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DAR S-A ÇI FÅCUT ISTORIE ROMÂNEASCÅ (II)
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— Varietatea tematicå deconcertantå a contribuÆiilor
mele poate sugera preocupåri dezordonate sau, într-o
apreciere binevoitoare, enciclopedice, dar ele au o logicå
interioarå çi motivaÆii justificate, mai întâi de curiozitatea
intelectualå, apoi de convingeri care au dus la un pro-
gram urmårit çi realizat metodic, într-o jumåtate de veac.

Clasat de obicei între istoricii generaÆiei generaÆiei generaÆiei generaÆiei generaÆiei mele, vreau
så recunosc cå nununununu ca istoric m-am angajat eu în
cercetarea çtiinÆificå (pregåtirea mea a fost în alte çtiinÆe
– de drept, filosofie, teologie, filologie clasicå, dupå cum
aråtam în råspunsul la altå întrebare). Nici måcar ca
istoric al culturii istoric al culturii istoric al culturii istoric al culturii istoric al culturii cum må categorisesc unii. O recu-
noaçtere care mi-ar fi pårut mai potrivitå ar fi fost aceea
de cercetåtor al spiritualitåÆii româneçtispiritualitåÆii româneçtispiritualitåÆii româneçtispiritualitåÆii româneçtispiritualitåÆii româneçti, dupå credinÆa
mea, singurul domeniu în care ne putem descoperi, ne
putem cunoaçte çi înÆelege cu adevårat pe noi înçine.
Dar dupå 1950, când am început så public în reviste
çtiinÆifice sau culturale, temele religioase erau interzise
cercetåtorilor din institutele Academiei Române, açadar
am colaborat cu asemenea subiecte numai la reviste
bisericeçti („Mitropolia Olteniei”, „Glasul Bisericii”). Când
am continuat în periodice laice, mi-am prezentat
articolele drept contribuÆii la istoria ideilor, aça cum un
mare prieten al meu, cu aceleaçi preocupåri çi
convingeri, regretatul Alexandru DuÆu, s-a specializat
în istoria mentalitåÆilor. Este evident cå amândouå aceste
discipline, aplicate istoriei culturii româneçti se ocupau
de probleme, cårturari çi opere din domeniul teologiei,
care a inspirat, timp de secole, gândirea, literele çi artele,
nu numai la noi, dar çi în toatå lumea creçtinå.

ïn cåutarea identitåÆii noastre profunde çi a cåilor
desåvârçirii, am pornit de la evidenÆa cå civilizaÆia çi
cultura Lumii vechi, din care fåceau parte Lumile
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europeanå çi a Mediteranei s-au întemeiat pe tradiÆii
arhaice, pe valorile AntichitåÆii clasice regândite cu
luminile Adevårului revelat din Scripturi Scripturi Scripturi Scripturi Scripturi çi cu reflecÆia
PårinÆilor Bisericii creçtine, açadar cå românii, cei mai
vechi europeni din zona CarpaÆilor çi a Dunårii de Jos,
au o spiritualitate cu nobile origini.

Lecturi, cålåtorii prin Æarå, cercetarea monumentelor
de istorie çi de artå, comparaÆiile cu alte civilizaÆii çi culturi
din vecinåtatea noastrå sau mai îndepårtate m-au
convins cå am moçtenit un tezaur de valori spirituale pe
care nu-l cunoçteam îndeajuns. Descoperirea çi
descifrarea lui pentru mine çi semenii mei, mi-au devenit,
astfel, exerciÆiul favorit, bucuria, pasiunea activitåÆii de
cercetare. Am mers, la început, pe drumuri båtute,
profitând de luminile înaintaçilor în explorarea feno-
menelor româneçti, cårora le datorez imens (må
gândesc în primul rând la Nicolae Iorga, Sextil Puçcariu,
Nicolae Cartojan, Çtefan Ciobanu, Dimitrie Gusti,
Dumitru Ståniloae). Am îndråznit apoi så reiau unele
din cercetårile lor, så revin asupra unor fenomene, teme,
texte sau monumente studiate numai parÆial çi påråsite
de ei din lipsa informaÆiilor mai noi. Am urmårit,
îndeosebi, creaÆiile culturale româneçti de peste hotare,
bunurile de patrimoniu înstråinate de secole, cercetate
mai totdeauna fugitiv çi incomplet, dar aparÆinând
moçtenirii noastre culturale ca çi bunurile påstrate în
Æarå, opere ale cårturarilor, meçterilor çi mecenaÆilor
români. Am avut ambiÆia reconstituirii unei imagini de
ansamblu asupra acestor bunuri, care alcåtuiesc o parte
uriaçå a patrimoniului nostru cultural naÆional (cel puÆin
o treime, poate chiar jumåtate din piesele mobile,
documente, manuscrise, opere de artå ajunse în colecÆii
din toatå Europa çi din celelalte patru continente, unde
sunt påstrate cu reverenÆå çi mândrie). ïntreprindere
obositoare çi costisitoare, dar în acelaçi timp prilej de
imense satisfacÆii intelectuale çi morale. Ce bucurii mai
mari poate avea un cercetåtor decât så constate cå
înaintaçii lui sunt admiraÆi çi creaÆiile lor conservate çi
studiate ca opere ale culturii universale în marile muzee,
biblioteci çi colecÆii din lume? Aça m-am întâlnit cu
manuscrise cantemiriene în Liban, Italia çi Statele Unite,
cu cårÆi tipårite de Antim Ivireanu la Damasc çi în Grecia,
cu vechi icoane româneçti la Paris, Haga çi la Muntele
Athos, çi am reuçit så acreditez evidenÆa cå Patrimoniul
Cultural Românesc este mai bogat decât credeam, çi
cå avem datoria de a reconstitui imaginea lui integralå.
Nu voi relua acum contribuÆiile diverse de istorie
culturalå, dar må bucur cå sugestia unei noi cronologii
a trecutului nostru, în care graniÆa dintre medieval çi
modern trebuie fixatå mult mai devreme decât 1821,
anume în secolul al XVII-lea, a atras atenÆia cercetåtorilor
çi tinde så corecteze o viziune falså, dominantå mult
timp în studii, sinteze çi manuale.
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— Preocupårile mele çi mediul în care mi-am
desfåçurat activitatea mi-au prilejuit contacte variate, de
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la folosul unei întâlniri memorabile pânå la colaborare
çtiinÆificå sau amiciÆie, generoaså din partea lor,
reverentå din partea mea, cu personalitåÆi ale vieÆii
spirituale çi intelectuale, din tinereÆe pânå în anii din
urmå. Voi aminti, foarte selectiv, mai întâi pe oamenii
Bisericii, mari duhovnici cårora le datorez experienÆå çi
convingerea cea mai importantå din viaÆa mea, anume
cå existå o treaptå a desåvârçirii posibil de atins chiar
în epoca de tristå decadenÆå intelectualå çi moralå în
care mi-a fost dat så tråiesc. Sunt între ei teologi de
reputaÆie pancreçtinå, ca Pårintele Dumitru Ståniloae,
gânditorul providenÆial din secolul XX,  care a reîndreptat
reflecÆia çi tråirea ortodoxå pe fågaçul ei tradiÆional,
punând în valoare idealul påråsit de omul modern, al
îndumnezeirii, al unirii cu Dumnezeu, devotându-se
actualizårii învåÆåturii Sfântului Grigorie Palama,
traducerii çi exegezei FilocalieiFilocalieiFilocalieiFilocalieiFilocaliei. Sunt duhovnici care
au marcat prin viaÆa çi pilda lor luminoaså anii de
încercåri din perioada întunecatå a dictaturii,
îmbårbåtând çi povåÆuind deopotrivå cålugåri çi
credincioçi din lume, påstrând neîntreruptå continuitatea
venerabilå a monahismului çi açezårii creçtine
româneçti. MenÆionez dintre dânçii pe Pårintele Sofian,
stareÆul Månåstirii Sf. Antim din Bucureçti, pe Pårintele
Adrian de la aceeaçi Sfântå Månåstire, pe Pårintele
Cleopa, stareÆul Månåstirilor Sihåstria çi Slatina din
Moldova, pe Pårintele Petroniu, stareÆul çi, pentru
vremea noastrå, nou ctitor al Sihåstriei româneçti
Prodromul din Muntele Athos, låsând pentru alt prilej
evocarea atâtor alÆi maeçtri spirituali vrednici de ne-
çtearså amintire nu numai în monahismul, dar deopotrivå
în viaÆa pastoralå a Bisericii noastre, ca Pårintele
Gheorghe Roçca, iscusit teolog çi povåÆuitor al rugåciunii
inimii, a cårui vieÆuire s-a såvârçit exemplar în nevoinÆå,
dåruire çi discreÆie. ïntre personalitåÆile memorabile pe
care le-am cunoscut se cuvine så amintesc sihaçtrii
(isihaçtrii de azi) pe care i-am vizitat în Valea Kadiça din
Muntele Liban, sau în schiturile CarpaÆilor çi poienile
Athosului. Nu-i pot trece cu vederea, deoarece gândirea
çi comportarea desåvârçitå sunt tråsåturile care definesc
în primul rând o adevåratå personalitate.

Am cunoscut, de asemenea, oameni remarcabili nu
numai prin çtiinÆa lor, dar çi prin idealurile lor intelectuale
çi morale, ca Çtefan Todiraçcu, diplomat çi profesor de
economie politicå la Facultatea de Drept din Bucureçti,
care cu råbdare, ocrotitoare prietenie çi rarå acuitate
hermeneuticå, m-a introdus în arcanele çtiinÆelor tradi-
Æionale; Tudor Vianu çi Edgar Papu pe care, fårå a le
împårtåçi întru totul convingerile filosofice sau confe-
sionale, le-am admirat erudiÆia covârçitoare, judecåÆile
cumpånite çi expunerile limpezi; Alexandru Elian,
neîntrecut cunoscåtor al tradiÆiei de gândire çi culturå a
Creçtinismului Oriental çi al vechiului scris românesc.
Din diaspora româneascå, pe Mircea Eliade, adept al
Philosophiei perennisPhilosophiei perennisPhilosophiei perennisPhilosophiei perennisPhilosophiei perennis, al TradiÆiei primordiale, nu prin
revelaÆii sau educaÆie religioaså, ci printr-un uriaç efort
çtiinÆific çi o operå de autoritate mondialå. ïi sunt
recunoscåtor pentru întâlnirile din locuinÆa lui din Paris,
comunicarea spontanå çi prietenia reconfortantå cu care
må primea çi pentru generozitatea cu care m-a invitat
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så colaborez la ultima sa operå, Enciclopedia ReligieiEnciclopedia ReligieiEnciclopedia ReligieiEnciclopedia ReligieiEnciclopedia Religiei,
(New York, 1987), dovadå a aprecierii çi încrederii de
care duceam lipså la mine acaså. AÆi amintit în întrebarea
precedentå de icoanele melkite, de care m-am ocupat
dupå 1967, când le-am våzut çi studiat pentru prima
oarå, ca domeniu încå necunoscut al artei postbizantine.
Nu pot uita cå çi atunci, çi mai târziu, acest fapt a fost
consemnat doar în stråinåtate (în Siria, Liban, FranÆa,
Italia), în dicÆionarul Larousse des Arts Larousse des Arts Larousse des Arts Larousse des Arts Larousse des Arts (articolul IcönesIcönesIcönesIcönesIcönes
melkitesmelkitesmelkitesmelkitesmelkites) çi, dintre români, de Mircea Eliade care mi-a
încredinÆat în EnciclopediaEnciclopediaEnciclopediaEnciclopediaEnciclopedia lui, articolele despre IcoaneIcoaneIcoaneIcoaneIcoane
çi IconoclasmIconoclasmIconoclasmIconoclasmIconoclasm.

Dintre personalitåÆile din stråinåtate care m-au marcat
cu adevårat prin cugetarea lor dreaptå çi seninå, aç
aminti doi elveÆieni de seamå, filosoful Denis de
Rougemont, artizan al ideii Europei regiunilor culturale
çi, prin ea, al Uniunii Europene (era un prieten al lui
Maurice Schuman) çi istoricul Jacques Freymond,
teoretician ironic al relaÆiilor internaÆionale, mare prieten
al României çi admirator al lui Nicolae Titulescu, dascål
al câtorva dintre cei mai destoinici diplomaÆi români de
azi, formaÆi la Institutul de înalte studii internaÆionale din
Geneva, unde am predat în anii 1967 - 1971. Dar så
trecem la altå întrebare...

— Ce ar trebui så se facå pentru ca istoria culturii— Ce ar trebui så se facå pentru ca istoria culturii— Ce ar trebui så se facå pentru ca istoria culturii— Ce ar trebui så se facå pentru ca istoria culturii— Ce ar trebui så se facå pentru ca istoria culturii
româneçti så fie mai bine cunoscutå în lume?româneçti så fie mai bine cunoscutå în lume?româneçti så fie mai bine cunoscutå în lume?româneçti så fie mai bine cunoscutå în lume?româneçti så fie mai bine cunoscutå în lume?

— N-am så fac schiÆa unui proiect de måsuri la care,
cu mai mult sau mai puÆin succes, s-au gândit mai toÆi
miniçtrii culturii noastre din 1990 pânå azi. Nici n-am så
dau soluÆia standard – în ideea mea insuficientå – a
creçterii procentului din buget acordat culturii, soluÆie
inspiratå de convingerea comunå a celor de azi,
indiferent de formaÆie çi de crezul lor politic, cå banii
rezolvå totul... SoluÆia mea e de alt ordin. Eu cred cå
numai cei care îçi cunosc, îçi preÆuiesc çi îçi iubesc cum
se cuvine propria culturå o pot face cunoscutå în mod
corespunzåtor, credibil çi eficient, în lume.

Prioritarå, açadar, mi se pare, educaÆia românilor de
toate vârstele çi condiÆiile în legåturå cu valoarea
Patrimoniului lor cultural, respectul faÆå de el çi de teoria
de a-l påzi çi de a-l face cunoscut. Numai aceastå
atitudine, care trebuie formatå din anii de çcoalå çi
cultivatå prin programe de educaÆie permanentå poate
genera måsurile necesare valorificårii culturii noastre
pe plan mondial, problemå care nu priveçte doar câteva
sectoare ale vieÆii sociale, câteva instituÆii çi ministere,
ci çi pe toÆi românii, pentru cå este vorba de moçtenirea
noastrå, de identitatea çi imaginea noastrå în lume.

— Cum vedeÆi activitatea cultural çtiinÆificå de la— Cum vedeÆi activitatea cultural çtiinÆificå de la— Cum vedeÆi activitatea cultural çtiinÆificå de la— Cum vedeÆi activitatea cultural çtiinÆificå de la— Cum vedeÆi activitatea cultural çtiinÆificå de la
Focçani pe ansamblu çi, în special, în domeniulFocçani pe ansamblu çi, în special, în domeniulFocçani pe ansamblu çi, în special, în domeniulFocçani pe ansamblu çi, în special, în domeniulFocçani pe ansamblu çi, în special, în domeniul
istoriografiei. Cum apreciaÆi contribuÆia focçåneniloristoriografiei. Cum apreciaÆi contribuÆia focçåneniloristoriografiei. Cum apreciaÆi contribuÆia focçåneniloristoriografiei. Cum apreciaÆi contribuÆia focçåneniloristoriografiei. Cum apreciaÆi contribuÆia focçånenilor
în acest domeniu?în acest domeniu?în acest domeniu?în acest domeniu?în acest domeniu?

— Oraçul Focçani çi toatå æara Vrancei ocupå un
loc important în istoria çi cultura româneascå, din evul
mediu pânå la epoca modernå, çi a råmas simbol al
unor acte fundamentale din trecutul poporului român.

contemporanii nostricontemporanii nostricontemporanii nostricontemporanii nostricontemporanii nostri,,,,,

Dupå Unirea din 1859, la Focçani a început procesul
de unificare a instituÆiilor româneçti prin activitatea
Comisiei centrale de elaborare a legilor comune celor
douå principate care alcåtuiau atunci noul stat român.
ïn Vrancea au avut loc båtåliile memorabile din Råzboiul
de întregire a României, ca aceea de la Måråçti din 11/
24 iulie 1917, când Armata a II-a românå, comandatå
de generalul Averescu, a spart frontul german, eliberând
aproape 500 kmp. çi 30 de sate vrâncene, çi aceea de
la Måråçeçti din 6/19 august acelaçi an, când trupele
comandate de generalii Constantin Cristinescu, apoi
Eremia Grigorescu au oprit contraofensiva germanå
menitå så ocupe rapid Moldova çi, astfel, så scoatå
România din råzboi. Astfel, în Vrancea nu numai s-as-as-as-as-a
scris istorie, dar s-a çi fåcut istorie româneascåscris istorie, dar s-a çi fåcut istorie româneascåscris istorie, dar s-a çi fåcut istorie româneascåscris istorie, dar s-a çi fåcut istorie româneascåscris istorie, dar s-a çi fåcut istorie româneascå.
Numele savanÆilor din aceastå parte a Æårii care au
îmbogåÆit çtiinÆele istorice prin cercetårile çi scrierile lor,
de la Constantin C.Giurescu la Ion Nestor, sunt
cunoscute din dicÆionarul biografic VVVVVocaÆie çi destinocaÆie çi destinocaÆie çi destinocaÆie çi destinocaÆie çi destin
redactat de dvs. în colaborare cu Valeriu Anghel, açadar
nu le voi relua acum. Dar, må întreb, cât loc ocupå în
programele çcolilor elementare çi de învåÆåmânt
preuniversitar din Vrancea istoria acestui Æinut, cum este
formatå çi påstratå vie prin acÆiuni çi programe culturale
conçtiinÆa vrâncenilor despre trecutul lor atât de bogat?

— La ce lucraÆi în prezent (proiecte aflate pe masa— La ce lucraÆi în prezent (proiecte aflate pe masa— La ce lucraÆi în prezent (proiecte aflate pe masa— La ce lucraÆi în prezent (proiecte aflate pe masa— La ce lucraÆi în prezent (proiecte aflate pe masa
de lucru în faze mai avansate)?de lucru în faze mai avansate)?de lucru în faze mai avansate)?de lucru în faze mai avansate)?de lucru în faze mai avansate)?

— Dupå o întrerupere impuså de mandatul de
vicepreçedinte al Academiei Române, activitate pe care
am încheiat-o în primåvarå, am revenit la pregåtirea
ediÆiei de Opere complete Opere complete Opere complete Opere complete Opere complete ale lui Dimitrie Cantemir din
care råmân de publicat încå çase volume. Lucrez, de
asemenea, la o antologie de scrieri ascetice creçtine
din secolul al XI-lea care n-a fost niciodatå publicatå în
limba românå, dar a circulat mult la noi în copii
manuscrise. ïmpårÆitå în 200 de teme despre virtuÆi çi
vicii, cartea formeazå un manual de perfecÆionare
spiritualå, reprezintå o completare a Filocaliei Filocaliei Filocaliei Filocaliei Filocaliei çi cu titlul
EverghetinosEverghetinosEverghetinosEverghetinosEverghetinos, çi a fost publicatå de acelaçi cårturar,
Sf. Nicodim Aghioritul, la VeneÆia în 1783. Din påcate,
realizarea acestor douå proiecte, dificile çi ample, este
permanent întreruptå de diverse alte obligaÆii çi solicitåri
de care må achit mereu mai greu.

Iarna la TåtåraçiIarna la TåtåraçiIarna la TåtåraçiIarna la TåtåraçiIarna la Tåtåraçi
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Fånuç NeaguFånuç NeaguFånuç NeaguFånuç NeaguFånuç Neagu

Marin Preda ar fi împlinit 80 de ani...Marin Preda ar fi împlinit 80 de ani...Marin Preda ar fi împlinit 80 de ani...Marin Preda ar fi împlinit 80 de ani...Marin Preda ar fi împlinit 80 de ani...

in aeternitasin aeternitasin aeternitasin aeternitasin aeternitas

ÏN SANIA REGELUI

Eram tânår çi subÆire çi pletos ca un zlåtar când l-am
cunoscut pe Marin Preda. Se întâmpla la Sinaia, într-un
miez de februarie, ningea ca pentru o vânåtoare de vulpi
albastre – el cu Dimitrie Stelaru chiar asistaserå, într-o
noapte, de la fereastra vilei, cum o haitå de lupi
sfâçiaserå patru câini din dotarea castelului Peliçor çi
se mira cum pânå la el çi de la el încoace nimeni nu mai
çtie s-o facå: monçer, fii atent, åia ståteau în uça vilei
din faptul serii çi când m-am întors de la maså, am
vânturat ciomagul spre ei, må, vå crap capetele! Ce-ai
zice dumneata så afli cå Stelaru åsta-i aduce prin cine
çtie ce må-sa de descântec? Çi râdea de ideea tråsnitå
care-i nåzårise çi pe care trebuia s-o dezbatå-n singu-
råtate. Râsul lui, pentru mulÆi nesuferit, suia în gâlgâiri
Æipate, spårgea sare, îÆi hârjâia oasele spinårii çi se-nflå-
cåra provocator, un fel de mânå de tâlhar care se încinge
ascuÆind cuÆitul pe piatrå. A fost scris så fie så ne împrie-
tenim fulgeråtor, så ne gratulåm vreme de douåzeci de
ani cu apelativul micimane micimane micimane micimane micimane (tot de la Sinaia, în cine-
matograful de lângå garå, am vizionat împreunå, de trei
ori, filmul Miciman PaninMiciman PaninMiciman PaninMiciman PaninMiciman Panin, în care se aråta, spre
desåvârçita noastrå desfåtare, cå micimanul respectiv
este cel mai viteaz, cel mai vesel, cel mai iubit çi cel mai
mare dintre toÆi soldaÆii care s-au båtut în al doilea råzboi
mondial), çi tot scris a fost så ne certåm apoi çi nici unul
så nu încerce så rupå zåvorul åla nenorocit al orgoliului
hrånit, cum ar spune Boges, cu umbre çi erori çi, aç
adåuga eu, cârpit cu bârfe, rotunjit cu minciuni, otråvit
cu çopârle. El, acolo la Sinaia, era celebrul autor al
ïntâlnirii din Påmânturi çi al MoromeÆilor, eu numai al
volumului de povestiri Ningea în Bårågan çi cred cå ceea
ce ne unea zilele pânå la confuzie era sentimentul
câmpiei, buruienile viscolite cu praf care trec din
Teleorman în poloagele de pelin ale Bråilei, salcâmii,

Un document istoric:Un document istoric:Un document istoric:Un document istoric:Un document istoric:
Marin Preda, LaurenÆiu Fulga, Fånuç NeaguMarin Preda, LaurenÆiu Fulga, Fånuç NeaguMarin Preda, LaurenÆiu Fulga, Fånuç NeaguMarin Preda, LaurenÆiu Fulga, Fånuç NeaguMarin Preda, LaurenÆiu Fulga, Fånuç Neagu

nopÆile tråite cu caii la påçune, fântânile pierite çi uluirea
(pierdutå în mâhnire dezolantå) în faÆa oraçului. Aveam
så scriu în „Luceafårul” mai târziu, când împlinise
cincizeci de ani: Marin Preda e un nume care må tulburå,
må fascineazå çi må doare. Când îl citesc, tråiesc
senzaÆia stranie cå ne-am båtut amândoi, acolo, în
Påmânturi, simt måciucile spårgându-se în capul sfânt
al cailor, çi parcå çchiopåtez în suflet, nevindecat. Scrisul
lui, atât de singular într-o literaturå, e lemnul curat cu
care se-aprinde focul la sårbåtori. Aplecat grav asupra
lumii, Marin Preda culege în oglinzi nemuritoare sarea
de tainå çi luminå cåzutå din måri în påmântul românesc.
Despre Marin Preda, exemplarå conçtiinÆå artisticå, sunt
dator så spun cå el råmâne în inima mea o mândrie a
literaturii din acest secol... Dar atunci, la Sinaia, el îçi
tråia (çi ne tråiam) voluptos tinereÆea. O singurå datå
mi-a spus, cutremuråtor o frazå: Micimane, suntem, ca
literaturå, în întârziere, uite, vezi, MoromeÆii ar fi trebuit
så-l scrie Rebreanu, noi så-ncepem de dupå asta... Çi
când colo, ce facem, epuizåm timpul dus. Scriitorul
român så fi fåcut bine çi mai ales så facå bine de acum
înainte så vlåguiascå de toate înÆelesurile çi subiectele
timpului care-i stå sub mânå... aça cum au fåcut
francezii, ruçii, ca så nu mai vorbim de englezi... Se
împerecheazå parcå într-o singurå iarnå toate zilele cu
zåpezi pe care le-am petrecut cu el la Sinaia, fårå
vulgaritate, înÆepenite sub un brad, lângå foçnetul
izvorului de la intrarea în Peliçor, în podurile cu mobilå
våruitå de aripi de påsåri necunoscute, cu culcuç în
arbori exotici, sau numai de vântul nåscut în arborii åia
çi venit pe deasupra continentelor så se-nchege ca un
fum sângeriu în scaune råsucite, în picioarele meselor
pe care båteam birlicul, cu el, cu Preda, cu Geo, cu Nae
Jianu, Tåutu, Mårgeanu, Leu, Titus etc., cu toÆii råsturnaÆi
într-o falå de regi. Çi cea mai mare bucurie a lui Marin
Preda era så ne dåm cu sania lui Mihai I: Micimane, ia
loc în faÆå çi eu la spatele dumitale, ai picioare lungi çi
poÆi så Æii cârma. Zburam pe o pârtie de aproape un
kilometru, pânå la poartå çi acolo, råsturnându-ne de
cele mai multe ori, el se scutura îndelung, båtându-se
pe haine cu niçte månuçi de lânå, se uita lung la sania
fåcutå dintr-o singurå trestie de bambus, cu gândul
ascuns al Æåranului cå trebuie så-i gåseascå el un de-
fect, fiindcå nu se poate så n-aibå trestia aia un nod
prin care så-i iaså sufletul cândva, çi, aburindu-çi
ochelarii, åia ca un cer legând cerul inteligenÆei lui de
cerul de deasupra lumii de la Siliçtea-Gumeçti, întreba:
Micimane, ce crezi, ce-ar zice tatål dumitale så te vadå
dându-te cu sania lui Mihai I? Æi-ar zice, måi copile, bagå
de seamå. Sunt fåcuÆi så nu creadå cå ce e bine, Æine
mult. Tatål meu, våzându-ne, n-ar povesti mai departe,
i-ar fi imposibil så punå-n ipotezå cå noi ne dåm cu sania
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lui Mihai I. (Çi ca så må nåuceascå): Sâmbåtå, când Æi-
a venit soÆia, domnu’ Jugånaru de la sere Æi-a dat pentru
doamna o crenguÆå cu trandafiri galbeni çi nu Æi-a luat
nici un ban. Çtii de ce? Zice cå semeni cu Mihai I când
era tânår. Ce socoteli çi daraveli o fi avut domnu’
Jugånaru cu Mihai I åla?... Eu nu-l våzusem pe rege
decât pe monedele de un pol, în copilårie, când jucam
riçca, la Bråila, çi în pråvålia de unde cumpåram gaz;
un tablou frumos, luminat cu candele çi pus deasupra
unei table, vopsitå în trei culori, tabla pe care sta scris
CAM, monopolul statului. Peste un numår de ani l-am
întâlnit în carne çi oase pe puntea unui vapor – legåtura
între Lausanne çi Evian – m-am apropiat de el, nu i-am
prins privirile çi nu çtiu de ce nu må puteam scutura de
senzaÆia stupidå cå acel cap, aspru båtut de vânturi,
distant, çi totuçi plåcut, ståtea çi atunci deasupra unei
candele, cu fruntea crescutå peste coroanå; domnule,
aç fi vrut så-i spun, eu m-am jucat cu sania
dumneavoastrå, împreunå cu Marin Preda, la Lisabona
am våzut siciriul tatålui dumneavoastrå, înfåçurat (de
ce?) în hlamidå de cruciat, având alåturi, mai mic, sicriul
Lupeascåi, iar o datå am luat loc pe tronul pe care aÆi
domnit, dar n-am înÆeles ce e aia så fii rege, probabil cå
n-am stofå. Când m-am întors çi i-am povestit lui Marin
Preda (ne mutasem de mult la Mogoçoaia), Preda mi-a
zis: Micimane, el, ca rege, fiindcå l-ai våzut de-aproape,
ce påstrase el din România? Nu-mi dau seama. Spune-
mi, zice, cum çedea pe vaporul åla? Sprijinit cu
amândouå mâinile de balustradå, se uita peste lac,
poate asculta pescåruçii, dus pe gânduri. Ei, vezi, se
uita în curu’ lumii, çi asta i-a råmas numai de-aici... Marin
Preda era obsedat, pânå la deçirare, de a gåsi un sens
oricårei întâmplåri, atitudini sau gest. Pentru el, noi toÆi
treceam pe lângå fieråria lui Iocan çi el ne povestea
celor dinåuntru çi åia ne puneau porecle, ne interpretau
çi înÆelegeau întreaga lume în funcÆie de devorårile,
suficienÆele, lihnelile, ascunziçurile çi pasul nostru. Nu
l-am våzut scriind, era actul cel mai de tainå,
dupå lucru aråta håmesit, scåzut, slab,
desfigurat. Era efectiv un om care-çi tåiase
venele çi, umblând, aduna sânge din arbori, din
aer, din iarbå. Tåcut, dispreÆuitor, alungând
himerele realitåÆii, ca unul care-a fost pe lumea
ailaltå çi nu poate så învieze dintr-o datå, ci pe
pårÆi, pe cuvinte, pe litere. Când se articula în
întregime om viu, când izbutea så-çi scoatå
mâinile din timpul aparte al legii creaÆiei,
subliniind cu acizi cårårile, låsând adâncul firii
så se odihneascå lângå muçuroaie de basm
(iubea poveçtile fermecate, nimeni nu l-a desluçit
pe aceastå treaptå a visului), când îçi smulgea,
cu trosnet, pânå çi oasele din adâncurile unde
gândise, se chinuise, çi fusese fericit, ca un izvor
bându-se pe sine în soarele copleçitor al câmpiei,
intra în hanul bucuriei çi-al vinului çi-al dragostei.
Dar çi-n cea mai lungå clipå de relaxare, el çedea
la pândå. Ståpânit de regula jocului pentru care
se nåscuse. I-am vândut camera numårul 6,
aceea în care a murit. M-a învåluit în ocoale
Æåråneçti: Micimane, då-mi mie camera 6, då cu

faÆa spre parc çi are ferestrele largi, iar dumneata ia
camera 19, e adevårat, are fereastra îngustå, dar då
spre bisericå, çi asta, dumitale, care cochetezi cu
realismul magic, n-are cum så-Æi prindå decât bine. Cât
ceri? O sticlå de whisky çi douå de vodcå. Una çi una.
DaÆi-mi voie så-mi cunosc interesul. Bine, dar facem
schimbul pe loc çi una din sticlele alea o bem împreunå.
Seara mi-a spus: Din camera 6 n-am så må mai mut
niciodatå. Çi s-a oprit ca så bea o gurå de amurg, cåci
iubea asfinÆiturile, ariile de pojar scufundând în ele snopi
açezaÆi în cruce, fårådelegi neîntâmplate, prispa casei
lui Moromete, dincolo de care începe destinul câmpiei,
negru, verde, plin de çuvoaiele vântului, podit cu moarte
çi înviere çi iaråçi cu moarte çi înviere çi frâie de cai
zornåind çi imense pachete de liniçte albå çi cu mijlocul
stins, înÆepenit al unei dupå-amiezi de varå în care o
femeie, nåucitå de soare, se trezeçte strigând peste gard
altei femei: få, i-auzi maçina aia a mea de cusut s-a
pornit så coaså singurå. Aståzi, îmi dau seama cå Marin
Preda auzea tot mai des acea fantasticå maçinå de
cusut. Tåcând, probabil, roata ei s-apuca så månânce
pâine de lut. Apoi, exasperant çi prematur, se pornea
iaråçi så uruie. O auzea, fiindcå o datå, la Mogoçoaia,
pe terasa de sus, în timp ce meçterul Damian ne picta
copiii, pe Alexandru çi Niculae, çi pe Anitta, el îmi spuse:
Minunatå meserie pictura!, dar a noastrå, micimane, e
mai durabilå, he-he. Çtii ce mi se-ntâmplå? Mi-am adus
de-acaså o lopatå Linemann, ca så-mi påzesc ma-
nuscrisele. ïntinde unul laba ca så le înhaÆe, hârçt! i-am
retezat-o. Dupå ce le public, nu-mi mai paså de ele.
Mi-e fricå så må gândesc c-aç fi putut ajunge pictor,
cum îmi påzeam tablourile?! S-a açezat cu mâinile pe
balustrada terasei, privind spre fundul lacului – rege
infinit mult mai durabil în istoria neamului nostru decât
cel zårit cândva de mine pe o punte de vapor.

Soldatul Marin Preda, apårându-çi nemurirea cu o
lopatå Linemann.

Marin Preda: Marele singuratic – filå de manuscrisMarin Preda: Marele singuratic – filå de manuscrisMarin Preda: Marele singuratic – filå de manuscrisMarin Preda: Marele singuratic – filå de manuscrisMarin Preda: Marele singuratic – filå de manuscris



6 SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002

Zoe: — Ce inimå! Ce judecatå ai, Fånicå? (cu
fråmântare concentratå). Dar aste douå zile am tråit
eu?... Ce strângere continuå de inimå! Ce fricå! Ce
torturå... Fiecare persoanå care-mi iese înainte... Fiecare
figurå pe care o våz, fiecare miçcare ce se face în jurul
meu, îmi zbrobeçte toatå puterea... Fånicå, ai milå de
mine, o zi încå de astfel de chinuri nu må mai pot tråi....
înnebunesc... (îçi ia capul în mâini çi plânge).

Tipåtescu: — Nu fi copilå, Zoe... Zoe...
Zoe (plânså): — Tu nu înÆelegi, tu nu simÆi! Peste

câteva minute se sfârçeçte alegerea çi se proclamå
deputat al vostru Dandanache; sunt sigurå... sigurå...
cå în acelaçi moment, miçelul, care s-a ascuns çi ne
pândeçte din întuneric, o så-çi împråçtie publicaÆia lui
infamå... ca så-çi råzbune! Ei... atunci eu?...

Tipåtescu (scoate poliÆa din buzunar çi i-o aratå): —
Nu poate... dacå face asta, e pierdut...

Zoe: — Ce-mi paså! Dupå ce må pierde pe mine!
Fånicå! N-aç voi så må råzbun, aç voi så må scapi...
Prevedeam asta... PresimÆeam c-o så ajungem aici,
când am våzut scandalul de alaltåieri seara la întrunire...
Iatå culmea nenorocirii; el nu çtie cå ai plastografia lui;
...el nu çtie cå dacå ar veni aici så primeascå schimbul
acestor douå hårÆi, ar scåpa çi el çi m-ar scåpa çi pe
mine... Te-ai bizuit så joci cu CaÆavencu çi te-ai amågit,
çi mi-ai jucat onoarea mea, ruçinea mea, viaÆa mea, çi
ai pierdut, pentru cå sau el joacå mai bine ca tine, sau
noi avem mai puÆin noroc decât el... (se îneacå de plâns).
Ce så fac? Ce så fac?

Tipåtescu: — Taci! vine cineva... çterge-te la ochi!
Fragmentul dovedeçte întreg complexul obsesiei,

resimÆitå ca „fricå” çi ca „torturå”, ca un întreg cortegiu
de fantome („fiecare persoanå care-mi iese înainte,
fiecare figurå pe care o våz, fiecare miçcare ce se face
în jurul meu, îmi zdrobeçte toatå puterea...”). Chinul e
epuizant, duce la însåçi anihilarea voinÆei çi la „în-
nebunire”. Starea specificå de delir este prezentå cu
toate reacÆiile în lanÆ, ceea ce genereazå o ipostaziere
continuå. Pe „chinul” propriu-zis se mai axeazå proiecÆia
obsesivå-cheie a „miçelului” råufåcåtor ce se ascunde
çi pândeçte din întuneric care nu este decât marea
obscuritate a inconçtienÆei care se defuleazå sub chip
de acÆiune oarbå a voinÆei conçtiente. Se adaugå, apoi,
previziunea çi presimÆirea febrilå a momentului fatal...
(„prevedeam asta...”, „presimÆeam c-o så ajungem
aici...”), ca, în sfârçit, så se exibeze exibeze exibeze exibeze exibeze çi credinÆa cå
personajele (Zoe çi Tipåtescu) sunt trase într-un joc
håråzit de soartå a cårei balanÆå se înclinå în favoarea
adversarului („...sau el joacå mai bine ca tine, sau noi
avem mai puÆin noroc decât el...”) çi care provoacå
neputinÆa totalå de a schimba ceva („Ce så fac? Ce så
fac?”)

E aci întreaga scarå nevroticå a obsesiei, precum
acelaçi çir bine ordonat apare çi în alte locuri.

ïn Conul Leonida faÆå cu reacÆiunea, pe cele douå

Ion Luca Caragiale a trecut la vremea sa ºi mai trece
ºi astãzi ca un scriitor al unei epoci de tranziþie, marcate
prin anumite moravuri, prin anumite tipuri reprezentative
pentru acestea ºi printr-un anumit limbaj de trãncãnealã,
de retoricã goalã, absurdã. Imbecilitatea, remarcatã de
Eugen Ionescu, nu e numai a personajelor, ci ºi a rostirii
lor neantizatoare prin esenþã. Existã, însã, ºi altceva
care le dã o dimensiune tragicã – lucru se pare
neobservat pânã acuma – ºi-i înscrie în contextul
universalului theatrum mundi: ei sunt posedaþii unei Idei
sau, mai bine zis, ai fricii de Idee. Se închid, prin urmare,
într-un cerc demonic al propriilor proiecþii fantomatice,
cãci în universul caragialian nu existã punct de plecare
ºi de sosire, ci numai miºcare în cerc. Personajele
trãiesc, se consumã în spaimele lor care iau proporþii ºi
umplu scena.

Caraghioºi ºi imbecili pânã în vãduva oaselor, ei au
o aurã de demonie ce reprezintã totodatã ºi marca lor
ontologicã. Fatalitatea lor nu e determinatã doar de
momentul social concret, de care sunt legaþi, ci ºi de
aceastã condiþie umanã generalã. Ei intrã în mod
implacabil în umbra Ideii, adevãratã anticamerã
racinianå a morþii, ºi nu mai pot ieºi de acolo, înghiþiþi de
zona fantomaticã a proiecþiilor fiinþei demonizate.
Moartea lor e o moarte ontologicã, ei nemaiavând
valoare umanã. Sunt deci niºte figuri automatizate,
miºcate de iluzii, de „ambîþuri”, de „prinþîpuri” ºi mofturi.
Nu-ºi mai aparþin esenþei.

Personajele caragialiene trebuie înþelese – azi – ca
proiecþii ale unor idei absurde.

Sigmund Freud vorbeºte despre cazul unei scrisori
anonime primite de cãtre o doamnã aflatã în bunã
înþelegere cu soþul, operã a unei colege de ºcoalã
invidioasã din cauza superioritãþii condiþiei sociale a celei
dintâi. Era înºtiinþatã cã bunul soþ o înºealã. Deºi ºtia
cã totul este o nãscocire, îºi pierde calmul ºi face per-
manent crize de suspiciune, de iritare ºi reproºuri. Ceea
ce o tortureazã pe femeia în cauzã este o gelozie care
nu justificã prin nimic. „S-a convertit sã se numeascã
obsesii ideile de acest fel, adicã refractare argumentelor
logice ºi raþionamentelor bazate pe fapte. Doamna
cumsecade suferã deci de obsesia geloziei (subl. În text
- n.n.). Într-adevãr, aceasta este caracteristica esenþialã
a cazului nostru morbid.” [1, p.227].

Originea acestor obsesii  nu se aflã în realitate, deºi
pot fi provocate ºi stimulate de anumite situaþii sau
momente reale. Ea face parte din sfera ideilor absurde,
însoþite de obicei de manifestãri morbide delirante.
Spaþiul de manifestare este bineînþeles unul nevrotic,
ciudat, „atavic”.

Ca ºi dorul nostru, aceastã stare presupune o
ipostaziere (în sens blagian), o proiecÆie obsesivå fårå
obiect de lungå duratå.

Aceasta se poate concretiza într-o senzaÆie de fricå,
precum în cazul Zoei din O scrisoare pierdutå::

Mihai CimpoiMihai CimpoiMihai CimpoiMihai CimpoiMihai Cimpoi

FANTOMA IDEII LA CARAGIALE

anul  caragialeanul  caragialeanul  caragialeanul  caragialeanul  caragiale
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obsesii ale personajului central – „rivoluÆia” çi „republica”
– se greveazå obsesia unei „idei” fårå obiect care vine
dintr-un „ceva” angoasant de origine iraÆionalå. Anume
acest „Ceva”, care evident cå se cade scris cu
majusculå, genereazå fatala, tragica intrare la idee,
perfect echivalent cu intrarea în starea de moft sau cu
intrarea în câmpul delirului. ReacÆiile de aiurare,
halucinare, specifice acestuia din urmå sunt bineînÆeles
morbide, patologice, „atavice” (în sens freudian) çi
capåtå expresii groteçti.

Se poate vorbi, astfel, de un nevrotism caragialian,
constituit dintr-o angoasantå intrare la idee. Construite
pe acest temei existenÆial, personajele sunt niçte demoni
ai moftului, niçte „moftangii” – posedaÆi. Ei sunt prin
excelenÆå posedaÆii unei idei, înståpâniÆii deplini ai
acestora. ïn plan pur fiziologic, o asemenea posedare
se exprimå prin fandocsie çi ipohondrie, ståri ipostaziate
ale obsesiei. Iatå mårturisirea personajului însuçi, a lui
Conu Leonida: „Ei! Domnule, câte d-astea n-am citit eu,
n-am pår în cap! Glumeçti cu omul! Se-ntâmplå... (cu
tonul unei teorii sigure) cå fiindcå de ce? O så
må-ntrebi... Omul, bunioarå, de par egzamplu, dintr-un
nu-çtiu-ce ori ceva, cum e nevricos, de curiozitate, intrå
la o idee; a intrat la o idee? Fandacsia e gata; ei! Çi
dupå aia, din fandocsie cade în ipohondrie. Pe urmå,
fireçte, çi nimica micå”.

Intrarea la idee este obsesie manifestatå în mod con-
stant ca proiecÆie halucinatorie fårå obiect, apårând în
vis çi în starea de luciditate ca stafie ce bântuie
închipuirea îmbolnåvitå. ïn Conu Leonida... ea apare
ca un pericol de moarte, ca ceva care pericliteazå fiinÆa
prin nevrozare (fandocsie, ipohondrie). HalucinaÆia se
exteriorizeazå într-un puseu nevrotic violent, plin de
savoare comicå:

EfimiÆa: — Ai auzit?
Leonida: — Ai auzit?
(Amândoi, d-odatå, se ridicå înfioraÆi. Zgomotul

s-apropie).
EfimiÆa (sårind din pat): — E idee, Leonido?
Leonida (cu spaimå): — Aprinde lampa... (sare çi el

din pat.)
(Zgomotul mai aproape.)
EfimiÆa (aprinzând lampa): — E fandocsie, bobocule?
Leonida (tremurând): — Nu-i lucru curat, Mitule!
(Zgomotul tot mai mare)
EfimiÆa: — E ipohondrie, soro?
(Zgomotul creçte mereu.)
Leonida: — E primejdie mare, domnule! Ce så fie!
EfimiÆa: — Ce så fie? Dumneata nu vezi ce så fie?

RevuluÆie, båtålie mare, Leonido!
Leonida (ciudindu-se): – Bine frate, revuluÆie ca

revuluÆie, da’ nu-Æi spusei cå nu-i voie la poliÆie så dai
focuri în oraç?

(Zgomotul creçte înainte.)
Ideea, fandocsia çi ipohondria au forme evidente de

spaimå materializatå în fantome sonore. Ele se aud, se
transformå într-un zgomot care creçte. Ca çi la Bacovia,
stårile nevrotice se materializeazå, devin grele, în timp
ce golul senzaÆiei çi închipuirii creçte enorm. Auzul se
sensibilizeazå la extrem, sunetele se întrunesc într-un

uriaç auit nåucitor. Este ceea ce s-ar putea numi ecoul
sonor al neatizårii. Este Neantul însuçi sub formå de
zgomot. Devalorizarea substanÆei umane se face prin
flecårealå, prin neantizarea cuvântului, printr-o sfâçiere
existenÆialå în vorbirea fårå rost. ïn acest sens se poate
spune cå personajele caragialiene nu sunt marii demoni
ai rostirii gåunoase fårå obiect çi sens, ci doar niçte
spiriduçi casnici, niçte ingenui, niçte naivi cuprinçi în
foarfeca halucinaÆiei:

EfimiÆa (tremurând): — Voie, ne-voie, auzi?
Leonida (asemenea): — Auz; da’ nu e, nu se poate

så fie revuluÆie... Câtå vreme sunt ai noçtri la putere,
cine så stea så facå revuluÆie?

EfimiÆa: — De! ïntreabå-må så te-ntreb... (zgomot
mare). Auzi?

Leonida: — Unde mi-este gazeta? (nervos) cå dacå
o fi så fie revuluÆie, trebuie så spuie la „Ultime çtiri”. Unde
mi-e gazeta? (merge la maså, îçi aruncå ochii pe pagina
a treia çi då un Æipåt.) A!

EfimiÆa: — Ei!
Leonida (pierdut): — Nu e revuluÆie, domnule, e

reacÆiune; ascultå: (citeçte tremurând) „ReacÆiunea a
prins iar la limbå. Ca un strigoi în întuneric, ea stå la
pândå ascuÆindu-çi ghearele çi açteptând momentul
oportun pentru poftele ei antinaÆionale... NaÆiune, fii
deçteaptå!” (cu dezolare). Çi noi dormim, domnule!”

ReferinÆe bibliografice
1. Freud Sigmund - Introducetre în psihanalizå. Prelegeri de
psihanalizå. Psihopatologia vieÆii cotidiene. - Bucureçti, 1986.
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ESCHIL FÃRÃ ESCHIL
Corul bãtrânilor credincioºi-pãzitori, care vegheazã

peste þarã, îl întreabã pe Xerses unde sunt însoþitorii ºi
locþiitorii sãi... Pharandakes, Susas, Pelagon, Dotamas,
Agdabatas, Psammis, Ariomardos, Lilaios? „Toþi au
pierit, mai marii oºtirii!”, le spune regele. „Vai, au pierit
fãrã slavã!” se lamenteazã Corul. Cataloage, câteva,
cu numele marilor perºi învinºi! Dar ce nume purtau
grecii învingãtori?...

Sã dãm o fugã pânã în patria lui Eschil – ºi sã
coborâm în timp pe o scãriþã, din fire împletite în cinci ºi
în çase, pânã prin martie 472 î.H., când s-a prezentat,
la Atena, „Perºii”. Domnul Eschil avea atunci cam 53
de ani. ïn 480-479, Xerxes intrase în Atena, dãduse foc
Acropolei ºi-i ucisese pe toþi cei rãmaºi în cetate... Dar
majoritatea atenienilor se refugiaserã în insula Salamina
– printre ei fiind ºi Eschil. Deci, în septembrie, când –
dupã dragii istorici – a avut loc bãtãlia navalã de la
Salamina, Eschil se afla acolo... Unii spun cã a participat
la aceastã luptã! Sigur este cã se afla la Salamina la
venirea perºilor ºi cã n-a apãrut în insulã în timpul
bãtãliei, ca sã punã ºi el umãrul la victoria grecilor
împotriva armatei ce era „ferecatã în aur”... I-a înfruntat
Eschil cu sabia în mânã pe asiatici? El nu ne spune
nimic... Piesa, scrisã ºi jucatã dupã ºapte, opt ani de la
istorica înfruntare de la Salamina, nu ne spune nici
numele comandanþilor greci!... De ce, oare? Nu-i ºtiau
persanii? Îi ºtiau. Atunci? Totul pare destul de simplu:
de Ia victoria de la Salamina, în opt ani de zile, unele
dintre cãpeteniile grecilor cãzuserã în dizgraþie. Chiar
Temistocle, eroul de ieri, era considerat un mare pãcãtos!
Eroii se cocliserã.

Eschil a gãsit calea de a scãpa de rivalitãþile dintre
diverºi poli politici – vorbind doar despre marea victorie
a grecilor împotriva perºilor! Mare patriot, domnul Eschil,
dar ºi mare strateg ºi tactician vizavi de spectatori! El
s-a adresat tuturor grecilor – într-o încercare genialã de
reconciliere a compatrioþilor sãi, uniþi doar în timp de
rãzboi ºi roºi de ambiþii, ºi otrãviþi de bãtãlii interne în
timp de pace... Se çtie cã dupã Salamina grecii au
început sã se tragã între ei de urechi - aºa încât pânã ºi
marele Temistocle a fost nevoit sã se exileze ºi sã-ºi
gãseascã un adãpost... la curtea perºilor! Ce s-ar fi
întâmplat dacã spectatorii ar fi descoperit în „Perºii” un
imn închinat eroului de ieri, Temistocle? S-ar mai fi
bucurat piesa de acelaºi mare succes? ªi cine ar fi...
subvenþionat punerea ei în scenã?

Dar pe noi ne intereseazã, azi, altceva: de ce n-a
spus Eschil nici un cuvânt despre sine, în „Perºii”?
Luptase Ia Marathon, la Salamina, la Plateea ºi în Tracia!
O, ce prilej ar fi avut pentru a da apã la moarã
autobiograficului, autoreferenþialului! Dar, în loc sã ne
lase un jurnal romanþat, Eschil ne-a lãsat o tragedie
unicã... Grec ºmecher! ªi-a ratat autobiografia!
Dramaturgul Eschil l-a ignorat cu desãvârºire pe
oºteanul Eschil! Nici mãcar nu i-a pomenit numele în
piesa pe care cu destul geniu a desãvârºit-o! Nu se laudã
pre sine, nu Ie spune numele eroilor greci!... Ah!... ªi!!!...

ïn drama sa, scrie Liviu Rusu, faÆã de duºmanul rãpus,
Eschil nu manifestã nici cea mai micã urmã de urã.

Asta-i culmea! Nu, Eschil nu este contemporanul
nostru!

Oare?

IUBEªTE ªI FÅ CE VREI
Aºa spune sfântul Augustin. Aºa cã: dacã Manole o

iubeºte pe Ana înseamnã cã el o iubeºte cu iubirea cu
care îl iubeºte pe Dumnezeu. Vrea sã înalte o monastire,
din iubire de Dumnezeu? Nu din acel orgoliu luciferic al
îngerului cãzut care doreºte sã fie egal cu divinul
pãrinte? Pãreri ºi opinii. Ne întrebãm, mai departe: poate
Manole sã construiascã un lãcaº de închinãciune – ºi,
deci, sã-l gândeascã pe Dumnezeu! – jertfindu-ºi soþia,
criminal, la temelia lãcaºului sfânt? E o jertfã, desigur.
Egalã cu cea a tatãlui ceresc, carele, pentru fericirea
oamenilor, l-a jertfit pe fiul sãu, lãsându-l sã fie umilit,
osândit ºi pus pe cruce?!...

Sisif, oropsitul, carã în spinare, pe vârf de munte,
pietroiul care nu-ºi va gãsi locul ºi odihna în pisc ºi se
va rostogoli la vale, pânã Ia picioarele muntelui... Sisif e
pedepsit de zeu sã urce în cârcã bolovanul neascultãtor.
Bolovanul, de fapt, parcã ºi el e pedepsit de zeu sã n-
aibã stare pe culmi înalte! Zeul, parºiv, bate toba cã-l
supune la chinuri cumplite pe Sisif – ºi nu suflã un
cuvinþel despre bietul pietroi! Muncile lui Sisif vor fi
straºnice, e drept, ºi inutile, e drept, dar buºiturile
pietroiului cãzut din pisc în pisc, din stâncã în stâncã,
izbiturile lui în cap, în foale ºi în toate cele cum vor fi,
nedureroase?! Zeul este moralist! ªi avid de publicitate!
Face din Sisif un agent de publicitate, în carne ºi oase,
cu sânge în vine, cu pãr pe piept. Sisif trebuie sã devinã
pentru el însuºi, însãºi expresia vie ºi virilã (dacã poate
urca bolovanul în pisc!) a Zãdãrniciei, iar pentru muritori
trebuie sã devinã zãdãrnicia însãºi. ªi devine! Dar
bolovanul de ce e nedreptãþit? De ce e jertfit? De ce i se
ascunde zãdãrnicia? De ce i se ascunde tragedia? El
urcã muntele în cârca lui Sisif, pe moale, ºi coboarã din
stei în stei, târºindu-se pe dura materie a locului
blestemat! De ce nu e bãgatã în seamã tragedia sa?
Cu Sisif, mai înþelegem – dumnealui fãcuse niºte
pocinoage, pentru care ispãºea! Dar cu bolovanul ce-ai
avut, zeule?

ªi de ce munca inutilã a vulturilor ce-i mãnâncã zilnic
ficatul lui Prometeu este expediatã la nesemnificativ?
Vulturii nu trãiesc pre propria lor fiinþã ridicola tragedie a
zãdãrniciei? Sã mãnânci niºte ficaþi nemuritori, care
cresc floral, ca din apã, ce este? Cu cât îi papã vulturii
mai mult, cu atât ficaþii lui Prometeu se dovedesc etern
apþi sã creascã din propria lor dispariþie!... Plescãiþi de
pliscurile vulturilor aflati în piscul muntelui Caucaz,
înghiþiþi – ficaþii eroului civilizator cresc ºi tot cresc din
locul din care au fost stârpiþi! Tragedia lui Prometeu
devine tragedia vulturilor! El avea pentru ce sã fie
pedepsit, hoþul! Dar cu vulturii ce-ai avut, zeule? Maiul
(ficatul!) se regenereazã din trupul, din foalele eroului

eseueseueseueseueseu

Dumitru Radu PopescuDumitru Radu PopescuDumitru Radu PopescuDumitru Radu PopescuDumitru Radu Popescu*

* Din volumul în manuscris Eschil fårå EschilEschil fårå EschilEschil fårå EschilEschil fårå EschilEschil fårå Eschil



9SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002

înlãnþuit! Aºa cã putem vorbi de o parte a trupului bietului
Prometeu pedepsitã sã fie extirpatã ºi halitã de chirurgii
vulturi – ca sã poatã da la ivealã zilnic una mai nouå!...
Ce regenerare dureroasã! Dureroasã doar pânã în clipa
când Prometeu, reaºezat în grad ºi în rangul ce i-a fost
hãrãzit, devine nemuritor! Durerea, jertfa? Se putea
aºtepta sã i se ciuguleascã ficaþii! Doar iubirea pentru
oameni l-a împins sã fure, pentru oameni, focul!...

Locul din mãruntaiele sale fusese muritor ºi cumva
blestemat!... ªi pedepsit. Aºa cum ºi locul – munte-vale-
munte-vale – prin care se tot plimba bolovanul lui Sisif
este blestemat!

Dar locul – spaþiul în care Manole vrea sã ridice o
monastire fãrã asemuire nu e blestemat? Este!

Tot s-a vorbit de tragedia lui Manole, pe bunã
dreptate! E tragic sã-þi zideºti propria soþioarã în temelia
lãcaºului de închinãciune comandat de Vodã cel Negru!
E cumplit sã vezi ºi sã auzi cum zidul o strânge în
neiertarea sa pe soþioara ta, pe care tu însuþi o dãruieºti
morÆii! Ai putea sã fugi cu Ana ta în lume, sã renunþi la
rangul de Mare Meºter, ai putea sã-i ieºi în cale mamei
pruncului tãu ºi s-o opreºti sã vinã la locul zidirii! Ai putea,
dar atunci n-ai mai fi Manole! Manole este hãrãzit sã
înalÆe monastirea, sã creeze un spaþiu vindecat de
blestem! Nu asta ar fi esenþa?... Sã facã din acel loc în
care totul se ruineazã peste noapte – zãdãrnicind orice
efort omenesc! – sã facã un loc de închinare, sã
îndumnezeiascã! ... Manole o va jertfi pe Ana! Da, dar
oare nu asta i-a fost scris? ïn vis, n-a fost anunþat de o
voce tainicã precum cã monastirea se va putea înãlþa
doar prin jertfã? Venirea lui Iisus, cel ce trebuia sã cureþe
pãmântul de blestemul morþii, n-a fost vestitã, lui Iosif,
tot în vis? Numai cã Manole n-a visat cã i se va naºte
un fiu ce va mântui lumea, ci cã va trebui o jertfã pentru
mântuirea acelui loc blestemat!... Iisus calcã moartea ºi
o învinge cu propria sa moarte. Ana va muri ziditã ca sã
învieze monastirea ce mereu se prãbuºea, ca sã devinã,
monastirea, un loc luminat... Ana – monastire!... Locul
blestemat scapã de pãcat!...

Este oare vorba aici de o nouã facere a lumii?
Manole, din spaþiul balcanic, dominat de gândirea
greacã, ajunge într-un loc mlãºtinos... La popoarele
vechi geneza era un fel de secare a pãmântului cuprins
în dezordinea ºi dezmãþul apelor. Pãmântul grecilor era
ceva stabil – o temelie solidã ºi sigurã. Manole, pe Argeº
în jos, copleºit, desigur, repetãm, ºi de moºtenirea
greacã, încearcã, prin temeliile monastirii  sã opreascã
pãmântul din clãtinare, sã-l opreascã din bezmetica sa
miºcare nocturnã... De ce nu? Ca sã se ordoneze altfel
lumea! Forþele întunecate, lichide, de sub pãmânt – ale
morÆii! – sã fie învinse de o bisericã, de o nouã genezã...
De ce nu?

Sisif tot urcã pe munte ºi coboarã, definind un spaþiu
al neputinþei, o geografie a zãdãrniciei. Manole ajunge
cu echipa sa de meºteri într-un spaþiu instabil, pe care
trebuie sã-l dezintoxice de pâlpâirile uzurpatoare,
subpãmântene, diavoleºti, din bezna nopþii. Sisif mai
are o ºansã, în lucrarea sa disperatã ºi cu un singur
rost – acela de a nu avea nici un rost! –: sã fie fericit!
Camus îi ºopteºte: „Fii fericit!” În viaîa asta groaznicã,

fii fericit, Sisife! Prin iubire faþã de propria ta jertfire, faþã
de bolovanul alunecos, faþã de cei care pot vedea cã
urcând pietroiul în pisc, inutil, arãþi cã poþi urca muntele
ºi poþi zãdãrnici zãdãrnicia... Fii fericit, Sisife!

Manole cum sã fie fericit? Jertfindu-ºi soþia,
prãbuºindu-se ºi el de pe turla bisericii – cum sã fie
fericit?! Aripile lui de çiþã sunt prea grele, nu-l pot face
sã zboare ºi sã scape cu viaþã! Aripile de ºiþã îl trag cu
mare putere spre pãmânt, ca sã-l spargã! Aripile morþii...

Totuºi – existã un totuºi! Monastirea, ca o mireasã a
lui Dumnezeu, va vindeca pãmântul de blestem. Va
învinge pâlpâirile negre ºi bezmetice din bezna
pãmântului. Bezmetic este, se ºtie, ceva fãrã matcã,
fãrã rost... Monastirea va învinge fãrãrostul!

Sisif ºi Manole, Grecia ºi Æara de lângã Argeº,
muntele ºi câmpia. Locul pedepsei lui Sisif e muntele,
locul blestemat în care ajunge Manole e câmpia. Zeul
ºi cerul creºtin – ºi aceeaºi tragedie a omului.

Mai este ceva extraordinar: lui Manole i se dã
posibilitatea sã renunþe la menirea sa, la visul sãu de a
înãlþa sfântul lãcaº! El aflã primul cã va fi nevoie de o
jertfã. El se poate îndoi de creaþia sa, el poate sã-ºi
aleagã o nouã cale în viaÆã! El nu e obligat sã-ºi zideascã
soþia! El trebuie sã-ºi hotãrascã propriul destin!

Alege! ªi e responsabil! Fiindcã iubeºte... Manole
pare sã asculte de prima lege-poruncã, ºi chiar de a
doua lege-poruncã. Sã ne amintim de întrebarea acelui
fariseu curios adresatã lui Iisus:

„Învãþãtorule, care poruncã e mai mare în Lege?”
Iisus a spus: „Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu, cu
toatã inima ta, cu tot sufletul tãu ªi cu tot cugetul tãu.
Aceasta este marea ºi întâia poruncã. Iar a doua, la fel
ca aceasta: Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuÆi.
În aceste douã porunci se cuprind toatã Legea ºi
prorocii.” (Matei, 22). De-i aºa, are dreptate Sfântul
Augustin: de-l iubeºti pe Dumnezeu cu tot sufletul tãu,
poþi face absolut ce vrei, poþi chiar ucide... Manole, astfel,
o poate zidi pe Ana... fiindcã îl iubeºte pe Dumnezeu
din toatã inima sa, respectând marea ºi întâia poruncã...
ºi respectând ºi a doua poruncã – fiindcã el o iubeºte
pe Ana ca pe sine însuºi! Iubind-o, o poate zidi, ca ºi
cum s-ar zidi pe sine în cuprinsul bisericii... Respectând
aceste legi supreme, Manole devine un erou sublim,
poþi spune, dacã imediat nu te întrebi, omeneºte, dacã
sublimul cuprinde în cârca sa ºi crima?!

Crima e o jertfã, când îþi laºi fiul sã moarã pe cruce,
când îþi zideºti soþia?... Da, aºa se pare. Moartea celui
rãstignit a învins moartea, rãstignirea e semnul iubirii
supreme faþã de oameni. Manole, zidind, prin iubire
salveazã ruinarea veºnicã a lumii... Ce personaj,
Manole!

Spre deosebire de atâtea personaje din teatrul vieþii
ºi din teatrul contemporan, care fac tot ce vor, dar nu
iubesc pe nimeni!

MÃNUªA LUI NOE
Pantelimona, Doroteea, Teodora, Lavrentia, Steluþa,

Minodora, Florentina, Eftimia, Evlogia, Zamfiriþa,
Filofteia, Ana, Paraschiva, Meropia, Zosima, alãturi de
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câþiva stareþi ºi monahi, ºi alãturi de Elena Niculiþã –
Voronca – ºi de Tudor Pamfile, doi vrednici ºi strãluciþi
folcloriºti ce au avut în cãtare datinile ºi credinþele
poporului român, întreþin, într-un capitol special, superbia
legendelor despre toacã... O, dar n-am spus unde! În
excelenta lucrare „Chemãri de toacã”, apãrutã la Editura
Academiei Române ºi semnatã de Constanþa Cristescu.

Toaca este pe faþa pãmântului de când cu Noe...
Atuncea a tocat ca sã adune toate vietãÆile în corabie.
ªoarecele a ros corabia ca sã se înece – ºi sfântul Ion a
scos mãnuºa ºi a aruncat-o în arcã ºi a prefãcut-o în
pisicã. Mãnuºa lui Noe. Adicã mãnuºa Sfântului s-a fãcut
pisicã ºi a mâncat ºoarecele! Ce scenã teribilã!
Postmodernismul nu posedã o asemenea mãnuºã!

Corabia înseamnã biserica. ïn bisericã gãsim tot
adevãrul. Nu se îneacã niciodatã insul ce vine la bisericã.
Astea sunt pilde... Ucigã-l toaca sau ucigã-l sfânta cruce:
el e satana, el e ºoarecele care umblã sã deruteze lumea.
Dupã cum se observã, Dumnezeul lui Noe este tranºant
ºi neiertãtor! Crima – a ucide un ºoarece este o crimã? –
e necesarã când e vorba de salvarea omului Noe ºi a
vieþuitoarelor pãmântului! Mãnuºa sfântã îl papã pre
spurcatul diavol! Amin!

Mai e ceva spectaculos în scenografia acestui episod:
în timp ce Noe construia corabia, ceea ce ziua se închega,
noaptea se dãrâma! Noaptea veneau îngerii cei rãi –
ºoarecii? – ºi desfãceau lemnele ºi le aruncau. ïn aceste
variante, diavolul-ºoarece nu mai este singur! Noe a
tocmit meºteri. Dar degeaba era el sfânt dacã peste
noapte, când dormeau constructorii, diavolii – ºoareci? –
veneau ºi risipeau lemnele! ªi Dumnezeu i-a spus lui
Noe sã facã o toacã – ºi diavolii vor fugi! Noe a luat un
ciocan de lemn ºi-a început sã batã într-o scândurã:

diavolii au fugit!...
De reþinut: toaca se bate în jurul bisericii, care e o

corabie. Când aude toaca omul îºi aduce aminte de
rugãciune ºi de Dumnezeu. Bun!

Întrebarea mea este: de ce nu bate Manole toaca
atunci când se surpã, noaptea, monastirea pe care o
înalþã peste zi? Doar ºi monastirea e o corabie! De ce
Dumnezeu nu-i spune ºi lui Manole: „Dacã vrei sã faci o
arcã fãrã sã te mai supere diavolul, alege o bucatã de
lemn ºi loveºte în ea, dând ocol monastirii”... Noe aºa a
fãcut ºi n-a mai avut necazuri cu arca – a construit-o!
Dar: întâi, construitã, corabia s-a dãrâmat! ªi a doua oarã!
Atunci a apãrut un înger cu o scândurã ºi un ciocan ºi a
început sã batã în scândurã. Lemnele s-au încheiat între
ele ºi corabia a fost gata! „Tâlcuirea: lemnele suntem
noi, credincioºii, care la auzul toacei venim la bisericã ºi
formãm în chip simbolic corabia Iui Iisus...”

O întrebare pentru doamna Constanþa Cristescu: Arca
lui Noe ºi mãnãstirea lui Manole au toate elementele ce
pot constitui înfãptuirea unei... utopii, salvarea oamenilor
de potopul apelor ºi de potopul pãcatelor. Corabia e ca o
insulã construitã pe uscat! ªi mãnãstirea, Ia fel, un spaþiu
izolat, sacru... Putem vorbi, în cazul confreriei zidarilor
strânºi în jurul meºterului Manole, de existenþa unei elite!
Nouã meºteri mari, calfe ºi zidari, cu Manole zece, care-i
ºi întrece! E un fel de familie de constructori, un fel de
ordin Iaic, desigur, deºi nu suntem convinºi cã ei nu sunt

meºteri doar de lãcaºuri sfinte!... Nu aflãm cã ar mai fi
înãlþat cetãþi, poduri,... O comunitate laic-eclesiasticã, o
familie, în frunte cu un Mare Meºter-Pãrinte, dupã modelul
divin... Cãci aici doar Manole decide totul! Dupã modelul
Tatãlui Ceresc, nu? Zidarii – fraþi zidari, într-o ierarhie
precisã. ªi încã ceva, foarte interesant: acest ordin nu
ridicã monastirea într-un oraº, într-o cetate, sau într-o
reºedinþã fortificatã, capitalã a domnitorului Negru .......
Monastirea nu va fi construitã într-un „loc public” – ci într-o
zonã sãlbãticitã, izolatã de lume, propice sacralizãrii,
rugãciunilor, solitudinii.

Utopica þarã a „Tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a vieþii fãrã
de moarte” va putea fi descoperitã doar în urma unei
lungi ºi aventuroase cãlãtorii. Mârþoaga hrãnitã cu jar va
zbura peste þinuturi retrograde ºi vãmi belicoase ºi Fãt
Frumos va descãleca în mult visatul paradis cu zâne.
Noe, pe mare, zile ºi nopþi cãlãtoreºte prin potop, înainte
de a zãri utopicul munte uscat, tãrâmul pe care viaþa va fi
salvatã de la pieire. ªi Meºterul Manole colindã cu fârtaþii
sãi prin vãi, dealuri ºi pãduri pânã descoperã locul sfânt
unde vor zidi mãnãstirea fãrã asemuire, utopicul lãcaº al
împlinirii ºi izbãvirii sale... Corabia ºi monastirea sunt douã
proiecte utopice mai interesante decât þara fãrã de moarte,
fiindcã ele trebuie construite chiar de cei ce se vor bucura
de duhul lor dãtãtor de veºnicie, Noe ºi Manole. Cãlãtoria
în imposibil ºi construcþia unei corãbii sau monastiri
nemaiîntâlnite sunt condiþii esenþiale ale discursului utopic,
fie cã el þine de mitologii sau de religii. Dupã ce înalÆã
monastirea de pe Argeº, Manole moare datoritã unui nou
ºi foarte ambiþios proiect utopic: zidirea unei biserici fãrã
egal! Manole neglijeazã orgoliul fãrã egal al lui Negru
Vodã, care-i ceruse sã construiascã un lãcaº de închinã-
ciune fãrã asemuire! ªi Manole îi spune, acum, cã poate
zidi o monastire cum nu s-a mai vãzut! Viziunea lui Manole
se va dovedi imposibil de realizat, el plãtind mai ales
pentru eroarea de a înlocui realul cu posibilul... Dar pentru
un vis utopic exista o altã cale?... Dacã ar fi bãtut toaca,
mãcar dupã terminarea sfântului lãcaº de pe Argeº, poate
s-ar fi trezit Manole din utopica sa înfrigurare ºi n-ar mai
fi murit!? Însã nu ni-l putem închipui pe Manole resemnat:
cã peste minunea înãlþatã n-ar putea ºi o alta împlini!...
Exista în el un duh luciferic, cum ar putea spune Blaga?
Un diavol, care sã-l roadã pe dinãuntru? Toaca nu bate
lângã monastirea pe de Argeº pentru ca îngerul rãu sã
fugã din inima lui Manole? Toaca te poate trezi din utopie?

Sã repetãm: Noe bate toaca de trei ori: când alungã
diavolul-ºoarece, când adunã animalele în corabie ºi când
cheamã înapoi pãsãrile trimise din arcã sã vadã dacã
pãmântul cel nou a rãsãrit din valuri ºi s-a uscat...
Fragmentele reþinute din legende ºi mãrturisiri de
Constanþa Cristescu sunt fermecãtoare. Ne întrebãm, ºi
tare am dori sã ne rãspundã domnia sa într-o lucrare
viitoare, de ce pentru corabia lui Cristos, construitã de
Manole, n-a existat o toacã prin preajmã ºi de ce a fost
necesarã jertfa Anei?! ªi a lui Manole, pânã la urmã! De
ce îngerul – vocea pe care Manole a auzit-o în vis! – n-a
pomenit nimic de toacã? Trecuse potopul, lumea se
înrãise din nou, ºi parcã se înveninase ºi mai rãu dupã
Învierea Mântuitorului – ºi mântuirea ei cerea o nouã
jertfã? Aºa cum Dumnezeu îºi jertfise Fiul, ºi Manole
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trebuia sã-ºi jertfeascã soþia, pentru mântuirea pãcatelor
lumii? Doamnã Constanþa Cristescu, vã ascultãm! De ce
n-a bãtut toaca pe Argeº?...

TEATRUL PRIAPIC
Fiind unul dintre oamenii cu har care au construit între

cel de al doilea rãzboi mondial ºi cel de al treilea rãzboi
mondial (cel invizibil încã ºi încã neîncheiat la toþi nasturii,
de!) superba ºcoalã româneascã de teatru, regizorul ºj
dascãlul Ion Cojar cred cã a rãmas stupefiat în faþa celor
reveniþi, dupã o neobservatã absenþã, în spaþiul artistic
autohton, galonaþi, gureºi nevoie mare ºi cu pancreasul
inflamat de durerea de a fi gãsit în comuna lui Bucur ºi
prin împrejurimi o beznã de îngheþat deºert siberian! Lasã
cã mai târziu producþiile lor scenice nu s-au ridicat nici
pânã la cãlcâiul gâºtei (cum se mai poate spune) faþã de
spectacolele lui Silviu Purcãrete, bunãoarã, cel format în
totalitate prin teatrele siberice din Æarã – ºi niciodatã, pânã
în 89, poposit pre alte meleaguri însorite!... Vidanjorii cei
mari (astfel autointitulaþi cu înspumatã ºi împãunatã
înverºunare), însoþiþi de calfe ºi zidari, au pus rãpede în
lucrare dezîntunericirea sibericã prin vocalizele sub-
conºtientului, resuscitarea limbii arhaice (vezi teoria Iui
nenea Jung), victoria durerii bestiale asupra raþiunii ºi a
fragilitãþii cuvântului – ºi mai ales prin aºezarea pe tron a
teatrului priapic, cel la fel de îndrãgit atunci când e privit
din faþã, ca ºi atunci când e privit din dos, teatru în care
ºi-au expus, cu voioasã dãruire artisticã, ofertele
mãdularice, marii ºi micii arlechini danubiano-pontici,
alãturi de marile ºi micile lor cocolombine... Nu e un se-
cret cã unii lucrãtori din jurul scenei ºi ecranului au o
biografie cotidianã plinã de picanterii economico-socialo-
erotico-pastoralo-bufonice, mult mai ofertantã decât
creaþia lor artisticã... Aproape automat, viaþa lor artisticã
este scrisã nu în numele valorilor spectacolelor realizate,
nu! Din contrã, piesele montate pe scenã ºi filmele
realizate pentru micile ºi marile ecrane sunt interpretate
în numele acestor pãþanii economico-pastoralo-erotice.
Spectatorii sunt avizi de informaþii, iubesc transparenþa
totalã! Vor sã se edifice asupra gândirii creatorilor ºi
asupra idealului cavaleresc al vitejiei priapice în sine...
Un erou care mugetã rãscrãcãrat peste o eroinã aratã
cu mare elocvenþã emoþia freaticã a desãvârºirii virile ºi
triumful divin al binelui... E clar!

Teatrul priapic, la modã azi pe scenele dâmboviþene,
nu ºi-a întins însã excesul seminal-ovular ºi asupra
teritoriului aflat sub jurisdicþia regizoralã a lui Ion Cojar,
motiv pentru care „Azilul de noapte”, montat de domnia
sa la Teatrul Naþional din Bucureºti, cu o distribuþie de
zile mari, a fost privit cu un ochi uscat ºi cu un ochi rece
de încãlziþii procuratori aflaþi în clocotitoare exerciþii de
admiraþie în faþa ºi în reversul exerciþiilor de malahie. O,
ce teren propice, în „Azilul de noapte”, pentru o nãbã-
dãioasã ºi ºugubeaþã hãrþuire priapicã! Da, coitul rus ar fi
atras toatã feminitatea fezandatã a Bucureºtiului ºi a
Clujului, cea care zilele trecute a aplaudat preþ de cinci
rânduri de transpiraþie liricã trupa de australieni dezbrãcaþi
în puºca goalã!... Ce receptacole pline de gingãºie
caloricã au descoperit deznundaÆii australieni pe plaiurile

danubiene, dacã la un preþ de un milion ºi jumãtate locul
nu s-au mai gãsit bilete nici pentru în picioare!... Snobi-
limea financiar-bancarã çi-a demonstrat, pe faþã, apetitul
cultural! Aºa cã Ion Cojar a pierdut prilejul, în „Azilul de
noapte”, de a lua potul aplaudacelor române, da, cãci a
pierdut prilejul de a privi prin gãoaza istoriei, lumea de
regi decãzuþi descrisã de amãrâtul Maxim Gorki! Cãutând
adâncimile ºi strãfundurile tragediei ruseºti de la începutul
acestui secol (piesa a fost scrisã în 1904, dacã nu mã
înºel, atunci când bãcãuanul Bacovia auzea materia
plângând!), Ion Cojar a fost învinuit pe sub mustãþi de
ambe sexe de lipsã de înþelegere a copulaþiei slave. Vezi
Doamne, Ion Cojar nu doar trecutul Rusiei nu l-a înþeles,
ci ºi prezentul! Teatrul priapic, bine agramat ºi argumentat
cu arome ºi sonoritãþi lascive, ºi bine clonat în somptu-
ozitãþi energic sponsorizate, dã, astãzi, la noi, certificate
de potenþã scenicã!... Repetãm: pentru „Azilul de noapte”,
Ion Cojar a fost privit din dungã ºi uneori dãscãlit ºi
urecheat chiar pentru scenele ºi personajele prin care
l-a luminat cel mai bine pe Maxim Gorki! Ave, Ion Cojar!

LIMBA ÎN CARE VEI VORBI
LA JUDECATA DE APOI

Cine este Ion Miloº ºi ce vrea el? S-a nãscut în Banatul
sârbesc, a fãcut studii superioare la Belgrad ºi Paris,
locuieºte în Suedia, la Malmoe, are un bãiat ºi o fatã,
scrie poezii, traduce în suedezã din românã, sârbo-croatã,
francezã, ºi invers, mai ºtie încã niºte limbi de mare
circulaþie, cunoaºte mai multe culturi: un om care trãieºte
cãlare pe câteva meridiane ºi paralele literare, un produs
al Europei acestui sfârºit de mileniu. Mulþi scriitori
considerã limba în care scriu patria lor. Care este patria
lui Ion Miloº, cel ce scrie în mai multe limbi? Desigur,
patria lui ar fi limba în care gândeºte ce scrie în mai multe
limbi. Dar este aceasta o ecuaþie atât de simplã? N-o sã
dau exemplul literaþilor români care, în diverse formulãri,
au spus cam acelaºi lucru – cã patria lor este limba ºi
cultura românã. O sã-i citez, la o adicã, de va fi cazul, pe
acei cãrturari turciþi care nu s-au sfiit sã scrie cã le este
ruºine cã sunt români ºi cã limba românã nu-i încape,
atât sunt ei de multilateral geniali. O sã mã opresc, o
clipã, la Karolenco; el spunea: „Patria mea este literatura
rusã”. Poate avea Ion Miloº mai multe patrii? Este cultura
un dezastru impersonal, de care te poþi molipsi într-o þarã
sau alta, fãrã sã vrei? Sau este ea atât de docilã încât o
poþi îngurgita ca pe limonadã? Dacã munca este o
valoare, cine munceºte produce valori, cine are carte,
are parte. De aici pânã Ia omul de culturã n-ar mai fi
decât un pas, care, cu niþel talent ºi geniu, poate fi fãcut.
Nu sunt atâþia scriitori importanþi care au scris în mai multe
limbi la fel de bine? Sunt. Deci: iatã cum toate teoriile pot
fi valabile. Tringhiurile sunt de infinite feluri, dar
întotdeauna forma lor fundamentalã este fixã: ea e un
spaþiu cuprins între trei laturi. Deci în ce fel de triunghi
l-am putea bãga la apã, sau ba, pe Ion Miloº?

Este el un exilat într-o þarã barbarã ºi într-o limbã
barbarã, precum strãmoºul sãu latin Ovidiu? Poate el sã
se plângã precum autorul ce a cântat plãcerile iubirii ºi al
atâtor fermecate metamorfoze cã, în Suedia, ursita a fost
atât de nedreaptã cu el încât se simte „ca un om izbit de
trãznetul lui Jupiter, trãind încã, dar nedându-ºi seama
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cã încã trãieºte?” Mã îndoiesc cã Belgradul ºi Bucureºtiul
i-ar putea oferi un confort material mai plenipotent. Scrie
el, la Malmoe, asemeni lui Ovidiu: „pentru a-mi distra
gândul potopit de necazuri?” Ei, de necazuri cred cã nu
poate fi scutit nici mãcar Dumnezeu, dacã ar mai coborî
pe pãmânt, sã se plimbe printre oameni, ca în poveºtile
româneºti... Aºa cã îi acordãm lui Ion Miloº ºansa de a
se bucura în principiu de necazuri ºi de a reflecta asupra
lor ºi asupra lui însuºi. Dar ce este Ion Miloº în primul
rând, român din Serbia, român cu strãbuni în Munþii
Apuseni, suedez sau doar european, sau pur ºi simplu ºi
una ºi alta? Poate poezia lui fi în mai multe feluri, sau ea
este ca o revãrsare de ape cu mai multe izvoare? De ce
ne întrebãm atât de sâcâitor, când am putea rezuma totul
cu o singurã întrebare: este sau nu este Ion Miloº un
poet important? Noi credem cã este foarte important ºi
din aceastã cauzã vrem sã încercãm sã-i înþelegem mai
aproape de adevãr personalitatea. Am putea repede for-
mula o etichetã privind sonurile sale metafizice ce stau
alãturi aproape firesc lângã notaþii ce þin de un realism
extrem de crud. Plecând de la poeziile sale am putea
vorbi de lumea bogatã ºi iresponsabilã, de þãrile bogate
ºi iresponsabile de soarta lor ºi a þãrilor sãrace – Ia fel de
iresponsabile ca ºi þãrile bogate. Am putea vorbi de
prezenþa ironiei post-moderniste în versurile sale, ºi de
prezenþa sacrului în poeziile sale, dar pe noi ne
intereseazã ºi altceva decât un catalog de teme, de
respirãri filosofice ºi de acolade mãiestrite... Pe noi ne
intereseazã ºi cine este Ion Miloº, dar ºi ce reprezintã el,
ºi cazul sãu, în cultura românã.

Dacã poezia poate fi, uneori (vezi domeniile Homer),
o oglindã magicã a istoriei, ºi niciodatã un prepuþ sau un
apendice al ei, poetul scapã de multe ori din cronologia
veacurilor, ieºind din timp ca dintr-o garnizoanã ºi
pierzându-ºi paºii într-o obscurã veºnicie (vezi biografia
alternativã a lui Shakespeare). Întrebarea ar fi: mai putem
conta pe influenþa vieþii asupra operei când biograficul ni
se pare un element irelevant în cântãrirea substanþei unui
univers poetic? Din acest cleºte menghinã putem ieºi cu
un NU, sau cu un DA, repejor. ïn caz cã viaþa autorului
nu face douã cepe degerate, scãpãm ºi de specificul sãu
naþional-regional ºi pânã la urmã putem sã nu-i dãm
importanþã nici limbii în care scrie! Traducerile ne scot
din orice încurcãturã. Aºa cã am putea vorbi – de ce nu?
– ºi de neimportanþa originalitãþii sonurilor naþionale?
Unde vreau sã ajung? La limbile marilor imperii – limbile
imperiale care ne intrã în casã prin pereþi, pe coº, prin
televizor, radio, gângurind, lãtrând în reuniuni interna-
þionale, cântând etc. Ce sã te mai cantonezi în greacã,
azi, în românã, sârbã, suedezã, când imperiul anglo-
american, cel francez, rus, spaniol (cu chinezii e altã
mâncare de peºte) cântã peste tot globul nostru cel de
toate zilele din trompete de fildeº (fãcute din colþi de
elefant), din drâmbe ºi alte minunate instrumente
aducãtoare de noroc ºi de marafeþi strãlucitori! În limba
imperiului roman târziu n-au scris atâþia venetici? ïn
englezã nu scriu atâþia africani ºi asiatici? În francezã e
altfel? În rusã nu scriu atâþia neruºi, unii dintre ei, pe bunã
dreptate, deveniþi celebri în toatã lumea? Georgianul Bulat
Okudjava, abhazianul Fazil Iskander, coreeanul Kim,
kirkizul Cinchiz Aitmotov, cazacul O. Suleimanov,
bielorusul Vasili Bikov, basarabeanul cutare etc. nu sunt,
sau nu pot fi consideraþi scriitori ruºi? ïn aceastã listã
aproximativã, citatã de mai mulþi critici occidentali,
lipsesc scriitori din micuþele þãri baltice. Cum de
rusificarea culturalã nu i-a atins, aºa cum în alte þãri din

lume, mai mici decât Letonia, Estonia ºi Lituania, anglo-
americanizarea culturalã s-a autodesãvârºit?! Care e
secretul? ªi care este ºpilul cã Ion Miloº n-a fost capturat
de o limbã imperialã? Suedeza e o limbã înþãrcuitã în
geografia Suediei, sârba e o limbã bombardatã de toþi
vajnicii apãrãtori ai drepturilor omului – în afarã de
drepturile omului sârb. Româna? Cred cã se crede cã
este o limbã inexistentã! Chiar destui cãrturari plecaþi
din România au avut grijã când s-au aciuat pe alte
meleaguri sã se lepede repede de ea, ca de satan! ªi
cine mai ºtie cã româna se trage din vulgara latinã a
cãtanelor imperiale conduse de Traian? O limbã a
ostaºilor ºi nicidecum a istoricilor ºi scriitorilor ce au adus
faima latinitãþii ºi a imperiului roman! O limbã peste care
s-a suprapus limba bisericeascã a vechilor cazanii.
SoldãÆoi veniþi din toate pãrþile Europei ºi-au dat mâna
(vorba vine) cu plugarii, ciobanii, cãutãtorii de aur din
bãtrâna Dacie etc. ªtie ºi Miloº asta, desigur, ºi de aceea
mã tot mir cã el n-a fugit de limba românã ca nefârtatele
de tãmâie, cum atâþia inºi de origine românã au fugit ºi
s-au turcit dintr-un motiv sau altul, devenind cãrturari
sau literaþi francezi, ruºi, englezi, germani, spanioli ºi
turci.

Prin anul 1970 l-am auzit pe Mircea Eliade spunând
la Chicago (eram împreunã cu Paul Everac): „proza o
scriu în limba românã, eseurile, articolele, studiile etc.
în limba englezã.” Aceastã mãrturisire a fãcut-o ulterior
mai multor confraþi, în interviuri... De ce a simþit Mircea
Eliade nevoia de a se confesa unui tânãr scriitor, care
eram eu, atunci, ºi unui reputat dramaturg, care era Paul
Everac? Ca sã nu fie nici un dubiu cã domnia sa, artis-
tic, gândeºte în limba românã, în care ºi scrie? Cã nu
poþi sã fii scriitor român decât dacã în limba românã îþi
aºterni gândurile ºi simþãmintele, în limba în care vei
vorbi ºi la Judecata de Apoi? Aceasta este întrebarea
pe care mi-am pus-o în 1970 la Chicago ºi pe care mi-o
pun ºi acum, la Bucureºti, în cazul lui Ion Miloº... De
aici ºi pânã la întrebarea dacã Ion Miloº este „un bun
român, ºi un patriot român”, n-ar mai fi iarãºi decât un
pas. Nu facem acest pas fiindcã, în privinþa patriotismului
unui scriitor, avem un rãspuns genial dat de George
Cãlinescu: „Se cade sã spunem cã cea mai patrioticã
faptã a unui adevãrat artist este sã compunã
capodopere”. Noi credem cã Ion Miloº posedã în cãrþile
sale multe poeme exemplare – ºi deci ar fi un bun pa-
triot, dar repede ne întrebãm: ce fel de patriot este el?...
Un patriot român, sârb, suedez? Ion Miloº a publicat
cam douãzeci de cãrþi de poezie... A tradus în suedezã
un volum de Eminescu, a tradus Blaga, Arghezi,
Bacovia, are sub tipar în traducere antologia poeziei
româneºti... A mai tradus volume semnate de Eliade,
Cioran, precum ºi volume semnate de Geo Bogza,
Eugen Jebeleanu, Doinaº, Sorescu, Dumbrãveanu,
Tartler etc. N-am la îndemânã toate titlurile scrierilor
traduse în suedezã de Ion Miloº. Dar nici nu e necesar
sã le am. Eu nu-l discut aici pe traducãtorul, ci pe poetul
Ion Miloº.

Vedeþi cât sunt de cârcotaº când e vorba de un poet
adevãrat? Vreþi sã mai continuãm cu întrebãrile, sau
doriþi, deocamdatã, sã vã las sã-l citiþi pe Ion Miloº în
liniºte? Bine, uitaþi tot ce-am scris... Spuneþi ce vã umple
inima de bucurie citindu-l pe românul din Banatul
sârbesc, cu studii la Belgrad ºi Paris, care locuieºte în
Suedia... Noi mai credem cã Ion Miloº face parte din
literatura românã, ºi cã el nu este adãugat literaturii
române. Sârbii ºi suedezii ce mai au de zis? Sã zicã!
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85 DE ANI DE LA TRECEREA
ÎN NEFIINæÃ A UNOR EROI VRÂNCENI

VVVVValeriu D. Coteaaleriu D. Coteaaleriu D. Coteaaleriu D. Coteaaleriu D. Cotea

monument de la intrarea în Vidra? Povestea lui
sintetizeazã, parcã, istoria întregului spaþiu românesc
precum çi suferinþele milenare prin care a trecut acest
popor.

Majoritatea dintre cei mai vârstnici ºi deci, cunoscãtori
mai apropiaþi ai istoriei românilor, cunosc suferinþele de
nedescris ºi umilinþele dureroase ale întregului nostru
popor în perioada Primului Rãzboi Mondial (ca sã nu
mai pomenesc de atâtea alte suferinþe de pe parcursul
întregii istorii), când toate localitãþile vrâncene sufereau
o dublã ºi cumplitã ocupaþie: în primul rând din partea
armatelor germane, cu care eram în rãzboi ºi care þinteau
ocuparea întregii þãri, ºi, în al doilea rând, din partea
aºa-ziºilor noºtri aliaþi, armatele ruseºti, care, din aliaþi
împotriva duºmanului comun, deveniserã la rândul lor
ocupanþi ºi asupritori.

Un talentat memorialist ºi cercetãtor al evenimentelor
acelor vremi tragice, Aurel Gavrilescu, în lucrarea „Eroi
în umbra”, editatã la Timiºoara în anul 1937, sublinia cã
„Faptele de aici (este vorba de zona Vrancei, n.n.), ce
privesc eroi rãmaºi în umbrã, necunoscuþi îndeajuns,
sunt pilde de conºtiincioasã iubire de neam, sunt
exemple de rarã tãrie sufleteascã. Acestea au mãrit
patrimoniul moral al naþiunii.”

Privind cu uimire ºi justificatã revoltã comportarea
ostaºilor ruºi, jaful ºi ororile comise de aºa ziºii aliaþi,
care, pânã la urmã au pãrãsit frontul, lãsând armatele
române singure în faþa unui duºman mult superior ca
numãr ºi ca tehnicã militarã, cronicarul remarcã: „Ruºii

Copil fiind, atunci când am început så pãtrund mai
adânc în sensurile vieþii, mi-am pus una din întrebãrile
mai aparte ale acelei vremi ºi anume de ce atunci când
tata rosteºte numele tatãlui sãu, respectiv a lui Toma
I.Cotea, ochii sãi îºi schimbã deodatã strãlucirea
obiºnuitã ºi devin mai umezi parcã, mai neguroºi decât
cu oricare altã ocazie. Iar în adâncurile lor învolburate
se ivesc, izvorâte parcã din trãiri divine, graiuri pe care
copilul din mine nu avea cum sã le perceapã. æn acelaºi
timp, ochii sãi exprimau durere, o tristeþe cu profunzimi
abisale, dar ºi o mândrie aparte, care fãcea sã-i
înfloreascã pe buze un zâmbet de sfinþenie. Cu timpul
însã am înþeles atât tristeþile, cât ºi motivaþia mândriei
tatei atunci când rostea numele bunicului meu.

Din noianul de amintiri, unele din clipele fericite, altele
din vremuri de rãstriºte ºi suferinþe amare, am reuºit,
alãturi de tata ºi de ceilalþi membrii ai familiei, sã încheg
în minte fãptura de înþeleaptã ºi patrioticã dãruire,
precum ºi de înalt eroism a bunicului meu Toma I. Cotea,
unul din nenumãraþii eroi vrânceni din perioada
Rãzboiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918).
Astfel am adãugat, alãturi de icoanele lui Iisus Hristos
ºi Fecioara Maria cu Pruncul, o altã icoanã, a bunicului
meu, care mi-a luminat ºi continuã ºi azi sã-mi lumineze
existenþa.

Apoi am avut nemãrginita fericire ºi mândrie de a
participa, alãturi de ceilalþi membri ai familiilor eroilor
vrânceni din primul rãzboi mondial ºi de alte zeci de mii
de locuitori din Vrancea, la dezvelirea monumentului cu
rezonanþe naþionale ridicat chiar la intrarea în Vidra, la
data de 14 iunie 1936 ºi având înscris, pe o placã de
marmorã numele bunicului meu, Toma Cotea, alãturi
de cele ale lui Vasile Chilian, ªtefanache Sãcãluº ºi
Dumitrache Pantazica, cei patru eroi vrânceni condam-
naþi la moarte çi executaþi de cãtre trupele germane de
ocupaþie la data de 3 septembrie 1917.

Întreaga mea tinereþe ºi existenþã de dupã eveni-
mentul prilejuit de dezvelirea acelui monument au fost
profund marcate de cel mai curat patos patriotic pe care
le-am trãit în acele momente. Atunci, în acea zi de 14
iunie 1936, am avut ocazia sã cunosc adevãratul suflet
ºi mod de a gândi al vrâncenilor, cu tot ce au ele mai
durabil, mai profund uman, mai românesc ºi mai mãreþ
cu putinþã. Mii çi mii de locuitori ai Þãrii Vrancei, din
aproape toate localitãþile, au participat în acea zi nu doar
la dezvelirea unui monument de piatrã ºi marmorã, ci la
sfânta fuziune sufleteascã cu memoria celor care çi-au
dãruit vieÆile celui mai nobil scop patriotic.

Atunci, ºi mereu dupã aceea, mi-am format credinþa
cã, de la minunea mamei Vrâncioia, sãvârºitã în numele
zeului de la Putna întru apãrarea olaturilor acestei þãri,
prin care cei ºapte feciori intraþi în legendã, niciodatã
piramida verde a Mãgurii Odobeºtilor nu a repetat mai
ceresc ecourile adevãratei spiritualitãþi româneºti.

Dar cum s-a nãscut veºnicia semnificaþiei acelui

VVVVVasile Chilianasile Chilianasile Chilianasile Chilianasile Chilian
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scopul de a le câºtiga încrederea, a avut un rol destul
de important în toatã acþiunea. ïn casa lui, fusese instalat
Comandamentul german din acea parte a frontului ºi
astfel, Vasile Chilian a avut posibilitatea sã surprindã
diverse secrete ale nemþilor privind potenþialul uman ºi
material de luptã ºi multe alte secrete de rãzboi. Ba.
mai mult, tot Vasile Chilian, cu sprijinul celorlalþi patrioþi,
reuºise sã identifice ºi sã copieze de pe hãrþile inamice
direcþiile de atac ºi principalele obiective ale armatelor
române care urmau sã fie atacate ºi distruse. Totodatã,
un sprijin permanent ºi bine conceput aveau cei patru
patrioþi din partea prizonierilor români care evadau din
lagãre ºi erau conduºi peste linia frontului cu informaþii
utile pentru armata românå.

Dupã cum am menþionat, grupul patrioþilor era mult
mai mare. Meritã astfel menþionate numele soþiilor celor
patru: Clemensa Chilian, Ioana Cotea, Ioana Sãcãluº,
Stanca Pantazicã, apoi Constantin Albu, Gheorghe ºi
Maria Beºliu, Toma ªt. Þibrea, Cristea Brebanu,
Constantin Zãrnescu, Çtefan Bãsnuþã, Toader Butere,
Tudor ºi Ioana Bercuciu, Neculai Bucãlãu, Ion Stoica,
Simion ºi Maria Merloiu, Ion F. Apostol, Ion Moldoveanu
ºi altii. E de remarcat faptul cã fiecare membru al grupului
de patrioþi avea sarcini precise de îndeplinit. Unii dintre
ei au fost gazde, alþii iscoade trimise sã spioneze
miºcãrile nemþilor, alþii deveniserã cãlãuze pentru
prizionierii români evadaþi, care urmau sã fie trimiºi la
unitãþile de care aparþineau. Fiecare dintre ei reprezenta
o verigã din lanþul care se întindea din comuna Lopãtari,
jud. Buzãu, pânã în Vidra. În afara grupului cunoscut
sub denumirea de grupul „V. Chilian”, o menþiune aparte
meritã învãþãtorul Radu Macovei (cumnat cu Vasile
Chilian), Florica Pop, Tiþa Pavelescu, doctoriþa Vasilica
Dobrescu ºi învãþãtoarea Maria ªerbescu. Dar câÆi alþi

începuserã sã jefuiascã, sã devasteze totul, sã aprindã
focul cu cãrþile din biblioteci (...) cu volume frumos leg-
ate ºi cu hãrþi din clase au fãcut prin curte cãrãri... Jaful
la care se dãdeau ruºii ne umplea de mâhnire, cãci,
deºi erau aliaþii noçtri, ei procedau totuºi ca niºte
duºmani...” Pe de altã parte, scria acelaºi Aurel
Gavrilescu, „evacuarea în masã ºi lãcomia nemþilor au
produs scene ce nu se pot uita ºi care exclud orice
noþiune de civilizaþie. (...) Deseori, grupuri de nemþi
opreau cãruþele (celor ce se refugiau din faþa frontului,
n.n.), luau ce li se pãrea mai bun, caii sau boii de la jug,
lãsând astfel vreun bãtrân neputincios sau vreo femeie
cu copii în mijlocul drumului sã plângã în hohote, sã se
descurce cum or ºti pe gerul acela nãprasnic...”

Iatã doar câteva motive care i-au determinat pe cei
mai mulþi dintre vrâncenii din acea perioadã sã se alãture
trup ºi suflet armatelor române ºi sã lupte din rãsputeri
cu duºmanul. Vrancea a devenit atunci o vatrã de
rezistenÆã ºi îndârjire împotriva ocupantului. De aceea
au fost uciºi nu numai pe front, ci ºi în nenumãrate alte
ocazii de luptã ºi apãrare foarte mulþi vrânceni. „Aceºti
eroi din umbrã, comenteazã tot Aurel Gavrilescu, aceºti
eroi anonimi sunt expresia unui neam care nu a primit
niciodatã sã fie împilat, supus unei lifte streine, ei
înþelegând cã fiinþa lor, glia lor, mormintele strãmoºilor
nu puteau îngãdui sã fie pângãrite de duºmani.”

Acesta era deci climatul în care cei patru eroi ale
cãror nume sunt înscrise pe plãcile de marmorã ale
monumentului de la intrarea în Vidra ºi-au jertfit vieþile
pentru a sprijini armata românã în eroicele lupte care
au urmat. Grupul patrioþilor care a acþionat atunci însã a
fost mult mai mare, cu ramificaþii în mai multe localitãþi.
Condamnaþi la moarte însã, ºi executaþi, aºa cum am
menþionat, au fost doar cei patru: Vasile Chilian (n. 1865).
Toma Cotea (n. 1860), ambii din satul Cãliman,
ªtefanache Sãcãluº (n. 1863), primar al comunei
Pãuleçti ºi cumnat cu Toma Cotea, împreunã cu
Dumitrache Pantazicã (n. 1876) din Tichiriç. Vasile
Chilian, care a fost desemnat drept cap al grupului de
patrioþi, întrucât a fãcut mai multe servicii nemÆilor cu

Monumentul Eroilor vrânceni din comuna VMonumentul Eroilor vrânceni din comuna VMonumentul Eroilor vrânceni din comuna VMonumentul Eroilor vrânceni din comuna VMonumentul Eroilor vrânceni din comuna Vidra.idra.idra.idra.idra.
Imagine din 1997.Imagine din 1997.Imagine din 1997.Imagine din 1997.Imagine din 1997.
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veacurilor pe aceste teritorii), un adevãrat butoi cu
pulbere. Acesta a fãcut explozia cuvenitã când nu se
aºtepta nimeni, ajutând astfel la înfrângerea armatelor
germane ºi stoparea atacului asupra restului þãrii.

În amintirea acestor martiri ºi a celorlalþi eroi vrânceni
cãzuþi la datorie pentru întregirea patriei, a fost înãlþat la
intrarea în Vidra un monument în anul 1936. Inscripþia
de pe monument este mai mult decât grãitoare ºi meritã
sã rãmânã pentru veºnicie un crez al locuitorilor acestei
þãri: SLAVÃ ªI SFÂNTÃ AMINTIRE MARTIRILOR
VRÂNCENI - Vasile Chilian, Toma Cotea, Çtefanache
Sãcãluç, Dumitrache Pantazicã ºi celor 1410 EROI din
satele Vrancei morþi pentru patrie în anul 1917.

„Pe aceste locuri, în anul 1917 a fost viforul rãzboiului
pentru întregirea neamului. Pe acest deal al Vidrei se
aflau oºtile noastre; în faþã peste apa Putnei era armata
germanã. În teritoriul ocupat rãmãseserã surprinºi de
nãvala inamicã mii de oºteni români. În zile ºi nopþi de-a
rândul, ei fiind trecuþi dincoace prin locuri ascunse,
printre reþele ºi tranºee, sub focul aprig de obuze ºi
mitralii, îndemnaþi ºi cãlãuziþi de patru vrânceni, locuitori
din aceste sate. În iunie 1917, aceºtia au fost descoperiþi,
prinºi, judecaþi de comandamentul german ºi uciºi la
Focºani, în luna August 1917.

ªi s-a ridicat acest monument, în anul 1936, sub
glorioasa domnie a Regelui CAROL al II-lea, întru
amintirea acestor martiri a tuturor eroilor vrânceni morþi
în rãzboiul pentru întregirea neamului.

Posteritatea a cinstit ºi continuã sã cinsteascã cum
se cuvine amintirea jertfei eroilor vrânceni. Numeroase
scrieri ºi monumente îi menþin în memoria întregului
nostru popor. Iatã câteva dintre publicaþiile apãrute de-a
lungul timpului întru preamãrirea actului eroic: „Fapte
din umbrã” de C. Neagu, D. Marinescu, R. Georgescu,
„Itinerare patriotice” de Dumitru Almaº ºi Ioan Scurtu,
„Trei în furtunã” de Virgil Bostãnaru, „Muntele ºi piatra”
de Traian Olteanu º.a.

Consider o datorie de suflet de a cinsti cum se cuvine
nu numai memoria bunicului ºi tatãlui meu, implicaþi în
acel act eroic din anii 1916 - 1918, ci ºi a celorlalþi eroi
de sfântã aducere aminte, care ºi-au jertfit fãrã preget
vieþile întru apãrarea acestui pãmânt.

ïnvåÆåtor Radu MacoveiïnvåÆåtor Radu MacoveiïnvåÆåtor Radu MacoveiïnvåÆåtor Radu MacoveiïnvåÆåtor Radu Macovei

nenumãraþi anonimi din acea perioadã nu ºi-au jertfit
vieþile ºi averile pentru a ajuta la marea victorie a armatei
române! Printre cei care primeau direct informaþii ºi
documente de la grupul de rezistenþã menþionat era ºi
cãpitanul de atunci, generalul de mai târziu Barbu
Pãrãianu, care le prelua îndeosebi de la Dumitrache T.
Cotea, fiul lui Toma I. Cotea ºi... tatãl meu. Prin el am
reuºit sã aflu multe aspecte privitoare la lupta plinã de
dãruire patrioticã a acelui grup.

În una din acþiunile lor, „cei patru”, cãrora li se
alãturaserã ºi sergentul Vasile Gãlãþeanu, originar din
pãrþile Neamþului – evadat din prizonierat, au fost prinºi
ºi arestaþi de cãtre germani, la data de 5 iunie 1917.
Cercetarea acestora ºi a altor 27 de vrânceni arestaþi o
datã cu ei a durat pânã în luna august 1917. ïn urma
procesului, care a stors multe lacrimi în toatã Tara
Vrancei, au fost condamnaþi la moarte ºi executaþi prin
împuºcare Vasile Chilian (maiorul german care a semnat
sentinþa avea nume asemãnãtor, Von Kiliani), Toma
Cotea, ªtefanache Sãcãluº, Dumitrache Pantazicã ºi
nemþeanul Vasile Gãlãþeanu. Sentinþa a fost executatã
în dimineaþa zilei de 3 septembrie 1917, la orele 3, în
poligonul de tragere din Focºani. Ceilalþi membri ai
grupului au fost condamnaþi cu pedepse cuprinse între
2 ºi 20 de ani. Au avut mult de suferit soÆiile celor patru
vrânceni: Clemensa Chilian, Ioana Cotea, Ioana Sãcãluº
ºi Stanca Pantazicã, întemniþate la Râmnicu Sãrat,
Buzãu ºi Jilava-Bucureºti.

Iatã deci cã teritoriul Vrancei reprezenta pentru nemþi
(ca ºi pentru toþi cei care s-au perindat de-a lungul

Çtefanache Secåluç, împuçcat de nemÆi în 1917Çtefanache Secåluç, împuçcat de nemÆi în 1917Çtefanache Secåluç, împuçcat de nemÆi în 1917Çtefanache Secåluç, împuçcat de nemÆi în 1917Çtefanache Secåluç, împuçcat de nemÆi în 1917
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Vladimir Streinu ºi-a definit concepþia ºi opiniile
estetice de-a lungul celor cinci volume de Pagini de
criticã literarã ºi, în special, în acela din 1938. El se
pronunþã împotriva metodelor istorice, sociologice,
biografice ºi împotriva oricãrei metode, ca fiind
incapabilã sã explice ºi sã decidã asupra originalitãþii
spiritului creator. Metoda are numai valoarea celui care
o practicã. Nu e un semn de vocaþie criticã, iar în ceea
ce priveºte determinismul marxist, îl respingea o datã
mai mult. Relativist. ïntrucât esenþa artei ar fi ceva
imprecis, opera ar avea „un duh inanalizabil”, Vladimir
Streinu considerã cã sarcina criticului este sã deslu-
ºeascã într-o poezie sau într-un roman concretul necate-
gorial al artei, realitatea ei monahicã. Misterul vibrator
cu care sã consume. Mai exact, sã surprindã unicitatea
operei. ªi sunt invocaþi în acest sens Charles Du Bos
(„sonoritatea fundamentalã”), Bergson („durata vie”),
Gabriel Marcel („l’attention à l’unique”), Camil Petrescu
(„substanþialitatea”). Critica oglindeºte concepþia
individualã a criticului. Autorul studiului Tradiþia con-
ceptului modern de poezie admite cercetarea „ante-
cedentelor”, adicã a scriitorilor care i-au putut influenþa
pe urmaºi, de exemplu: Baudelaire – Bacovia – Arghezi.
Astfel se realizeazã „diferenþa specificã” de care vorbea
Lovinescu. ïn schimb, respinge „apropierile nesemni-
ficative, cãrturãrismul coincidenþelor”. Critica trebuie sã
tindã la ceea ce este individul, sã formuleze particula-
ritatea neclasificabilã.

Ca membru marcant al celei de-a treia generaþii
postmaioresciene, Vladimir Streinu a vãzut în mili-
tantismul estetic o formã a luptei pentru artã, pentru
frumos, de unde ºi polemicile sale împotriva ingerinþelor
politice din orice parte ar fi venit ele în domeniul literaturii
ºi împotriva mediocritãþii. El este adeptul scrisului artistic
în criticã pe care însuºi l-a cultivat.

Mai târziu, va medita asupra Tiparelor de culturã,
definind opoziþia dintre cele douã tipuri fundamentale:
atic ºi asiatic: „Aticul este clasic, simplu, organizat,
raþionalist, finit, mediteranean, static, apollinic, în timp
ce asiaticul rãmâne romantic, baroc, haotic, vitalist,
infinit, gigantic, septentrional, dinamic, dionisiac”. Atic
ºi asiatic sunt douã arhetipuri de culturã, ce amintesc
eseul lui G. Cãlinescu, Clasicism, romantism, baroc.

 Vladimir Streinu a fost în primul rând critic de poezie,
scriind în repetate rânduri despre Eminescu, Arghezi,
Bacovia, Blaga, Philippide, Adrian Maniu, V. Voiculescu
ºi mulþi alþii. Semnificativ din acest punct de vedere este
amintitul studiu Tradiþia conceptului modern de poezie.
Autorul reface istoria poeticelor din antichitate pânã la
Edgar Poe, care, cum se ºtie, în eseurile sale Principiul
poetic ºi Filosofia compoziþiei restituie poeziei nobleþea
aristotelicã a plãcerii, combate ideea de inspiraþie,
afirmând cã opera se fãureºte cu efort, cu precizia ºi
rigoarea logicã a unei probleme de matematicã. Poe
pune pe primul plan problema poeziei pure, a colaborãrii

poeziei cu muzica, vorbeºte despre sugestie. În Europa,
mesajul marelui american a fost preluat de Baudelaire,
Mallarmé, Valéry, de modernismul, al cãrui admirator a
fost ºi Vladimir Streinu, care intenþiona în tinereþe sã
elaboreze o tezã de doctorat despre poezia lui Rimbaud.

Autorul monografiilor despre Creangã ºi Hogaº (între
timp ºi-a mai revizuit antiistorismul ºi antibiografismul)
a fost în acelaºi timp un critic al criticilor, aº putea spune,
sistematic. A revenit adesea asupra lui Titu Maiorescu,
în studii adunate mai ales în vol. Clasicii noºtri, ideea
autonomiei esteticului preocupându-l în primul rând ºi
gãsind-o exemplarã pentru un „spirit limpede ºi diso-
ciativ”. Mentorul „Junimii” a stabilit rolul activ al criticii
(în combaterea mediocritãþii) mai ales în perioadele de
început ºi de tranziþie, ca pãstrându-ºi o funcþie per-
manentã, însã cu desfãºurãri oportune. Vladimir Streinu
polemizeazã cu acei care l-au calificat pe Maiorescu
doar critic cultural, ignorându-i bunul gust ºi simþul valorii,
probate cel puþin în cazurile Eminescu ºi Caragiale,
aderenþa lui la idealul clasic, dar ºi receptivitatea la
poezia romanticã, întrezãrind chiar unele elemente
moderne, ca de exemplu, Edgar Poe. Autorul Direcþiei
noi este, caracterizat într-o formulã memorabilã „Boileau
sau Lessing al literaturii noastre”.

Într-o schiþã pentru o istorie a criticii româneºti,
Vladimir Streinu, pornind de Ia Maiorescu, aminteºte
de Gherea, care a instituit la noi critica de analizã ºi al
cãrui determinism a fost continuat de N.Iorga ºi
G.Ibrãileanu, acesta fãcând uneori probe de gust. Prim
descendent maiorescian, Mihail Dragomirescu a moºte-
nit de la maestru „scrupulul critic de a desprinde opera
scriitorului de orice servitute istoricã ºi eticã. El a elaborat
prima doctrinã esteticã la noi (ªtiinþa literaturii). A doua
vârstã a stilului critic românesc, dupã prima, maiores-
cianã, a cãrei duratã chiar o va depãºi, o reprezintã
E.Lovinescu.

Pentru epoca 1920 - 1940, mentorul „Sburãtorului” îi
apare lui Vladimir Streinu ca principalul factor de progres
al literaturii române prin „orientarea cãtre formele literare
noi, critica de analizã de cel mai înalt nivel intelectual,
prin exemplul fãrã pereche al stilului”. El e „maestrul
criticii dintre cele douã rãzboaie”. Deºi autorul nostru
observã caracterul restrictiv al conceptului de „literaturã
nouã”(momentul european depãºise estetica propriu-
zis simbolistã), el þine sã precizeze totodatã cã
Lovinescu, pe urmele abatelui Bremond, îºi însuºise
termenul de „inefabil poetic”, preluat mai târziu cu
insistenþã de G. Cãlinescu ºi cã ideile de bazã ale
concepþiei sale „sincronismul” ºi „diferenþierea”, având
o întemeiere sociologicã obiectivã, militau, ceea ce ºtim
cu toþii astãzi, pentru modernizare ºi europenism.
Lovinescu deschide un drum glorios, fiind exponentul
criticii noastre estetice, pãrintele generaþiei de critici
interbelici, din care face parte, evident, ºi Vladimir
Streinu. Ar fi o naivitate sã credem cã el i-a privit

Al. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. Såndulescu

Vladimir Streinu despre unicitatea operei
çi despre confraÆii såi critici
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întotdeauna admirativ, cå i-a comentat ecomiastic – a
se vedea articolul critic despre Estetica lui Tudor Vianu,
obiecÆiile aduse VieÆii lui I.L.Caragiale de ªerban
Cioculescu ºi, de asemeni, la adresa lui G.Cãlinescu
(Opera lui Mihai Eminescu). Recitite, aceste articole,
precum ºi altele ne oferã nu numai observaþiile unui spirit
imaginativ ºi sagace, dar ne sugereazã o foarte
interesantã tipologie artisticã, în subsidiar caracte-
rologicã. Iatã, spre pildã, pe cel mai în vârstã dintre ei,
Perpessicius. Modul sãu de comportament critic este
elegant, binevoitor ºi complimentos, menþinându-se
rezervat, în afara polemicilor. Specifice îi sunt „linia curbã
a frazãrii” ºi „gustul preþiozitãþii circumlocute”. El
reprezintã stilul rococo, fiind „un gentilom al criticii
literare”, imagine ce se proiecteazã într-un semnificativ
tablou de epocã de mare plasticitate: „În condiþia sa
internã, acest critic, mai mult sugerând decât afirmând,
aparþine secolului politeþii ºi este poate ultimul european
cãruia îi stau bine, mai bine decât multora din epocã,
peruca, jaboul, mânecuþele de dantelã ºi fundele de sub
genunchi pânã unde urcã ciorapii de mãtase”. N-aº zice
cã asemenea cuvinte graþioase nu sunt strãbãtute de o
finã ironie subteranã, care vizeazã „imparþialitatea”
judecãþii sale critice, avându-i ca obiect pe moderni ºi
tradiþionaliºti deopotrivã, comentariul sãu plin de
menajamente, care ocoleºte concluziile prea categorice,
lipsit în general de obiºnuita „rãutate” criticã, bine
ascunsã, când ea totuºi existã, într-o mãnuºã de catifea.

Spre deosebire de Perpessicius ºi, cum vom vedea,
ºi de G. Cãlinescu, Tudor Vianu, þinându-se ºi el
departe de polemici, era un clasic imperturbabil, care
„cultiva linearitatea edificiilor greco-romane”. El refuza
postura de critic, de cronicar literar, cum l-ar fi vrut
E.Lovinescu, având de timpuriu vocaþia ideilor ºi ocu-
pându-se de scriitori clasici sau pe cale de clasicizare.
Tudor Vianu era un „grec”, „un învãþat al Greciei mari”,
adoptând o mascã mai aparent impenetrabilã, care-l
fãcea sã-ºi comprime pitorescul ºi personalitatea
proprie, care nu-i lipseau deloc, „ilustra tipul academic,
reabilitându-l”. Nu era însã un savant de catedrã, ce
riscã stereotipia ºi chiar sterilitatea, ci „un erudit al
impresiei artistice”, care într-o epocã de anticlasicism,
ca cea interbelicã, afirma cultul valorilor clasice, prin
raþionalism ºi o ºtiinþã adâncã, refuzând exaltarea,
entuziasmul febril ºi adesea facil, sau ieºirile subiectiv
pamfletare, imaginea tulbure ºi aproximaþia. El privea
lucrurile cu înþelepciune ºi superioritate (a savantului),
cu o cumpãtare ºi o limpezime a judecãþii, care lãsa
impresia (ºi nu numai) concluziilor definitive. Sau, cum
spune Vladimir Streinu în câteva propoziþii ce concen-
treazã esenþialul: „Nu mângâia, nu pedepsea; afirma.
Nu seducea, nu învingea; convingea. Frazele i se
urmau dupã reguli aºezate în epoci bine ºtiute de
claritate a spiritului. A fost menit sã profeseze
clasicismul”.

Tipul opus lui Tudor Vianu era, în multe privinþe,
G.Cãlinescu pe care, într-o primã etapã, criticul nostru
îl vede ca pe un temperament dramatic, în conflict cu
sine însuºi, labil, publicând în „Gândirea” articolul De
apparitione angelorum ºi, în scurtã vreme, De disparitione
angelorum, trecând, fãrã dificultate ºi scrupule de
conºtiinþã de la misticismul ortodoxist la raþionalismul
„Vieþii Româneºti”. El combãtea pentru toate conceptele,

disponibilitate care nu va dispãrea nici în anii maturitãþii.
Ceva mai nuanþatã devine opinia lui Vladimir Streinu într-o
epocã târzie, când recunoaºte ºi el facultatea creatoare
a lui G. Cãlinescu, viziunea lui atât de personalã, încât
va trebui ca cineva sã separe ce este eminescian ºi ce
este cãlinescian în Opera lui Mihai Eminescu în care vede
o sintezã criticã nouã, dar ºi un fel de ediþie comentatã a
ineditelor. La apariþia volumelor III ºi IV obiectase diluarea
studiului, ºi nu fãrã dreptate, autorul însuºi la o reluare
concentrându-l. Vladimir Streinu descifreazã dinamica
personalitãþii criticului, ce se sprijinea pe puterea contra-
dicþiei ºi nu o datã pe sofisme ºi paradoxuri. De aici,
caracterul dual al criticii ºi istoriei literare a lui G. Cãlinescu:
„negaþia uneori sumarã, dar având o viziune totdeauna
nouã; idiosincrazii tulburi rãscumpãrate de elanuri
creatoare”. Sau într-o proiecþie metaforicã, înruditã chiar
cu modul de a caracteriza al strãlucitului confrate:
„Alternându-ºi mânia nedreaptã cu seninãtatea sublimã,
criticul era un Attila, care, între douã bãtãlii, citea pe Virgil”.
ªi formulãrile de acest gen continuã spre a fixa, în cele
din urmã, ºi mai apãsat specificul cu totul ieºit din comun
al lui G. Cãlinescu, vãzut ca un homo novus, iar prin spiritul
sãu ofensiv, însetat sã punã stãpânire pe teritorii cât mai
vaste, ca „un Rastignac al culturii”, în fine, prin forþa lui
vijelioasã, impulsionatã mereu de contradicþii, oscilând
între frenezia romanticã ºi clasicismul senin, þintind mereu
monumentalul, ca „un Gingiskhan, un asiat cu nostalgia
cruntã a Europei”, care „viseazã adesea compensator o
Acropole”. Spre deosebire de aticul Vianu ºi de graþiosul
Perpessicius, în stil rococo, G. Cãlinescu se defineºte
printr-o complexitate barocã.

Un portret, chiar dacã  nu atât de spectaculos, îi dedicã
Streinu ºi lui Pompiliu Constantinescu, „un critic analist,
prob? neinfluenþat de pasiuni”, obiectiv, de o „mare
consecvenþã a ideilor”. Întrucât rãmãsese mereu alãturi
de E. Lovinescu pe terenul polemicilor ºi în exercitarea
actului critic, e numit „infantele criticii interbelice”. Mai puþin
ºi mai plin de rezerve a scris autorul Paginilor de criticã
literarã despre prietenul sãu ªerban Cioculescu. Totuºi,
i-a apreciat spiritul pãtrunzãtor, spumos, de o cuceritoare
vervã oralã, inteligenþa înruditã cu a lui I. L. Caragiale.

Opiniile lui Vladimir Streinu despre confraþii sãi nu
sunt, ne convingem încã o datã, câtuºi de puþin comple-
zente. Ele se constituie ca remarcabile portrete critice
aparþinând nu unui adversar, ci unuia ce luptã de aceeaºi
parte a baricadei, a criticii estetice. Sigur cã ele sunt
inegale, incomplete în ceea ce-l priveºte pe ªerban
Cioculescu, de exemplu, dar profund elocvente ºi suges-
tive în definirea personalitãþilor ºi a stilurilor. Nu se va
putea ignora multã vreme tipologia clasic, baroc, rococo,
pe care a impus-o cu pãtrundere de critic ºi imaginaþie
de scriitor, Vladimir Streinu. De asemeni, concepþia sa
despre specificul operei de artã, concentratã în formule
memorabile, precum concretul necategorial, sonoritatea
fundamentalã, ºi despre critica literarã, care trebuie sã
punã în relief particularitatea necalificabilã. Nu o datã
l-am auzit pe Vladimir Streinu spunând cã nu existã
metode, ci metodiºti, mai exact, personalitãþi care
conferã ei înºiºi prestigiul unei metode. Ei bine, el a fost
una dintre acestea, cele mai strãlucite din perioada
interbelicã, ale cãrei puternice raze au ajuns pânã la
noi, revigorând scrisul nostru critic, ajutându-l sã ne
elibereze de scoriile dogmatismului.
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Ioan AdamIoan AdamIoan AdamIoan AdamIoan Adam

Duiliu Zamfirescu, necunoscut (II)
ïn primul numår al revistei SaeculumSaeculumSaeculumSaeculumSaeculum, care s-a

bucurat de o atât de bunå primire, am conturat un sumar
portret al unui autor necunoscut încå, deçi despre el
s-au scris câteva rafturi mari de bibliotecå – DuiliuDuiliuDuiliuDuiliuDuiliu
ZamfirescuZamfirescuZamfirescuZamfirescuZamfirescu. SituaÆia lui nu e singularå. Macedonski, de
pildå, cel care i-a prefaÆat entuziast poema Levante çiLevante çiLevante çiLevante çiLevante çi
CalavrytaCalavrytaCalavrytaCalavrytaCalavryta, dedicându-i un lung Curs de analizå criticåCurs de analizå criticåCurs de analizå criticåCurs de analizå criticåCurs de analizå criticå,
råmâne practic neçtiut celor de azi în latura lui publi-
cisticå, ediÆia de Opere în opt volume îngrijitå de Adrian
Marino çi Elisabeta Brâncuçi oprindu-se în pragul gaze-
tåriei. Iar acesta e doar un exemplu din multele posibile!

Revenind la Duiliu Zamfirescu, aç adåuga cå îndeo-
sebi anii dintâi çi cei finali ai existenÆei sale sunt plini de
surprize. Textele selectate azi pentru Saeculum confirmå
aceastå afirmaÆie.

***
Intitulat provizoriu Alte çtiri despre John JamesAlte çtiri despre John JamesAlte çtiri despre John JamesAlte çtiri despre John JamesAlte çtiri despre John James,

cel dintâi este de fapt prima atestare a unui personaj
pitoresc invocat iniÆial în corespondenÆa cu Maiorescu,
iar apoi în trei nuvele admirabile din volumul final O muzåO muzåO muzåO muzåO muzå
(1922). RelaÆiile cu acest ins bizar urmeazå o sinusoidå
curioaså. ïn 21 octombrie 1889 criticul primea o „cópie
de pe naturå” mai deloc sarcasticå, ci, dimpotrivå, plinå
de amuzament: „De când sunt la Roma am un prieten,
coleg, foarte plåcut båiat, care din când în când se cam
întrece cu vinaÆurile. Eu, care de când sunt n-am fost în
aça hal, fiindcå nu pot så beau, am prins un mare interes
în a-l urmåri pânå acaså. Trebuie så vå spui cå e un
cap luminat, scriitor în Æara lui (America), fire dreaptå,
iubitor de femei, caraghios, – om bine echilibrat în afara
capitolului båuturii. Din fericire, nu i se întâmplå des så
bea.”

Spre final, „cópia” deviazå spre filozofare: „Conclu-
siunea este cå pentru mine excitaÆiunea în genere çi în
particular excitaÆiunea alcoolicå, la temperamente ner-
voase, devine o putere creatoare, prin faptul cå, conçtiin-
Æa prinde adâncul detaliilor, iar fantazia le coloreazå
într-un mod particular. Çi mai departe, må întreb dacå
lucrul acesta nu este comun mai tuturor talentelor. Zic
talent, iar nu geniu într-adins, fiindcå geniul cred cå se
exciteazå cu de la sine putere”.

Date suplimentare despre identitatea realå a acestei
naturi ciudate existå într-o condicå personalå (Ms.Ms.Ms.Ms.Ms.
1087410874108741087410874 BCS), un fel de jurnal capricios în care, la 2
octombrie 1889, deci înainte de expedierea misivei cåtre
Maiorescu, açternea douå pagini despre un diplomat
american – Charles XCharles XCharles XCharles XCharles X. Sunt file pe care le reproduc
acum, notând înså cå relaÆia ziaristului cu eroul såu nu
se va rupe în toamna lui ’89, dupå cum ne då de înÆeles
imperfectul iniÆial („eu aveam un prieten de aproape”...),
ci va dura trei decenii, pânå în 1921, când prozatorul
român se va duce pe Coasta de Azur pentru a participa
la înmormântarea prietenului de tinereÆe. Cu inima
îndureratå („le coeur meurtri”) îi scria atunci fiului såu
mai mare, Al. Duiliu Zamfirescu, despre insuportabila

durere de a tråi, cerându-çi apoi iertare pentru accesul
de slåbiciune pricinuit de moartea vechiului amic: „Par-
don de v’angoisser avec des phrases semblables, mais,
depuis que j’ai perdu John James, tu es devenu mon
ami le plus cher”.

Cine a fost în realitate modelul personajului evocat
nu doar în scrisori, ci çi în nuvelele John James John James John James John James John James (Amintiri
din cariera diplomaticå), O partidå în trei O partidå în trei O partidå în trei O partidå în trei O partidå în trei (John James
contra Mormonilor) çi O muzå O muzå O muzå O muzå O muzå (Amintiri din cariera
diplomaticå) råmâne încå un mister. Se chema Charles,
John sau ambele prenume ascundeau un al treilea?
Poate cå investigaÆiile în arhivele Departamentului de
Stat American ne vor oferi necesarele låmuriri. Când
voi intra în posesia datelor, nu voi ezita så le comunic,
poate chiar în paginile acestei elegante reviste.

***
Misterios este çi destinul celui de-al treilea text, de

fapt o frânturå dintr-o tatonare memorialisticå mai amplå.
ïn 1987, în finalul volumului al 6-lea (partea a II-a) din
seria Operelor Operelor Operelor Operelor Operelor publicam însemnårile febrile din ma-
nuscrisele 10574 çi 10573. Cel dintâi, pe care l-am
intitulat Cålåtoria în refugiuCålåtoria în refugiuCålåtoria în refugiuCålåtoria în refugiuCålåtoria în refugiu, nara aventura retragerii
precipitate de la GalaÆi la Odesa, pentru a salva tezaurul
Comisiunii Europene a iahtului Carolus Primus.
Zamfirescu çi-a dus cu bine arca spre un liman salvator
çi odatå ajuns departe de båtaia tunurilor germane çi
bulgåreçti a început så-çi reconstituie amuzat peripeÆiile.
La 23 decembrie 1916, adicå în ziua sosirii la Odesa,
mai avea încå resurse de umor. ïn 20 martie 1917, când
açternea patetica depoziÆie din Pentru ce am fostPentru ce am fostPentru ce am fostPentru ce am fostPentru ce am fost
împotriva råzboiului împotriva råzboiului împotriva råzboiului împotriva råzboiului împotriva råzboiului (Ms. 10573Ms. 10573Ms. 10573Ms. 10573Ms. 10573) hazul, fie çi de necaz,
dispårea total çi memorialul se transforma în catilinarå...

Curând çi Odesa va înceta så fie un spaÆiu securizant.
RevoluÆia bolçevicå din octombrie 1917, anomalia,
ororile luptelor dintre naÆionaliçtii ucraineni ai lui Petliura
çi matrozii „roçii” preschimbarå frumosul oraç într-un „loc
råu”, prielnic crimelor çi masacrelor. ïn 18 ianuarie 1918,
când portul era pe punctul de a cådea în mâinile bolçe-
vicilor, Zamfirescu fuge iaråçi, cu acelaçi vas norocos,
pentru a se pune la adåpost la GalaÆi. Ducea cu el çi
niçte notaÆii febrile, din care cita Mihai GafiÆa în masiva
lui monografie (v. Duiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu Zamfirescu, E.P.L., 1965, p.
753-756). Manuscrisul a dispårut çi doar çansa çi
amabilitatea unui colecÆionar de excepÆie (Ion Rogojanu)
m-au ajutat så descopår o fårâmå. Unde or fi celelalte?

***
Dupå o misiune în Basarabia, din însårcinarea

generalului Averescu (premier între 29 ian. - 5 martie
1918 al unui efemer guvern), Zamfirescu ajunge unul
dintre liderii Ligii poporului çi mentor al oficiosului
acesteia: ïndreptareaïndreptareaïndreptareaïndreptareaïndreptarea. Cu o energie pe care numai în
tinereÆe o mai avusese, el nu se mulÆumea så onoreze
doar paginile acesteia. La Focçani, unde-çi pregåtea
candidatura la Senat, el publica nouå articole în CurierulCurierulCurierulCurierulCurierul
PutneiPutneiPutneiPutneiPutnei, o gazetå politicå såptåmânalå de orientare

pagini regåsitepagini regåsitepagini regåsitepagini regåsitepagini regåsite
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îndoialaîndoialaîndoialaîndoialaîndoiala: femeia asta care-Æi-o surâde blând çi te priveçte
cald, oare så fie ca toate femeile? çi deçi ca idee cunoçti
speÆa foarte bine, ca fenomen pe dânsa nu o cunoçti.
Viitorul te cheamå, te duci la el, çi, când îl vezi cå e ase-
menea cu ceea ce tu cunoçti, durerea înçelåciunei e mare.
Procesul acesta se urmeazå repede çi în toate ramurile.
Aça cu cårÆile, aça cu noile cunoçtinÆe, aça cu cålåtoriele.

Acesta e cuvântul pentru care naturile ca çi lucrurile
originale ne atrag. Çi fiindcå orginalitatea este o raritate
în toate sensurile, tot acesta este cuvântul pentru care,
fårå çtire-ne, suntem nefericiÆi.

Roma, 2 oct. 89.

18 ianuarie 1918. pe Marea Neagrå: de pe
bordul vasului „Carolus Primus’’. Aståzi, în zori, am
fugit din Odesa. De trei zile, flota bombardeazå oraçul.
Am explicat cå revoluÆia ruseascå a dat loc la tot felul
de împårÆiri politice çi la creaÆiuni de state noi. Ucraina
s-a declarat independentå. ïn interiorul ei, maximaliçtii
çi minimaliçtii îçi pierd definiÆia proprie, çi astfel o parte
din maximaliçtii ucraineni înceteazå de a fi bîlçiviki bîlçiviki bîlçiviki bîlçiviki bîlçiviki çi
devin haidamacihaidamacihaidamacihaidamacihaidamaci, în luptå unii cu alÆii. Odesa fiind portul
de cåpetenie al Ucrainei, aceasta nu poate admite ca
oraçul så cadå în mâinile maximaliçtilor, reprezentaÆi prin
guvernul din Petrograd, adicå prin Lenin çi Trozki. Çi,
de fapt, ucrainenii ar fi devenit ståpâni pe Odesa, dacå
maximaliçtii n-ar fi ajutaÆi de flota Mårii Negre.

Aci, trebuie så amintesc tragedia de la Sevastopol.
Cazacii de pe Don, sub conducerea generalului Kaledin,
au fost atacaÆi de o parte a flotei de la Sevastopol, care
a încercat så ocupe oraçul Rostov. Se pare înså cå au
fost respinçi cu pierderi serioase. Parte din marinari au
fost împuçcaÆi, iar parte båtuÆi la spate çi trimiçi la
Sevastopol så povesteascå buna primire ce li s-a fåcut.
Aceçtia au luat cu ei cadavrele tovaråçilor, ca så facå
impresie, çi au pornit o goanå nebunå contra ofiÆerilor
flotei. S-au petrecut lucruri oribile, scene de canibali...

Divizia a 6-a. Am avut norocul så asist la cele douå
råzboaie de regenerare ale poporului român, cel din 1877
çi cel din 1919 çi pot så îmbåtrânesc în pace.

Ca român, må interesa toatå românimea. Am încercat
så creez o literaturå naÆionalå, dându-mi bine seama de
lipsurile ce stau în calea scriitorului cu idei preconcepute;
de aceea nu m-am fåcut apåråtorului unei clase, a
Æåranilor sau a boierilor, a moldovenilor sau a muntenilor,
– ci, pe cât am putut, am cåutat så topesc pornirile tuturor,
într-o simÆire comunå, aceea a iubirii de patrie, în înÆelesul
omenesc al cuvântului.

Din punct de vedere pur naÆionalist, toate prejudecåÆile
sunt våtåmåtoare: a nu admite argumentele cuiva, pentru
cå e jidan sau pentru cå e catolic sau pentru cå e nobil
sau pentru cå e plebeu, – e o dovadå de inferioritate de
minte. Çi s-ar zice cå tot aça se cuvine så judecåm çi
dacå acel cineva e ungurungurungurungurungur. Çi, de fapt, filozofia pretinde
cå patriotismul e o prejudecatå tot atât de våtåmåtoare
în cåutarea adevårului ca çi religia, ca çi castele nobiliare,
ca militarismul etc. etc.

Evident, dacå lucrurile sunt privite dintr-un singur punct
de vedere, – acela al raÆiunei pure, – ele sunt aça. Dar

averescanå. PublicaÆia a fost mai longevivå decât afirmå
Georgeta çi Nicolin Råduicå în DicÆionarul presei româ-DicÆionarul presei româ-DicÆionarul presei româ-DicÆionarul presei româ-DicÆionarul presei româ-
neçtineçtineçtineçtineçti. Departe de a-çi înceta apariÆia la 27 decembrie
1918, ea se tipårea încå în 5/18 mai 1919, în sumarul
numårului 25 figurând articolul Divizia a 6-aDivizia a 6-aDivizia a 6-aDivizia a 6-aDivizia a 6-a, preÆioaså
completare a conceptului zamfirescian de „literaturå
naÆionalå”. ïl propun atenÆiei cititorilor revistei SaeculumSaeculumSaeculumSaeculumSaeculum,
îndemnându-i så gåseascå singuri tangenÆele lui cu
actualitatea noastrå.

Filå de jurnalFilå de jurnalFilå de jurnalFilå de jurnalFilå de jurnal

Duiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu Zamfirescu

Alte çtiri despre John James
Cine poate så-mi spuie exact care este cea mai mare

cauzå a nenorocirei sufletelor mareimareimareimareimarei?
Eu aveam un prieten de aproape, om sånåtos, cu

minte påtrunzåtoare, cu talent, pe care l-am studiat un
an çi jumåtate ca så prind firul enigmei vieÆei lui. Era
american. Colabora la mai multe ziare çi publica romane.
Iubise pe femeie care murise, ceea ce nu-l împiedica de
a iubi pe altele. Pornise din Filadelfia la New-York, dus
de dorinÆa de a cunoaçte lume nouå. Dupå câÆiva ani çtia
pe dinafarå tot oraçul. Stårui pe lângå guvern så-l trimeatå
în Europa. Veni la Roma, în diplomaÆie.

Dupå un an îi era dor de America.
ïn lume era vorbåreÆ, glumeÆ, flecar chiar, çi când

se-ntorcea acaså doar cât nu plângea de urât. Fåcea
curte femeilor cu un tact çi o sârguinÆå nespuså. Cu cât
natura femeii era mai originalå, cu atât dragostea lui dura
mai mult, – çi vice-versa. Juca cårÆi, çi la-nceput credeam
cå acesta era izvorul nefericirilor sale, fiindcå nu era bogat
çi pierdea. M-am încredinÆat înså cå nu era jucåtor. Când
fåcea o cunoçtinÆå nouå, devenea copilåros de bun. Când
punea o hainå fåcutå de curând, îi scânteiau ochii de
plåcere; dupå aceea o azvârlea, çi dacå n-ar fi avut altele
så le schimbe, poatå cå s-ar fi uitat în oglindå. Cetea
mult çi judeca drept, çi ce e mai rar, se judeca drept pe
sine. Avea o mare slåbiciune de Shakespeare, pe care-l
çtia pe dinafarå.

— Bine, Charles, îi ziceam câteodatå, ce ai de eçti
aça de nenorocit?

— Nimic, ceea ce ai çi d-ta. Hamlet tråieçte în toÆi
oamenii.

Eu cred cå amicul meu tråieçte în toate naturele alese.
EsenÆa firei noastre este Viitorul, çi naturile poetice,
pasionate de trecut, nu sunt urmåritori violenÆi dar
neputincioçi ai viitorului, care, prin tendinÆå puternicå a
idealului cåtre real, se agaÆå de umbrele trecutului care
singure au forme spre a-çi adåpa setea dorului de a
descoperi. Cåci în ordinea moralå nimic nu se creeazå.
Totul se observå, se leagå çi se descoperå. De aceea,
toÆi idealiçtii mari sunt nenorociÆi çi, în general, cei ce se
ocupå cu çtiinÆele pure, fericiÆi. Propriu vorbind, numai
aici se creeazå.

Deci viitorul mediat ne duce cåtre viitorul imediat.
Viitorul imediat pentru viaÆå zilnicå este curiozitatea curiozitatea curiozitatea curiozitatea curiozitatea sau
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raÆiunea purå este ea însåçi o însuçire a sufletului
omenesc, care se prezintå minÆii noastre ca o ramurå a
unui copac pe care ar fi altoite toate roadele påmântului.
Alåturi de raÆiunea purå stau toate simÆirile, toate
instinctele, toate pasiunile.

ToÆi oamenii se nasc, cresc, se reproduc çi mor. ïn
aceasta, toÆi oamenii sunt egali.

Dar nu toÆi oamenii se nasc pe acelaçi punct al globului
çi nu cresc în aceeaçi limbå, cu aceeaçi religie, îmbråcaÆi
la fel, mâncând la fel, cântând la fel. Fiecare se naçte la
umbra unui copac, pe malul unei ape, într-un staul sau
într-un palat, care nu sunt la fel cu apa, copacul, târla
sau palatul altor oameni.

Ei bine, umbra copacului sub care s-a nåscut el i se
pare mai frumoaså decât umbra tuturor copacilor din
lume; graiul în care a rostit primul cuvânt i se pare mai
dulce ca toate celelalte; laptele de acaså mai bun;
minteanul mai frumos; fluierul mai tainic.

Pentru un austriac, Semmeringul e cel mai frumos
munte; pentru un italian, limba lui Dante e cea mai
frumoaså limbå; pentru un elveÆian, laptele lui Schwyz e
cel mai dulce; pentru un scoÆian, îmbråcåmintea çi
cimpoaiele din Highlands sunt cele mai atrågåtoare.
Pentru un vrâncean, nu existå spectacol mai fermecåtor
decât fâneÆele de flori de la Tulnici sau clocotul apei de la
gherdapurile Putnei sau nåframele nevestelor de la
Nereju.

Acestea nu sunt judecåÆi, nici prejudecåÆi, – ci sunt
impresii çi simÆiri, care alcåtuiesc substratul naÆional al
fiecårui suflet.

Pe acest substrat naÆional çi-au întemeiat apårarea
Æårii toÆi domnii noçtri påmânteni, Muçatinii çi Basarabii,
çi tot pe el au clådit România modernå boierii Divanului
ad-hoc, din care au ieçit Cuza, Negri çi Kogålniceanu,
adevåraÆii fauri ai plugului çi armei româneçti.

Tot pe acest substrat s-a întemeiat Vodå Carol, când
a trecut Dunårea la 1877, în ajutorul ruçilor, çi tot la el s-a
gândit regele Ferdinand, când a pornit så dezrobeascå
pe românii subjugaÆi.

Noi, putnenii, ne-am dat contributul nostru de sânge
cu vârf çi îndesat, çi, ca oricine då cu toatå inima, n-am
cerut nimic în schimb. Ne doare în suflet când vedem
Æara fråmântatå de patimi mici çi guvernatå de un singur
partid, care n-a învåÆat nimic din palidele timpului. Dar
avem încredere în viitor. Partidul acesta, dacå nu-çi va
schimba deprinderile, va cådea în alegeri, cu siguranÆå.

Noi, putnenii, ne-am fåcut datoria cåtre patrie mai mult
decât ceilalÆi români, pentru cå fiii noçtri au murit, apårând-
o, iar påmânturile noastre au servit de zågaz duçmanului.
La noi a fost frontul. Apele noastre au spumegat în sânge.
ZåbråuÆul, ÇuçiÆa, Putna çi Siretul au oprit puhoiul nemÆilor.
Numele satelor noastre vor råmânea legendare, Måråçtii,
Måråçeçtii, CåiuÆul, çi nu existå bisericå în comunele
judeÆului nostru care så nu-çi aibå Æintirimul plin de oasele
inamicului.

La 1877, Regimentul X a fost în fruntea celorlalte
regimente care atacau GriviÆa. La 30 august 1877, dupå
300 de ani de umilinÆå, au mers vrâncenii la atac, cu
acelaçi avânt cu care mergeau arcaçii de la Soroca; au
mers, duçi de comandanÆii lor, boierii locului, ca pe vremea
lui Çtefan cel Mare. Maiorul ÇonÆu, eroul de la GriviÆa,

era boier de al nostru; maiorul Lipan, mort de rånile
råzboiului, tot aça; cåpitanii, locotenenÆii çi ofiÆerii erau,
mai toÆi, fii de proprietari sau de negustori, oameni ajunçi,
boiernaçii timpului.

Aståzi, când se înfåptuieçte România Mare, când fraÆii
noçtri din Transilvania mor prin spânzuråtori çi când aliaÆii
ne laså singuri, – soarta ne duce tot pe noi så salvåm
Ardealul.

S-ar zice cå o menire glorioaså e rezervatå Regi-
mentului X çi Diviziei VI din care face parte.

AtacaÆi de bolçevici unguri, de trupe bine organizate,
pe care aliaÆii uitaserå så le dezarmeze, soldaÆii noçtri au
råsturnat pe duçmanul secular, sacrificându-se ca niçte
adevåraÆi eroi.

Comandantul Diviziei este generalul Holban, din ilustra
familie a Stamatineçtilor focçåneni, iar comandantul
Regimentului X este colonelul brigadier Botea, un bårbat
simpatic çi modest, cum sunt toÆi eroii adevåraÆi. Regret
cå nu cunosc pe comandanÆii celorlalte unitåÆi.

Dar din regimentul nostru de Putna au cåzut o mulÆi-
me de tineri, ale cåror nume vor fi înscrise în paginele
glorioase ale istoriei.

PårinÆii acestor tineri sunt amicii noçtri, d-nii
Copåcescu, Potop, Madgearu çi atâÆia alÆii, al cåror nume
ne scapå. Pentru inimele lor, nu existå mângâiere; pentru
mintea lor, când, mai târziu, timpul va cicatriza rana de
aståzi, existå pilda Istoriei.

Paul-Emiliu, întorcându-se victorios din Macedonia,
în momentul de a fi purtat în triumf, la Roma, aflå cå
amândoi fii såi au murit. Atunci el convoacå poporul ro-
man çi-i vorbeçte astfel:

„Nu m-am temut niciodatå de loviturile oamenilor, dar,
din cele divine, m-am temut de loviturile soartei; mai cu
seamå în cursul acestui råzboi, când totul må favoriza.
Da, într-o singurå zi am trecut Marea Ionicå, de la Brindisi
la Corcira, çi, de la Corcira, în cinci zile, am ajuns la Delfi,
unde am adus jertfe lui Apollo. Cinci zile dupå aceea,
armata mea çi cu mine intram în Macedonia, unde ne
purificam prin ceremoniele obicinuite. Imediat începeam
lupta çi în 15 zile dupå aceea terminam råzboiul, prin cea
mai glorioaså victorie. Aceastå rapidå prosperitate må
fåcea så må gândesc la nestatornicia norocului. Liniçtit
despre partea oamenilor, må temeam de trecerea mårii,
la întoarcere, când avem råspunderea unei admirabile
armate victorioase, unei imense pråzi de råzboi, regi
captivi, printre care însuçi Perseu, ståpânul Macedoniei.
Ajuns, fårå greutåÆi, în mijlocul vostru, cetåÆeni, çi gåsind
oraçul în sårbåtoare, nu mai puÆin m-am temut de
nestatornicia norocului, cåci çtiam cå tot ce ne då cu o
mânå, ne ia cu alta çi cå invidia urmåreçte pe locuitori.
Sufletul meu, plin de dureroaså neliniçte  çi tremurând
de ursita Romei, nu s-a liberat de grijå decât atunci când
am våzut pieirea familiei mele, când am acoperit de giulgiu
morÆii doi fii ai mei, speranÆa neamului meu.

Iatå-må acum liniçtit. Am o deplinå încredere în
prosperitatea voastrå, care va fi solidå çi durabilå. Soarta
s-a råzbunat îndestul de succesele mele, prin loviturile
ce mi-a dat în inimå. Ea a vrut så arate, în triumfåtor ca çi
în captivul dus în triumf, zådårnicia celor omeneçti, cu
aceastå deosebire cå Perseu, învins, çi-a påstrat copiii,
pe când Paul-Emiliu, învingåtor, a pierdut pe ai såi.
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PAGINI DINTR-UN CAIET UITAT
Emil ManuEmil ManuEmil ManuEmil ManuEmil Manu

Bucureçti, 6 iunie 1948Bucureçti, 6 iunie 1948Bucureçti, 6 iunie 1948Bucureçti, 6 iunie 1948Bucureçti, 6 iunie 1948
Azi am aflat cå a murit Mircea Damian; vestea rupe

o bucatå din mine, din anii mei bucureçtenizaÆi încet,
din debutul meu complicat çi plin de suspiciuni.

Pe Mircea Damian, prozator înzestrat cu un „umor
proletar”, cum îl definea G.Cålinescu, l-am cunoscut mai
întâi în postura de amfitrion de cenaclu literar. Pentru
a-çi face ziarul pe care-l conducea, cât mai citit, ziarul
FaptaFaptaFaptaFaptaFapta, prin 1946, la îndemnul unor tineri, ziaristul a
înfiinÆat un cenaclu. ÇedinÆele se Æineau în fiecare
duminecå în biroul såu. ïntr-un fel, le prezida, pentru cå
intervenea cu voce guturalå, ori de câte ori se încruciçau,
cu prea mult zgomot, spadele. Veneau mai ales tineri,
elevi çi studenÆi, çi câÆiva din scriitorii afirmaÆi în timpul
råzboiului sau cu puÆin mai înainte.

La începutul activitåÆii acestui cenaclu participaserå,
eu nu i-am apucat, Geo Dumitrescu, Ion Caraion çi
Constant Tonegaru.

Pentru fiecare cenaclist, Mircea Damian avea câte
o ironie. Când focçåneanul Ion Larian Postolache citea
poezii de råzboi, unele pline de umanism, ilustrate de
contrastul dintre sacrificiul ostaçului çi lumea ce råmânea
acaså, ironismul intervenea: „Må, Postolache, mai
schimbå-le, cå prea seamånå una cu alta; într-una de
såptåmâna trecutå, nevasta ostaçului tråia cu primarul,
într-alta de acum douå såptåmâni tråia cu jandarul, azi
våd cå a trecut la notar”.

Din ironiile pe care mi le-a adresat citez una singurå:
„Tu când ai så mori, ai så mori de politeÆe!” Çi cred cå
avea dreptate!

Când, dupå råzboi, revistele începuserå så plåteascå
versurile, unii poeÆi scriau poeme lungi, ca så le ia bani
mulÆi, prilej pentru Mircea Damian så le spunå cå scriu
aça numai pentru cå poezia se plåteçte la metru linear,
el o plåtea „cu bucata”.

Când Tudor Arghezi a schimbat structura tehno-
graficå a Biletelor de papagalBiletelor de papagalBiletelor de papagalBiletelor de papagalBiletelor de papagal, în 1944, a consemnat
evenimentul: „Dl. Tudor Arghezi çi-a schimbat litera çi
caracterul... revistei”, ultimul cuvânt tipårit cu litere foarte
mici. Era vorba de o polemicå de scurtå duratå cu
Arghezi, pentru cå în 15 august 1945, Fapta Fapta Fapta Fapta Fapta elogia
acordarea Premiului NaÆional pentru poezia marelui
poet.

Dacå se fuma prea mult în timpul çedinÆei, intervenea
cu anecdote la adresa fumatului. Nu-çi plåtea colabo-
ratorii cu state de platå. Pe unii nu-i plåtea de loc,
socotind cå publicarea e mai mult decât un onorariu
pentru un debutant. Mie-mi plåtea din când în când
colaborårile, scoÆând din buzunar, la întâmplare o sumå
de bani adåugând: „Mai då-ne câte ceva, publici poeziile
çi articolele bune la Lumea Lumea Lumea Lumea Lumea sau la FundaÆiiFundaÆiiFundaÆiiFundaÆiiFundaÆii”. Când a
aflat cå sunt oltean, mi-a creat o colaborare plåtitå mai
consecvent, dar nu pe stat, fåcându-mi un fel de rubricå.

ïntr-o zi eram în biroul såu când i s-a adus o citaÆie la
un proces de preså; pe citaÆie era indicat inculpatul pe
numele de „Constantin Måtuça zis Mircea Damian”. Aça
am aflat cå semna cu pseudonim; mai târziu am

descoperit cå pseudonimul i-l gåsise Ion Valerian.
I se dusese vestea cå tråieçte numai din subvenÆii

(publice çi particulare), dar çtiu cå ziarul se vindea destul
de bine pentru cå era plin de senzaÆie publicisticå, iar
pagina a doua era semnatå, deçi cam amestecat, de
scriitori, printre care Camil Petrescu, Radu Tudoran,
Lucia Demetrius, Geo Dumitrescu, Ion Caraion,
D.Stelaru, C.Tonegaru, Ovidiu Constantinescu, Al.Raicu,
ïn 1946, înainte de alegeri, o poezie a mea, publicatå
aici, apåruse, din greçealå, cu titlul Râd partideleRâd partideleRâd partideleRâd partideleRâd partidele în loc
de Râd portreteleRâd portreteleRâd portreteleRâd portreteleRâd portretele. L-am rugat så publice o eratå, dar
mi-a replicat scurt: „Nu-i nevoie, cine citeçte ziarul meu,
câÆiva, åstora le comunicåm direct, prin viu grai, cei mai
mulÆi îl cumpårå pentru paginile cu scandal çi întâmplåri
senzaÆionale, iar scriitorii, din gelozie, nu se citesc între
ei. La noi e moda scriitorilor stråinistråinistråinistråinistråini, numai ei sunt buni”.

ïn 1947, din decembrie pânå în februarie 1948 a
colaborat la Fapta Fapta Fapta Fapta Fapta Eugen Barbu; tabletele tabletele tabletele tabletele tabletele sale par
fragmente ipotetice din Groapa Groapa Groapa Groapa Groapa çi PrincepelePrincepelePrincepelePrincepelePrincepele; aici
prozatorul semneazå çi o cronicå literarå (la ïntoarcereaïntoarcereaïntoarcereaïntoarcereaïntoarcerea
fiului risipitor fiului risipitor fiului risipitor fiului risipitor fiului risipitor de Radu Tudoran – 29 decembrie 1947),
foarte îndråzneaÆå ca opinie criticå.

ïn pagina a doua a ziarului, în 1946, Valeriu Popovici
a tradus, pentru prima datå la noi, Manifestul existen-Manifestul existen-Manifestul existen-Manifestul existen-Manifestul existen-
Æialist Æialist Æialist Æialist Æialist al lui Jean Paul Sartre. Am venit cu un articol de
context, pe care, desigur, mi l-a publicat, comentându-l:
„Må fåcuråÆi çi existenÆialist, dar eu nu fac politicå”. „Dar
asta-i filosofie, nu politicå, maestre”. „Nu-i adevårat, e
politicå sadea: Må våd silit ca în loc de Fapta, ziar in-Fapta, ziar in-Fapta, ziar in-Fapta, ziar in-Fapta, ziar in-
dependentdependentdependentdependentdependent, så trec ziar existenÆialist. Poate trece
neobservatå”. Çi a trecut.

Dupå terminarea facultåÆii l-am våzut o singurå datå
la o berårie; era tare slåbit çi foarte singur. „Nu pot tråi
decât în redacÆiile de ziar, cu fum, cu çvarÆuri çi cu
telefoane care zbârnie; liniçtea må omoarå. Peste puÆinå
vreme am auzit cå a murit (la 6 iunie 1948).

Mi-l amintesc, înalt, cu pårul în dezordine aparentå,
cu o privire påtrunzåtoare, întotdeauna îmbråcat în haine
de culoare închiså, cu lavalierå. Citea ziarele cu o
rapiditate de prestidigitator, vorbea la telefon în timp ce
citea, se enerva zgomotos, dar cu inimå bunå.
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Juan de la Cruz
(Sfântul Ioan al Crucii)

Acest mare mistic s-a nãscut în 1542 (1540 ?) la Frontiveros (provincia Avila), într-o familie sãracã (þesãtori),
fiind cel mai mic dintre cei trei fraþi (Francisco, Luis – care a murit, copil fiind – ºi Juan). Tatãl, Gonzalo de Yepes,
catolic, moare de tânãr; mama, Catalina Alvarez, evreicã de neam, care a dus greul într-o viaþã plinã de privaþiuni
de tot felul.

Juan de Yepes a urmat „Colegiul de la Doctrina” (al copiilor sãraci) ºi a fãcut studii umaniste la „Colegiul
Iezuiþilor”, paralel fiind angajat al spitalului „De los Bubas” din Medina del Campo. Intrã în „Ordinul Carmeliþilor”,
numele-i de cãlugãr fiind Juan de Santa Matia. În acest timp (1564-1567) îºi face studiile la Universitatea din
Salamanca (una din cele mai vestite ale timpului, în care studiau peste çapte mii de cursanþi!)  ºi este hirotonit
preot (1567). Împreunã cu Maica Tereza de Avila reformeazã Ordinul Carmeliþilor; creând „ Ordinul Carmeliþilor
desculþi”, devenind rector al acestuia la Alcali de Henares. În 1567 este închis de cåtre cei ostili acestui ordin. Din
aceastã perioadã dateazã începuturile sale scriitoriceºti. Reuºeºte sã evadeze, devine superiorul mânãstirii
„Calvario” ºi rector al Colegiului din Baeza. Dupã ce Papa Grigorie al XIII-lea autorizeazã crearea unei provincii
independente a Carmeliþilor desculþi, devine superior al Mânãstirii din Grenada (1582), an în care moare Tereza
de Avila. În aceastã perioadã face numeroase cãlãtorii în interesul supuºilor sãi în Andaluzia ºi Castilia. Este ales
consilier al Consultei canonicilor de la Madrid, apoi superior al mânãstirii din Segovia. În urma unor «lucrãturi» (se
practicau ºi atunci aceste metode!) este demis din  toate funcþiile, se retrage la mânãstirea din Peñuela (Jaén). Se
îmbolnãveºte, pleacã la Uheda, unde moare în noaptea 13/14 decembrie 1591.

Juan de la Cruz rãmâne unul din cei mai mari mistici ai catolicismului. Viaþa sa, caracterizatã prin adâncã
pietate, devotament ºi har dumnezeiesc, servitã de o inteligenþã ieºitã din comun, ºi-a închinat-o în întregime
strådaniei pentru apropierea omului de Dumnezeu. Scrierile sale, atât cele teoretice, cât çi cele literare (poetice),
îçi trag seva din adânca tråire a tainelor divine pe care omul le ascunde în fibra-i spiritualå. „Pentru Ioan al Crucii
poezia este expresia primordialå a vieÆii mistice. Prin geniul såu poetic îi egaleazå sau îi depåçeçte pe cei mai mari
poeÆi ai Renaçterii spaniole: Garcilaso de la Vega, fray Luis de Leon, Fernando de Herrera” (conf. Bernard Sesé).
„ViaÆå, doctrinå, poezie – sunt cele trei cercuri în care s-a afirmat Ioan al Crucii. Unei detalieri destul de ample a
doctrinei îi corespunde o operå poeticå foarte restrânså. Dintre marii poeÆi, el este cel mai laconic poet din afara
limbii spaniole çi poate al literaturii universale” (conf. Jorge Guillén). Totalitatea creaÆiei sale se constituie din
douåzeci de titluri: cinci poeme (Cântarea spiritualå, Noaptea ascunså a sufletului – venind din „Cântarea Cântårilor”
–, Flacåra vie a iubirii, Ce bine çtie izvorul din ce curå, Tânårul påstor); cinci glosse (Tråiesc fårå så tråiesc în mine,
Am påtruns acolo unde nu çtiam, ïn cåutarea unei înalte iubiri, Fårå sprijin çi totuçi sprijinit, Pentru întreaga
frumuseÆe); zece romanÆe. Ioan al Crucii o conçtiinÆå liricå cuprinså de duh. Beatificat de papa Clement al XX-lea
(27 decembrie 1675), Ioan al Crucii a fost canonizat de Benedict al XIII-lea (27 decembrie 1726), iar Pius al XI-lea,
recunoscând cå doctrina lui constituia deja o autoritate, l-a declarat „Doctor al Bisericii” (24 august 1926), conform
Bernard Sesé. Integralitatea creaÆiei sale lirice o datoråm poetului-traducåtor Dan Verona. (R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.)

III
Cåutându-mi dragostea,
Am urcat pe râuri  çi pe munÆi
Dar flori n-am cules,
Cu fiarele n-am vorbit,
Dincolo de hotare avântându-mã.

IV
O, pãduri nesfârçite:
De mâna IubituIui meu plantate!
Çi tu câmpie în verdele-Æi nesfârçit
Cu flori smãlÆuitã,
SpuneÆi-mi de nu l-aÆi vãzut trecând?

Marele Cântec

I
Iubita

Ah, unde te-ai ascuns,
Prea Iubitul meu, lãsându-mã suspinelor?
Ai fugit asemenea cerbului
Dupã ce cu privirea-i m-a rãnit.
Am ieçit dupã tine, strigându-te, dar erai deja departe.

II
Bunilor påstori, voi, care
UrcaÆi spre munte cu turmele,
AÆi våzut, din fericire,
Pe cel care atât îl iubesc!
SpuneÆi-i cå tânjesc dupå el, cå sufår çi cå, da, am så mor.

*) Din antologia Mari poeÆi ai iubirii interpretaÆi de Radu CârneciRadu CârneciRadu CârneciRadu CârneciRadu Cârneci,
în pregåtire la Editura ORION
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Rãspunsul acestora

V
Dãruindu-ne din multele-i frumuseÆi,
El a trecut în grabã prin aceste pãduri
Çi doar privindu-le
Cu chipul lui
Le-a împodobit cu nespusa-i frumuseÆe.

Iubita

VI
Vai, cine ar putea så må tåmåduiascå?
Asta-i tot ce-mi puteÆi spune?
Nu aÆi vroi så-mi mai trimiteÆi
De-acum înainte ceva çtiri,
Ah, cine så-mi spunå ce-aç vrea så çtiu?

VII
Voi, care cutreieraÆi depãrtãrile
ïmi vorbiÆi doar de frumuseÆile voastre
Çi îmi råniÆi açteptarea;
Açteptarea ce må ucide,
Oh, este un nu-çtiu-ce în îngãimarea voastrã.

VIII
Dar cum puteÆi exista o viaÆã
Voi ce nu trãiÆi aici adevãrata voastrã viaÆã?
Voi care va trebui sã muriÆi
Fiindcã sunteÆi pãtrunºi de sãgeÆile
Ucigãtor de frumoase ale lubitului meu?

IX
Fiindcã aÆi rãnit aceastå inimå
De ce nu voiÆi acum a o vindeca?
ªi pentru cã mi-aÆi ascuns-o
Pentru ce aÆi lãsat-o astfel
Çi n-aÆi trimis prada pe care v-aÆi însuçit-o?

X
StingeÆi-mi aceste griji,
Fiindcå nimic nu-i în stare så mi le risipeascå,
Çi astfel ochii mei v-ar vedea
Cåci voi sunteÆi lumina lor
Çi eu nu doresc s-o folosesc decât pentru voi.

XI
DescoperiÆi-mi prezenÆa voastrå nevåzutå
Deoarece chipul çi frumuseÆea chipului vostru må ucid
Ah, dorul dupå dulcea iubire
Nu se poate vindeca
Decât în acea prezenÆå de tainå a chipului iubit.

XII
O, fântânå cristalinå
Fã sã aparã deodatã
ïn argintiile-Æi unde
Privirile-i adorate
Care în sufletu-mi sunt doar o închipuire.

XIII
ïntoarce-Æi privirile, O, Prea Iubite,
Spre a-mi putea lua zborul.

Iubitul

XIV
ïntoarce-te, porumbiÆa mea,
Fiindcã cerbuI rãnit
Se-aratã, iatã, pe vârful colinei
Atras de mireasma fragedå a zborului tåu.

Iubita

XV
Ah, eu descopår în Prea Iubitul meu
MunÆii måreÆi çi våile de tainå,
Insulele îndepårtate,
Fluviile îndelung vuitoare,
Dulcele freamåt al zefirului înamorat,

XVI
Paçnica noapte
Când zorii încep a înmuguri,
Muzica silenÆioaså,
Armonioasa singuråtate
Iar seara cina se formeazå îndemnând spre iubire.

XVII
E timpul vulpilor, a fi vânate
Cåci viile deja au dat în floare,
E timp så facem un buchet de roze
Frumos asemeni unui vârf de pin
Ce stå pe munte ca împodobire.

poesispoesispoesispoesispoesis
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XXVI
Pe urmele voastre
Tinerii îçi gråbesc drumul
ïndemnaÆi de vinul înmiresmat
Ce råspândeçte un balsam divin.

XXVII
Acolo, în cåmara Iubitului meu,
Am båut din acest vin, iar când am ieçit
Afarå în vasta câmpie
Nimic n-am mai recunoscut,
Pierzându-mi çi turma cu care venisem.

XXVIII
Aici mi-a dåruit inima-i îndrågostitå,
Aici m-a învåÆat delicioasa çtiinÆå
Cu care i-am dåruit definitiv
Fãrã sfialå toate harurile,
Aici, lui m-am fãgãduit ca soÆie.

XXIX
Sufletul meu, aici, i s-a dat
Cu tot ceea ce are, în toate satisfãcându-l;
Nici turma n-o mai pãzesc
Nu mai am alte obligaÆii
Decât singura, marea bucurie de a-l iubi.

XXX
Dacå, deci, pe viitor, nu må veÆi mai vedea
Nici întâlni prin câmpiile-acestea,
VeÆi spune cå m-am råtåcit,
Cå, foarte råpitå de dragoste
De bunåvoie pierdutå, de El câçtigatå.

XXXI
Din smaralde çi flori
Pe care iubita le-a înflorit
Culese în proaspete dimineÆi,
Coroane vom împleti
Çi Æi le vom açeza peste fluturând.

XXXII
Astfel strâns, pårul
Pe care l-aÆi gåsit prea neastâmpårat
Mângâindu-mi grumazul çi umerii
L-aÆi liniçtit ca pe un prizonier,
Ci, unul din ochii mei v-a rånit.

XXXIII
Când må veÆi privi,
Ochii voçtri-mi vor dårui din graÆia lor
Fiindcå iubirea voastrå-i purå tandreÆe;
Çi pentru aceasta, ai mei va trebui
Så adore ceea ce vor vedea în voi.

XXXIV
Vã rog sã nu mã dispreÆuiÆi
Când veÆi descoperi pielea-mi întunecatã
Acum puteÆi sã mã priviÆi pe-ndelete
ªi, da, privindu-mã, veÆi lãsa în mine
Din graÆia çi frumuseÆea voastrã.

XVIII
OpriÆi-vå, Aquilon este mort;
Vino, vânt din sud, tu care trezeçti iubirile
Çi suflå peste chipul grådinii,
Spre-a se-mpråçtia toate miresmele
Çi atfel Iubitu-mi så aparå printre flori.

XIX
O, tinere fete ale Judeei!
ïn timp ce peste flori çi trandafiri
Ambra îçi pluteçte parfumele
RåmâneÆi în açezårile voastre
Çi nu veniÆi, låsaÆi uçile noastre de pazå iubirii.

XX
Ascunde-te, o, Prea Iubitul meu!
ïntoarce-Æi chipul spre munÆi
Fårå a spune-un cuvânt;
Dar priveçte soaÆele
Celei care, printre insule singuratice

Iubitul

XXI
O, voi påsåri în zbor,
Lei, cerbi, cåpriori jucåuçi,
MunÆi, våi, Æårmuri
Ape, vânturi, zåpuçeli
Çi voi suflete curate care vegheaÆi nopÆii

XXII
Vå conjur prin sunetele delicate ale lirei
ªi prin cântecul sirenelor
StingeÆi-vã mâniile,
Nu atingeÆi pereÆii încãperii
Câtã vreme Iubita doarme în deplinã liniçte

XXIII
Iubita a intrat
ïn grådina deliciilor, locul plåcerilor sale,
Çi se odihneçte dupå dorinÆa-i
Iar capul såu în frumoaså tåcere
Pe braÆele de dulce alint ale Iubitului såu.

XXIV
Sub pomul cunoaçterii
Mi te-am fãcut logodnicã
Çi Æi-am dãruit mâna mângâietoare
Iar tu mi te-ai dåruit asemenea
Mamei tale când, ameÆitå de dorinÆå...

Iubita
XXV
Patul ne este açternut cu flori,
ïnconjurat de paza leilor,
Acoperit de purpurå,
Açezat într-o liniçte tåinuitoare
Çi împodobit cu scuturi de aur.
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POEME

Cuvântul era unic demers
singur elan spre descoperire

spre sesizarea necunoscutului
doar insulã în afara singurãtãþii
rãsãrind cât se poate de fals
dintr-o mare de constrângeri

cu siguranþã miraj
reconfort de ce nu

Balsamul cãutat al cuvintelor
pe angoasa noastrã

singura legãturã adevãratã
între personajele

pe care le trimeteam în locul nostru

Cât teatru nu ne-a fost dat sã ne-nchipuim

ªi-ncetul cu încetul
fãr-a ne pune de-acord

fãr-a ne spune nimic

cine ne-o fi lãsat
sã ne-ntâlnim

am învãþat tãcerea
ºi ne-am ospãtat

cu propriile noastre imagini

Îmi spuneam cã fericirea
stãtea-ntreagã prinsã-n
cimentul prezenþei sale

chiar ºi cu o notã de amãrãciune

LOUIS DELORME*

poesispoesispoesispoesispoesis

Louis DELORME  a publicat 17 volume de poezie.
Pentru aceasta, a devenit tipograf, imprimeur, ilustrator
/ grafician, broºator, editor (este directorul editurii Le
Brontosaure), operele sale au fost încoronate de l’Île
des Poetes, de Societatea Poeþilor Francezi, de
Academia Francezã. A editat douã romane ºi douã piese
de teatru. Colaboreazã, de asemeni, la reviste ºi
antologii.

Louis DELORME este ºi pictor. În aceastã calitate, a
fost laureatul Academiei de Arhitecturã pentru învãþarea
desenului. De acolo ºi pânã la a asocia textul cu desenul,
nu mai era decât un pas. Delorme ne oferã opere în
care primeazã când poemul, când desenul. Dar se
întâmplã ºi ca cele douã componente, text ºi graficã, sã
se afle într-o armonioasã asociere, ºi simultan
concepute.

Temele pe care autorul le abordeazã cel mai adesea
sunt cele ale copilãriei (Les Vagissements, Mes limbes),
cele ale naturii ºi protejãrii ei (Les Hurlements,
Arborescences), cele ale condiþiei umane ( Le Chemin,
Le Point). (Constantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin Frosin)

Mã strãduiam atunci sã nu fiu
decât mângâierea momentului

spre – a-i gusta urzeala ºi lanþul
Nu mai eram decât puþinul

din ofranda viitoare
parfumul rozei ce sta s-aparã
în aceastã pseudo comuniune
care renunþa la a mai merge

în cenuºiul dorinþei ºi la a plonja
în tulburãrile actului

Îmi repetam de zor
cã insatisfacþia stãpânitã

doar ce dã gust vieþii

Apoi într-o dimineaþã
briza a bâlbâit toamna

soarele tot mai jos
rãtãcea când ºi când furiºat

Pãsãrile s-au împrãºtiat
conform unor scheme complicate

iar arborii s-au lãsat nãpãdiþi
treptat de melancolie
ca ºi cum presimþeau

sfârºitul a ceva

Verdele n-a mai fost
culoarea esenþialã
pretutindeni nuanþe

insinuau alte posibilitãþi

PanseluÆe çi margaretePanseluÆe çi margaretePanseluÆe çi margaretePanseluÆe çi margaretePanseluÆe çi margarete

*) T*) T*) T*) T*) Traducere de Constantin Frosinraducere de Constantin Frosinraducere de Constantin Frosinraducere de Constantin Frosinraducere de Constantin Frosin



26 SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002

poesispoesispoesispoesispoesis

Apoi a urmat o dupã-amiazã fãrã Ea
Brânduºele-ºi puneau

flacãra peste toate
detestam acest început de romantism

Câteva cuvinte rãtãcite
se agãþau de frunze
care nu mai terminau

prãvãlindu-se-n vâlcea
ºi planând

crezând cã se-ntorc în timp

ªi-mi spuneau altfel
ce eu nu prea-nþelesesem

Un nuanþator de mov ºi de galben
Gama-ntreag-a frazelor tale

îmi mobila acum spiritul

treceam înapoi întreg curentul
pe care nu ºtiusem sã-l cobor
precum pãianjenul care urcã

înghiþind tot ce-a þesut
Retrãiam scenele noastre

ca ºi cum aº fi vrut
sã le vãd din nou desfãºurându-se

dar tu nu mai erai
sã-mi dai replica

Era mai puþin autentic
dar docilã ºi-mblânzitã
tu respectai cu stricteþe

ce-mi plãcea mie sã inventez

Gãseam imperfecþiuni
într-unele din curbele tale
dar tot ce era mai deosebit

era caracterul tãu
astfel c-ai fost Tu
ºi nu o altã fatã

Încercam sã-nvãþ pe din-afarã
acele câteva tuºe atrãgãtoare

  în nuanþele cele mai rare
din materia cea mai purã

Acele aluniþe scumpe
precum fericirea

mozaicul tãu din altã erã

Irezistibil
caleidoscopul

clipelor
gândurilor

faþetelor noastre
multiplica la infinit

poznele
mâzgãliturile

înlãnþuirile trupurilor noastre

Se spune cã actele factice
cuvintele nespuse
gesturile ce nu au

nici mãcar un început

nu-ºi au panteonul lor
în cetatea visului

muzeul lor de amintiri
în regatul impalpabilului

Toatã iarna Te-am visat
Te-am clocit sub aripa mea

ca pe-un proiect de cãlãtorie
într-un loc de refugiu

fabricam una câte una
toate piesele unui puzzle
care lipsea amintirii mele

Realul fãrã importanþã
nu era în graþiile ochilor mei

conta doar aventura
desenul plecând de la frânturi

Te ºtiam insulã-ndepãrtatã
cetate pierdutã

înghiþitã de valurile lumii
înecatã-n mareea umanã

Te ºtiam în toate cãrþile
ce-au dus fiinþele

spre descoperirea visului
spre cealaltã faþã a vieþii

mi-era teamã sã nu te pierd iar
dacã mi-ai apãrea,

ai fi diferitã

Te-am vãzut acolo sus
în capul scãrii de pãmânt

la gurile celor douã drumuri
la-ncruciºarea posibil-a privirii

Ieºeai dintr-un tufiº
strãlucind de luminã

Te nãºteau din împletirea
razelor de-argint

Bårci pe lacBårci pe lacBårci pe lacBårci pe lacBårci pe lac
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EMIL BOTTA -
UN „POET SINGULAR”

Gheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe Istrate

E un curaj aproape disperat så scrii despre acest
„poet singular” – cum l-au definit mai toÆi criticii literari
ai vremii. Emil Botta este cumplitul vizionar al halourilor
cosmice macabre çi înfricoçåtoare, e primul poet român
care a atins, spiritual, tårâmul morÆii, invadându-l cu
neiertåtoarele întrebåri ale vieÆii. Poezia lui regizeazå
un spectacol universal, fårå precedent, cu aspre ecouri
shakespeare-iene. Deçi încå nu çi-a gåsit exegetul
fundamental, Emil Botta a fost „prizat”, înainte de
debutul editorial çi, mai apoi, de marile condeie ale
timpului: Tudor Arghezi (care l-a çi debutat în  „Bilete
de papagal”, la 10 iunie 1929), Eugen Ionescu (într-un
articol de o adeziune incandescentå), Mihail Sebas-
tian, Pompiliu Constantinescu, Petru Comarnescu,
Vladimir Streinu, Çerban Cioculescu, George Cålinescu
ç.a.

Emil Botta (ca çi fratele såu mai mare, Dan Botta –
çi el un eminent scriitor, filosof çi eseist) s-a nåscut la
Adjud, la 15 sept. 1911, dintr-un mariaj absolut sublim:
mama sa, Aglaie Franceschi, provenea din insula Cor-
sica çi era fiica lui Francesco Maria Franceschi din
localitatea Luri, stabilit în Moldova în 1872, ca tehnician
la Fabrica de zahår din Sascut. Tatål, doctorul Theodor
Botta, era coborâtor dintr-o veche familie ardeleneascå
a unor Martin çi Mihail Botha, înnobilaÆi cu diploma
acordatå de Christopher Bathori la anul 1579. Pe firul
ascensiunii neamului Botta se aflå çi celebrul episcop
Ioan Bob, unul din conceptorii memorialului „Supplex
Libellus Valachorum” (1791), redactat de reprezentanÆii
Çcolii Ardelene.

Dupå çcoala primarå urmatå succesiv în Adjud çi
Cluj, Emil Botta, la numai vârsta de 15 ani, se desprinde
de familie sub chemarea sinuoaså a unei aventuri
atavice çi såråcåcioase, devenind un simplu funcÆionar
la Institutul de statisticå din Bucureçti. Cu instinct pre-
cis, urmeazå Conservatorul de artå dramaticå (1929 -
1932), plonjând în cadrul unor mari companii teatrale,
stabilindu-se apoi la Teatrul NaÆional, unde va instaura,
decenii de-a rândul, reprezentarea genialå a unor roluri
memorabile ale dramaturgiei universale çi româneçti.
Este solicitat, firesc çi necesar, de cinematografie,
graÆie cåreia påstråm în patrimoniul cultural imagnea
realå a unui poet çi actor inimitabili, în secvenÆe çi roluri
fantastice, demne de o antologie filmicå universalå.

CårÆile lui sunt puÆine, dar dense. O operå concen-
tratå într-o stranie pluritate de sensuri çi simboluri, pe
care marii receptori le-au descifrat astfel: „Emil Botta
nu seamånå cu nici un poet çi nu se asemuieçte cu

nici unul” (Tudor Arghezi). „ïn viziunea poeticå a lui
Botta, perspectiva inverså constå uneori în încercarea
de a sugera necunoscutul morÆii în cunoscutul vieÆii,
de a vedea mai vii pe morÆi decât pe cei în viaÆå, de a
atribui morÆii zeci de perspective çi lumini ale vieÆii”
(Petru Comarnescu). „Structurå eminamente roman-
ticå, hrånitå înså cu lecturi clasice, expresioniste çi
folclorice, poetul ilustreazå într-un mod personal çi
fastuos lumea ca teatru, låsând så se manifeste
zbuciumul universal, care çi-a gåsit în el oglinda”
(Marian Popa).

Çi, acum, cea mai „tânårå” interpretare: „Erotismul
clasic, suprasensibilitatea arhaicå çi maladivå, orches-
traÆiile sinuoase care amplificå emoÆia pânå la explozie,
dinamismul dionisiac amintesc demersuri asemå-
nåtoare din opera expresioniçtilor (...) ïntâlnim aici stilul
vaticinar, ocar, stihialul, atracÆia pentru misterele
pågâne, vorticismul çi obsedantele viziuni apocaliptice
din poezia çi dramaturgia expresionistå” (Doina
Uricariu).

OPERAOPERAOPERAOPERAOPERA: „ïntunecatul april” (1937), „Trântorul”
(1938), „Pe-o gurå de rai” (1943), „Poezii” (ediÆie
retrospectivå çi prelucratå, 1966), „Versuri” (ediÆie
retrospectivå, plus ciclul inedit VVVVVineriineriineriineriineri, 1971), „Un dor
fårå saÆiu” (1976).

ïntunecatul april, Emil Botta, s-a nåscut în Septem-
brie çi a tulburat întreaga açezare a anotimpurilor
literare çi artistice româneçti. A murit la 24 iulie 1977 la
Bucureçti. Un geniu „fårå saÆiu”, un mare reper neliniçtit
în infinitul literaturii naÆionale çi universale.

Emil Botta (fotografie de VEmil Botta (fotografie de VEmil Botta (fotografie de VEmil Botta (fotografie de VEmil Botta (fotografie de Vasile Blendea)asile Blendea)asile Blendea)asile Blendea)asile Blendea)
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SPECTACOL

Elita luase loc la parter,
çi proçtii sus, aproape de cer.
ïn loje ståtea o întâmplare cam abåtutå
çi un nåprasnic destin în mare Æinutå.
Un dezastru tare cât zece
tot spera cå totul va trece.
Un naufragiu dormita în fotoliu
înfåçurat în linÆoliu.
O råcealå
vagabonda prin salå.
O inocenÆå
strålucea printr-o totalå absenÆå.
Piesa era o råfuialå
între virtute çi greçealå.
Scena era un sanctuar
prin care adevårul trecea foarte rar.
Actorii îçi îndrugau rolul,
dar, încet, îi înghiÆea nåmolul;
în pauze, tåcute aplauze;
la finale, tåcute urale.
Çi când cåzu cortina
toÆi se-ntrebau cine poartå vina
çi cine-i autorul
care-a fåptuit omorul
în cinci acte, cu sete,
ca o crimå pe-ndelete.
Atunci apåru la rampå Ariel.
Çi jerbe de flåcåri çi anemone
pentru onorabilii „dramatis personae”.
Çi spectacolul amuzant
a dispårut în neant.

AL NOPæII

Oasele mele nu sunt dalbe flori;
în måri de lacrimi de le-ai îmbåia,
nu vor învia la primåvarå.

Nu spera cå odatå çi odatå...
Nu, te asigur, niciodatå;
buciumul mereu de-ar suna,
din iarna-mi adâncå nu må poate scula.

Pe mormânt, de vei binevoi,
scrie-mi cu o clarå scrisoare,
doar aste cuvinte: „Al nopÆii”.
Çi mai mult nu må preamåri!

SOLILOQUIU

Iubirea-n cer cu luna se certa
cå-n frumuseÆe nu-i chip s-o întreacå.
ïnfiorate cuvinte çi-au spus. A pierduÆilor stea
dincolo, dincolo încerca så må treacå.

Neçtiind a tråi, ascultam
cum bate novembre pådurile moarte,
întunecat, neçtiind a tråi,
sufletu-mi se-mbåtase de moarte.

Iubirea-n cer cu luna se certa...
O, masca ei cumplitå, de Gorgonå,
çi pårul auriu care cådea,
un fum, un foc, dintr-o lunarå zonå.

NOCTURNÅ

Çcolarii când au asediat sala
au vårsat pe Bårågan cerneala.

Dunårea din albie a protestat,
Delta braÆele a ridicat.

ïn capul çcolarilor era un tåmbålåu
care se agrava tot mai råu.

AdolescenÆa frumoaså le întunecase minÆile,
în memorie fierbeau cifrele, ginÆile.

Profesorii se båteau cap în cap,
Tatål nostru era un satrap.

Totul se surpa matematic, încet,
doar adolescenta strålucea pe taburet.

UN CUCERITOR

Doruri, m-aÆi fåcut harcea-parcea,
pofte, unde så vå mai açez?
Iluzii, mi-aÆi furat echilibrul,
påmântul meu se clatinå ca un trapez.

Vin acum nopÆile, roatå,
o halima, una mie de nopÆi.
Vino çi tu, sabie, armurå,
så lupt cu somnul care må furå.

Atât am visat, cå nu mai çtiu
dacå moartea mea e înger sau drac,
dacå în cer s-au ivit stele sau ghimpi,
dacå luna e lunå sau vultur sau rac.

PORTRET

Ridicå-te din jilÆ, tatå,
o, ce mare te-ai fåcut,
Æi-a crescut barba imenså,
de nu-mi spuneai Emil, nu te-aç fi cunoscut.

Çi mâinile tale sunt pline de påmânt, de ceaÆå.
Cum ai ajuns aici dintr-o noapte fårå hotare?
N-ai gåsit pe acolo un ac çi un fir de aÆå
ca så-Æi coçi haina çi desfundatele buzunare?

Subterani, de ce i-aÆi ros ghetele?
De ce i-ai spart sticla  ochelarilor, tu argilå?
Noapte, de ce i-ai topit pe buze
veninoasa pastilå?
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Pådurea îngânduratå
- coroanå de sonete -

(poem ecologic)

Radu CârneciRadu CârneciRadu CârneciRadu CârneciRadu Cârneci

Pãdurea mea, minune domnitoare
Statornicã în vreme rea sau bunã
Bisericå în vegetal, stãpânã
Priveºte-mã în tainica splendoare!

Ce fiare mândre firea ta adunã!
Ce pãsãri-muzici înfrunzind izvoare!
Ce ierburi cu seminþe  vrãjitoare!
Ce iele-pâcle dãnþuie sub lunã!

Rãmâi aºa-n solemna-nþelepciune
A clorofilei prea-putere sfântã
Cu sevele înalte se-mpreune

Pe fruntea junã, pururea cãruntå
Sunt eu chematul sã-þi aºez cunune
Sunt eu, Poetul care te cuvântã...

1
Pãdurea mea, minune domnitoare
tot mai sãruþi înalt-albastra ceaþã
ºi-n zori de ziuã îngerii te-nvaþã
mereu sã-ntinereºti sub zeul-Soare.

Cu fiece minut pulseazã viaþã
ºi fiecare clipã-i dezmierdare
ºi fiecare frunzã-i respirare
ºi fiecare creangã-i dimineaþã;

Pãsãri de duh danseazã-atunci în triluri
ºi gâze-mii rãspund în sânziene
sclipind în rouã tainicele miruri

Alunecã pe-a’ierburilor gene
în prospeþimi de lungi, prelungi deºiruri
dulce-aburind mirifice poene...

2
Statornicã în vreme rea sau bunã
alinãtoare eºti precum o mamã:
respirul tãu trãirilor ne cheamã
ºi creºte mugur stãpânind furtunã.

Prin timp ai dat primejdiilor vamã
cu noi asemeni – pururi împreunã –
ºi azi, la fel, destinul ne înstrunã
la rãul car al rãului ne-nhamã.

O, mândra noastrã, cum te duºmãneºte
cum te atacã ºi-þi sporesc durerea
ºi chipul schilodindu-þi-l drãceºte

Pustiu rãmâne-n urmã, din averea
ce ne-o lãsarã bunii: simt cum creºte
voinþa spre a-þi înnoi puterea...

3
Bisericã în vegetal, stãpânã
a celor nevãzute ºi vãzute
cântãri în vânturi: doine-aici nãscute
ºi hore-duh cu zânele sub lunã.

Din imnele-þi s-au fost ivit lãute
ºi cobze-n zumzet – dulce zvon pe strunå –
þambale-n care licurici rãsunã
ºi goarne line de-nãlþimi bãute.

Strãbune coruri, întomnãri de soarte
noian de cetini, bocete bãtrâne
ºi mari zãpezi venind dintr-un departe

Un ieri nostalgic, visul cãtre mâine
un azi de doruri – semn înscris în carte –
blazon sublim ce pururi ne rãmâne...

4
Primeºte-mã în tanica splendoare
de armonii ºi seve ce-ncrusteazã
inele-n timp de trunchiuri çi ritmeazå
la neoprita clipei sãrbãtoare.

Jivini ºi gâze înfrumuseþeazã
imperiul de verde în odoare
ºi aerul-eden: înmiresmare
iar peste toate-a firii geanã treazã.

Patru braziPatru braziPatru braziPatru braziPatru brazi
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Primeºte-mã! sortit îþi sunt în vreme
cuprinde-mã cu-ntreagã nesfârºirea
eu sunt al tãu ºi-al zilelor-blesteme

ªi neoprit îþi cânt desãvârºirea
Pãdurea mea! simt inima-þi cum geme –
te apãr, eu, iar tu îmi eºti slãvirea...

5
Ce fiare mândre firea ta adunã
ce lupi în steaguri – dacicã putere! –
ºi cerbi purtându-ºi coamele în sfere
ºi urºii cu Carpaþii împreunã

Mistreþi de spaimã, jderi de înviere
ºi vulpi viclene, capre negre – runã –
ºi veveriþe cozile-ºi rãsunã
ºi iepurii ce nu mai ºtiu sã spere

ªi dulcea gingãºie-a cãprioarei
cãzând ca jertfã-n ora ce rãpune
ºi-al muntelui cocoº drept sol onoarei

Când dragostea-l înalþã în minune
ºi eu cu puºca fãrã de-mpuºcare
þintind în moarte, ca-ntr-o rugãciune...

6
Ce pãsãri-muzici înfrunzind izvoare
ce imne-dor izvoarele învaþã:
misterioasã, blândã ºi semeaþã
e viata ta, Pãdure domnitoare!

Privighetori-regine ies din ceaþã
împodobind cu sunete-odoare
fiinþa ta de-adâncuri pãstrãtoare
muzicizând amurg ºi dimineaþã.

Concert de cer din guºa lor cuteazã
coboarã îngeri, cerul se îndungã
iar stelele-n tãrii se-mbrãþiºeazã

Etnii cu pene,-n raza lunii lungã
uimite-ascultã ºi-n uimiri viseazã
privighetori, la rându-le, s-ajungã...

7
Ce ierburi cu seminþe-vrãjitoare
în adumbrite bolti îºi tãinui’ faþa
ºi gâze miriade în dulceaþa
amiezelor de liniºti gânditoare

ªi pãsãri – zeci de neamuri – în rãsfãþa
de auriu ºi verde – vii odoare –
ºi frunza cea atoatevãzãtoare
sãlbãticiuni-nãluci topindu-ºi ceaþa

Pe toate le aduni spre-a-þi umple soarta
pe toate le-ndrãgeºti: sunt ale tale!
deschide-mi spre înveºnicire poarta

Sunt eu, Poetul stirpei vegetale
mã dãrui þie cu întreagã arta
uimindu-mã în ample osanale!...

8
Ce iele-pâcle dãnþuie sub lunã
(poeni de gânduri irizând tãcerea)
domol, bãtrânii tei îºi dãrui mierea
ºi ca în vis un corn din zãri te-adunã

Pãdurea mea! çi duhuri sorb puterea
puterii tale ºi se împreunã
ºi nimfe nasc horindu-se îngânã
a dragostei nestãvilitã, vrerea

Çi alcooluri irizeazå-n seve
çi înfloriri împråçtie parfume
çi stå påmântul în minuni aievea.

Çi mugurii-Adami ivesc o lume
zidind spre-amoruri mii de mii de Eve
iar lumea stå sub al Iubirii nume...

9
Råmâi aça, în grava-nÆelepciune
a vegetalei, pururi, nåzuinÆe
pornitå din credinÆa în credinÆe
ce nu-nceteazå, taina så-çi adune

Ea, Sfânta Clorofilå! ce-n çtiinÆe
se cheamå-a fi sublimul de minune
a cårei tainå nimeni n-o supune
çi e – când nu e? – vârf în  biruinÆe

Çi numai focul, ura çi toporul
lovesc în ea cu-a omului prostie
astfel, stingând vieÆilor izvorul

Lipsindu-se de semnul veçniciei –
Pådurea mea, îÆi ocrotitorul
çi laude îÆi’nalÆ cu-nÆelepÆie.

10
A clorofilei prea-putere sfântå
nåscându-se din seve çi din soare
când Martie se tânguie çi moare
çi când April îndrågostit se-avântå

ïn a luminii fragedå fervoare
când nourii în tunete se-nfruntå
çi arborii cu vânturi mari la trântå
çi ierburi Æipå-a dragostei chemare

E Primåvara Primåvara Primåvara Primåvara Primåvara care ne-nfrunzeçte
Pådure, tu, în puritåÆi de çoapte
culori aleargå între zi çi noapte

Çi înflorim în tot dumnezeeçte
çi påsåri vin çi cântå omeneçte
ne-mpodobind cu-ale Iubirii fapte!...
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11
Cu sevele-þi înalte se-mpreune
mii vietãþi prin umbre sã-mplineascã
largi bogãþii în VVVVVara ta ara ta ara ta ara ta ara ta crãiascã
ºi-n ploi fecunde harul sã-þi adune:

Ciuperci ºi mure çi rãsuri sã creascã
ierunci ºi vulpi în încântãri comune
sãlbãticiuni de spaimã ºi minune
iar peste-ntinderi slava ta cereascã

O, mândra mea! Pãdure ºi iubitã
cu fluturi în sprâncene, cu albine
pe umerii cu frunzele vergine

Primeºte-mã în marea ta ispitã
ºi-n vegetal – clipitã de clipitã –
sã-þi port stindardul dragostei de bine...

12
Pe fruntea-þi junã, pururea cãruntã
aºeazã Dumnezeu cununi de aur:
e TTTTToamna oamna oamna oamna oamna mea mã–mpodobind cu laur
e toamna ta, întârziatã nuntã!

Se–anunþã Crivãþ – aripatul taur –
noian de frunze – lungi tristeþi – frãmântã
ºi brumele în alb covor cuvântã
ºi strigã trist, întârziat un graur;

Minunea mea, Pãdure-ngânduratãPãdure-ngânduratãPãdure-ngânduratãPãdure-ngânduratãPãdure-ngânduratã
adâncã în tristeþi ºi-ntru visare
cum nu mai râzi în fraged ca o fatã

Cum fruntea mea e veºtedã-ncântare
îmi scutur chipul, sufletul mã doare
iar tu, bãtrânã, þi-aminteºti de-aldatã...

13
Sunt, eu, chematul sã-þi aºez cunune
de albe flori, ninsori fãrã zãbavã
coboarã de la poli cu-a Iernii Iernii Iernii Iernii Iernii navã
spre mari nuntiri, ca astfel sã-mpreune

Puterea ta cu-a gerurilor lavã
Pãdurea mea, ºi-n tine sã rãsune
cu-nalte orgi colindele strãbune:
tãria ta ºi-a noastrã, mândrã, gravã!

Noi, una suntem! vis ºi-nfãptuire
cu vremi ºi oameni, cu izbânzi ºi–nvingeri
ºi demnã eºti în purã-mpodobire

Çi-am vrea, din înãlþimi, sã vinã îngeri
cu primãveri, cu verdele nestingeri
ºi mândre curcubee peste fire...

14
Sunt, eu, Poetul care te cuvântã
neliniºtit mereu, tribun de pazã
oºtiri de frunze ochii mei vegheazã
la prospeþimea-þi pururea cãruntã

Puterea noastrã veºnic nu-nceteazã:
rãmânem verdea pavãzã ce-nfruntã
a rãului nãpãstuire cruntã
ce cãtre miezul liniºtii cuteazã...

Ce-ar fi o rãzvrãtire vegetalãrãzvrãtire vegetalãrãzvrãtire vegetalãrãzvrãtire vegetalãrãzvrãtire vegetalã:
mânie sfântã-n sfântã-mpotrivire
pentru-a opri a nebuniei boalã

Pãdurea mea! apoi o înfrunzire
ºi-o rodnicie-n neoprita falã
spre-a timpilor de aur regãsire...

15
Sunt, eu, Poetul care te cuvântã
Sunt, eu, chematul sã-þi aºez cunune
Pe fruntea junã, pururea cãruntã

Cu sevele-þi înalte se-mpreune
A clorofile-i prea putere sfântã:
Rãmâi aºa-n solemna-nþelepciune!

Ce iele-pâcle dãnÆuie sub lunã
Ce ierburi cu seminþe vrãjitoare
Ce pãsãri–muzici înfrunzind izvoare
Ce fiare mândre firea ta adunã

Primeºte-mã în tainica splendoare
Bisericã în vegetal, stãpânã
Statornicã în vreme rea sau bunã
Pãdurea mea, minune domnitoare!...

poesispoesispoesispoesispoesis

Satul din valeSatul din valeSatul din valeSatul din valeSatul din vale



32 SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002

DecembrieDecembrieDecembrieDecembrieDecembrie

ION PANAIT

poesispoesispoesispoesispoesis

Ion Panait s-a açezat definitiv în literå abia dupå ce
a grefat Marea Neagrå pe trunchiul munÆilor tutelari çi
totodatå tragici ai MioriÆei vrâncene. Am intuiÆia cå numai
un descendent de nobleÆe greceascå (Panait!), de
rådåcinå çi extracÆie anticå, mai poate avea acces la
harfele eline pe care încå mai curg, melodioase,
degetele lui Orfeu.

Poezia lui Ion Panait imnizeazå. Ea este înså un cere-
monial „violent” în augustul simÆirii; ea sublimeazå çi
ritualizeazå ståri çi însemne regale pânå çi în cea mai
sfioaså metaforå; ea cristalizeazå adeseori gânduri de
subtilå distilerie orientalå.

Parfumul unei astfel de poezii are tentaÆia perenitåÆii.
(Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.)

RECVIEM*

De ce-ai fi tu albastru? Printre vise
Mi-e sufletul prådat de heruvimi,
De roua revårsându-se-n lumini
Ca o petalå-a lacrimei proscrise –

Gândul amar sub faldurile ceÆii
Viu bumerang plutind provocator
Sub scheunatul vulpilor uçor
ïn albul de pojar al dimineÆii –

Çi-apoi de dor, çi de cireçi, de cai
Amuçinând tarlale de otavå
SåmânÆa unui gând lins de otravå
ïn dreptul unei nopÆi prin care n-ai

Mai trecut cu inima, så pot
Pricepe lumea, duhul vag al sorÆii
Acoperit de lincçii dulci ai morÆii
Spre estuarul viselor înnot –

Urechea lumii, devotaÆii maci
Frumos prânzind pe canavaua pieÆii
Çi în eterul grav al dimineÆii
Se desconspirå rana. Ce-ai så faci?

CÂNTEC ÎN ZORI

Când însemn pe scara morÆii ziua,
Clipe dintr-un cântec desuet
Çi-n parfumul tåu se sparg påcate
Alb desfrâu de îngeri în secret

Så må Æii la marginea ninsorii,
Nu-mi da drumul, nu te coborî –
Ne-om iubi ca douå libelule-a
Paradisului. Sau poate
Cine çtie cât ne vom urî...

ROMANæÅ

Cei care vin çi în påmânt îçi laså
Doar haina albå ca veçmânt
Sunt lilieci sålbatici de måtaså,
Mirtul påcatului purtat de vânt –

Se-agaÆå de cuget, cinste uçoarå
ïn sufletul nostru, dulcele rai
Fluturi de aur pe unde coboarå
Sângele verii, tornade de cai –

Fårå noroc, arlechin pe câmpia
Arså de påsåri în plinå zi
Trådarea e-aceeaçi ca çi-n veçnicia
Gloriei lumii prin care vom fi...

PSALM

Eu sufeream de jalea unui înger
Fårå de moarte, de aerul lui sfânt
Ce-çi cobora în doruri aripile çi rana
Miraculos pe ochiul meu vânåt pendulând –

Tu-n ierburile deltei îÆi råsfirai lumina
Atât de dulce ca un busuioc
Al rugii lângå speranÆa unui azil de floare,
Måsura vicleniei pe care o invoc –

Dar te cuprind în sânul ars de rouå
Ca plângerile ploii så-Æi facå leagån când
Regatul trist de fluturi te-nconjurå în clipa
BlândeÆii. Pe blazonul
TristeÆii ei cerçind...

*)Din volumul Regândirea memorieiRegândirea memorieiRegândirea memorieiRegândirea memorieiRegândirea memoriei, în curs de apariÆie.
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poesispoesispoesispoesispoesis

INSCRIPæIE PE CLAVECIN

Ca iedera în vânt, flåmând
Pårul tåu cald alunecând
Descoperå doar în secret
Petala unui sân discret –
Ce de parfumuri duci, ce lunci
Çi dorul cåror chinuri plângi?
E-aça târziu. Un veac pierit
De îngeri fårå de iubit –

Så må såruÆi în ierbi ca çi
Buchetul lujerei în vii
Vin roç pe coapsa ta de-ar sta
Så-Æi lingå rana. Osana...
Obrajii, lacrima în dar,
Surâsul tåu aça de rar
Blând så tråim, murind divin
Råcoarea unui dulce chin –

RANÅ DE MIRE

Mi-ai dat så beau sufletul tåu
Om orb, de tine påråsit
Çi o fantomå-Æi stå pe frunte ca un
Vierme din mårul cel mai proslåvit
Din mâna raiului venea, din poala
Acelei vipere de aur çi zefir
Parcå eram o închisoare tristå unde florile
Caså de lut ridicå çi delir –

Acelaç câine-njunghiat de fluturi,
Vråjit de ochii tåi necunoscuÆi
Çi-n marginea unei câmpii de purpuri
Sufletul meu de carne så-l såruÆi.
Altfel se duce tot ce e mai sacru
Çi lin din calea ta, în casa mea –
Så nu ne mai robeascå alte rosturi
Din gândul tåu murind, ca dragostea...

ELEGIE ARHAICÅ

Så nu låsåm otrava din stea så nascå flori,
Prin aer trec rånite eçarfe de cocori
Çi-n rouå doamna moarte descântå aurori.

Tu crezi cå tot nisipu-i stråpuns de-n albatros
Çi nimbul vag al zårii muçcat de-un chiparos –
Få, Doamne, ca de cântec så luminåm frumos.

Eu cred cå-n dreptul razei de inimå e-un sfânt,
Amar se-ncinge-n cerul påmântului çi-n gând
Ca mierea gurii tale albastru låcrimând –

Prin umbra ta e-o boalå cu care m-am culcat,
Ce sacru vis îmi mânå solia de bårbat
Çi te-am minÆit – petalå de crin denaturat.

Så mai tråim, de-aceea så çi murim puÆin,
ïn peÆiolul zilei vin clipe de venin
Dar çi påmânt în care iubi-ne-vom divin...

ELEGIE ÎN ASFINæIT

Vulpile de stepå s-au ascuns în crini
Cei aleçi så-Æi spele faÆa cu lumini,
Ca o desfåtare-a lumii când cobori
Plânså de tristeÆea celor muritori –

ïntr-un cerc al spaimei parcå s-au rotit,
Au amuçinat råcoarea toamnei çi-au pierit,
Alveola clipei ne-a înveçmântat în gând
FericiÆi de noaptea frunzei murmurând –

Tråitori în toate, sacri çi flåmânzi,
Blåni în amintire, ochi stråini çi blânzi,
Urma lor albastrå, soarta lor, så çtii
Va cuprinde-o plânsul când nu vom mai fi...

RANÅ DE ÎNGER

Lotuçii sunt grei de soare çi de mâl,
De parfumuri triste ca o carte
Ce se-ntâmplå-n inimå çi nu mai zboarå,
Crima e în trupul lor blindat cu moarte –

Çi-ai så spui, påmântu-i plin de morÆi
Ce ne-ngroapå veacu-n râncedå tåmâie –
Cai albaçtri, paradisuri limpezi
Toate-acestea scumpe, altora råmâie...

EXORCISM DIVIN

Çi eram, Doamne,-nceÆoçat de-o boalå
Ca de-o-nçelare-a zilei în timpul cuiva
Aça cum nimbul în destinul unei molii
Sufletul plâns, de-a pururea.

Ce om, ce-amåråciune çi sfiala
Pe tâmpla mea de mort plutind în vânt
Çi moçtenirea limbii ce sårutå
Duhul din mintea ta alunecând –

Nimic în stare så ridice cerul
Amar de zodii, ce s-ar scufunda –
Ce bucurie c-am zåcut în tine
Pulsul iubirii , lacrima...

DEMONIZARE

Mici trubaduri, paingii-çi
Alunecå timpul în cana
Volutei în floare: albastrå çi roçie
FiinÆei mele bând rana.

Din ochi, stelele-ncep în curând
Så picure nopÆii, balsamul –
Plinå de îngeri câmpia
Aceasta, va ninge tot anul...
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prozåprozåprozåprozåprozå

NUMÅRÅTOARE INVERSÅ*
Al. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. Såndulescu

realitatea spitalului. Acesta era de fapt momentul cel
mai sfâºietor al aºteptãrii. Aici, mai mult ca oriunde, se
putea produce ireparabilul. Redactasem pentru el în
acea dupã amiazã o scrisoare ce urma a-i fi înmânatã,
când bãiatul va împlini 18 ani. Un fel de testament moral
ºi material, în mãsura în care îi dãdeam instrucþiuni în
privinþa bibliotecii. Mã mirasem câtã stãpânire de sine
avusesem aºternând acele rânduri, cu sentimentul foarte
lucid cã ar putea fi ºi ultimele.

Iarãºi în Bucureºti, într-o searã de sãrbãtori, eu
pregãtind pomul ºi punându-mi barba de Moº Crãciun,
iar bãiatul nãvãlind dintr-o camerã vecinã ºi denunþân-
du-l pe impostorul de tãtic. Ne vom mai bate oare cu
zãpadã? Ce va zice când va afla cã tatãl sãu a murit
foarte tânãr? Ce lumi de basme se vor prãbuºi în el?

ªi aceastã mare tristeþe a despãrþirii ireversibile
atrase dupã sine, deºi mai recente ºi mai fugare, imagini
rodite din acelaºi trunchi. Mã gãseam acum în metroul
Place Balard. Mã aºezasem pe banchetã ºi des-
chisesem „Le Monde”. În faþa mea, o femeie încã tânãrã,
foarte distinsã, fãrã nimic excentric, mã privea cu anume
insistenþã. Eu mã fãceam cã nu-i dau atenþie, dar þineam
ziarul în aºa fel, ca sã-i pot urmãri jocul ochilor. Ea nu
mai are nici o ezitare, nici o sfialã, stã fix aþintitã asupra
figurii mele, parcã ar vrea sã ºi-o întipãreascã pentru
eternitate. Am renunþat ºi eu la trucul cu ziarul ºi am
început s-o privesc de-a dreptul. Dar o lacrimã alunecã
pe obrazul femeii. ªi, stingherit, mi-am întors privirea în
altã parte. Femeia continuã sã mã fixeze çi sã plângã
pânã la staþia de coborâre care se apropia. M-am hotãrât
sã o întreb ce s-a întâmplat ºi dacã îi pot fi cumva de
ajutor. La Motte Piquet-Grenelle, multã lume. Pânã s-o
ajung, femeia s-a strecurat spre ieºire, pierind cu enigma
ei cu tot. Va fi recunoscut în mine o fiinþã cândva iubitã?
Unde e femeia aceea frumoasã ºi distinsã? Aº ti vrut
s-o vãd acum ºi sã-i spun cã n-am uitat-o, cã am fost
cel puþin câteva ore solidar cu durerea ei, rãmasã pentru
totdeauna necunoscutã. ªi plânsul ei chema alte ecouri
din alte vârste...

Visul acesta ciudat må purta mereu spre cei de
acaså. Iatå-må, înapoi la Bucureçti, într-o zi de varå, în
pådurea de la Pustnicul, ca un adolescent, împreunå
cu o fatå superbå – avea ochii mari çi pårul negru, båtând
în reflexe albåstrii – Æinându-ne sfios de mânå çi
pierzându-ne apoi în îmbråÆiçåri nesfârçite. Din flori
sålbatice, îi împletisem bråÆarå, ea rupsese douå frunze
de stejar, mi le pusese pe umeri, „înålÆându-må” la gradul
de general. Se fåcea cå le mai simÆeam conturul
imprimat în piele, ca un tatuaj pe care nu-l vedeam decât
cu ochii nostalgici ai amintirii... Çi aça, cu aceste nobile
çi simbolice însemne, må pregåteam så intru în luptå,
copleçit în aça-zisul meu somn de un întreg roi de imagini
învålmåçite, care parcå nu mai Æineau seama de nici o
cronologie.

ªi toate zilele dinaintea operaþiei au trecut calme ºi
obiºnuite, în aparenþã, fãrã evenimente. Mã supuneam
docil stetoscoapelor ºi aparatelor de tensiune, primeam
vizite, glumeam cu asistentele, îmi þineam la zi bogata
corespondenþã, citeam. Îmi plãcea sã mã cufund ºi acum
în lumea cãrþii, vrând sã uit, mãcar pentru o clipã, cã, în
ajunul operaþiei viaþa ºi moartea reprezentau o chestiune
de ore. Mã gãseam ca într-o numãrãtoare inversã pe
care aº fi dorit s-o ignor, s-o triºez, sã-i bag beþe-n roate.
Parcurgeam paginile romanului într-o adevãratã alertã,
confundându-mã cu eroii ºi participând parcã la
întâmplãrile lor, împãrtãºindu-le visurile ºi bucuria
dragostei. O secundã pãrea cã numãrãtoarea ºi-a
suspendat cursul. Dar pe alte pagini, asupra mea
exercitau o tiranicã atracþie cuvinte ca: moartemoartemoartemoartemoarte,
înmormântareînmormântareînmormântareînmormântareînmormântare, pompe funebrepompe funebrepompe funebrepompe funebrepompe funebre, cimitircimitircimitircimitircimitir, morgã morgã morgã morgã morgã,
funerarfunerarfunerarfunerarfunerar. Oricât aº fi dorit sã le citesc normal, ca pe
oricare altele, cuvintele acestea pãreau culese cu un
caracter tipografic special, anume ales, spre a sãri în
ochi. Sã fi  fost o premoniþie, un glas al destinului ce
voia sã se facã astfel auzit?

Pânã la operaþie, mai exact, pânã la montarea
întregului meu organism într-o uriaºã uzinã, care avea
sã-mi þinã loc de inimã în timp ce pieptul îmi va fi deschis,
mai erau 12 ore, 10 ore... Nu puteam dormi. ªi nu frica
morþii, a necunoscutului îmi provoca insomnie, deºi îmi
umbrea ºi ea sufletul, ci o dorinþã nestãvilitã de a mã
regãsi, de a-mi reface imaginea diferitelor vârste,
adunatã de pe fundul subconºtientului, de a chema
acum, poate în clipa finalã, fiinþele cele mai dragi sau
care mã impresionaserã mai mult. Era în mine o
învãlmãºealã de ape, care mã prindea în vârtejuri de
întuneric ºi apoi mã scoteau la luminã, o zbatere de
regrete ºi speranþe, o sfâºiere ºi o uºurare. SomniferuI
începea sã-ºi facã efectul spre miezul nopþii, când mã
gândeam cã mai sunt 9 ore, 8 ore... Dar somnul meu a
fost un fel de toropealã, de somnolenþã, de
semiconºtienþã, ceea ce m-a împins ºi mai mult spre
acele zone atât de instabile, spre acele adâncuri greu
de atins ºi de strãbãtut.

Acum, nu mã mai aflam în spital, aºteptând în fiecare
dimineaþã sã intre în salon Jacqueline, acea fatã înaltã,
cu ochi verzi ºi cu profilul pur de statuie greacã. ªi
parcã-mi pãrea rãu cã plecasem aºa, fãrã o vorbã de
rãmas bun, fãrã o floare pentru „cea mai frumoasã dintre
toate fetele Franþei”, cum îi spusesem odatã ºi ea se
fãcuse rozã de plãcere. Eram într-un parc bucureºtean,
poate cel mai vechi (Parcul Carol), într-o zi de octombrie,
cu soarele ca mustul ºi cu aleile cãptuºite cu mari frunze
arãmii de platani. Mã plimbam cu fiul meu (avea 4-5
ani), îmbãtat de lumina aceea de toamnã târzie, când
un fotograf m-a întrebat foarte serios: „Facem o
fotografie cu frãþiorul?” Acceptasem, dar în fond mã
simþisem jignit în demnitatea ºi orgoliul meu patern. Ce
va fi fãcând oare bãiatul? Gândul cã putea rãmâne fãrã
tatã chiar peste câteva ore, mã aducea din nou la * Din volumul în manuscris OperaÆie pe cord deschisOperaÆie pe cord deschisOperaÆie pe cord deschisOperaÆie pe cord deschisOperaÆie pe cord deschis
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(înveliºul cel mai simplu) spre biosferã (înveliºul cel mai
complex). Nu vom zãbovi asupra acestor legi. Nu putem
trece însã peste uºurinþa cu care regretatul Victor
Tufescu le-a amendat validitatea sub motiv cã nici
fenomenele din înveliºurile inferioare nu sunt lipsite de
complexitate. Desigur, pentru privirea analiticã nimic nu
este simplu. Dar autorul TTTTTerreierreierreierreierrei     se referea la diferenþierea
gradului de complexitate de la un înveliº la altul (filosofic
vorbind: de la un nivel la altul de structurare a materiei),
ceea ce nu se poate pune la îndoialã. Cele douã legi
par, aºadar, astãzi, intrate în categoria adevãrurilor de
la sine înþelese. Mai interesant de examinat prin prisma
actualitãþii ni se pare însuºi modul de a gândi al
geografului Mehedinþi. Discipol al lui Friedrich Ratzel,
Mehedinþi recomanda interpretarea unui fapt geografic
în context global, adicã privirea lui la scara planetarã
(sau, în orice caz, pe întreaga lui arie de manifestare)
ºi, de asemenea, pe întreaga duratã a manifestãrii lui.
Este ceea ce geograful nostru numea, dupã magistrul
sãu german, perspectiva hologeicã ºi holocronicã (de
la termenii greceºti holos = întreg, gea = pãmânt ºi
chronos = timp). Aceastã veritabilã exigenþã
metodologicã evocã ceea ce în ultimul deceniu a devenit
o obsesie pentru specialiºtii în ºtiinþele sociale:
perspectiva globalã, determinatã de procesul din ce în
ce mai amplu al globalizãrii vieþii umane. Sigur cã
fenomenele geografice sunt mai degrabã fenomene
naturale, dar nu trebuie ignorat faptul cã omul însuºi -
ca antroposferã - este parte constitutivã a biosferei,
anume elementul cel mai dinamic al acesteia, cu
rãsfrângere asupra dinamismului celorlalte înveliºuri ºi
asupra destinului întregii planete.

De o deosebitã relevanþã se dovedeºte în acest con-
text teoria lui Mehedinþi despre „fazele geografice ale
istoriei”. Omenirea, spune autorul teoriei, a trãit la început
într-o „fazã continentalã”: centre de civilizaþie, în unele
cazuri destul de apropiate între ele, nu ºtiau (sau ºtiau
foarte puþin) unele de altele, întrucât oamenii se
deplasau mai mult pe uscat, iar mijloacele de transport
erau rudimentare. Aceastã primã fazã a durat vreme de
milenii, pânã în epoca marilor descoperiri din secolele
XV-XVI, o datã cu perfecþionarea mijloacelor de trans-
port pe apã, când se intrã în „faza oceanicã”. Momentul
marcheazã universalizarea istoriei, care, totuºi, nu se
produce cu adevãrat decât în „faza atmosfericã”,
inauguratã la începutul secolului al XX-lea, de zborul
cu avionul. Ce aduce nou aceastã teorie, dacã o
raportãm la fenomenul globalizãrii? Ea aratã cã, deºi
termenul de „globalizare” e nou, fenomenul ca atare
reprezintã un proces îndelungat, cã societãþile omeneºti
au acþionat dintotdeauna sub impulsul extinderii vieþii
sociale din cadrul local spre cel global.

Cine cunoaºte însã cât de cât spiritul autohtonist al
lui Simion Mehedinþi nu poate evita întrebarea: Cum se
împacã în gândirea acestuia perspectiva globalã cu cea
localã? Contrar primei impresii, cele douã perspective
nu se exclud. Concis spus, un fapt global este trãit prin
filtrare localã. De aici termenul hibrid „glocalizare”, forjat
de sociologul american Roland Robertson. În perimetrul
ºtiinþei geografice, Mehedinþi împacã lucrurile fãcând loc

ACTUALITATEA GÂNDIRII LUI S. MEHEDINÞI

Gheorghiþã GeanãGheorghiþã GeanãGheorghiþã GeanãGheorghiþã GeanãGheorghiþã Geanã

În 1975, Societatea Românã de Geografie a þinut
sã-ºi aniverseze centenarul întemeierii sale printr-un film
documentar despre Simion Mehedinþi, realizat în cadrul
Studioului Cinematografic „Al. Sahia”. Ca unul ce
dãdusem unele dovezi de aprofundare a laturii
umanistice (etnologie, pedagogie, filosofie) din creaþia
marelui savant, am fost invitat de regizorul Alexandru
Penu sã colaborez la finalizarea proiectului în calitate
de consultant ºtiinþific, alãturi de profesorul universitar
Mihai Iancu, acesta din urmã solicitat drept consultant
pentru partea geograficã. În esenþã, rolul meu consta în
a puncta momente biografice, a aduce în prim plan
lucrãrile cele mai semnificative, dar mai ales a selecta
dintr-o vastã operã un set de citate ce urmau a fi inserate
în scenariul filmului. Nu-mi era greu sã mã achit de
aceste sarcini, nici chiar de selectarea citatelor, fiindcã
strãbãteam încã perioada în care parcurgeam zilnic
mãcar câteva pagini din scrierile lui Mehedinþi. E lesne
de înþeles cã în împrejurãrile de-atunci am evitat citatele
din domeniul politicii. În concepþia lui Mehedinþi însã,
prin responsabilitatea sa, omul politic joacã implicit ºi
un rol educaþional. În consecinþã, am inclus în setul de
extracte ºi câteva cu adresã politicã, de felul: „Atât
valoreazã un popor cât valoreazã conducãtorii sãi” sau:
„Statul cel mai de laudã e acela care mulþumeºte mai
deplin nevoile cetãþenilor”. Sigur cã asemenea cugetãri
sunau în deplin acord cu retorica discursului politic
oficial, dar, ºtiutã fiind discrepanþa dintre discurs ºi
realitate, selecþia în sine putea fi interpretatã ºi ca
insinuare. Nu m-a mirat, de aceea, reacþia regizorului:
„Domnule, vrei sã ne-nchidã pe-amândoi?” Douã lucruri
se pot deduce din aceastã întâmplare: întâi, cã sentinþele
oamenilor de seamã traverseazã epoci istorice ºi
regimuri politice, iar în al doilea rând cã actualitatea
acelor sentinþe se manifestã în moduri ºi momente dintre
cele mai neaºteptate.

A nu se înþelege, totuºi, cã actualitatea operei lui
Simion Mehedinþi se subordoneazã anecdoticii sau
întâmplãrii. Mai presus de orice, e de subliniat cã avem
de-a face cu un clasic al istoriei culturii româneºti, or, în
principiu, clasicii sunt de o actualitate permanentã. Deºi
unele idei se pot schimba în timp, GeticaGeticaGeticaGeticaGetica     lui Vasile
Pârvan, Istoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii române     de G. Cãlinescu sau
TTTTTerraerraerraerraerra     lui S. Mehedinþi nu se vor devaloriza vreodatã ca
lucrãri ce au statornicit niºte principii. Situaþia lui
Mehedinþi însã e una mai aparte; el s-a remarcat prin
contribuþii de seamã în câteva domenii diferite (în pofida
unor legãturi subtile între ele). Prin urmare, judecãþile
de apreciere vor avea ºi ele o determinare particularã,
în concordanþã cu domeniul respectiv de referinþã.

Vom începe, fireºte, cu geografia, domeniu în care
Simion Mehedinþi deþine o providenþialã ºi binecuvântatã
poziþie de ctitor: nu e o noutate afirmaþia cã el a pus
bazele geografiei moderne în România. Mai mult decât
atât, prin lucrarea sa fundamentalã, TTTTTerraerraerraerraerra, ne-a lãsat
un model de construcþie filosoficã a unei ºtiinþe. În plan
teoretic, Mehedinþi a formulat douã legi ale geografiei
generale: legea eterogenitãþii progresive privind
distribuþia materiei din compoziþia planetei Terra ºi legea
subordonãrii cauzale descendente, de la atmosferã
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tatea gândirii lui Simion Mehedinþi în pedagogie. Cum
bine se ºtie, în acest domeniu toate ideile savantului se
centreazã în jurul conceptului de muncã. Banal ºi
anacronic - va cârti poate cineva; cine mai scrie astãzi
despre muncã? Din fericire, se scrie, dar, din pãcate,
asemenea lucrãri ajung foarte greu pe masa de lucru a
intelectualului român, fie din neputinþã financiarã, fie din
ignoranþã. „Munca este fundamentalã pentru condiþia
umanã, pentru crearea mediului uman ºi pentru
contextul relaþiilor umane”, scria recent Herbert
Applebaum (The Concept of WThe Concept of WThe Concept of WThe Concept of WThe Concept of Work. Ancient, Medievalork. Ancient, Medievalork. Ancient, Medievalork. Ancient, Medievalork. Ancient, Medieval,
and Modernand Modernand Modernand Modernand Modern, New York, 1992). Dar sã ne fixãm atenþia
asupra mediului nostru. Dupã seismul social, generator
de haos, din 1989, societatea româneascã se
înfãþiºeazã astãzi ca un ghem de confuzii. Nu de
contradicþii - într-o relaþie contradictorie ºtim cine cu cine
se înfruntã; în starea de confuzie nimic nu e limpede,
ghemul relaþiilor umane e rupt în fragmentele ºi nu se
mai ºtie care sunt capetele adevãrate ale firului. Singura
ieºire din aceastã stare tulbure este munca asiduã,
orientatã de voinþa societãþii unite de a-ºi reconstrui
instituþiile distruse sau alterate în epoca regimului de
domnie a minciunii ºi ipocriziei. Cã reconstrucþia este
posibilã, omeneºte vorbind, ne-o dovedeºte dramatica
experienþã a Germaniei, care, de douã ori distrusã pânã
în temelii în secolul al XX-lea, ºi-a revenit de fiecare
datã, ajungând nu doar la linia de plutire, ci la nivelul
celor mai puternice þãri din lume. Sã nu uitãm însã cã
germanii sunt poporul imperativului categoric ºi al muncii
practicate ca datorie. Prin comparaþie, am spune cã
leacul care poate vindeca orice ranã ºi orice slãbiciune
a societãþii româneºti de astãzi este reinstituirea unei
etici pozitive a muncii (vezi dezvoltarea acestiei idei în
Gheorghiþã Geanã, „Ce se întâmplã acolo? Contradicþie
ºi confuzie în România de dupã 1989”, în Elena Zamfir,
Ilie Bãdescu, Cãtãlin Zamfir, coord., Starea societãþiiStarea societãþiiStarea societãþiiStarea societãþiiStarea societãþii
româneºti dupã 10 ani de tranziþieromâneºti dupã 10 ani de tranziþieromâneºti dupã 10 ani de tranziþieromâneºti dupã 10 ani de tranziþieromâneºti dupã 10 ani de tranziþie, Bucureºti, 2000).
În societatea româneascã tradiþionalã a existat o
asemenea eticã, dar ea a fost înãbuºitã o datã cu
instaurarea comunismului, prin scoaterea poporului
român din albia evoluþiei lui organice ºi, în continuare,
prin abolirea formei ancestrale de proprietate. Lui
Mehedinþi îi plãcea în mod deosebit unul din preceptele
lui Carol I: „În istorie, nu atât talentele cât mai ales
caracterele hotãrãsc soarta popoarelor”. Or, caracterele
tocmai în procesul muncii se formeazã. Iatã de ce
refacerea eticii pozitive a muncii ar trebui sã fie pentru
noi, românii, în perioada de tranziþie, o chestiune de
pedagogie naþionalã. Acest imperativ se aratã cu atât
mai justificat cu cât - afirmaþia aparþine lui Mehedinþi
(vezi manualul de Geografie economicã) - izvorul de
bogãþie îl reprezintã în primul rând oamenii cu felul lor
de a munci ºi numai în al doilea rând bogãþiile naturale.
Aº completa aceastã idee cu vorbele pe care mi-a fost
dat sã le aud din gura unui þãran din Banat, în cercetãrile
mele de teren: „Existã oameni care fac dintr-un bulgãre
de aur un bulgãre de þãrânã ºi alþii care fac dintr-un
bulgãre de þãrânã un bulgãre de aur”.

Sunt încã multe aspecte în opera lui Simion Mehedinþi
cu o mai micã sau mai mare (dar evidentã) rezonanþã
în actualitate. Nu mai puþin actuale sunt, de pildã, unele
diagnoze negative (degradarea mediului, politicianismul
etc.). Ca sã nu mai vorbim de diagnozele sale
geopolitice. Spaþiul nu îngãduie dezvoltarea unor
asemenea aspecte. Vom mai zãbovi, totuºi, asupra a
douã caracteristici esenþiale privind concepþia geograficã

în câmpul cunoaºterii deopotrivã geografiei generale ºi
geografiei regionale. Practic, cunoaºterea geograficã
începe cu intuiþia vie în perimetrul locului, de unde se
extinde treptat ºi nelimitat, dincolo de orizontul perceptibil
sau accesibil. Acolo unde terenul nu mai e accesibil -
chiar ºi din cauze relative - percepþiei directe (fie statice,
fie celei prelungite prin cãlãtorii), cunoaºterea continuã
prin lecturi, imagini sau cercetarea hãrþilor. Cunoaºterea
directã deþine însã o neºtirbitã întâietate; Mehedinþi a
turnat aceastã idee într-un aforism/precept însuºit de-a
lungul timpului de toate generaþiile de geografi: „Geo-
grafia se mãsoarã cu kilometrul”, spunea el. Cât de
neerodat a rãmas acest precept dacã îl regãsim în zilele
noastre formulat la o universitate americanã din Mis-
souri: „Experienþele de teren constituie cea mai bunã
cale de a învãþa geografia” (Dan Hermann, Develop-Develop-Develop-Develop-Develop-
ing a Spatial Perspective: Using the Local Landscapeing a Spatial Perspective: Using the Local Landscapeing a Spatial Perspective: Using the Local Landscapeing a Spatial Perspective: Using the Local Landscapeing a Spatial Perspective: Using the Local Landscape
to Tto Tto Tto Tto Teach Students to Think Geographicallyeach Students to Think Geographicallyeach Students to Think Geographicallyeach Students to Think Geographicallyeach Students to Think Geographically - 1996;
altfel spus, modul de a gândi geografic se poate deprinde
plecând tocmai de la peisajul local; dacã n-am ºti ale
cui sunt cuvintele acestea, am zice cã ele aparþin chiar
geografului nostru!).

Complementaritatea dintre cele douã perspective -
globalã ºi localã - apare însã cel mai pregnant pe terenul
etnografiei, cu menþiunea însã cã Mehedinþi a promovat
acestei discipline o imagine aparte. Pentru el, etnografia
era o descriere a vieþii popoarelor prin prisma categoriilor
de „civilizaþie” ºi „culturã”. Cele douã concepte erau de
fapt foarte vehiculate în filosofia culturii. Mehedinþi le
aduce pe alt teren, transformându-le în instrumente de
culegere ºi clasificare a datelor etnografice. În prealabil
el le defineºte (civilizaþia drept sumã a valorilor materiale,
iar cultura drept sumã a creaþiilor spirituale), apoi
încearcã sã clarifice cât mai categoric relaþiile dintre ele.
Trebuie spus cã la nici un autor - român sau de aiurea -
distincþia dintre civilizaþie ºi culturã nu apare cu atâta
claritate ca la Simion Mehedinþi; atât de clarã, încât ea
a putut fi consideratã prea categoricã, deºi autorul gãsise
între faptele din conþinutul celor douã concepte ºi niºte
fire de legãturã. Efectul a fost cã uneori aceastã distincþie
a apãrut drept artificialã; de aceea, la un moment dat
ea a intrat într-un con de umbrã. Nu cu mult timp în
urmã însã, aplecându-mã personal asupra relaþiei dintre
etnicitate ºi globalizare, am crezut de cuviinþã cã vechea
distincþie dintre civilizaþie ºi culturã poate aduce un plus
de înþelegere într-o problemã atât de importantã. M-a
strãfulgerat, anume, ideea cã globalizarea este
implacabilã în direcþiile ce þin de civilizaþie (tehnicã,
economie, comunicaþii), pe când identitatea etnicã tinde
sã se conserve ºi sã se afirme (rezistând, deci,
agresiunilor globalizante) prin creaþiile spirituale
(literaturã, muzicã, arte frumoase). Am încercat, aºadar,
sã conceptualizez complementaritatea dintre etnicitate
ºi globalizare pe baza (nu exclusivã, dar realã a)
complementaritãþii dintre culturã ºi civizaþie. Am dat curs
acestei demonstraþii într-un articol - Ethnicity andEthnicity andEthnicity andEthnicity andEthnicity and
Global isat ion.  Out l ine of  a Complementar istGlobal isat ion.  Out l ine of  a Complementar istGlobal isat ion.  Out l ine of  a Complementar istGlobal isat ion.  Out l ine of  a Complementar istGlobal isat ion.  Out l ine of  a Complementar ist
ConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisation -, publicat în Social AnthropologySocial AnthropologySocial AnthropologySocial AnthropologySocial Anthropology
(1997), revistã a Asociaþiei Europene a Antropologilor
Sociali, tipãritã de Cambridge University Press. Se
înþelege cã  pentru respectiva parte a argumentãrii mele
(mai puneam în joc ºi un cuplu de principii: al indivi-
duaþiei ºi al comunicãrii) m-am sprijinit esenþialmente
pe distincþia civilizaþie/culturã aºa cum a fixat-o, para-
digmatic, Mehedinþi.

În fine, sã spunem câteva cuvinte ºi despre actuali-
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a lui Mehedinþi: geografia lui este o geografie culturalã
ºi, de asemenea, educativã. El nu o numeºte astfel, dar
cele douã atribute se impun ca evidente prin conþinutul,
stilul ºi funcþia investite de el în ºtiinþa geograficã. Cele
douã atribute apar în schimb în scrierile unor autori
britanici ºi americani contemporani. Iatã câteva titluri
ale unor studii destul de recente: David Matless - NewNewNewNewNew
Directions in Cultural GeographyDirections in Cultural GeographyDirections in Cultural GeographyDirections in Cultural GeographyDirections in Cultural Geography (1989), Tony Binns
- Geography and Education: UK PerspectiveGeography and Education: UK PerspectiveGeography and Education: UK PerspectiveGeography and Education: UK PerspectiveGeography and Education: UK Perspective (1991),

aniversårianiversårianiversårianiversårianiversåri

VVVVValeriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghel

Un „necunoscut” ilustru la 60 de ani: Gheorghitå Geanå
La 27 octombrie anul acesta, GheorghiÆå Geanå, cercetåtor

çtiinÆific principal gr. I la Centrul de Cercetåri Antropologice al
Academiei Române, doctor în filosofie cu teza „Statutul
epistemologic al antropologiei sociale çi culturale” (prima tezå
de doctorat în România pe o temå de antropologie culturalå),
împlineçte 60 de ani. Rugat de noi, în luna august, så ne
onoreze cu un articol despre „actualitatea operei lui Simion
MehedinÆi” çi câteva date despre activitatea sa din ultima
perioadå, prietenul nostru, abia revenit din Danemarca, unde
participase la o reuniune çtiinÆificå, ne-a trimis materialul, ca
întotdeauna, cu multå deferenÆå, despre activitatea domniei-
sale afirmând cå nu çtie mai nimic, abia la Copenhaga aflând
cå este citat în niçte lucråri de specialitate din Anglia çi
Germania. Çi „ca s-o låsåm baltå” cu menÆionarea aniversårii,
ne-a precizat, prin e-mail, urmåtoarele:

Sunt în plinå curså, ca så må intereseze acum un textSunt în plinå curså, ca så må intereseze acum un textSunt în plinå curså, ca så må intereseze acum un textSunt în plinå curså, ca så må intereseze acum un textSunt în plinå curså, ca så må intereseze acum un text
aniversaraniversaraniversaraniversaraniversar. Am prea multe lucruri în faÆå. Nu m-a încurajat. Am prea multe lucruri în faÆå. Nu m-a încurajat. Am prea multe lucruri în faÆå. Nu m-a încurajat. Am prea multe lucruri în faÆå. Nu m-a încurajat. Am prea multe lucruri în faÆå. Nu m-a încurajat
nimeni dintre mai marii mei så scriu, dimpotrivå. Aça senimeni dintre mai marii mei så scriu, dimpotrivå. Aça senimeni dintre mai marii mei så scriu, dimpotrivå. Aça senimeni dintre mai marii mei så scriu, dimpotrivå. Aça senimeni dintre mai marii mei så scriu, dimpotrivå. Aça se
face cå am început så o fac mai consistent abia la 35 deface cå am început så o fac mai consistent abia la 35 deface cå am început så o fac mai consistent abia la 35 deface cå am început så o fac mai consistent abia la 35 deface cå am început så o fac mai consistent abia la 35 de
ani în Æarå çi la 50 în stråinåtate. Constantin Noica måani în Æarå çi la 50 în stråinåtate. Constantin Noica måani în Æarå çi la 50 în stråinåtate. Constantin Noica måani în Æarå çi la 50 în stråinåtate. Constantin Noica måani în Æarå çi la 50 în stråinåtate. Constantin Noica må
îndemna så nu må dau båtut nici la 60 de ani; încerc så-iîndemna så nu må dau båtut nici la 60 de ani; încerc så-iîndemna så nu må dau båtut nici la 60 de ani; încerc så-iîndemna så nu må dau båtut nici la 60 de ani; încerc så-iîndemna så nu må dau båtut nici la 60 de ani; încerc så-i
urmez sfatul. Cred cå am scris puÆin çi pentru cå am gânditurmez sfatul. Cred cå am scris puÆin çi pentru cå am gânditurmez sfatul. Cred cå am scris puÆin çi pentru cå am gânditurmez sfatul. Cred cå am scris puÆin çi pentru cå am gânditurmez sfatul. Cred cå am scris puÆin çi pentru cå am gândit
mult – e mai bine invers, cum fac atâÆia? ïmi pare råu cândmult – e mai bine invers, cum fac atâÆia? ïmi pare råu cândmult – e mai bine invers, cum fac atâÆia? ïmi pare råu cândmult – e mai bine invers, cum fac atâÆia? ïmi pare råu cândmult – e mai bine invers, cum fac atâÆia? ïmi pare råu când
unii våd în mine un eseist – au motivunii våd în mine un eseist – au motivunii våd în mine un eseist – au motivunii våd în mine un eseist – au motivunii våd în mine un eseist – au motiv, nu çi dreptate. Multe, nu çi dreptate. Multe, nu çi dreptate. Multe, nu çi dreptate. Multe, nu çi dreptate. Multe
din articolele mele fac, fiecare, cât o carte; prin analogiedin articolele mele fac, fiecare, cât o carte; prin analogiedin articolele mele fac, fiecare, cât o carte; prin analogiedin articolele mele fac, fiecare, cât o carte; prin analogiedin articolele mele fac, fiecare, cât o carte; prin analogie
cu poemele într-un vers ale lui Ion Pillat, må çi gândeamcu poemele într-un vers ale lui Ion Pillat, må çi gândeamcu poemele într-un vers ale lui Ion Pillat, må çi gândeamcu poemele într-un vers ale lui Ion Pillat, må çi gândeamcu poemele într-un vers ale lui Ion Pillat, må çi gândeam
odatå så public o carte cu titlul „CårÆi într-un capitol”.odatå så public o carte cu titlul „CårÆi într-un capitol”.odatå så public o carte cu titlul „CårÆi într-un capitol”.odatå så public o carte cu titlul „CårÆi într-un capitol”.odatå så public o carte cu titlul „CårÆi într-un capitol”.
Altminteri, aspiraÆia spre sistem nu m-a påråsit niciodatå.Altminteri, aspiraÆia spre sistem nu m-a påråsit niciodatå.Altminteri, aspiraÆia spre sistem nu m-a påråsit niciodatå.Altminteri, aspiraÆia spre sistem nu m-a påråsit niciodatå.Altminteri, aspiraÆia spre sistem nu m-a påråsit niciodatå.
Cine så çtie toate astea – çi încå multe altele? Nici eu nuCine så çtie toate astea – çi încå multe altele? Nici eu nuCine så çtie toate astea – çi încå multe altele? Nici eu nuCine så çtie toate astea – çi încå multe altele? Nici eu nuCine så çtie toate astea – çi încå multe altele? Nici eu nu
çtiu totul despre mine, dar nu må incomodeazå ipostazaçtiu totul despre mine, dar nu må incomodeazå ipostazaçtiu totul despre mine, dar nu må incomodeazå ipostazaçtiu totul despre mine, dar nu må incomodeazå ipostazaçtiu totul despre mine, dar nu må incomodeazå ipostaza
de necunoscut ilustru. ïmi ajunge cå v-aÆi gândit la mine çide necunoscut ilustru. ïmi ajunge cå v-aÆi gândit la mine çide necunoscut ilustru. ïmi ajunge cå v-aÆi gândit la mine çide necunoscut ilustru. ïmi ajunge cå v-aÆi gândit la mine çide necunoscut ilustru. ïmi ajunge cå v-aÆi gândit la mine çi
vå mulÆumesc. Preocuparea mea cea mai importantå acumvå mulÆumesc. Preocuparea mea cea mai importantå acumvå mulÆumesc. Preocuparea mea cea mai importantå acumvå mulÆumesc. Preocuparea mea cea mai importantå acumvå mulÆumesc. Preocuparea mea cea mai importantå acum
este aceea de a dobândi o anume înÆelepciune de tipeste aceea de a dobândi o anume înÆelepciune de tipeste aceea de a dobândi o anume înÆelepciune de tipeste aceea de a dobândi o anume înÆelepciune de tipeste aceea de a dobândi o anume înÆelepciune de tip
pascalian, adicå de a înÆelege cå suntem superiori timpului,pascalian, adicå de a înÆelege cå suntem superiori timpului,pascalian, adicå de a înÆelege cå suntem superiori timpului,pascalian, adicå de a înÆelege cå suntem superiori timpului,pascalian, adicå de a înÆelege cå suntem superiori timpului,
care trece prin noi fårå så çtie, pe când noi o çtim; cucare trece prin noi fårå så çtie, pe când noi o çtim; cucare trece prin noi fårå så çtie, pe când noi o çtim; cucare trece prin noi fårå så çtie, pe când noi o çtim; cucare trece prin noi fårå så çtie, pe când noi o çtim; cu
înfiorare, dar så ne consolåm ca Faust: „PutinÆa de a seînfiorare, dar så ne consolåm ca Faust: „PutinÆa de a seînfiorare, dar så ne consolåm ca Faust: „PutinÆa de a seînfiorare, dar så ne consolåm ca Faust: „PutinÆa de a seînfiorare, dar så ne consolåm ca Faust: „PutinÆa de a se
înfiora e însuçirea cea mai înaltå a omului. Al Dvînfiora e însuçirea cea mai înaltå a omului. Al Dvînfiora e însuçirea cea mai înaltå a omului. Al Dvînfiora e însuçirea cea mai înaltå a omului. Al Dvînfiora e însuçirea cea mai înaltå a omului. Al Dv.,.,. ,. ,. ,
GheorghiÆå Geanå.GheorghiÆå Geanå.GheorghiÆå Geanå.GheorghiÆå Geanå.GheorghiÆå Geanå.

Maiestuos çi simplu, ca munÆii Vrancei din pårÆile Sovejei,
comuna sa natalå, ca çi a lui Simion MehedinÆi; modest çi
tonic, precum aerul mereu proaspåt al Zboinei, regenerator çi
chemåtor spre înÆelepciuni ancestrale. Råmânem muÆi în faÆa
unei asemenea solemnitåÆi, låsând doar pixul så alunece,
ingrat, pe hârtie...

Domnul GheorghiÆå Geanå, cåci este un Mare Domn, a
urmat cursurile generale în Soveja, apoi Liceul „Unirea” din
Focçani çi Facultatea de Filosofie a UniversitåÆii din Bucureçti.
Din 1967 pânå în prezent este cercetåtor çtiinÆific la instituÆia

amintitå, profesor asociat pentru cursuri de Antropologie
culturalå la Facultatea de Filosofie a UniversitåÆii bucureçtene
din 1991, la Facultatea de Sociologie din 1992 çi de Antro-
pologia spaÆiului urban la Institutul de Arhitecturå „Ion Mincu”
din 1999. De-a lungul carierei sale çtiinÆifice a iniÆiat çi organizat
cercetåri colective de antropologie fizicå çi culturalå în judeÆele
Vrancea, Alba, Argeç pe teme precum comunitatea ruralå,
rudenia, riturile, etnopsihologia, filosofia popularå etc.

ContribuÆii exegetice însemnate privitoare la MioriÆa, la
opera çi personalitatea lui Eminescu, Brâncuçi, Enescu, Mircea
Vulcånescu, Mircea Eliade, Traian Herseni, Lucian Blaga,
Simion MehedinÆi ç.a. Publicå studii, cronici çi eseuri în volu-
me colective çi reviste de specialitate sau cu profil cultural
complex din Æarå çi stråinåtate (Studii çi cercetåri deStudii çi cercetåri deStudii çi cercetåri deStudii çi cercetåri deStudii çi cercetåri de
antropologieantropologieantropologieantropologieantropologie, Annuaire roumain d’anthropologie Annuaire roumain d’anthropologie Annuaire roumain d’anthropologie Annuaire roumain d’anthropologie Annuaire roumain d’anthropologie, SociologieSociologieSociologieSociologieSociologie
româneascåromâneascåromâneascåromâneascåromâneascå, VVVVViaÆa româneascåiaÆa româneascåiaÆa româneascåiaÆa româneascåiaÆa româneascå, Luceafårul Luceafårul Luceafårul Luceafårul Luceafårul, RomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia
literaråliteraråliteraråliteraråliterarå, Caiete criticeCaiete criticeCaiete criticeCaiete criticeCaiete critice, AstraAstraAstraAstraAstra, Cahiers Roumains d’étudesCahiers Roumains d’étudesCahiers Roumains d’étudesCahiers Roumains d’étudesCahiers Roumains d’études
littéraireslittéraireslittéraireslittéraireslittéraires etc.). Studii de antropologie în volume çi reviste
stråine tipårite de edituri de mare prestigiu internaÆional
(Fielwork and Footnotes.  Studies in the History of Euro-Fielwork and Footnotes.  Studies in the History of Euro-Fielwork and Footnotes.  Studies in the History of Euro-Fielwork and Footnotes.  Studies in the History of Euro-Fielwork and Footnotes.  Studies in the History of Euro-
pean Anthropologypean Anthropologypean Anthropologypean Anthropologypean Anthropology, 1995; Social Athropology Social Athropology Social Athropology Social Athropology Social Athropology - revistå tipåritå
de Cambridge University Press, 1997; Journal of the HistoryJournal of the HistoryJournal of the HistoryJournal of the HistoryJournal of the History
of the Behavioral Sciences of the Behavioral Sciences of the Behavioral Sciences of the Behavioral Sciences of the Behavioral Sciences - revistå de top mondial, tipåritå
de editura americanå Wiley, 1999; Anthropological JournalAnthropological JournalAnthropological JournalAnthropological JournalAnthropological Journal
on European Cultureson European Cultureson European Cultureson European Cultureson European Cultures - revistå tipåritå de editura LIT din
Hamburg, 1999 etc.). Consutant çtiinÆific la realizarea unor
filme de scurt metraj pentru televiziune (MioriÆaMioriÆaMioriÆaMioriÆaMioriÆa, douå filme
dedicate lui Simion MehedinÆi çi câte unul lui Mircea
Vulcånescu çi lui Francisc Rainer). Colaboreazå la emisiuni
radiofonice. Participå la manifeståri çtiinÆifice internaÆionale
de prestigiu (Viena çi Coimbra (Portugalia) - 1990, Praga -
1992, Moscova çi Amsterdam - 1993, Oslo - 1994, Barcelona
- 1996, Frankfurt an Maine - 1998, Alpbach (Austria) - 1999)
sau trimite comunicåri la conferinÆe çi congrese din Mexic,
SUA, FranÆa, Italia, Suedia. Este membru al AsociaÆiei
Sociologilor din România çi al AsociaÆiei Personalului Didac-
tic din Focçani, precum çi al unor asociaÆii internaÆionale de
prestigiu. Laureat cu Premiul I çi Diploma de Onoare la
concursul pentru The New Encyclopaedia BritannicaThe New Encyclopaedia BritannicaThe New Encyclopaedia BritannicaThe New Encyclopaedia BritannicaThe New Encyclopaedia Britannica (1996),
nominalizat în decembrie 1999 de InternaÆional Biographical
Central din Cambridge pentru includerea în 2000 de savanÆi2000 de savanÆi2000 de savanÆi2000 de savanÆi2000 de savanÆi
ai secolului XX ai secolului XX ai secolului XX ai secolului XX ai secolului XX çi 2000 de intelectuali ai secolului XX2000 de intelectuali ai secolului XX2000 de intelectuali ai secolului XX2000 de intelectuali ai secolului XX2000 de intelectuali ai secolului XX, iar în
ianuarie 2000 - pentru titlul de Om internaÆional al anului Om internaÆional al anului Om internaÆional al anului Om internaÆional al anului Om internaÆional al anului
2000/20012000/20012000/20012000/20012000/2001. A îngrijit ediÆii din scrierile lui Simion MehedinÆi,
printre care CivilizaÆie çi culturå CivilizaÆie çi culturå CivilizaÆie çi culturå CivilizaÆie çi culturå CivilizaÆie çi culturå (Humanitas, 1986).

ïi uråm un sincer „La mulÆi ani!” çi gåsirea cât mai degrabå
a unui editor erudit pentru „CårÆi într-un capitol”. Gândul
netranspus în faptå e doar o umbrå de înfiorare...

,

A.David Hill - Geography and Education: NorthGeography and Education: NorthGeography and Education: NorthGeography and Education: NorthGeography and Education: North
AmericaAmericaAmericaAmericaAmerica (1994), Frances Slater - Education ThroughEducation ThroughEducation ThroughEducation ThroughEducation Through
Geography: Knowledge, Understanding, VGeography: Knowledge, Understanding, VGeography: Knowledge, Understanding, VGeography: Knowledge, Understanding, VGeography: Knowledge, Understanding, Values andalues andalues andalues andalues and
CultureCultureCultureCultureCulture (1994) etc. Fie ºi numai enumerarea acestor
titluri e de-ajuns spre a se înþelege cât de modernã ºi
de complexã apare viziunea geograficã a lui Simion
Mehedinþi nu doar pentru epoca în care ea s-a cristalizat,
ci deopotrivã pentru epoca prezentã, la 40 de ani de la
maortea savantului.
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JURNALUL UNUI STUDENT PERPETUU*

Constantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin Coroiu
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Motto: „Când mã simt trist, sunt un indian,
Când mã simt bine, sunt un american.
Când mã simt foarte bine, sunt un european”

Am pus ca motto acestui comentariu o însemnare pe
care PetruPetruPetruPetruPetru ComarnescuComarnescuComarnescuComarnescuComarnescu o fãcea în JurnalulJurnalulJurnalulJurnalulJurnalul sãu, în ziua
de 16 ianuarie 1932, la vârsta de 27 de ani. La acea datã
se întorsese din America ºi îºi asuma – între altele – un
debordant ºi elevat activism pe tãrâmul artelor, al culturii.
Citind mãrturisirea de mai sus mi-am amintit de ceea ce
spunea G. Cãlinescu: „Defineºte-te singurDefineºte-te singurDefineºte-te singurDefineºte-te singurDefineºte-te singur, dacã ai, dacã ai, dacã ai, dacã ai, dacã ai
aceastã veleitate, ºi vei fi crezutaceastã veleitate, ºi vei fi crezutaceastã veleitate, ºi vei fi crezutaceastã veleitate, ºi vei fi crezutaceastã veleitate, ºi vei fi crezut.” Or, cine are veleitatea
de a þine un jurnal e de presupus cã dispune ºi de aceea
a autodefinirii. Çi, într-adevãr, Jurnalul Jurnalul Jurnalul Jurnalul Jurnalul (1931-1937) e un
veritabil autoportret, a cãrui primã ºi poate cea mai
pregnantã linie este cea de european. Un european pur
sânge care se redescoperã ca atare, pe de-a-ntregul,
dupã experienþa americanã, ºi încã la o vârstã când totul
se asimileazã, când acuitatea spiritului este maximã. ïn
esenþã, nu altul era sensul (ºi rezultatul) experienþei
indiene a lui Mircea Eliade, colegul de generaþie al lui
Petru Comarnescu ºi liderul acelei strãlucite generaþii
cãreia îi mai aparþineau Cioran, Noica, Ionescu,
Vulcãnescu ºi alþii. Eliade a plecat în India, Comarnescu...
în Indii, pentru a se întoarce din cele douã depãrtãri opuse
europeni autentici, „contractând” astfel un benefic ºi, mai
ales, fecund complex de discretã superioritate. Un astfel
de complexatcomplexatcomplexatcomplexatcomplexat, nu doar fãrã ostentaþie, ci chiar cu o
anumitã, recognoscibilã, graþie, este Petru Comarnescu,
pentru care a diserta într-un conclav academic - la Paris,
la Roma, la Geneva, la Veneþia – sau oriunde în penin-
sula Europa constituia cel mai firesc lucru, reciproc
onorant. Cu români ca el trebuie sã ne mândrim dacã
vrem sã ne respecte lumea, dacã vrem sã fim consideraþi
o naþie, ºi nu o populaþie de retardaþi.

Nãscut ºi copilãrind în „oraºul cel mai intelectual al
þãrii” (Iaºi), descendent, pe linia mamei, al familiei marelui
savant PetruPetruPetruPetruPetru PoniPoniPoniPoniPoni, Petru Comarnescu ilustreazã o
aventurã intelectualã ºi existenþialã unicã în felul ei.
JurnalulJurnalulJurnalulJurnalulJurnalul este, ca de altfel întreaga ºi variata sa operã,
oglinda unei personalitãþi polivalente, a unui spirit proteic,
a unui temperament nestãvilit, a unei conºtiinþe exemplare
aflatã mereu în stare de alertã. Acest veºnic „student
estetizant”, cum singur se mai autodefineºte la un mo-
ment dat, cu vederi de stânga, dar detestând sau nevrând
sã se risipeascã în politica militantã, cãlãtorind mereu la
clasa a III-a, inclusiv când. este invitat sã participe la
Congresul Internaþional de Filosofie, la cel de Esteticã ºi
ªtiinþa Artei de la Paris sau la alte forumuri ºi manifestãri
internaþionale, nu este numai un creator de culturã, ci ºi
un organizator de culturã. Aºa a rãmas pânå în ultima
clipå a vieÆii, când, conform dorinÆei sale, a coborât în

påmânt de lângå temelia VoroneÆului – minune a lumii
despre care scrisese cea mai solidã monografie – conto-
pindu-se astfel cu þãrâna din care se ridicã scara spre
împãrãþia lui Dumnezeu, proiectatã pe albastrul zidului
celest – Capelã Sixtinã româneascã.

Chelnerii de la „Corso’’ erau comuniºti

Cu o febrilitate specificã, Petru Comarnescu relateazã
în JurnalJurnalJurnalJurnalJurnal ceea ce aº numi episodul CRITERION, modul
în care s-a implicat în organizarea vastului program de
conferinþe ºi simpozioane etc. al „Criterionului”, regretând,
nu fãrã o virilã cochetãrie, cã asta i-a luat timpul când ar
fi putut scrie cãrþi ºi studii sau „epica doritã”, în care sã
valorifice de pildã, „cele vãzute la Geneva”, de unde se
întorsese recent. El se ocupã la CRITERION de toatã
„bucãtãria”: afiºe, bilete, stabilirea vorbitorilor, salã etc.
În octombrie (13 -?) 1932 se inaugureazã ciclul de
conferinþe despre „idoli ai vremii noastre” - Gandhi, Lenin,Gandhi, Lenin,Gandhi, Lenin,Gandhi, Lenin,Gandhi, Lenin,
Freud, Chaplin, Gide, Bergson,VFreud, Chaplin, Gide, Bergson,VFreud, Chaplin, Gide, Bergson,VFreud, Chaplin, Gide, Bergson,VFreud, Chaplin, Gide, Bergson,Valeryaleryaleryaleryalery ºi alþii. Se începe
cu Lenin, simpozionul fiind prezidat de Constantin
Rãdulescu-Motru: „Venind cu un ceas înainte de ora
fixatã, am vãzut o masã de oameni în faþa Fundaþiei Carol
I, iar în hol ºi în salã aproape cã nu se mai putea pãtrunde.

Comuniºtii ºi simpatizanþii lor veniserã în pãr pe cu
vreme. Venise ºi poliþia, iar când l-am adus pe profesorul
Motru, poliþia ne-a comunicat cã simpozionul nu se poate
þine din pricinã cã va deveni o manifestaþie comunistã.
Plin pe curaj, am spus cã garantãm cã lucrurile vor
decurge în liniºte ºi cã e preferabil sã se þinã simpozionul
decât sã se interzicã, cãci tocmai în acest caz s-ar putea
produce proteste, tulburãri etc. Vorbitorii cu Motru ºi cu
mine abia am putut pãtrunde în salã. Ca niciodatã, erau
oameni în picioare ºi pe balustrada mai latã a balconului,
unele figuri cunoscute, multe necunoscute. Am vãzut cã
majoritatea chelnerilor pe majoritatea chelnerilor pe majoritatea chelnerilor pe majoritatea chelnerilor pe majoritatea chelnerilor pe llllla Corso pe care îi ºtiama Corso pe care îi ºtiama Corso pe care îi ºtiama Corso pe care îi ºtiama Corso pe care îi ºtiam
erau comuniºtierau comuniºtierau comuniºtierau comuniºtierau comuniºti. (s.n.)

Totul a decurs în ordine, preocupãrile „intelectuale”
ale poliþiei interbelice au avut, se pare, un binefãcãtor
efect inhibitor... Numai cã la al doilea simpozion pe
aceeaºi temã – LENIN – la care participarea a fost la fel
de masivã, a cuvântat din salã ºi un vorbitor neprogramat,
care era un cunoscut reprezentant al Partidului Comunist.
În consecinþã: „Am fost învinuit cã am înlesnit propaganda
comunistã în faþa palatului regal ºi într-o salã clãditã de
Carol I”, iar guvernul s-a speriat literalmente, „vãzând în
noi niºte comuniºti primejdioºi”. Mai mult, inspectorul
general al poliþiei îl ameninþã pe organizator: „domnule
Comarnescu nu vom uita niciodatã cã dumneata ai
adunat pe comuniºtii din Bucureºti în faþa palatului re-
gal...”

Respectivul inspector general ºi organul/organele pe
care le reprezenta au trebuit sã uite mai repede decât îºi
imaginau, cãci nimic nu este atât de imprevizibil ca istoria.* Din volumul Paradisul perisabilParadisul perisabilParadisul perisabilParadisul perisabilParadisul perisabil, în curs de apariçie la EdituraEdituraEdituraEdituraEditura

JunimeaJunimeaJunimeaJunimeaJunimea
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mai multe monumente ºi vestigii - Iaºiul - el este, în fine,
prin excelenþã, un om al zidului ºi al zidirilor, natura
cãpãtând în ochii sãi frumuseþe maximã, prin raportare
la construcþia omului. Simptomatic, numai la Florenþa (din
tot itinerariul consemnat în JurnalJurnalJurnalJurnalJurnal) ºi, în general, în Italia
atenþia îi este atrasã de mãreþia vãilor ce nu rãspund
vântului ºi în care „numai greierii rãsunau timpul nostrunumai greierii rãsunau timpul nostrunumai greierii rãsunau timpul nostrunumai greierii rãsunau timpul nostrunumai greierii rãsunau timpul nostru
spre moartespre moartespre moartespre moartespre moarte”. ªi sunt, de asemenea, simptomatice, reve-
latoare în ceea ce-l priveºte pe estetizantul Comarnescu
ºi, desigur, penetrante aceste notaþii ºi observaþii din
JurnalJurnalJurnalJurnalJurnal: ”Italienilor nu le plac parcurile fãrã clãdiri, natura
singurã nu îi atrage. Civilizaþia pietrei lucrate cu artã.”
Plimbându-se – tot JurnalulJurnalulJurnalulJurnalulJurnalul e plin de „flanãri” – prin Piaþa
Domului din Milano, „unde viaþa pulseazã intens ca într-o
mare capitalã”, el priveºte copiii care se joacã lângã
zidurile celebrului monument „ca în centrul mahalalei”,
pentru cã „ne aflãm în Italia, unde oamenii sunt mai
naturali, mai spontani, mai vii, dar totodatã mai apropiaþi
de clãdiri, devenind elemente componente prin arhitec-
tonica acestei civilizaþii strãlucite. Intimitatea printre om
ºi piatrã, dintre monument ºi copil e mai realã aici decât
în Franþa sau Grecia”.

Este observaþia celui care avea sã aspire ºi, în final,
sã obþinã pentru totdeauna intimitatea cu piatra celui mai
fascinant monument  creat vreodatã de geniul românesc:
VORONEÞUL. Acolo unde greierii din misterioasele vãi
ale obcinelor Bucovinei mãsoarã cu cântecul lor
eternitatea...

N-au uitat însã comuniºtii cominterniºti care în
„obsedantul deceniu” – drept rãsplatã – l-au marginalizat
ºi pe Comarnescu, ca pe atâþia alþi mari intelectuali
români. Din bacil culturalbacil culturalbacil culturalbacil culturalbacil cultural, cum i se spunea la CRITE-
RION, a devenit în ochii slugilor Centralei bolºevice un
periculos bacil politic ºi un reprezentant al celui mai
redutabil partid – de care se temea cel mai mult sinistrul
regim totalitar pe import – partidul celor responsabili cu
sufletul ºi conºtiinþa româneascã.

Intimitatea cu piatra

Generos, sensibil la laude uneori pânã la lacrimi
preocupat cu discreþie de sexul frumos, suspicios ºi
adesea naiv, mereu cu gândul la MamaMamaMamaMamaMama (ortografiat de
fiecare datã cu majusculã) de la Iaºi, faþã de care are
sentimentul culpabilitãþii fiului ingrat, de altfel nejustificat,
risipindu-se, de nevoie, în avocaturã (o carierã ce îi pro-
voacã multe dezamãgiri), Petru Comarnescu se constru-
ieºte tot timpul pe sine, începând de la vestimentaþie ºi
viaþã sentimentalã pânã la marile proiecte ºi împliniri în
planul creaþiei culturale. El rãmâne credincios menirii ºi
misiunii sale de intelectual, aºa cum nota în JurnalJurnalJurnalJurnalJurnal, în
ianuarie 1933: „Eu nu vreau sã activez direct în politicã,
rãmânând pe poziþie intelectualã ºi consacrându-mã
culturii. Dacã voi reuºi sau nu, rãmâne de vãzut”. Regretã
cã nu a scris un jurnal în timpul cât a stat în America, dar
îºi rãscumpãrã comoditatea cu HOMO AMERICANUS,
o carte de care se aratã foarte mândru: „...H.A. a convins„...H.A. a convins„...H.A. a convins„...H.A. a convins„...H.A. a convins
pe mai toþi cunoscuþii ºi prietenii mei cã posed calitãþipe mai toþi cunoscuþii ºi prietenii mei cã posed calitãþipe mai toþi cunoscuþii ºi prietenii mei cã posed calitãþipe mai toþi cunoscuþii ºi prietenii mei cã posed calitãþipe mai toþi cunoscuþii ºi prietenii mei cã posed calitãþi
pe scriitorpe scriitorpe scriitorpe scriitorpe scriitor, cã am talent. Mulþi se îndoiau de aceasta...”, cã am talent. Mulþi se îndoiau de aceasta...”, cã am talent. Mulþi se îndoiau de aceasta...”, cã am talent. Mulþi se îndoiau de aceasta...”, cã am talent. Mulþi se îndoiau de aceasta...”
În rest, epoca ºi lumea dintre cele douã rãzboaie nu sunt
nici mai bune, nici mai rele decât altele: aceeaºi
democraþie mereu în tranziþie sau cel mult în curs pe
consolidare (un curs sinuos), aceleaºi neliniºti specifice
intelectualului român, aceleaºi spaime. („O femeie care
mã atrage întocmai ca un ºarpe al cunoaºterii ºi al pasiuni
este Lucie Alioth-Karadja, care mi-aratã mare prietenie.
Dar e dubioasã ca idei politice ºi mã întreb dacã nu face
parte din Intelligence Service”), aceleaºi intrigi ºi triumfuri
ale imposturii, acelaºi sistem balcanic al relaþiilor ºi
aranjamentelor, singurul care funcþioneazã perfect,
aceeaºi foºgãialã de vçãi de popularitate ieftinã, aceeaºi
þarã unde” nu se poate câºtiga un proces în favoareanu se poate câºtiga un proces în favoareanu se poate câºtiga un proces în favoareanu se poate câºtiga un proces în favoareanu se poate câºtiga un proces în favoarea
þãranilor când atâtea forþe sunt contra lorþãranilor când atâtea forþe sunt contra lorþãranilor când atâtea forþe sunt contra lorþãranilor când atâtea forþe sunt contra lorþãranilor când atâtea forþe sunt contra lor”. O þarã ºi o
istorie în care, cu vorbele lui Comarnescu, „binele ºi rãulbinele ºi rãulbinele ºi rãulbinele ºi rãulbinele ºi rãul
trebuiesc concepute ca realitãþi simultane, nu suctrebuiesc concepute ca realitãþi simultane, nu suctrebuiesc concepute ca realitãþi simultane, nu suctrebuiesc concepute ca realitãþi simultane, nu suctrebuiesc concepute ca realitãþi simultane, nu suc-----
cesivecesivecesivecesivecesive”. În aceastã lume el îºi asumã cu entuziasm,
„prins” de „ºuvoaiele pasiunii” lupta la gazetã (mai ales la
AdevãrulAdevãrulAdevãrulAdevãrulAdevãrul), dar ºi funcþii înalte în sistemul culturii, participã
ºi organizeazã manifestãri ºtiinþifice, scrie lucrãri originale
ºi traduce mari capodopere ale literaturii universale. E ca
o flacãrã mereu înteþitã ori ca un râu de munte bolborosind
ºi prãvãlindu-se în cascade. Cine l-a ascultat, fie ºi numai
o singurã datã, pe insolitul conferenþiar (am avut, student
fiind, de câteva ori acest noroc) poate depune mãrturie.
Comarnescu era tot ce poate fi mai ostil turnului pe fildeº,
deºi toatã viaþa a aspirat sã scrie „departe departe departe departe departe ddddde micimilee micimilee micimilee micimilee micimile
cotidienecotidienecotidienecotidienecotidiene”. Fãrã respiraþia Cetãþii, un intelectual creator
ca el moare sufocat. Venit din oraºul românesc cu cele
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RÂSUL LA CIORAN

Constantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin Frosin

Mai întâi, se impune o chestiune: ce legãturã existã
între râsul lui Cioran, mai exact, verbul rire / a râde,
conjugat la persoana a III-a plural (cãci Cioran nu râdea
niciodatã singur), id est: rien (t)rien (t)rien (t)rien (t)rien (t) / ei râd, ºi le rienle rienle rienle rienle rien / nimicul,
echivalentul perfect al neantului cioranian?!

Fluenþa scripturalã a lui Cioran nu are de-a face cu in-
fluenþa celorlalþi, sau a anumitor autori, de la care nu se
revendicã aproape niciodatã cu voce tare. Ba, mai mult,
dupã ce preia copios de la ei fãrã a-i cita, în schimb, el
atacã ºi desfiinþeazã uneori afirmaþiile respectivilor
autori… ªi totuºi, influenþa lui ChamfortChamfortChamfortChamfortChamfort, dar ºi cea a lui
La BruyereLa BruyereLa BruyereLa BruyereLa Bruyere ºi LautreamontLautreamontLautreamontLautreamontLautreamont, este evidentã, cum se va
vedea în continuare. <Cea mai pierdutã dintre toateCea mai pierdutã dintre toateCea mai pierdutã dintre toateCea mai pierdutã dintre toateCea mai pierdutã dintre toate
zilele este cea în care nu am râszilele este cea în care nu am râszilele este cea în care nu am râszilele este cea în care nu am râszilele este cea în care nu am râs>, spune Chamfort, iar
aceastã afirmaþie o regãsim aproape tale quale la
Cioran…

Admiþând faptul cã lui Cioran îi place sã râdã, sau cã
râde cu plãcere, sau cã se complace a râde, trebuie sã
facem – totuºi – douã corecturi de anvergurã, recurgând
la Jean de la Bruyere: <TTTTTrebuie sã râzi înainte de a firebuie sã râzi înainte de a firebuie sã râzi înainte de a firebuie sã râzi înainte de a firebuie sã râzi înainte de a fi
fericit, de teamã de a nu muri fãrã sã fi râsfericit, de teamã de a nu muri fãrã sã fi râsfericit, de teamã de a nu muri fãrã sã fi râsfericit, de teamã de a nu muri fãrã sã fi râsfericit, de teamã de a nu muri fãrã sã fi râs>, sau, ºi
mai mult, Lautreamont: <Râdeþi, dar ºi plângeþi înRâdeþi, dar ºi plângeþi înRâdeþi, dar ºi plângeþi înRâdeþi, dar ºi plângeþi înRâdeþi, dar ºi plângeþi în
acelaºi timpacelaºi timpacelaºi timpacelaºi timpacelaºi timp !>…

Oricum ar sta lucrurile, râsul lui Cioran, dacã se poate
totuºi vorbi de aºa ceva, n-are nimic de-a face cu definiþia
pe care ne-o dã Le Petit RobertLe Petit RobertLe Petit RobertLe Petit RobertLe Petit Robert despre verbul rire:
<exprimer la gaîte par l’expression du visage>. Sunt,
desigur, ºi alte definiþii / sensuri ale verbului rire în acel
dicþionar, oarecum compatibile cu CIORAN: <Ne pas
parler ou ne pas faire quelque chose sérieusement (soit
pour faire rire autrui, soit par ironie ou moquerie)>.
Desigur, sunt ºi expresii ca: <se réjouir ou avoir une ex-
pression, un aspect joyeux> care merg atât de mult în
direcþia opusã lui Cioran, încât, practic, putem spune cã
nu prea vedem legãtura…

În opera literarã, ficþiunea lui – iatã cã, pentru o datã,
el posedã, adicã este ºi el proprietarul a ceva, el scrie
pentru a ºoca, pentru a frapa sau pentru a pune anumite
puncte pe anumite I-uri, el are uneori aerul de a scrie de
formã, de ochii lumii: acuzat de mai multe ori de lipsã de
sinceritate, a fost acuzat – culmea! – de prea multã
sinceritate pentru ceea ce a afirmat în CaieteCaieteCaieteCaieteCaiete. În aceastã
operã, pe care o condamnase la non – publicare - cãci
era reflexul pur ºi simplu (sic!) al stãrilor sale sufleteºti,
vom gãsi informaþiile pe care se bazeazã afirmaþiile
noastre.

Încã de la început, vom spune cã nu respingem în
nici un fel afirmaþii cioraniene, precum: <Râsul esteRâsul esteRâsul esteRâsul esteRâsul este
singura scuzã a vieþii, marea scuzã a vieþii!  ªi trebuiesingura scuzã a vieþii, marea scuzã a vieþii!  ªi trebuiesingura scuzã a vieþii, marea scuzã a vieþii!  ªi trebuiesingura scuzã a vieþii, marea scuzã a vieþii!  ªi trebuiesingura scuzã a vieþii, marea scuzã a vieþii!  ªi trebuie
sã spun cã, chiar în momentele de mare disperare,sã spun cã, chiar în momentele de mare disperare,sã spun cã, chiar în momentele de mare disperare,sã spun cã, chiar în momentele de mare disperare,sã spun cã, chiar în momentele de mare disperare,
am avut forþa de a râdeam avut forþa de a râdeam avut forþa de a râdeam avut forþa de a râdeam avut forþa de a râde.(…) Râsul este o manifestare.(…) Râsul este o manifestare.(…) Râsul este o manifestare.(…) Râsul este o manifestare.(…) Râsul este o manifestare
nihilistã, la fel cum bucuria poate fi o stare funebrãnihilistã, la fel cum bucuria poate fi o stare funebrãnihilistã, la fel cum bucuria poate fi o stare funebrãnihilistã, la fel cum bucuria poate fi o stare funebrãnihilistã, la fel cum bucuria poate fi o stare funebrã.>
În aceste câteva rânduri, Cioran ridicã niþel vãlul de pe
râsul sãu, care n-are nici o legãturã cu bucuria, decât cã
aceastã bucurie sui-generis, în întregime cioranianã, se

poate dovedi o stare funebrã…
La fel cum nu eliminãm nici aserþiunea urmãtoare: <Mi

se spune adesea: În ciuda a ceea ce scrieþi, sunteþi unul
din cei mai veseli oameni. Am râs mult, într-adevãr, în
viaþa mea, dar asta nu dovedeºte nimic. Râsul este unRâsul este unRâsul este unRâsul este unRâsul este un
act eliberatoract eliberatoract eliberatoract eliberatoract eliberator. (…) Râsul este un act de superioritate, un
triumf al omului asupra universului, o minunatã gãselniþã
care reduce lucrurile la adevãratele lor proporþii.>

Meritul acestei din urmã afirmaþii constã în aceea cã
reduce la zero atât de clamata ºi blamata teorie a
suicidului, pe care o mãturã cu un hohot de râs, dovadã
a sãnãtãþii mentale, a conºtientizãrii ridicolului ºi rizibilului
a toate… Altfel spus, ai face mai bine sã râzi, decât sã te
sinucizi; e mai bine sã te amuzi copios, decât sã-þi iei
viaþa… La cel bun, de altfel? Astfel, sinuciderea este
ºtearsã de pe faþa pãmântului, adicã devine obiectul unei
pure (sic!) deriziuni.

A insista asupra acestor chestiuni, extrem de clare, ºi
care au constituit deja tema atâtor dezbateri, ni se pare
atât pueril, cât ºi superfluu, drept care ne propunem sã
vedem ce este cu râsul lui Cioran – dacã este vorba într-
adevãr de râs! – în opera în care a fãcut mãrturisiri
neaºteptate, ca pentru a cere iertare pentru pãcatele
comise în opera literarã, consideratã ca o sumã de excese
de tot felul.

În cele 999 pagini ale Cahiers/CaietelorCahiers/CaietelorCahiers/CaietelorCahiers/CaietelorCahiers/Caietelor (1957 - 1972),
publicate de editura Gallimard în 1997, nu am gãsit
cuvântul rire / râs decât o datã sau de douã ori, cu
menþiunea cã niciodatã Cioran nu îºi asumã conþinutul
celor exprimate acolo, acele lucruri neprivindu-l personal!
Se pare cã Cioran evitã aproape patologic acest cuvânt,
care pare a-i face la fel de mult rãu ca ºi cuvântul la joie
/ bucuria, cuvânt care, nici el, nu apare decât de douã
sau trei ori în Caiete…

O primã explicaþie posibilã, la p. 13 (datatã 26 iunie
1957): <Îmi vine sã plâng pe stradã! Am în mine demonul
lacrimilor!> De ce aceastã dorinþã, acest chef (sic!) de a
plânge? În pagina 17 (din 17 ianuarie 1958), gãsim:
<TTTTTocmai am muritocmai am muritocmai am muritocmai am muritocmai am murit…> ªi ce alt motiv mai bun de plâns,
decât propria moarte. Revenind la pagina 13, citim:
<Ajutã-mã, Doamne, sã epuizeze scârba ºi mila de mine
însumi, ºi sã nu mai resimt acea groazã nesfârºitã!>

O primã concluzie: un om care tocmai a murit, care
ºi-a trãit moartea, care este posedat de demonul lacrimilor,
nu poate nici râde, nici pufni în râs, nici sã mãcar sã râdã
pe sub mustaþã… Mãrturie a justeþei punctului nostru de
vedere este faptul cã singurul cuvânt înrudit cu rire este
sourire, de care se serveºte pentru a se caracteriza: <SonSonSonSonSon
sourire rudimentairesourire rudimentairesourire rudimentairesourire rudimentairesourire rudimentaire> (p. 21, datat 24 februarie 1958).
Nu admite cã râsul / bucuria este una din trãsãturile sale
constitutive, cel mult, acceptã ideea unui surâs
rudimentar, un râs ratatun râs ratatun râs ratatun râs ratatun râs ratat deci, unul eºuat nu pe la colþurile
buzelor, ci pe la acelea ale sufletului. Credem cã ar fi
putut scrie mai degrabã sous-rire / sub-râs, de vreme ce
râsul unui sub-om nu poate fi decât un sub-râsrâsul unui sub-om nu poate fi decât un sub-râsrâsul unui sub-om nu poate fi decât un sub-râsrâsul unui sub-om nu poate fi decât un sub-râsrâsul unui sub-om nu poate fi decât un sub-râs, cãci
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el trebuie sã þinã de neîmplinire, de nedesãvârºire.
Din când în când, el mai adaugã la idee, ba chiar pune

de la el: <Persistenþa la mine a viziunilor macabre mã
apropie pe vecie de Pãrinþii deºertului. Un pustnic în plin
Paris.> (p. 23, datat 7 iunie 1958). În pagina urmãtoare,
revine. <TTTTTrebuie sã-mi fabric un surâs, sã mã înarmezrebuie sã-mi fabric un surâs, sã mã înarmezrebuie sã-mi fabric un surâs, sã mã înarmezrebuie sã-mi fabric un surâs, sã mã înarmezrebuie sã-mi fabric un surâs, sã mã înarmez
cu el, sã mã pun sub protecþia lui, sã am ce sã puncu el, sã mã pun sub protecþia lui, sã am ce sã puncu el, sã mã pun sub protecþia lui, sã am ce sã puncu el, sã mã pun sub protecþia lui, sã am ce sã puncu el, sã mã pun sub protecþia lui, sã am ce sã pun
între lume ºi mine, sã-mi fac, în fine, ucenicia mãºtiiîntre lume ºi mine, sã-mi fac, în fine, ucenicia mãºtiiîntre lume ºi mine, sã-mi fac, în fine, ucenicia mãºtiiîntre lume ºi mine, sã-mi fac, în fine, ucenicia mãºtiiîntre lume ºi mine, sã-mi fac, în fine, ucenicia mãºtii.>
Eseul nostru s-ar putea deja opri aici, cãci totul a fost
spus, sau aproape, dar, cum este vorba de imprevizibilul
Cioran, preferãm sã scotocim mai departe…

Atunci când spune: trebuie sã-mi fabric un surâs, nu
admite existenþa la el ºi în el a surâsului, pe care trebuie
sã-l inventeze nu de dragul de a surâde, ci pentru a face
din el o mascã protectoare; puþin îi pasã dacã aceastã
mascã seamãnã uneori cu o mascã mortuarã…!

Pe 25 iunie 1958, constatã: <Nu este nimic mai enig-
matic decât bucuria.> (p.26). În pagina urmãtoare,
noteazã: <Surâsul sãu demodatSurâsul sãu demodatSurâsul sãu demodatSurâsul sãu demodatSurâsul sãu demodat.> Ca pentru a se
explica, în faþa expresiei noastre intrigate, adaugã, la 17
mai 1959: <Toate vireazã spre acru în mãruntaiele ºi în
spiritul meu. Am o capacitate infinitã de a transformaAm o capacitate infinitã de a transformaAm o capacitate infinitã de a transformaAm o capacitate infinitã de a transformaAm o capacitate infinitã de a transforma
totul în suferinþãtotul în suferinþãtotul în suferinþãtotul în suferinþãtotul în suferinþã, sau, mai degrabã, sã-mi agravez toate
suferinþele.>

La 12 martie 1960, revine: <Am împins pânã la viciuAm împins pânã la viciuAm împins pânã la viciuAm împins pânã la viciuAm împins pânã la viciu
vocaþia tristeþiivocaþia tristeþiivocaþia tristeþiivocaþia tristeþiivocaþia tristeþii.> (p. 54). Cioran afirmã mai întâi cã este
frapat / ºocat, dar noi credem cã el îºi propune sã-ºi
frapeze cititorul: <Euforia are asupra mea acelaºi efect
ca ºi anxietatea. Mã înnebuneºte, mã aruncã în
complexitate, mã lasã dezarmat în mijlocul unei solitudini
ºi exaltãri grele de presentimente.> (datat 1 septembrie
1960, p. 68). Pentru ca, la 5 mai 1961, sã punã lucrurile
la punct: <TTTTTrãiesc într-o tristeþe automaticã, sunt unrãiesc într-o tristeþe automaticã, sunt unrãiesc într-o tristeþe automaticã, sunt unrãiesc într-o tristeþe automaticã, sunt unrãiesc într-o tristeþe automaticã, sunt un
robot elegiacrobot elegiacrobot elegiacrobot elegiacrobot elegiac.> (p. 70).

La 17 iulie 1961, Cioran frizeazã paradoxul: <M-aºM-aºM-aºM-aºM-aº
lipsi mai degrabã de pâine ºi apã, decât de tristeþe.lipsi mai degrabã de pâine ºi apã, decât de tristeþe.lipsi mai degrabã de pâine ºi apã, decât de tristeþe.lipsi mai degrabã de pâine ºi apã, decât de tristeþe.lipsi mai degrabã de pâine ºi apã, decât de tristeþe.
Am o nevoie de ea, cum sã spun ? supranaturalãAm o nevoie de ea, cum sã spun ? supranaturalãAm o nevoie de ea, cum sã spun ? supranaturalãAm o nevoie de ea, cum sã spun ? supranaturalãAm o nevoie de ea, cum sã spun ? supranaturalã.>
(p.76). Lucrurile se înrãutãþesc la 4 aprilie 1962: <ªtiu cã
tristeþea este un pãcat; dar nu pot face nimic, n-am nici
un mijloc sã mã apãr de ea ºi nici sã mã apãr. De altfel,
când ea nu are nici o sursã evidentã, ea se nutreºte din
ea însãºi, merge la propria-i sursã. La drept vorbind, nu
este un pãcat, ci un viciu.> (p. 92).

Se pare cã, pe firul tãios al zilelor ºi, mai ales, al
nopþilor sau al insomniilor, dacã preferaþi, el devine un
soi de martir al tristeþii: <TTTTTristeþea, care a devenit laristeþea, care a devenit laristeþea, care a devenit laristeþea, care a devenit laristeþea, care a devenit la
mine o stare permanentãmine o stare permanentãmine o stare permanentãmine o stare permanentãmine o stare permanentã, este marele obstacol în calea
salvãrii mele. ªi atâta vreme cât dureazã, iar eu nu
reuºesc sã mã eliberez de ea, voi rãmâne þintuit de
mizeriile de aici. Cãci acesta este paradoxul tristeþii: ea
ne împinge în lume, în aceeaºi mãsurã în care ne separã
de ea. Este complezenþã în sfâºiere ºi în neconsolare.>
(datat 9 aprilie 1962, p. 85).

Parcã înciudat de faptul cã se aude sau se observã
râzând; la 28 septembrie 1962, el noteazã: <Nimic mai
rãu decât sã te simþi în vervã, plin de idei, de fantezie ºi
de foc, ºi sã trebuiascã sã-þi petreci serile cu oameni în
faþa cãrora va trebui sã fii necesarmente stins. Umorile
mele picã mereu alãturi: îmi joacã atâtea feste! Nu vin
niciodatã la comandã.> (p. 109). De ce ar accepta sã

meargã acasã la acei oameni ? <Nu am nimic de spusNu am nimic de spusNu am nimic de spusNu am nimic de spusNu am nimic de spus
oameniloroameniloroameniloroameniloroamenilor, iar ceea ce-mi spun ei, nu mã intereseazã., iar ceea ce-mi spun ei, nu mã intereseazã., iar ceea ce-mi spun ei, nu mã intereseazã., iar ceea ce-mi spun ei, nu mã intereseazã., iar ceea ce-mi spun ei, nu mã intereseazã.
Cu toate astea, sunt evident sociabil, de vreme ceCu toate astea, sunt evident sociabil, de vreme ceCu toate astea, sunt evident sociabil, de vreme ceCu toate astea, sunt evident sociabil, de vreme ceCu toate astea, sunt evident sociabil, de vreme ce
mã însufleþesc de îndatã ce mã aflu în companiamã însufleþesc de îndatã ce mã aflu în companiamã însufleþesc de îndatã ce mã aflu în companiamã însufleþesc de îndatã ce mã aflu în companiamã însufleþesc de îndatã ce mã aflu în compania
altcuivaaltcuivaaltcuivaaltcuivaaltcuiva.> (datat 1 septembrie acelaºi an).

La 26 octombrie 1962, supraliciteazã: < Este un chin
pentru mine sã ies în lume. Sã-þi întâlneºti propriile
slãbiciuni la ceilalþi, sã regãseºti pretutindeni urmele
pãcatului originar, sã te vezi multiplicat, sã-þi citeºti
defectele în privirea primului venit.> (p. 121).

S-a vorbit atâta de terapia râsului la Cioran, despre
rolul terapeutic al râsului, dar Caietele nu suflã nici un
cuvânt despre asta. Dimpotrivã, nu de puþine ori, el vrea
sã rãneascã ºi sã ºocheze ºi mai mult: < Am remarcatAm remarcatAm remarcatAm remarcatAm remarcat
cã sunt întotdeauna vesel când toþi ceilalþi suntcã sunt întotdeauna vesel când toþi ceilalþi suntcã sunt întotdeauna vesel când toþi ceilalþi suntcã sunt întotdeauna vesel când toþi ceilalþi suntcã sunt întotdeauna vesel când toþi ceilalþi sunt
nefericiþinefericiþinefericiþinefericiþinefericiþi.> (13 ianuarie 1963, p. 142). O astfel de frazã
nu avea darul sã-i atragã prietenia sau simpatia
oamenilor!

La 20 octombrie 1963, pare sã se justifice, chiar sã
se disculpe, ca pentru a nu fi acuzat de un râs aiurea:
<Prin temperament, eram un juisor; nenorocirile / relele
mele au fãcut din mine un martir. Drama acestor instincte
contrariate, o resimt în mine în fiecare zi> ªi, câteva
rânduri mai jos, continuã: <Am vorbit fãrã încetare timp
de douã ore, de teama de a asculta. În halul în care sunt
eu, mizerabil ºi trist pânã la depravare, sã fac figurã de
amuseur / clown!> (p. 188).

Treptat, Cioran împrãºtie ceaþa ºi negurile în care se
înfãºurase, ºi anumite adevãruri rãsar deja: el face deci
figurã de amuseur, se preface, altfel spus, se preface cã
se amuzã amuzându-i pe ceilalþi, pe când, nimic din toate
astea! Dar mânia pe care o resimte ºi care-l roade, nu
sunt lipsite de consecinþe: <Un surâs exterminatorUn surâs exterminatorUn surâs exterminatorUn surâs exterminatorUn surâs exterminator:>
(datat 10 decembrie 1963, p. 199).

La un moment dat, la 20 februarie 1964, Cioran pare
vindecat de tristeþe: < Ieri searã, la biserica Saint-Roch,
concertul Le Messie. Douã ore de jubilaþie. Mi-a fost ruºine
cã am crezut atât de mult în  plictis/gândurile negre. Este
adevãrat cã ajung la acea stare fãrã efort, pe câtã vreme,
aº putea numãra pe degete dãþile în care am ajuns la
jubilaþie. Atunci, însã, eram Sufletul lumii.> (p. 211).

La celãlalt capãt al anului (ºi cât de greu îi era lui Cioran
sã punã cele douã capete cap la cap (sic!), Cioran
noteazã, la 31 decembrie 1964: < Peste o clipã, va trebui
sã ies, sã vãd prieteni, sã sãrbãtorim împreunã sfârºitul
anului, etc. Aº vrea sã fiu singur ºi sã plângAº vrea sã fiu singur ºi sã plângAº vrea sã fiu singur ºi sã plângAº vrea sã fiu singur ºi sã plângAº vrea sã fiu singur ºi sã plâng.> (p. 252).

Totuºi, Cioran cunoaºte ºi apreciazã/gustã ºi
momente de bucurie: <Dupã zile întregi în care am fost
abãtut, astãzi, timp de câteva ore, (o stare de) euforie
neîntreruptã. ªi când te gândeºti cã sunt oameni care
trãiesc aproape toatã viaþa lor în aceastã exaltare
paradiziacã!> (datat 3 aprilie 1965, p. 278). Dar, vai!
Dupã ce s-a întrebat cine este ºi ºi-a dat singur
rãspunsul: <Sunt cel dez-amãgitSunt cel dez-amãgitSunt cel dez-amãgitSunt cel dez-amãgitSunt cel dez-amãgit!>, el îºi mai îndulceºte
tonul pe 26 septembrie 1965: <Toatã dimineaþa, senzaþie
de fericire, ba chiar de mare mulþumire. Humorile
noastre, ºi nimic altceva, decid soarta viziunii noastre
despre lume. Însã, asupra humorilor noastre, noi nu
avem nici o putere.> (p. 303).

Pe 21 ianuarie 1966, el îºi propune sã scrie un
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interminabil eseu despre Decãdere. În cele din urmã, l-a
scris, cãci toate scrierile sale se referã la asta… De ce?
La 27 februarie 1966, îºi rãspunde: <Cãrþile mele nuCãrþile mele nuCãrþile mele nuCãrþile mele nuCãrþile mele nu
sunt, poate, bune, dar au meritul de a rãsãri / þâºnisunt, poate, bune, dar au meritul de a rãsãri / þâºnisunt, poate, bune, dar au meritul de a rãsãri / þâºnisunt, poate, bune, dar au meritul de a rãsãri / þâºnisunt, poate, bune, dar au meritul de a rãsãri / þâºni
din toate suferinþele meledin toate suferinþele meledin toate suferinþele meledin toate suferinþele meledin toate suferinþele mele.> (p. 342). Iar râsul îºi gãseºte
cu greu locul într-o carte þâºnitã din suferinþele unui autor,
nu-i aºa?

Pe 9 iunie 1966, el reia o remarcã a lui Chamfort, cel
despre care vorbeam la începutul acestei expuneri: <ZiuaZiuaZiuaZiuaZiua
în care nu am suferit, nu am trãitîn care nu am suferit, nu am trãitîn care nu am suferit, nu am trãitîn care nu am suferit, nu am trãitîn care nu am suferit, nu am trãit.> (p. 369). Totuºi, ca
pentru a-ºi deruta urmãritorii (sic!), el nu-ºi menþioneazã
niciodatã sursele, ºi nu se revendicã de la nici un înaintaº,
de la care împrumutã fãrã ruºine, iar pe 19 iunie, noteazã:
<A suferi, înseamnã a produce cunoaºtere> (p. 373).

Cele douã activitãþi – dacã se poate vorbi de aºa ceva
în cazul (lui) Cioran, dar, de vreme ce o spune el însuºi,
passons!, sunt: <Lamentaþie ºi deriziuneLamentaþie ºi deriziuneLamentaþie ºi deriziuneLamentaþie ºi deriziuneLamentaþie ºi deriziune> (p. 412, datat
29 septembrie 1966). Pe 2 octombrie, constatã, în ce-l
priveºte: <Surâsul lui interminabilSurâsul lui interminabilSurâsul lui interminabilSurâsul lui interminabilSurâsul lui interminabil> (p. 413). Dacã se
iscã confuzie, sã recurgem tot la Cioran, pentru a disipa
orice ambiguitate în ceea ce priveºte surâsul sãu:
<…TTTTTendinþa mea spre sarcasm se accentueazã dinendinþa mea spre sarcasm se accentueazã dinendinþa mea spre sarcasm se accentueazã dinendinþa mea spre sarcasm se accentueazã dinendinþa mea spre sarcasm se accentueazã din
zi în zizi în zizi în zizi în zizi în zi.> (p. 444).

Dar, la pagina 432, pe data de 26 octombrie 1966, el
ne livreazã cele mai consistente informaþii despre sine:
<Tot ceea ce am scris este produsul plictisului / ideilor
negre. Eu, însã, nu trãiesc întotdeauna în aceastã stare,
deci scrierile mele nu sunt decât imaginea incompletãscrierile mele nu sunt decât imaginea incompletãscrierile mele nu sunt decât imaginea incompletãscrierile mele nu sunt decât imaginea incompletãscrierile mele nu sunt decât imaginea incompletã
a ceea ce sunt eu. Mi-am cheltuit veselia în viaþã, îna ceea ce sunt eu. Mi-am cheltuit veselia în viaþã, îna ceea ce sunt eu. Mi-am cheltuit veselia în viaþã, îna ceea ce sunt eu. Mi-am cheltuit veselia în viaþã, îna ceea ce sunt eu. Mi-am cheltuit veselia în viaþã, în
conversaþii; nu a mai rãmas nimic pentru cãrþile meleconversaþii; nu a mai rãmas nimic pentru cãrþile meleconversaþii; nu a mai rãmas nimic pentru cãrþile meleconversaþii; nu a mai rãmas nimic pentru cãrþile meleconversaþii; nu a mai rãmas nimic pentru cãrþile mele.
Le-am rezervat întreaga fiere de care sunt în stare. Nu
pot scrie decât sub presiunea humorilor mele negre; ele
se diminueazã de îndatã ce extrag din ele vreo formulã:
nu este vorba, în cazul meu, nici de filosofie, nici de
literaturã, ci, pur ºi simplu, de terapeuticã.>

Cãrþile sale trebuie sã de-a pe-afarã de-atâta fiere! În
aceste cãrþi (livres), el nu se livreazã, el se de-livreazã,
aºa cum nu-ºi deserveºte cauza, ci o de-serveºte…! Se
erijeazã deci în livreur de pesimism  monoton al cititorilor
sãi, pe care-i face, astfel, sã se simtã nelalocul lor. ªi,
dacã este pradã insomniei, de ce nu ar provoca insom-
nia celorlalþi ? ªi, dacã trãieºte (din) coºmaruri, de ce nu
i-ar face ºi pe ceilalþi sã trãiascã coºmaruri ?!

Ca pentru a ne da cu tifla în privinþa temei pe care o
dezbatem acum, la 28 martie 1967, Cioran ne face semn:
<Nu se (poate) descrie un surâsNu se (poate) descrie un surâsNu se (poate) descrie un surâsNu se (poate) descrie un surâsNu se (poate) descrie un surâs.> (p. 492). Ca ºi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat, pe 10 mai, el ne dã o lecþie,
fãrã a avea aerul cã o face, cãci Cioran este un perfect
pince – sans - rire, nu-i aºa ?: < Cocktail la o tânãrã
japonezã acasã. Ar trebui sã învãþãm surâsul nipon.Ar trebui sã învãþãm surâsul nipon.Ar trebui sã învãþãm surâsul nipon.Ar trebui sã învãþãm surâsul nipon.Ar trebui sã învãþãm surâsul nipon.
Restul este accesoriuRestul este accesoriuRestul este accesoriuRestul este accesoriuRestul este accesoriu.> (p. 509).

Tratându-i parcã de sus pe cei de vârsta lui, dar gelos,
în acelaºi timp, pe cei mai tineri decât el, Cioran se
complace uneori în afirmaþii strãine de aforism, precum:
<Nu-þi poþi reprima un surâs ori de câte ori vorbeºti cu un
tânãr sau cu un bãtrân.> Între noi fie vorba, accepta oare
excluderea propriei persoane? Cioran posedã arta, ba
chiar apare drept maestru în arta de a-ºi lãsa cititorul în
vag, în ambiguitatea care devine echivoc prin recursul la
paradox…

Pe 12 septembrie 1968, spune despre un anume A.A.,
care tocmai îl vizitase: <Îºi etaleazã cunoºtinþele ºi face
un numãr de grimase care te fac sã râzi, dar care, pânã
la urmã, te exaspereazã.> Este pentru prima oarã când
apare în Caiete secvenþa: chef de râs / a te face sã râzi,
un chef necunoscut de / lui Cioran, pe care el nu îl
invidiazã la ceilalþi, ºi despre care s-ar putea spune cã
nu prea-ºi atrage gelozia altora…

Pe 10 octombrie, el încurcã ºi mai mult pistele ºi
amestecã lucrurile, fãcând afirmaþii cel puþin uimitoare:
<Nu existã râs în creºtinism. Nu aº putea adera decât la
o religie în care Creatorul ºi-ar râde de Creaþie – un
Dumnezeu batjocoritor.> ( p. 621).Þine, evident, de
silogism, ºi putem conchide cã Cioran a rãmas creºtin,
pur ºi simplu, chiar dacã admirã ºi venereazã uneori
budismul ºi pe Buda însuºi. Ne-am putea întreba la de
serveºte un Dumnezeu batjocoritor. Ei bine, sã permitã
batjocoritorilor sã batjocoreascã tot ce existã, probabil –
domnia deriziunii, cu alte cuvinte, acolo unde Cioran ar
putea domni ca un Stãpân absolut…

Pe 27 martie 1969, el afirmã ceva care ne uluieºte, ºi
ne explicã de ce era considerat ºi se considera el însuºi
’ultimul mare pieton’. Cãci de la piéton la piétiner / a cãlca
în picioare, nu este decât un pas… <Nu cred sã existe
plãcere mai mare decât de a cãlca în picioare ceea ce ai
adorat.> (p. 703). Cioran eliminã focul, catharsisul, se
vrea mai banal, calcã în picioare, il piétine, cãci piétiner
mai înseamnã a bate pasul pe loc, a nu înainta…

Dorind parcã sã ne susþinã în bãnuiala cã, în cazul
moralistului nostru (ce-ar fi sã scriem moraliste: mort à
liste ?), tema ’râsul’, se poate scrie ºi într-un alt mod:
l’heure de l’irae (acest ultim cuvânt fiind pronunþat de
francezi ir, ceea ce ne permite sã avansãm ideea cã, de
cele mai multe ori, râsul este provocat de un acces de
mânie, cãci ira, irae înseamnã în limba latinã: furie, mânie.
Pe 30 aprilie 1969, el noteazã: <Expoziþie Czapski. Acest
om plin de cãldurã – se vede cã nu este de aici. Aproape
toþi cei de aici sunt polonezi. Aproape. Îþi dai seama de
asta dupã surâsul sincer al oamenilor atunci când stau
de vorbã.> Sãgeata lui Cioran la adresa nesinceritãþii
francezilor ºi a occidentalilor în general, este evidentã.

În iunie 1969, el ne atrage atenþia despre râs, surâs,
bucurie ºi tot ce þine de ele:  <De-am putea pãtrunde
secretul euforiei. Ea vine de la o modalitate mai stranie –
ºi mai rarã – decât abaterea, are ceva de-a dreptul divin.
La începutul ºi la sfârºitul fiecãrei bucurii, este un
dumnezeu.> Pozeazã oare, aici, Cioran într-un ins versat
în paradox, sau varsã în / frizeazã el, de-a dreptul,
paradoxul ? Orice-ar fi, trebuie sã ne gândim cã lipsa
credinþei ºi a unui Dumnezeu explicã lipsa bucuriei ºi a
râsului la Cioran… Simplu regret, sau remuºcare
veritabilã, în faþa acestei conºtientizãri? Simplã
constatare, sau face el profesiune de credinþã, pentru o
datã? Ai putea crede, citindu-l, cã ar putea fi un
profesionist al credinþei, ca ºi tatãl sãu…

I se întâmplã lui Cioran sã nu iubeascã pe cineva,
chiar sã îl deteste, dar, de îndatã ce descoperã un surâs
la personajul sãu, el este dintr-o datã mai înþelegãtor,
mai indulgent: <Nu prea-l iubeam pe Celan –
susceptibilitatea sa îl fãcea adesea odios, apoi, la un
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moment dat, s-a comportat faþã de mine într-un mod
scandalos, era chiar capabil de a fi feroce – dar, în fine,
avea un surâs, unul din cele mai frumoase pe care le-am
cunoscut ºi, dacã mai înainte, am avut / resimþit un soi
de emoþie gândindu-mã brusc la el, este pentru cã exista
pentru mine.> (p. 843, datat septembrie 1970).

La 20 noiembrie 1970, Cioran are o zi euforicã, dar
iatã-l nemulþumit, încercând sã-ºi facã rãu / sã se
întristeze: <Încercam sã mã mâhnesc, sã mã gândesc
cã, în fond, sunt menit morþii, cã sunt virtual mort, ca orice
om viu; aceastã evidenþã terifiantã nu avea nici un fel de
putere asupra mea, continuam sã mã bucur fãrã motiv.>
Bucuria îi este atât de strãinã lui Cioran, încât o detestã,
dar, mai ales, îi e teamã de ea ºi încearcã sã scape de
ea, fãrã a reuºi de fiecare datã…

Deºi detestãm statisticile de orice fel, nu ne putem
împiedica sã nu remarcãm faptul cã cuvântul joie / bucurie
apare abia pentru a treia sau a patra oarã în cele aproape
900 de pagini citite pânã acum. Asta ar trebui sã le dea
de gândit celor care s-au grãbit sã vadã în Cioran un
amuseur ºi tot ceea ce s-a mai spus despre el, oameni
care s-au oprit la limita aparenþei, fãrã a îndrãzni sã
pãtrundã în esenþele cioraniene…!

Dar Cioran îmbãtrâneºte, fãrã ºtirea ºi fãrã voia lui, ºi
poartã tot mai greu acele mãºti succesive, ceea ce face
ca, la 20 aprilie 1970, sã se întrebe: <De ce sã porþi oDe ce sã porþi oDe ce sã porþi oDe ce sã porþi oDe ce sã porþi o
mascã, atunci când nu mai ai o figurãmascã, atunci când nu mai ai o figurãmascã, atunci când nu mai ai o figurãmascã, atunci când nu mai ai o figurãmascã, atunci când nu mai ai o figurã?> Trebuie oare
sã credem asta ºi sã luãm cuvintele lui Cioran drept literã
de lege? Nici pe departe! Pur ºi simplu, acest joc de
oglinzi, mai mult sau mai puþin deformante, acest perma-
nent carnaval al cãrui maestru de ceremonii permanent
este, îl oboseºte, aºa cum minciuna devine, la un mo-
ment dat, o povarã insuportabilã!

La 23 octombrie, Cioran ne livreazã secretul folosirii
– atât de rar – al cuvântului surâs, ºi ne indicã, ca sã
zicem aºa, raporturile care se instaureazã între el ºi surâs.
Sã vedem mai îndeaproape despre ce este vorba:
<Surâsul lui Buda. El surâde când, ca urmare a unei suite
de întrebãri asupra sensului dorinþei, a dezgustului, a
seninãtãþii, i se pune întrebarea: Care este scopul, sensul
ultim al Nirvanei?

Buda considerã aceastã întrebare ca excesivã,
extremã; ea nu comportã nici un rãspuns: ºi surâde. S-a
epilogat mult asupra acestui surâs. De ce n-am vedea în
el o reacþie normalã la o întrebare jenantã, chiar indiscretã,
în orice caz, imposibilã? (…) Surâdem, cãci rãspunsul
nu este posibil, pentru cã întrebarea este lipsitã de sens.>
(p. 955).

Se prea poate ca Cioran sã deteste râsul din cauza
rolului de clown pe care bogaþii lui prieteni i-l atribuiau
pentru mesele oferite: <Dineuri peste dineuri, palavre,
etc. M-am sãturat. TTTTToþi oamenii ãºtia cãrora n-am nimicoþi oamenii ãºtia cãrora n-am nimicoþi oamenii ãºtia cãrora n-am nimicoþi oamenii ãºtia cãrora n-am nimicoþi oamenii ãºtia cãrora n-am nimic
a le spune ºi pe care trebuie sã-i amuza le spune ºi pe care trebuie sã-i amuza le spune ºi pe care trebuie sã-i amuza le spune ºi pe care trebuie sã-i amuza le spune ºi pe care trebuie sã-i amuz. Am vrut sã
trãiesc la Paris, iatã-mã pedepsit pentru asta.> Noi vedem
în asta una din sursele plictisului cioranian, cãci el
încarneazã / întruchipeazã greu / greoi, pare-se, rolul sau
poziþia celui care amuzã galeria… Fapt este cã, a doua
zi, de cum se întoarce acasã, Cioran se rãzbunã scriind
lucruri teribile, în care moartea foºgãieºte ºi miºunã, pe
care el le oferã celor pe care-i amuzase cu puþin înainte…

Cioran n-are nici o legãturã cu Castigat ridendo mo-
res, sau, disimularea este atât de puternicã, încât trece
pe planul doi aceastã intenþie moralizatoare. De exemplu,
atunci când evocã o discuþie cu Gaston Gallimard, el
observã cã: <Toate acestea spuse cu un mic surâs
ironic.> Ceva mai târziu, revine la marota sa în materie
de credinþã: <a se compara cu surâsul lui Buda.> Vedeþi,
dar, de ce râsul trece atât de dificil la Cioran, chiar ºi
surâsul trebuie sã fie mic ºi, în plus, ironic ! Ce mai rãmâne
atunci pentru râs, care trebuie sã fie motivat ºi de o cât
de micã bunã dispoziþie… Or, râsul este, de obicei, un
mare surâs, cel mai adesea marca unei bucurii / veselii,
destul de puþin consonante cu ironia…

La sfârºitul lui februarie 1972, reuºeºte sã ne tulbure:
<Schopenhauer este singurul filosof german care areSchopenhauer este singurul filosof german care areSchopenhauer este singurul filosof german care areSchopenhauer este singurul filosof german care areSchopenhauer este singurul filosof german care are
umorumorumorumorumor, singurul care mã face sã râd, singurul care mã face sã râd, singurul care mã face sã râd, singurul care mã face sã râd, singurul care mã face sã râd. Exploziile sale de
mânie, indignãrile sale. Latura sa Swift.> (p. 970). Haida
de, a-l considera pe Schopenhauer un scriitor amuzant,
în stare sã stârneascã râsul, iatã ce înseamnã paradoxul
cioranian! Se confirmã, în schimb, teza noastrã, conform
cãreia le rire de Cioran se poate rescrie l’heure de l’irae,
ora mâniei, râsul fiind masca mâniei…

La începutul lui martie, mai exact pe 5 martie, el face
un aºa-zis bilanþ: <Supravieþuieºti din momentul în care
nu mai faci altceva decât sã înregistrezi evenimentele.
Ele nu vã mai privesc. Aþi devenit iremediabil (de ce oare
în francezã, cuvântul irrémédiablediablediablediablediablement conþine pe
diable?! – N.A.) spectator. Un spectator, sã zicem, întristat,
tristeþea fiind singura staretristeþea fiind singura staretristeþea fiind singura staretristeþea fiind singura staretristeþea fiind singura stare (sufleteascã) care ne mai) care ne mai) care ne mai) care ne mai) care ne mai
leagã de viaþãleagã de viaþãleagã de viaþãleagã de viaþãleagã de viaþã.>

Spre sfârºitul Caietelor, Cioran se pregãteºte sã-ºi
abandoneze bruioanele ºi sã se treacã pe curat: <Situaþia
mea ca scriitor. (…) Niciodatã n-am resimþit (sau foarte
rar), în faþa a toate, un sentiment neamestecat. N-a fostN-a fostN-a fostN-a fostN-a fost
înfrângere care sã nu mã bucure, n-a fost succes careînfrângere care sã nu mã bucure, n-a fost succes careînfrângere care sã nu mã bucure, n-a fost succes careînfrângere care sã nu mã bucure, n-a fost succes careînfrângere care sã nu mã bucure, n-a fost succes care
sã nu mã întristezesã nu mã întristezesã nu mã întristezesã nu mã întristezesã nu mã întristeze; în parte, fireºte, în ambele cazuri.>
(p. 972-973, datat 11 martie 1972). Poate fi vorba, aºa
cum stau lucrurile, dupã mãrturisirea lui Cioran, de para-
dox ? Sau este vorba, pur ºi simplu, de un comportament
deviant, de o conduitã aberantã?

La 13 martie (cifrã ce coincide cu absurdul, între
altele…) iatã cã a venit rândul lui Eugen Ionescu: <Mã
gândesc iar la ce mi-a spus Eugen, în urmã cu mai mult
de douã luni: Tu eºti vesel ºi ai scris cãrþi pesimiste; eu
sunt trist, ºi am scris cãrþi vesele.

Dacã cei care te cunosc de peste patruzeci de ani, se
înºealã în aºa mãsurã în privinþa noastrã, ce sã mai
spunem de ceilalþi.>

El refuzã celorlalþi, chiar ºi prietenilor sãi, dreptul de a
se pronunþa asupra persoanei sale, asupra
temperamentului sãu, chiar dacã afirmaþiile ºi remarcile
acestora sunt evidente ºi pertinente. Fuge ca de ciumã
de aceastã etichetã de om vesel… În aceastã privinþã,
se dovedeºte foarte puþin tolerant… Dar, la 8 aprilie, se
plânge de prea plinul sãu de toleranþã, care face sã i se
încline balanþa: <O prea mare toleranþã suprimã râsul,O prea mare toleranþã suprimã râsul,O prea mare toleranþã suprimã râsul,O prea mare toleranþã suprimã râsul,O prea mare toleranþã suprimã râsul,
deoarece acceptã toate formele di ferenþei  /deoarece acceptã toate formele di ferenþei  /deoarece acceptã toate formele di ferenþei  /deoarece acceptã toate formele di ferenþei  /deoarece acceptã toate formele di ferenþei  /
deosebiriideosebiriideosebiriideosebiriideosebirii.> (p. 979).

Cum se împacã atunci aceastã afirmaþie, potrivit cãreia
râsul a fost ucis în el de o prea mare toleranþã, cu acea
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notã din 21 septembrie 1972: <Ce indiscreþie sã fii tãmâiat.
Prin temperament, sunt un pamfletar mai degrabãPrin temperament, sunt un pamfletar mai degrabãPrin temperament, sunt un pamfletar mai degrabãPrin temperament, sunt un pamfletar mai degrabãPrin temperament, sunt un pamfletar mai degrabã
decât un linguºitor.> (p. 992).

Adept al unui umor negru discret, chiar disimulat sub
diverse mãºti, cel puþin la înãlþimea umorilor lui negre,
tristesse s-ar putea rescrie, în cazul lui, triste est-ce? deci
ceva impersonal, care nu-l priveºte personal, deci nu
numai pe el, ridicat la nivel de abstracþie, dar care
acþioneazã asupra lui din exterior… Tristeþea lui este una
metafizicã, având ca bazã acea permanentã interogaþie,
amestecatã cu un soi de mirare estompatã, temperatã.

În ciuda sobrietãþii sale, a seriozitãþii sale din cele mai
severe, Cioran nu-ºi poate reþine ironia ºi deriziunea, care
evadeazã din stãrile sale sufleteºti ºi din umorile sale
negre. Are aerul de a ne certa, chiar de a ne dojeni, dar,
în realitate, îºi bate joc de noi, ceea ce are, trebuie sã
mãrturisim, efectul unui duº rece, în mãsurã sã ne scoatã
din torpoarea noastrã. Doar cã, Cioran se dovedeºte,
celor care ºtiu sã-l citeascã, un perfect pince-sans-rire,
ºi, cel puþin aparent, atunci când ne administreazã

celebrele sale sãpuneli, nu urmãreºte decât sã ne scoatã
basma curatã, sã obþinã pentru noi iertarea…

Cioran nu râde deci, cel mult surâde, cel puþin, asta
ne lasã sã vedem / întrezãrim mãºtile sale – dar, înlãuntrul
lui, clocoteºte un râs gros, sardonic, sarcasmele sale
îmbrãcând veºmintele inocente ale râsului… Îºi râde de
toate câte sunt, de cititorii sãi mai întâi; o face asumându-
ºi anumite riscuri, procedeazã pe riscul sãu, dar se bizuie
/ conteazã pe simþul umorului din noi… La cel bun atunci,
sã facem tabula rasa din opera lui Cioran, ceea ce
ambiþioneazã, se pare, în ultima vreme, anumite
personaje nule ºi non-avenite, de aici ºi de aiurea, oameni
mai mult sau mai puþin recenþi…

Desigur, am fi putut parafraza pe HUGO HUGO HUGO HUGO HUGO cu al sãu
l’Homme qui ritl’Homme qui ritl’Homme qui ritl’Homme qui ritl’Homme qui rit / Omul care râde, ºi conchide spunând
cã Cioran este omul care nu râde, ci omul care îºiCioran este omul care nu râde, ci omul care îºiCioran este omul care nu râde, ci omul care îºiCioran este omul care nu râde, ci omul care îºiCioran este omul care nu râde, ci omul care îºi
râde de toaterâde de toaterâde de toaterâde de toaterâde de toate… Cum spuneam în altã parte, este aparent
un homme / om, este l’homme a l’envers / omul pe dos,
adicã, mai degrabã o sumã de maux / mots, care nu dã
douã parale pe celelalte maux / mots…

ïnþelepþii unor timpuri demult apuse, pe care cei din
jurul lor i-au botezat cu diferite denumiri, unele din ele
rãmânând în conºtiinþa universalã a omenirii, au cãutat
sã afle care este rostul existenþei noastre pe acest tãrâm,
punând ºi punându-ºi întrebãri, toate pornite dintr-un in-
terior care, la rândul sãu, va ajunge temã de cercetare ºi
reflecþie pentru cei situaþi deasupra gândirii medii ºi
cunoaºterii limitate de experienþele formale sau
fenomenale ale zilei. Este de remarcat, lucru de altfel
constatat ºi de istorici, cã, în vreme ce într-o anumitã
parte a Terrei, sã zicem sudul Europei, oamenii nu
depãºiserã stadiul neoliticului, în altã zonã a acestei
planete, reprezentanþii aceleiaºi seminþii (rãsãrite din
zbaterea continuã a materiei cãtre o finalitate despre care
nimeni nu bãnuieºte nimic), discutau asupra rosturilor
lumii, fãcând subtile conexiuni între sinele sinele sinele sinele sinele lor interior ºi
acela exterior, detectat de ei ca principiuprincipiuprincipiuprincipiuprincipiu guvernatorguvernatorguvernatorguvernatorguvernator ºi
guvernantguvernantguvernantguvernantguvernant     al diferitelor forme iluzorii existenþiale: pãmânt,
planete, stele, eter, sânge, carne, fir de iarbã, zbatere de
râu îndreptatã spre mare sau ocean.

Au trecut mii de ani ºi, cu toatã ºtiinþa pe care o avem
la îndemânã, noi nu putem decât sã confirmãm sau sã
arãtãm existenþa unui lucru, a unui fenomen, nicidecum
sã-l explicãm. ªtiinþa a putut sã arate, cu mijloacele sale
limitate, de unde rezultã lumea ºi manifestãrile acesteia
sub forme multiple: astfel, lumea este rezultatul informainformainformainformainforma-----
þiei þiei þiei þiei þiei prezente în orice sãmânþã, vegetalã sau animalã. S-
a constatat cã din sãmânþa de grâu nu rãsare altceva
decât grâu, din aceea de mac rãsare numai mac, din
aceea de vultur apare tot vultur, din elefant tot elefant, iar

din om tot om. Am reuºit sã ajungem la informaþieinformaþieinformaþieinformaþieinformaþie, , , , , dar
n-am aflat, ºtiinþific vorbind, cine a compus-o, cine a reali-
zat-o ºi cine a trimis-o aici, pe Pãmânt, sub formã de
sãsãsãsãsãmânþãmânþãmânþãmânþãmânþã, , , , , sub formã de ououououou! ! ! ! ! ªi misterul acesta ne înne-
buneºte, ne angajeazã pe toþi în lucru, în cãutare, în aflare.

Diferenþa dintre om ºi tot universul înconjurãtor lui se
face prin inteligenþãinteligenþãinteligenþãinteligenþãinteligenþã, , , , , cuvânt pe care l-am folosit dintr-o
anumitã nevoie lingvisticã, fãrã sã ºtim prea bine ce este,
de unde provine, din ce conexiuni fantastice la nivelul
neuronilor rezultã, de ce apare ea la om ºi nu la animale
sau plante. Nu ne-a rãmas decât sã ne mirãm de toate
acestea ºi sã constatãm, pentru cã ºtiinþa doar aceasta
face, în final, doar sã constate, , , , , ce capacitate posedã
materia noastrã cenuºie în a stoca informaþia ºi a jongla
cu aceasta, ce putere de aflare     zace în sângele ºi carnea
omului, putere numai pe sfert exploatatã. ªtiinþa a ajuns
la unele opinii generale privind omul ºi universul în care
trãieºte, dupã minuþioase analize, dupã aprofundate
cercetãri, în vreme ce, înþelepþii vremurilor apuse, de acum
trei sau poate mai multe mii de ani înainte, au descoperit
cam aceleaºi lucruri, coborând adânc, în propriul lor sine.
Indiferent de explicaþiile lor, mai mult sau mai puþin mistice,
concluziile la care au ajuns sunt aproape identice cu ale
savanþilor din epocile moderne: lumea fiinþeazã urmare
a implantãrii unor informaþii care se aflã, in nuce, in nuce, in nuce, in nuce, in nuce, conþinute
în sãmânþa sãmânþa sãmânþa sãmânþa sãmânþa de care vorbeam mai sus, ºi care se
perpetueazã de la o generaþie la alta. Informaþia,Informaþia,Informaþia,Informaþia,Informaþia,     ca formã
de perpetuare a speciilor, a fost descoperitã în urmã cu
mii de ani, aproximativ în vremea celor mai vechi
upanishade când, spre exemplu, Uddalaka Aruni Uddalaka Aruni Uddalaka Aruni Uddalaka Aruni Uddalaka Aruni îi
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liniºtitã, greu favorabilã înaltelor speculaþii de naturã
spiritualã.

La marile întrebãri care s-au pus cu privire la cine
suntem, din ce suntem alcãtuiþi, cum gândim, cine se
aflã dincolo de limitele epidermei noastre, s-au dat
rãspunsuri diverse; totuºi, atunci când am cerut prea mult,
s-a aºternut tãcereatãcereatãcereatãcereatãcerea. . . . . Indienii i-au spus mareamareamareamareamarea tãcere,tãcere,tãcere,tãcere,tãcere,
TTTTTuriya, uriya, uriya, uriya, uriya, imperturbabilaimperturbabilaimperturbabilaimperturbabilaimperturbabila tãceretãceretãceretãceretãcere, , , , , aceea care intervine între
ciclurile cosmice, (de la marea disoluþie a Universului, la
naºterea acestuia, într-o nouã formã); (T(T(T(T(Turiya uriya uriya uriya uriya este însã
denumit ºi cel de-al patrulea stadiu, situat dincolo de cele
trei lumi, despre care nu se poate nici afirma ºi nici infirma
ceva anume. EEEEElllll, , , , , (cel aflat dincolo de toate condiþionãrile
lumii materiale, dar care se aflã prezent în acest univers)
a primit totuºi, din nevoia aflãrii unui sprijin în lumea
cuvintelor folosite de om, drept simbol fonetic, simbol fonetic, simbol fonetic, simbol fonetic, simbol fonetic, din partea
cugetãrii hinduse, AUM. AUM. AUM. AUM. AUM. (Facem precizarea cã în limba
sanscritã, ca de altfel ºi în limba francezã, diftongul auauauauau
se pronunþã ooooo). În acord cu upanishadele, AUM AUM AUM AUM AUM reprezintã
divinitatea, puterea acesteiadivinitatea, puterea acesteiadivinitatea, puterea acesteiadivinitatea, puterea acesteiadivinitatea, puterea acesteia. AUM . AUM . AUM . AUM . AUM  doar un simbol
sonor al puterii care guverneazã legile dupã care se
conduce universul exterior cât ºi cel interior omului.
Fiecare sunet reprezintã câte o unitate modalã, câte o
mãsurã. Fiecare vocalã ºi consoana M M M M M þin locul     realitãþiirealitãþiirealitãþiirealitãþiirealitãþii
absolute. absolute. absolute. absolute. absolute. Advaita-VAdvaita-VAdvaita-VAdvaita-VAdvaita-Vedanta edanta edanta edanta edanta susþine cã dincolo de cele
trei stãri reprezentate de A, U A, U A, U A, U A, U ºi M M M M M s-ar gãsi o a patrao a patrao a patrao a patrao a patra
starestarestarestarestare  lipsitã de mod, care nu este alta decât sinelesinelesinelesinelesinele
absolutabsolutabsolutabsolutabsolut.....

Prin investigaþiile asupra existenþei empirice a
individului s-a ajuns la concluzia cã acesta trãieºte trãieºte trãieºte trãieºte trãieºte trei
principale moduri de a fi: primul este cel caracteristic
veghii, veghii, veghii, veghii, veghii, al doilea visului, visului, visului, visului, visului, iar al treilea - somnului lipsit desomnului lipsit desomnului lipsit desomnului lipsit desomnului lipsit de
vise, vise, vise, vise, vise, foarte profund, adânc liniºtitor. Dincolo de aceste
fluxuri inedite ale experienþei empirice se aflã SINELESINELESINELESINELESINELE,
spectator, neimplicat ºi neatins de transformãrile
caracteristice celor trei moduri de a fi, implicaþia sa, dacã
existã, fiind una pur accidentalã, nenaturalã. Fiinþa umanã
care ajunge sã pãtrundã adevãrul respectiv, anume cã
sinele nu este prizonierul acestei lumi efemere,sinele nu este prizonierul acestei lumi efemere,sinele nu este prizonierul acestei lumi efemere,sinele nu este prizonierul acestei lumi efemere,sinele nu este prizonierul acestei lumi efemere,
înþelege ºi ce-a de-a patra stare, ce-a de-a patra stare, ce-a de-a patra stare, ce-a de-a patra stare, ce-a de-a patra stare, care este TTTTTuriya,uriya,uriya,uriya,uriya,
echivalentã lui Brahman.Brahman.Brahman.Brahman.Brahman.

În filosofia Advaita-VAdvaita-VAdvaita-VAdvaita-VAdvaita-Vedanta edanta edanta edanta edanta se foloseºte o metodã
specialã de investigaþie asupra naturii individului, o
adevãratã introspecþie finã, subtilã, care nu     poate fi, totuºi,
apropiatã, aºa cum se mai încearcã ºi azi, de psihologia
ºi metodele psihanalizei moderne. Astfel, în existenþa
complet iluzorie ºi empiricã, insul trãieºte în cele trei stãri,stãri,stãri,stãri,stãri,
arãtate mai sus: fie în stare de veghestare de veghestare de veghestare de veghestare de veghe, , , , , când acesta ia
contact cu lumea fenomenalã în care se miºcã, în care
este prizonier, fie în starea somnului cu visestarea somnului cu visestarea somnului cu visestarea somnului cu visestarea somnului cu vise, , , , , rezultat al
experienþelor stãrii anterioare, mai demult petrecute, sau
chiar imediate de dinaintea închiderii pleoapelor, îndãrãtul
cãrora se vor perinda imagini subtile, luminoase, fluide,
fascinante, o parte din ele rãmânând în memoria
individului oarecare vreme dupã ce revine în starea de
veghe, iar altã parte pierzându-se chiar din timpul
somnului, fie în starea somnului fãrã vise, starea somnului fãrã vise, starea somnului fãrã vise, starea somnului fãrã vise, starea somnului fãrã vise, profund, din
care insul iese fãrã a-ºi aminti absolut nimic este, poate,
cea mai interesantã stare dintre cele trei, deoarece, se
pare, mintea se odihneºte, ca ºi întreg organismul, cel
mai bine ºi reconfortant. Dar aici nu este vorba de o

demonstra fiului sãu, folosind parabola smochinului ºi a
fructului de smochin, cum, tot ceea ce se gãseºte în
aceastã omenire, se cauzeazã informaþieiinformaþieiinformaþieiinformaþieiinformaþiei     (pe care, dacã
n-am avea mijloace moderne, ca microscopul spre
exemplu, noi, cei de azi, nu am putea-o detecta ca atare,
nu am putea-o vizualiza); totuºi, atunci când Aruni i-a
cerut fiului sãu sã despice sãmânþa din interiorul
smochinei pentru a-i arãta ce este acolo, fiul i-a replicat,
în mod firesc, de altfel, pentru acele vremuri, cã nu vede
nimic. nimic. nimic. nimic. nimic. Demonstraþia era fãcutã: datoritã nimicului nimicului nimicului nimicului nimicului acela,
datoritã celui care nu se vede, existã tot ceea ce se aflã
pe acest pãmânt ºi în Univers. InformaþiaInformaþiaInformaþiaInformaþiaInformaþia     secretã,
imposibil de vãzut cu ochiul liber, cu ochiul organic,
anatomic, a fost surprinsã cu ochiul minþii ochiul minþii ochiul minþii ochiul minþii ochiul minþii de un înþelept
a cãrui forþã de penetrare mintalã nu numai cã o depãºea
cu mult pe a semenilor lui, ci ºi pe aceea a nenumãratelor
generaþii care s-au succedat, fructul gândirii sale ajungând
pânã în zilele noastre, nealterat de trecerea prin timp.
Înþeleptul din vremea celor mai vechi upanishade, este
cel puþin egalul savantului zilelor moderne, dacã nu uitãm
cã, acesta din urmã, a beneficiat ºi continuã sã bene-
ficieze de cele mai performante instrumente pentru a
putea studia obiecte, fenomene, imposibil de vãzut cu
ochiul liber. Nu trebuie uitat, însã, un lucru: oricât de mult
ar cerceta un savant al zilelor noastre, în orice direcþie ar
face-o, spaþiul în care el se miºcã este acela al lumii
materiale, iar atunci când ajunge la o limitã oarecare,
înþelege, aºa cum a înþeles ºi Einstein, cu decenii în urmã,
cã lumea, în ansamblul sãu, este o entitate curioasã,
supusã metamorfozãrilor de tot soiul, care nu poate
implica întru-totul transcendentalul, respectiv ceea ce se
aflã dincolo de spaþiul ºi timpul acesta, ceea ce se gãseºte
dincolo de soarele ºi lumina materialã, lumina fizicã a
acestei lumi.

Orice am întreprinde ºi orice am spune, ajungând chiar
pânã la limitele cunoaºteriicunoaºteriicunoaºteriicunoaºteriicunoaºterii, , , , , de care ne putem întrebuinþa
în prezent, nu putem sã facem abstracþie de faptul cã,
indiferent de progresul material ºi ºtiinþific la care a ajuns
omenirea, vom continua sã ne aflãm cu toþii, în acelaºi
mare impas, raportat, desigur, la ceea ce generic am
denumit, trecerea trecerea trecerea trecerea trecerea într-o altã formã de a fi, respectiv
moarteamoarteamoarteamoarteamoartea; ; ; ; ; moarteamoarteamoarteamoarteamoartea     este aceea care ne opune un adevãr
constatat ºi tratat de toþi, savanþi, oameni ai bisericii, poeþi,
artiºti, simpli muritori fãrã înclinaþii înalte: acest adevãr
este legat de propriile noastre limite, de lumea imperfectã
în care trãim, iar ceea ce-i mai dureros ºi greu de acceptat,
în acelaºi timp, este cã, mulþi dintre noi ºtim acest lucru,
îl conºtientizãm, îl trãim ºi verificãm pânã la ultima picãturã
de sânge, pânã la ultima noastrã suflare, pânã la zbaterea
finalã.

Orice fel de vorbe s-ar spune, oricâte experienþe s-ar
încerca, moarteamoarteamoarteamoarteamoartea, , , , , precum opusul acesteia, viaþaviaþaviaþaviaþaviaþa, rãmân
cele mai mari mistere ale lumii. În jurul acestora au
discutat înþelepþii vremurilor celor mai de timpurii
upanishade, într-un spaþiu spiritual specific Orientului
asupra cãruia, savanþi de renume din domeniul
orientalisticii au cãzut de acord, de multã vreme, cã
reprezintã nu doar un punct de referinþã în cunoaºterea
a tot ceea ce ne înconjoarã ci, mai ales, unul care atinge
cote înalte de adevãr, adevãr exprimat cu vigoare
metafizicã cu multe milenii în urmã, într-o Indie nu tocmai
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analizã din punct de vedere psihologic, sau nu numai, ºi
nici de una la nivelul limbajului folosit, deoarece cuvintele
sau semnele utilizate de om nu fac altceva decât sã-i
reprezinte propria activitate, redusã, de altfel, la simple
fapte mecanice, simple zgomote, goale de esenþele ce
le însoþesc în plan subtil, adiacent. Noi credem cã este
vorba despre perfecta corespondenþã dintre energiile
camuflate în fiinþa umanã ºi acelea spirituale,
fundamentale întregii existenþe, atât lumii vizibile cât ºi
celei invizibile. Despre firul acesta de legãturã, despre
acest canal de corespondenþã inedit, vrea sã ne
vorbeascã ºi simpla     rostire a cuvântului AUM, AUM, AUM, AUM, AUM, tratat în
formã extrem de condensatã în Manduka-up. Manduka-up. Manduka-up. Manduka-up. Manduka-up. despre
care se cunoaºte cã nu conþine decât 12 12 12 12 12 fraze.
Reprezentanþii curentului Advaita Advaita Advaita Advaita Advaita susþin cã, cine
cunoaºte aceastã upanishadã, cunoaºte totul, iar cine a
înþeles-o nu mai are nevoie de alte texte.

Având în vedere cã revista noastrã doreºte sã se
adreseze cu precãdere unui public tânãr, care nu este
tocmai avizat chiar ºi în cele mai cunoscute noþiuni, sau
concepte ori denumiri de ºcoli filosofice, considerãm cã
este necesarã o parantezã, privitoare la una din ºcolile
ortodoxe ale gândirii indiene; am numit aici Advaita.Advaita.Advaita.Advaita.Advaita.
Aceastã ºcoalã este consideratã a fi fãrã întemeietor,
conceptele sale pornind din adâncul VVVVVedeloredeloredeloredeloredelor, fiind ulte-
rior dezvoltate în Upanishade, Upanishade, Upanishade, Upanishade, Upanishade, ºi în celebra Bhagavad-Bhagavad-Bhagavad-Bhagavad-Bhagavad-
Gita. Advaita Gita. Advaita Gita. Advaita Gita. Advaita Gita. Advaita înseamnã respingerea dualismuluidualismuluidualismuluidualismuluidualismului,
respectiv, afirmarea     non-dualismuluinon-dualismuluinon-dualismuluinon-dualismuluinon-dualismului, ideea de bazã a
reprezentanþilor acestei ºcoli constituind-o identitateaidentitateaidentitateaidentitateaidentitatea
dintre sufletulsufletulsufletulsufletulsufletul individualindividualindividualindividualindividual     ºi BrahmanBrahmanBrahmanBrahmanBrahman, concepþie sintetic
formulatã prin expresia TTTTTAAAAATTTTT TW TW TW TW TWAM ASI AM ASI AM ASI AM ASI AM ASI (vezi ºi poezia
cu acelaºi titlu a poetului nostru genial, Eminescu!).Eminescu!).Eminescu!).Eminescu!).Eminescu!).
ªcoala AdvaitaAdvaitaAdvaitaAdvaitaAdvaita se bazeazã pe ideea lipsei de realitatelipsei de realitatelipsei de realitatelipsei de realitatelipsei de realitate
a acestei lumi, consideratã un accident iluzoriu, iluzoria
noastrã existenþã aºezându-se în raport cu eternitateaeternitateaeternitateaeternitateaeternitatea
ºi nu cu imediata realitate empiricã, de care am fi cu toþii
conºtienþi dacã nu ne-am supune, inconºtient, ignoranþei
care ne este datã din nãscare.

Revenind asupra celei mai scurte upanishade, impor-
tantã prin faptul cã stabileºte cele trei baze ale realuluirealuluirealuluirealuluirealului,,,,,
precum ºi pe cel de-al patrulea, TTTTTuriya, uriya, uriya, uriya, uriya, putem spune cã
tot ea se aflã ºi la baza comentariului realizat de
GaudapadaGaudapadaGaudapadaGaudapadaGaudapada  precum ºi a aceluia realizat de ShankaraShankaraShankaraShankaraShankara,
cu privire la teoria MAMAMAMAMAYYYYYA.A.A.A.A.

În acord cu autorul cãrþii THE VEDAS AND HINDUTHE VEDAS AND HINDUTHE VEDAS AND HINDUTHE VEDAS AND HINDUTHE VEDAS AND HINDU
RELIGION,RELIGION,RELIGION,RELIGION,RELIGION, S. Balakrishnan,  S. Balakrishnan,  S. Balakrishnan,  S. Balakrishnan,  S. Balakrishnan, aceastã upanishadãupanishadãupanishadãupanishadãupanishadã
permite permite permite permite permite saltul saltul saltul saltul saltul omului cãtre realizarea finalãomului cãtre realizarea finalãomului cãtre realizarea finalãomului cãtre realizarea finalãomului cãtre realizarea finalã, cãtrecãtrecãtrecãtrecãtre
eliberare, permite eliberare, permite eliberare, permite eliberare, permite eliberare, permite accesulaccesulaccesulaccesulaccesul spre  spre  spre  spre  spre transcendenttranscendenttranscendenttranscendenttranscendent. . . . . Prin
simpla pronunþare: AUM! AUM! AUM! AUM! AUM! anticul era încredinþat cã intrã
în contact direct cu ceea ce se considera a fi intuiþia
inefabiluluiinefabiluluiinefabiluluiinefabiluluiinefabilului, , , , , dar care se regãsea în tot ceea ce exista,
inclusiv în fiinþa care pronunþa AUM. AUM. AUM. AUM. AUM. Pentru antici natura
din jurul lor, (inclusiv ei) era încãrcatã cu acelaºi conþinut,
de origine brahmanicã, transcendentalã, repetarea,
aproape obsedantã, AUM (OM) AUM (OM) AUM (OM) AUM (OM) AUM (OM) ajutând la concentrarea
insului, modalitate recomandatã de altfel ºi în practicile
de tip yogayogayogayogayoga, , , , , individul autoizolându-se în faþa percepþiilor
anarhice care-i invadau mintea, urmare a simplului con-
tact cu obiectele ambientului înconjurãtor. Concentrarea
era indispensabilã eficientizãrii practicii de tip yyyyyoga,oga,oga,oga,oga,
condiþie sine qua-non în atingerea samadhi, samadhi, samadhi, samadhi, samadhi, anticamera

eliberãrii absolute.
Omul antic a putut stabili legãtura dintre sinele sãu,

interior, ºi acela exterior lui, detectat aproape miraculos,
numai dupã ce ºi-a întors gândul cãtre universul sãu,
propriu, ascuns de-o materie perisabilã, alcãtuitã din
pãmânt, foc, apã ºi aer, cãruia i s-a spus: truptruptruptruptrup.

Semnificaþia cuvântului AUM  AUM  AUM  AUM  AUM  este multiplã ºi detectatã
de înþelepþi ca atare; spre exemplu, ea poate reprezenta
cei trei zei ce compun trinitatea indianã, e vorba de zeii
superiori: Brahma, VBrahma, VBrahma, VBrahma, VBrahma, Vishnu, Shivaishnu, Shivaishnu, Shivaishnu, Shivaishnu, Shiva. Acestora Ie corespund
semnele fonetice A, UA, UA, UA, UA, U,,,,, M M M M M. De aici se vor dezvolta marile
curente religioase, brahmanismul, vishnuismul,
shivaismul.

AUM AUM AUM AUM AUM reprezintã sinteza foneticã a celor trei lumi, a
celor trei stãri ale sinelui în fazele amintite mai sus,
reprezintã, dacã doriþi, cei trei mari zei, creatorul de lumi,creatorul de lumi,creatorul de lumi,creatorul de lumi,creatorul de lumi,
pãstrãtorul de lumi  pãstrãtorul de lumi  pãstrãtorul de lumi  pãstrãtorul de lumi  pãstrãtorul de lumi  çççççi distrugãtorul de lumii distrugãtorul de lumii distrugãtorul de lumii distrugãtorul de lumii distrugãtorul de lumi;     totodatã,
AUM AUM AUM AUM AUM a fost creat de cãtre mintea umanã pentru a arãta
cel puþin douã lucruri: 1) lumea în care ne-am nãscut
este prizoniera unui cerc de fier construit dupã legi care
depãºesc puterea de explicare ºi înþelegere a omului,
dacã ar fi sã ne raportãm doar la cãrãmida primordialã
care a stat la baza universului (excludem de aici expli-
caþiile mistice), lume exprimatã simbolic prin cele trei
semne sau unitãþi modale, A, U, MA, U, MA, U, MA, U, MA, U, M; 2) dincolo de aceastã
lume se aflã inefabilulinefabilulinefabilulinefabilulinefabilul     (intuit cu mii de ani în urmã de
minþi luminate), a cãrui calitate spiritualã a coborât infim,
sub forma unor scântei ºi în trupul omenesc, într-un mod
mai mult inconºtient decât conºtient, pentru a demonstra
gânditorului de pe planeta Pãmânt cã are ºansa eliberãrii
din constrângerile lumii materiale. Cum se va face aceastã
eliberare? Depinde de fiecare fiinþã umanã în parte, de
actele pe care le înfãptuieºte, de modul cum gândeºte ºi
acþioneazã, pentru cã, de cele mai multe ori, cel care secel care secel care secel care secel care se
aflã dincoloaflã dincoloaflã dincoloaflã dincoloaflã dincolo,     pãstreazã tãcerea absolutã, T tãcerea absolutã, T tãcerea absolutã, T tãcerea absolutã, T tãcerea absolutã, Turyia,uryia,uryia,uryia,uryia,
echivalenta pãcii eterne, atracþie universalã, permanent
exercitatã asupra spiritelor însetate de libertate ºi adevãr.

Dincolo de toþi ºi de toate, dincolo de frãmântãrile ºi
josniciile mãrunte ale cotidianului, dincolo de perpetua
suferinþã a omenirii, strãfulgeratã arareori de clipe de
fericire, dincolo de egoismul ºi prostia zilei, dincolo de
infatuarea ºi suficienþa multora dintre noi, se aºterne
marea tãcere, absoluta tãcere. marea tãcere, absoluta tãcere. marea tãcere, absoluta tãcere. marea tãcere, absoluta tãcere. marea tãcere, absoluta tãcere. Faþã de aceastã situaþie,
prea puþini suntem conºtienþi ºi, de aceea, în loc sã avem
grijã de modelarea pozitivã a propriului sine, ne credem
DumnezeiDumnezeiDumnezeiDumnezeiDumnezei în universul nostru mic, denaturat ºi pervers,
în care ne arãtãm defectele cu degetul ºi râdem prosteºte
de propriile noastre zbateri. O lume plinã de ignoranþã ºi
umflatã de prea bunele pãreri de sine are slabe speranþe
de a ajunge la înalte experienþe de ordin spiritual. Tocmai
aceasta ne aratã ºi ne învaþã vechea gândire indianã,
tocmai aceasta subliniazã arhaicele ºi sãnãtoasele
concepte religioase ºi filosofice din subconºtinentul indian,
iar saltul saltul saltul saltul saltul nostru din cotidianul efemer spre o lume pe
care o bãnuim, azi, a fi eternã, rãmâne doar în posibilitãþile
noastre personale de a-l realiza. Pentru indieni existã
drept suport spiritual OMKARAOMKARAOMKARAOMKARAOMKARA, cuvântul primordialcuvântul primordialcuvântul primordialcuvântul primordialcuvântul primordial, , , , , cel
care cuprinde ºi depãºeºte aceastã lume, ajutor preþios
în dobândirea izbãvirii. Acesta credem cã reprezintã un
mod ºi model de raportare-cugetare-vorbire-mântuireraportare-cugetare-vorbire-mântuireraportare-cugetare-vorbire-mântuireraportare-cugetare-vorbire-mântuireraportare-cugetare-vorbire-mântuire
pentru restul omenirii.
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DE VORBÅ CU ION LARIAN POSTOLACHE *
Florentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin Popescu

Ion Larian Postolache, poet çi traducåtor, s-a nåscut la 18 noiembrie
1916 la Adjud, în familia unui tâmplar. Çi-a fåcut studiile çcolare la
Focçani, la Liceul „Unirea” çi la Liceul Comercial, dupå care a urmat,
timp de trei ani, cursurile Academiei Comerciale din Bucureçti. A fost
reporter de råzboi (1942 - 1945), dupå care a lucrat ca tehnician la
„Gaz-metan” (1947 - 1951) çi pânå în 1953 ca proiectant la Institutul
de Proiectåri pentru Industria Uçoarå. A debutat cu poezie în revista
CåminulCåminulCåminulCåminulCåminul, a Liceului „Unirea”, în anul 1933. ïn volum a debutat cu FluturiFluturiFluturiFluturiFluturi
de bronz de bronz de bronz de bronz de bronz (1937), dupå care a mai publicat cårÆile: Hronic Hronic Hronic Hronic Hronic (1941),
Grådina cu cactuçi Grådina cu cactuçi Grådina cu cactuçi Grådina cu cactuçi Grådina cu cactuçi (1969), OraÆii OraÆii OraÆii OraÆii OraÆii (1972), Amurgul zåpezilor Amurgul zåpezilor Amurgul zåpezilor Amurgul zåpezilor Amurgul zåpezilor (1982).
ïn domeniul traducerilor, Ion Larian Postolache s-a impus prin volumele:
Imnuri vediceImnuri vediceImnuri vediceImnuri vediceImnuri vedice (în colaborare cu Viorica Vizanti, 1969), TTTTTexte aleseexte aleseexte aleseexte aleseexte alese
din lirica sanscritå din lirica sanscritå din lirica sanscritå din lirica sanscritå din lirica sanscritå (în colaborare cu Charlotte Filitti, 1973), PoeziaPoeziaPoeziaPoeziaPoezia
Egiptului fEgiptului fEgiptului fEgiptului fEgiptului faaaaaraonic raonic raonic raonic raonic (în colaborare cu I. Acsan, 1974), Mahabharata –Mahabharata –Mahabharata –Mahabharata –Mahabharata –
Legenda lui Nala çi a frumoasei Damayanti Legenda lui Nala çi a frumoasei Damayanti Legenda lui Nala çi a frumoasei Damayanti Legenda lui Nala çi a frumoasei Damayanti Legenda lui Nala çi a frumoasei Damayanti (în colaborare cu Char-
lotte Filitti, 1975), Moartea regelui Arthur Moartea regelui Arthur Moartea regelui Arthur Moartea regelui Arthur Moartea regelui Arthur (roman, 5 volume, în
colaborate cu Charlotte Filitti, 1979). A primit Ordinul Iqbal Ordinul Iqbal Ordinul Iqbal Ordinul Iqbal Ordinul Iqbal al Academiei
Punjab din Lahore (Pakistan). Ion Larian Postolache a murit la 7
decembrie 1997 la Bucureçti.

Referindu-se la poezia sa, în articolul pe care i-l consacrå în
DicÆionarul scriitorilor româniDicÆionarul scriitorilor româniDicÆionarul scriitorilor româniDicÆionarul scriitorilor româniDicÆionarul scriitorilor români, vol. 3 (Ed. Albatros, 2001), Dinu
Flåmând noteazå: „Originalå çi autenticå este poezia lui Postolache în
primul rând în acel tip de spovedanie, unde sentimentul îçi påstreazå
o anumitå nuditate instinctualå, gåsind çi expresia potrivitå... Postolache
este un bun creator de atmosferå levantinå pe un fond anecdotic
moldav, hâtru, cronicåresc.” (Fl.PFl.PFl.PFl.PFl.P.....)

micã recenzie când, în Bucureºti fiind, mi-a fost dat sã-l
cunosc pe Ion Larian Postolache. Momentul cunoºtinþei
cu el nu ºtiu unde s-a întâmplat: poate la revista
LuceafãrulLuceafãrulLuceafãrulLuceafãrulLuceafãrul, poate la vreunul din cenaclurile pe care le
frecventam, ºi eu ºi el, curioºi sã aflãm care este mersul
literaturii mai noi, ori poate ne vom fi întâlnit, dimpreunã
cu vreun cunoscut comun, la Uniunea Scriitorilor. ªi cum
lucrurile bune, ca ºi cele rele, nu se uitã cu una cu douã,
distinsul poet ºi tãlmãcitor din lirica universalã mi-a
amintit ºi mi-a mulþumit pentru recenzia din urmã cu ani.

Nu pot spune cã am fost prieten cu Ion Larian
Postolache, cinste la care mulþi ar râvni poate, dar i-am
purtat ºi-i port dintotdeauna o stimã ºi o preþuire aparte
– omului, poetului, cãrturarului.

Dupã 1989 i-am solicitat o colaborare la ColibriColibriColibriColibriColibri,
revista pe care tocmai, vremelnic, o pilotam. Subiectul
era V. Voiculescu, ºtiind cã într-o anume împrejurare,
ori în mai multe, s-a aflat în preajma autorului PoemelorPoemelorPoemelorPoemelorPoemelor
cu îngericu îngericu îngericu îngericu îngeri ºi al Pescarului AminPescarului AminPescarului AminPescarului AminPescarului Amin. Mi-a oferit un articol –
Întâlniri cu VÎntâlniri cu VÎntâlniri cu VÎntâlniri cu VÎntâlniri cu V. V. V. V. V. Voiculescuoiculescuoiculescuoiculescuoiculescu (pentru care nu mi-a pretins
onorariu ºi, în plus, mi-a dãruit pentru arhiva personalã
manuscrisul textului) pe care l-am publicat în numãrul
13/1990 pe o întreagã paginã a revistei. Am avut ºi am
ºi acum convingerea cã acel text reprezintã o contribuþie
cu totul remarcabilã ºi întrucâtva ineditã privind biografia

„Mã consider un om care de dragul strofei
poleite cu nobile emoþii ºi-a sacrificat tot ce
pentru alþii ar fi putut însemna carierã, posturi,
parvenire, confort”.

Cu o sete care mã urmãrea încã din adolescenþã,
prin anii ’68 - 69 colindam librãriile spre a nu pierde nimic
din noile apariþii într-ale poeziei. Întâmplarea a fãcut ca
într-un astfel de „colind”, pe când locuiam în Buzãu în
scurta mea perioadã de gazetãrie de dupã absolvirea
facultãþii, sã aflu printre alte cãrþi ºi placheta GrãdinaGrãdinaGrãdinaGrãdinaGrãdina
de cactuºide cactuºide cactuºide cactuºide cactuºi de Ion Larian Postolache. Spre jena mea,
nu ºtiam mai nimic despre autor, deºi el nu se afla la
prima lui carte. Prezenþa sa, în aceeaºi perioadã, în
rafturile librãriilor, cu o foarte interesantã carte de
traduceri din Imnurile vediceImnurile vediceImnurile vediceImnurile vediceImnurile vedice îmi dãdea însã garanþia
cã mã aflu în faþa unui poet serios, care merita ºi trebuia
sã fie achiziþionat ºi citit. Ba, mai mult, la doar câteva
zile dupã procurarea volumului, i-am fãcut o recenzie în
ziarul VVVVViaþa Buzãuluiiaþa Buzãuluiiaþa Buzãuluiiaþa Buzãuluiiaþa Buzãului, în redacþia cãruia am lucrat ca
redactor vreme de câteva luni.

Anii au trecut, ca ºi valul întâmplãrilor care ne
însoþesc, ºi aproape cã uitasem cu desãvârºire de acea

*) Din volumul *) Din volumul *) Din volumul *) Din volumul *) Din volumul Amintirea care ne råmâneAmintirea care ne råmâneAmintirea care ne råmâneAmintirea care ne råmâneAmintirea care ne råmâne, în curs de apariÆie, în curs de apariÆie, în curs de apariÆie, în curs de apariÆie, în curs de apariÆie
la Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureçtila Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureçtila Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureçtila Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureçtila Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureçti
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dumneavoastrã domnul Postolache, cel care a trecut
pe la comisia mea la pensionare?” zice. „Da, doamnã,
eu sunt.”; „Ce mai faceþi, domnule Postolache? Aþi
publicat ceva?”; „Bine, doamnã, zic, dar, dacã nu vã
supãraþi, cu ce ocazie pe la noi? Zic pe la noi, pentru cã
eu aici stau...”; „A, da? face ea miratã. N-am ºtiut. Mã
bucur”.

Pânã aici nimic ciudat. Schimbãm câteva fraze
convenþionale, cum se face în asemenea împrejurãri,
dupã care mã trage deoparte ºi-mi spune confidenþial:

„Domnule Postolache, eu caut o doamnã Viorica
Moisil (soþia matematicianului). ªtiþi, eu am intrat în
legãturã cu niºte marþieni ºi sunt un fel de reprezentantã
a lor pe pãmânt”.

Am rãmas perplex. N-auzisem însã de ea, sãrmana,
cã a luat-o razna. O las sã vorbeascã, ºtiut fiind cã pe
nebuni e bine sã-i laºi într-ale lor ºi mai ales sã nu-i
contrazici. „ªtiþi, continuã ea, vrem sã alcãtuim un
comitet de oameni inteligenþi, o asociaþie a prietenilor
marþienilor. De-aia am venit la doamna Moisil, ca s-o
cooptãm în comitet. N-aþi vrea sã veniþi ºi
dumneavoastrã lângã noi? Marþienii, când ajung pe
pãmânt cu farfuriile lor zburãtoare, iau mai întâi legãtura
cu mine ºi cu acest comitet pe care-l organizãm...

Amfitrionul ne priveºte cu seriozitate. Tãcem toþi, iar
el continuã:

— M-a pus într-o situaþie delicatã. Ce era sã fac?
M-am prefãcut cã o iau în serios. I-am zis: „Doamnã, o
hotãrâre ca asta nu se ia pe loc. Daþi-mi voie sã mã
gândesc ºi-am sã vã caut eu sã vã spun ce am
hotãrât...”. Ea m-a privit oarecum neîncrezãtoare, dupã
care a adãugat: „Domnule Postolache, vorbesc serios,
nu-i o glumã! Vã rog sã vã gândiþi ºi sã-mi spuneþi cât
mai curând!”. Cum s-o fi descurcat doamna Moisil cu
ea nu ºtiu, dar eu o bunã bucatã de vreme tresãream
de câte ori intram în bloc de teamã c-aº putea s-o
întâlnesc iar.

marelui scriitor ivit pe lume la Pârscovul Buzãului.
ªi iar a trecut vremea. Purtat de valurile vieþii, în 1992

am ajuns redactor la ziarul TTTTTineretulineretulineretulineretulineretul LiberLiberLiberLiberLiber, calitate în
care am inaugurat, în paginile amintitului cotidian, o
rubricã intitulatã Acasã la...Acasã la...Acasã la...Acasã la...Acasã la... Evident, printre cei pe care
mi-am propus sã-i am ca interlocutori în interviuri s-a
aflat ºi poetul ºi traducãtorul Ion Larian Postolache. Vizita
pe care i-am fãcut-o la începutul verii lui 1993 cu scopul
amintit s-a transformat într-un fericit prilej de a-l privi pe
om ºi pe cãrturar mai îndeaproape ºi a nu mã opri doar
la cele câteva întrebãri ºi rãspunsuri, fatalmente tele-
grafice ºi fatalmente convenþionale, apãrute în ziar...

Poetul locuia pe una dintre cele mai cunoscute artere
ale Capitalei: Bulevardul Ana Ipãtescu (astãzi, Lascãr
Catargiu). Vorbind la telefon mi-a dat ca reper de identi-
ficare a clãdirii fosta redacþie a revistei LuceafãrulLuceafãrulLuceafãrulLuceafãrulLuceafãrul, pe
care nu cred sã existe scriitor trecut de treizeci de ani
sã n-o fi cunoscut ºi de care sã nu-l lege amintiri puter-
nice. Redacþia revistei nu mai este de multã vreme acolo,
i-a luat locul o ambasadã strãinã, dar blocul vechi de
alãturi a rãmas tot al locatarilor lui. Printre ei, ori mai
bine zis printre apartamentele de la adresa cu pricina
nu mi-a fost greu sã-l gãsesc pe domnul Ion Larian
Postolache.

Altãdatã prezent la modul cel mai propriu al ter-
menului, aproape peste tot în viaþa culturalã a Bucureº-
tiului, astãzi el iese puþin, un accident vascular îngreu-
nându-i deplasãrile. Stã mai mult în casã, primeºte
prieteni, rãspunde la telefoane, scrie ori revede manus-
crise, coordoneazã activitatea editurii ApolloApolloApolloApolloApollo, pe care a
înfiinþat-o în urmã cu doi ani, dar sub sigla cãreia, din
lipsã de bani, n-a putut scoate decât câteva titluri.

Mã primeºte ca pe un vechi prieten. Tot acum con-
stat cã mai are în vizitã doi vechi amici, cu care perfec-
teazã ultimele amãnunte legate de realizarea unei
emisiuni la Televiziune. Mã pofteºte sã iau loc ºi pentru
o vreme asist la discuþia aflatã pe sfârºite între cei trei.
Pe neaºteptate sunã telefonul. Amfitrionul ridicã recep-
torul ºi încearcã sã fie cât mai scurt, dar îmi dau seama
cã persoana de la celãlalt capãt al firului doreºte sã se
întindã la discuþii. În fine, pune receptorul jos ºi mi se
adreseazã: „Aþi nimerit greu?”. „Nu, e foarte simplu”,
rãspund, doar aveam adresa notatã pe o hârtie!”.

Poetul ºi marþienii

— Apropo de blocul ãsta, continuã interlocutorul meu.
E un bloc plin de personalitãþi. La etajul de jos locuieºte
doamna Viorica Moisil, iar la cel de deasupra Ion Mihai
Pacepa. Sã vã spun ceva nostim. În urmã cu niºte ani,
pe când umblam sã mã pensionez, am ajuns la
policlinicã la o anume doamnã Sãvescu, sau Sãvulescu,
nu-i mai reþin exact numele. Era în comisia de pensionãri.
Mi-a fãcut unele greutãþi atunci, dar nu i-am purtat ºi
nu-i port nici un fel de ranchiunã. La puþinã vreme dupã
pensionare, mã întâlnesc – unde credeþi? chiar în holul
blocului în care ne aflãm –  cu doamna aceea. Eu n-am
recunoscut-o, însã ea m-a identificat imediat. „Nu sunteþi

La poalele munteluiLa poalele munteluiLa poalele munteluiLa poalele munteluiLa poalele muntelui



49SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002

ineditineditineditineditinedit

Rãdãcini vrâncene

Poetul a descins în Capitalã ºi în literaturã de pe
mirificele meleaguri ale Vrancei — þinut de care se leagã
ºi unele dintre cele mai frumoase amintiri ale sale. La
rându-le, vrâncenii l-au sãrbãtorit în 1986, cu prilejul
împlinirii a ºapte decenii de viaþã, într-un cadru deopo-
trivã festiv ºi sentimental. Atunci, confraþii de Ia
Bucureºti, dar ºi personalitãþi locale (Alexandru Raicu,
Petrache Dima, C.D.Zeletin, Alecu Ivan Ghilia, Radu
Cârneci, Paul Cortez, Alexandru Clenciu) au evocat
frumoase amintiri despre traducãtorul ºi poetul Ion Larian
Postolache. Inimoºii profesori ºi elevi de la liceul „Unirea”
din Focºani au avut fericita inspiraþie de a înregistra pe
bandã magneticã toate acele „voroviri” ºi de a le tipãri
ulterior în publicaþia lor Revista noastrã Revista noastrã Revista noastrã Revista noastrã Revista noastrã – gest cultural
de mare însemnãtate pentru istoria literarã. Ion Larian
Postolache a fãcut unele confesiuni, aprecieri, cu alte
cuvinte ºi-a dezvãluit o parte din sentimentele care-l
leagã prin mii de fire de Vrancea natalã. „Revãd Focºanii
– mãrturisea atunci – dupã aproape o jumãtate de veac
de la smulgerea mea definitivã din spaþiul vrâncean...
Aici, pe poarta aceasta (e vorba de liceul amintit), în
luna lui iunie 1928, a intrat un copil venit sã dea
examenul de admitere. Liceul „Unirea”, aflat în acel an
sub direcþia profesorului Alexandru Giorgiadi, l-a primit
cu profesori care se schimbau dupã fiecare orã, spre
uimirea elevului venit de la ºcoala sãteascã din
Rãstoaca... Profesorii de românã mi-au fost dragi – pe
cât de straºnici inamici mi-au fost cei de matematici – ºi
le pãstrez un sentiment de adevãratã veneraþie; mã
gândesc ºi la Ghiþã Dimitriu, cel dintâi dascãl din clasa
I A, ºi la savanþii Alexandru Arbore ºi Ion Diaconu, ºi la
un tânãr profesor de pe atunci, Ion Didilescu, om cu un
nemaiîntâlnit har de profesor, care, la ora de dirigenþie,
în zece minute, motiva absenþele ºi rezolva incidentele
administrative, iar restul timpului îl petreceam citindu-
ne „operele” comise în cursul sãptãmânii curente. Eram
trei poeþi în clasa a IV-a ºi a V-a – Toma Ghiligaº – (care
a cãzut pe front), Alexandru Mavrochefalo ºi subscrisul.
Acestui profesor îi datorez poate cel mai mult în formarea
gustului literar, el m-a împrietenit, împrumutându-mi
literar cãrþi, cu Minulescu ºi cu Topîrceanu, cu Barbu,
cu Blaga, cu Arghezi ºi cu Bacovia. Ce atmosferã ferme-
cãtoare ºtia sã facã, ºi ce frumos ºtia sã ne analizeze
poeziile. Era la vremea aceea în Focºani un climat literar
foarte prielnic. „Liga culturalã”, cu ale sale ºedinþe de
sâmbãtã seara; trãiau tinerii poeþi Alexandru Cãlinescu
ºi Pavel Nedelcu, apoi Virgil Huzum, care a fost sufletul
unor ºezãtori literare, bãtrânul profesor I. M. Dimitrescu,
plecat de curând dintre noi, domnul Ionicã Romanoaie,
– trezorier al Vrancei de altãdatã ºi vizionarul Vrancei
de mâine – ºi alþii, ºi alþii. Revista 1313131313 a fost o paginã
luminoasã în slovele Focºanilor anilor ’33 ºi ’34. Era
consideratã cea mai bunã revistã din Moldova. O
scoteau mentorii ºi prietenii mei de mai târziu, Alexandru
Cãlinescu ºi Pavel Nedelcu. Începuturile mele literare

au fost destul de grele... Armoniile pe care le cãutam în
mine ºi pentru care cãutam straie de cuvinte au fost
multã vreme prilej de ironie pentru cei din jur, atât din
partea „strãinilor”, cât ºi a celor câþiva „intelecuali” din
familie... În anul ºcolar 1930 - 1931, un grup de colegi
am înjghebat o redacþie ºi am fãcut sã aparã o revistã
Clasa a III-a AClasa a III-a AClasa a III-a AClasa a III-a AClasa a III-a A, continuatã în anul urmãtor cu Clasa aClasa aClasa aClasa aClasa a
IVIVIVIVIV-a A-a A-a A-a A-a A. Îndrumãtorul acestei reviste dactilografiate, cu
un tiraj de 5 exemplare, era dirigintele clasei, profesorul
N.Al.Rãdulescu, devenit profesor universitar de geogra-
fie ºi decanul facultãþii de la Craiova. Aici am debutat cu
epigrame ºi cu poezia În infernÎn infernÎn infernÎn infernÎn infern. Dar debutul meu literar
îl consider pe cel petrecut în vara lui ’34 (?) în revista
CãminulCãminulCãminulCãminulCãminul, care apãrea la Focºani ºi care mi-a publicat o
poezie ºi câteva epigrame.”

În preajma lui Eugen Lovinescu

Anii studenþiei ºi ai visurilor literare, Ion Larian
Postolache ºi i-a petrecut la Bucureºti. Aici, în
strãvechea cetate de pe malurile Dâmboviþei, aidoma
tuturor tinerilor care simt arzând în ei flacãra literaturii,
s-a simþit atras de tot ceea ce era viu ºi dinamic într-ale
scrisului, cenaclurile literare ale vremii fiind pentru el un
tãrâm al fascinaþiei.

— În toamna anului 1939, am activat în cenaclul
„Adonis”, unde m-a invitat prietenul meu Mihu Dragomir,
care mersese de mai multe ori acolo. Era un cenaclu
de visãtori, dar care nu mi-a marcat destinul într-un fel
anume. În schimb, un an mai târziu, am pãºit pentru
prima oarã pragul casei marelui Lovinescu, mentorul
SburãtoruluiSburãtoruluiSburãtoruluiSburãtoruluiSburãtorului. Acolo m-a introdus Cristian Sârbu, care
se cunoºtea cu amfitrionul ºi care, de altfel, m-a ºi
prezentat acestuia, dar nu ca poet, ci în calitate de
caricaturist. De fapt îmi plãcea sã schiþez portretele unor
scriitori. De cum am intrat în cenaclu, m-au fascinat douã
lucruri: aspectul impresionant al bibliotecii (numai cãrþi
mari ºi groase, toate legate în piele) a amfitrionului ºi
câteva din chipurile celor prezenþi acolo în acea searã:

ConduraçiConduraçiConduraçiConduraçiConduraçi
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I. Peltz, Sorana Gurian – un elegant cu cravatã pastel,
cu monoclu ºi cu o þinutã de o rafinatã eleganþã, Ana
Luca, Mircea Damian º.a. Citea în seara cu pricina Dinu
Nicodin, prozã. Avea o voce fermecãtoare ºi-mi amin-
tesc cã frazele lui curgeau tumultuos, sugerând parcã
un gâlgâit de izvor. Vocea îi tremura uºor, dar era cu
totul fermecãtoare. I-am creionat imediat portretul în
douã schiþe. Am fãcut atunci ºi chipul lui ªtefan Baciu,
care ulterior mi-a cerut ºi mi-a publicat o poezie în
UniversulUniversulUniversulUniversulUniversul literarliterarliterarliterarliterar, pe care-l conducea. Dupã apariþia ei,
la proxima duminicã în care Lovinescu m-a vãzut la
„Sburãtorul” m-a interpelat imediat: „De ce nu mi-ai spus
cã scrii?”. I-am rãspuns: „Mi-a fost ruºine...” Mi-a zis
categoric: „Ai sã citeºti chiar azi!” ªi n-am avut ce face.
Am citit... Apoi, aproape în fiecare duminicã, mã întreba
ce am mai scris ºi când voi mai citi. Atmosfera de la
„Sburãtorul” era însã lucrul cel mai impresionant. În
RomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia l i terarãl i terarãl i terarãl i terarãl i terarã din 19 ianuarie 1993, Pericle
Martinescu, un alt „sburãtorist”, a publicat o serie de
amintiri din celebrul cenaclu. Lor le-a adãugat ºi o
fotografie datând din decembrie 1942, cu câteva luni
înaintea morþii mentorului. Printre cei prezenþi în acel
cliºeu mã aflu ºi eu, în treacãt fie spus, însã cred cã
evocarea lui Martinescu este întrucâtva palidã faþã de
realitatea de acolo, de cãldura ºi climatul de înaltã
spiritualitate din cercul literar amintit...

Virtuþile cenaclului literar

Caz nu prea des întâlnit în literatura noastrã, Ion
Larian Postolache a crezut ºi crede cu convingere în
virtuþile cenaclului literar ca atelier de creaþie, dar mai
ales de confruntare a opiniilor literare, de verificare
directã ºi nemijlocitã a creatorului cu publicul lui cel mai
avizat: colegii de breaslã (poeþi, prozatori, dramaturgi,
critici literari). Cã este aºa o dovedeºte „fiºierul” lui de
ctitor de cercuri ºi cenacluri literare, dar ºi de conducãtor
de reviste...

— La Sibiu, în 1945 - 46, am condus gazeta CurierulCurierulCurierulCurierulCurierul,
pe lângã care am înfiinþat un cenaclu, la ºedinþele cãruia
participau: Lucian Blaga, Radu Stanca, ªtefan Augustin
Doinaº, Ecaterina Sãndulescu, I. Negoiþescu, Ioana
Postelnicu, cunoscutul caricaturist Silvan, profesorul
Aurel Budescu etc. În 1946 am înfiinþat la mine acasã,
în strada Dobroteasa, un cenaclu condus de scriitorul
Mihail Chirnoagã ºi de poetul Traian Chelariu. Aici Eugen
Barbu ºi-a citit, pentru prima oarã, capitol cu capitol
romanul GroapaGroapaGroapaGroapaGroapa ºi piesa SfântulSfântulSfântulSfântulSfântul sau Omul careOmul careOmul careOmul careOmul care
vorbise cu Dumnezeuvorbise cu Dumnezeuvorbise cu Dumnezeuvorbise cu Dumnezeuvorbise cu Dumnezeu; Tudor George, poeme; Cristian
Sârbu – poeme. ªi alþii, ºi alþii. Am frecventat în ultimii
ani (este vorba de anii ºaizeci, n.n.) cenaclul „Bacovia”,
condus de George Pãun ºi cenaclul condus de Ion
Potopin, iar din septembrie 1971 conduc cenaclul „Tudor
Vianu”, pe care l-am înfiinþat eu ºi al cãrui secretar este
tot un focºãnean, poetul George Negrea. În decembrie
1972 am fost numit conducãtorul „Studioului de
literaturã” al Universitãþii Populare Bucureºti, aflat sub
conducerea profesorului Ovidiu Papadima.

Un interludiu al vieþii:
Reporter de rãzboi

Ca în orice arhivã personalã, ºi în aceea a poetului
Ion Larian Postolache se gãsesc fel de fel de documente,
unele mai interesante, altele mai puþin, dar toate vorbind,
într-un fel sau altul, despre om, despre viaþa ºi destinul
lui. Ele sunt fotografii, scrisori, extrase din ziarele ºi
revistele vremii, scrieri personale inedite etc. etc. Dar
cu siguranþã cã arhiva amfitrionului nostru este singura
(sau dacã nu singura în orice caz printre puþinele) care
conþine un document cu totul aparte: un extras de presã
prin care se anunþa moartea poetului-gazetar de rãzboi
Ion Larian Postolache. Interlocutorul meu îmi explicã:

— Am fãcut frontul, aflându-mã, în calitatea mea de
reporter de rãzboi în unele dintre cele mai periculoase
puncte ale acestuia. Lucram ca redactor al GazeteiGazeteiGazeteiGazeteiGazetei
LuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilor, unde transmisesem de la faþa locului
reportaje de luptã. Unele dintre ele le mai pãstrez ºi azi
ºi din când în când le recitesc, întorcându-mã în amintire.
Însã cel mai interesant lucru din acea vreme (1941 -
1945) nu este legat decât de un anunþ, apãrut în presã,
prin care se aducea la cunoºtinþa publicului cititor
moartea mea pe front. Nu, nu în GazetaGazetaGazetaGazetaGazeta LuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilor a
apãrut, ci într-un ziar din Oltenia. Imediat alte gazete
ale vremii au preluat ºtirea (care nu era redactatã decât
în urma unui zvon) ºi câþiva confraþi au publicat unele
articole în care îmi deplângeau prematura dispariþie...
Sigur, ulterior s-a restabilit adevãrul...

Poetul mã priveºte ºi se amuzã la evocarea acestei
amintiri. Mã amuz ºi eu privind acele îngãlbenite extrase
de presã, dar înþeleg imediat cã, dincolo, de anecdotica
biograficã, frontul a fost pentru Ion Larian Postolache
una din cele mai dramatice experienþe. O experienþã pe
care a trãit-o nemijlocit ºi pe care, din chiar focul luptelor,
a transmis-o prin articole cititorilor de atunci ai GazeteiGazeteiGazeteiGazeteiGazetei
LuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilorLuptãtorilor.

„I-am citit Imnul creaþiunii
ºi Voiculescu mi-a spus:
« Sã ºtii cã þi-a reuºit »’’

Prin 1957, când numele lui V. Voiculescu, al lui Blaga,
al lui Arghezi, Nichifor Crainic, Radu Gyr ºi alþii erau
trecute sub tãcere, Ion Larian Postolache, împreunã cu
Dinu Pillat l-au vizitat pe autorul Ultimelor sonete
închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginarã
de la locuinþa lui din Cotroceni. Tãlmãcitorul Imnurilor
vedice îl cunoºtea de mai mult timp pe V. Voiculescu,
dar acum mergea la el cu un interes deosebit: sã-i afle
pãrerea despre traducerile lui.

Cum a decurs întâlnirea amfitrionului meu cu autorul
nuvelei Sakuntala ºi al Sonetelor închipuite ale lui
Shakespeare în traducere imaginarã (ca de altfel ºi
despre amintirile pe care le poartã încã în memorie
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despre acesta) Ion Larian Postolache vorbeºte mai pe
larg în textul pe care îl reproduc:

Omul, verva, epigrama

Amfitrionul meu face parte din acea stirpe rarã de
intelectuali în care se îmbinã în chip fericit cultura ºi
rafinamentul cu buna dispoziþie, cu umorul ºi jovialitatea.
Poate de aici ºi un vechi, dar niciodatã potolit gust ºi
pentru epigramã, deºi nu ºi-a fãcut din acest gen liric
nici pavãzã împotriva diverselor atacuri, nici blazon de
intrare în cetate. Totuºi autorul de epigrame nu e cu
nimic mai prejos nici decât poetul original, de grave ºi
adânci sonuri, nici decât traducãtorul foarte pretenþios
cu sine al Mahãbhãratei ºi nici mãcar decât reporterul
de rãzboi de odinioarã.

Sunt convins cã, discutând despre epigramã poþi avea
multe ore de autenticã bucurie în compania lui Ion Larian
Postolache. Îmi amân aceastã plãcere pe altã datã, nu
fãrã regret ºi nu fãrã a reþine o mostrã din acest domeniu
– un rãspuns la o epigramã adresatã lui de Alexandru
Clenciu în 1986, cu prilejul sãrbãtoririi de la Focºani
(despre care am amintit). Cum pe atunci poetul purta o
splendidã hainã din piele de viþel, cunoscutul caricaturist
ºi umorist Alexandru Clenciu, i-a dedicat urmãtorul catren:
„Prieteni, adevãr zic vouã,/ Învãpãiatul menestrel/ Aratã-n
haina de viþel,/ Ca un poet la poarta nouå...” Replica celui
vizat a venit imediat: „Se-ntâmplã, – mai ales când plouã,/
Sã mã apuce o boalã grea,/ Ce mã preschimbã-n poartã
nouã/ Când Clenciu stã în faþa mea...”

Nici nu ºtiu când au trecut orele. Într-un târziu, pe
când îmi pregãtesc plecarea, amfitrionul îmi scrie câteva
autografe pe relativ recentele lui apariþii editoriale;
volumul de versuri Balade apocrifeBalade apocrifeBalade apocrifeBalade apocrifeBalade apocrife ºi Mesaj din OrientMesaj din OrientMesaj din OrientMesaj din OrientMesaj din Orient,
traducerea pe care a fãcut-o împreunã cu regretata sa
tovarãºã de viaþã, Charlotte Filitti din filozoful ºi poetul
pakistanez Allama Mohammad Iqbal (pentru care, de
altfel, guvernul acelei þãri l-a invitat acolo în 1977, la
sãrbãtorirea centenarului scriitorului; tot atunci a fost
emisã ºi o medalie comemorativã, în puþine exemplare,
iar una a fost decernatã gazdei mele de acum).

Imnuri vediceImnuri vediceImnuri vediceImnuri vediceImnuri vedice, TTTTTexte din lirica sanscritã, Poeziaexte din lirica sanscritã, Poeziaexte din lirica sanscritã, Poeziaexte din lirica sanscritã, Poeziaexte din lirica sanscritã, Poezia
Egiptului faraonicEgiptului faraonicEgiptului faraonicEgiptului faraonicEgiptului faraonic, Mahãbhãrata (Episodul „Nala ºi
Damayanti”, 5270 de versuri)... Dacã ar fi doar ele ºi tot
ar fi de ajuns pentru ca Ion Larian Postolache sã-ºi fi
înscris definitiv numele printre cei mai importanþi ºi
interesanþi oameni de culturã contemporani.

Ieºind din holul mare ºi rãcoros al blocului ºi intrând
în larma ºi forfota strãzii am sentimentul cã las în urmã
o insulã, ori poate o oazã cu totul aparte.

24 - 25 iulie 1993

Adaos

Ion Larian Postolache era un generos, un om care
îºi aprecia ºi-ºi iubea confraþii într-ale condeiului. Mi-a
demonstrat-o încã din 1984 când, oferindu-i volumul
meu publicat atunci, Pe urmele lui VPe urmele lui VPe urmele lui VPe urmele lui VPe urmele lui Vasile Vasile Vasile Vasile Vasile Voiculescuoiculescuoiculescuoiculescuoiculescu,
mi-a dãruit, fãrã sã-i fi cerut manuscrisul holograf al unui

articol intitulat Întâlniri cu VÎntâlniri cu VÎntâlniri cu VÎntâlniri cu VÎntâlniri cu V.V.V.V.V.Voiculescuoiculescuoiculescuoiculescuoiculescu, spre a-mi fi de
folos, zicea el, la o eventualã viitoare ediþie a cãrþii.
Gândea cã-mi va face, astfel, o mare bucurie, pe care,
la rândul meu, peste ani, am încercat s-o transmit ºi
cititorilor revistei ColibriColibriColibriColibriColibri, iubitori ai operei voiculesciene.
Asta s-a petrecut, fireºte, dupã 1989, când articolul cu
pricina a fost însoþit ºi de o fotografie ineditã, dãruitã tot
de d-l Postolache. Articolul lui aducea unele informaþii
inedite sau mai puþin cunoscute din biografia celui ce
ne-a dat Ul t imele sonete închipui te a le lu iUl t imele sonete închipui te a le lu iUl t imele sonete închipui te a le lu iUl t imele sonete închipui te a le lu iUl t imele sonete închipui te a le lu i
Shakespeare în traducere imaginarãShakespeare în traducere imaginarãShakespeare în traducere imaginarãShakespeare în traducere imaginarãShakespeare în traducere imaginarã.

Desigur, în 1984, când îºi redacta amintirile despre
Voiculescu, Ion Larian Postolache încã mai trãia spaima
eventualelor represalii din partea regimului comunist.
Numai aºa se explicã o exprimare ambiguã precum
aceasta: „La câteva luni..., prin 1958, Voiculescu, Dinu
Pillat, Vladimir Streinu, Barbu Slãtineanu ºi alþii au
dispãrut. S-a întâmplat ceva cu ei”. Acum, în anul de
graþie 2002 ºtim exact ce s-a „întâmplat”: ei au fost
arestaþi în chip samavolnic de cãtre puterea comunistã,
li s-au înscenat procese ºi au fost condamnaþi la ani
grei de închisoare. Documentându-mã în vremea din
urmã pentru cartea Detenþia ºi sfârºitul lui VDetenþia ºi sfârºitul lui VDetenþia ºi sfârºitul lui VDetenþia ºi sfârºitul lui VDetenþia ºi sfârºitul lui Vasileasileasileasileasile
VVVVVoiculescuoiculescuoiculescuoiculescuoiculescu (Editura Vestala, 2001), am pãtruns în
înfiorãtoarele culise ale „dispariþiilor” de care vorbea Ion
Larian Postolache ºi am putut cunoaºte, pe firul unor
mãrturii indubitabile, ce s-a petrecut în acea perioadã
cu V. Voiculescu ºi alþi intelectuali de marcã ai þãrii. În
ce-l priveºte pe autorul romanului Zahei OrbulZahei OrbulZahei OrbulZahei OrbulZahei Orbul ºi al
nuvelei Ultimului BerevoiUltimului BerevoiUltimului BerevoiUltimului BerevoiUltimului Berevoi, el a fost judecat sumar,
acuzat de „uneltire împotriva orânduirii de stat”,
condamnat la cinci ani de închisoare ºi aruncat în temniþã
pe când avea nu mai puþin de ºaptezeci ºi patru de ani.
Dupã patru ani de detenþie a fost eliberat ºi, a mai trãit
doar un an. E adevãrat, posteritatea l-a recompensat
într-un fel, reabilitându-l ºi publicându-i scrierile inedite
(care l-au propulsat, pe drept, în rândul celor mai mari
scriitori ai þãrii), însã fragilei alcãtuiri trupeºti ºi spirituale,
trecutã în þãrânã, nimic din toate onorurile venite atât
de târziu nu i-au mai folosit la nimic...

Case în ArdealCase în ArdealCase în ArdealCase în ArdealCase în Ardeal
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Scrisori cåtre Ion Caraion
Cele câteva scrisori pe care le prezentåm în paginile de faÆå fac

parte din bogata colecÆie de manuscrise çi documente a Bibliotecii
JudeÆene „V. Voiculescu” Buzåu. Din påcate, arhiva Caraion a avut un
destin tragic çi nefiresc, o datå cu plecarea scriitorului din Æarå (în au-
gust 1981) çi cu deosebire imediat dupå moartea acestuia (survenitå la
21 iulie 1985). La câteva zile dupå deces, din ordinul conducerii judeÆului
Buzåu çi sub supravegherea SecuritåÆii, Biblioteca JudeÆeanå, prin
reprezentantul ei, dl Alex. Oproescu (director çi atunci, çi acum), preia
250 de cårÆi oferite lui Ion Caraion cu dedicaÆie, 14 dosare arhivå –
documente manuscrise, 6 dosare mari, cuprinzând corespondenÆa
primitå de la diverse personalitåÆi din Æarå çi din stråinåtate îndeosebi
(peste 3000 de piese), alte cårÆi, în numår mare, de autor. „Actul de
donaÆie” de atunci (înregistrat la nr. 60 din 19 august 1968) a fost semnat
de Virgil Diaconescu, fratele scriitorului. ïntreaga arhivå ridicatå de la
Pålici a fost transportatå la Buzåu çi sigilatå în patru seifuri ale Bibliotecii
JudeÆene. La sigilii, bine supravegheate de Alex. Oproescu,  nu s-a
umblat pânå la 20 iulie 1990, când fratele lui Ion Caraion, împreunå cu
fiica scriitorului, Marta, venitå de la Lausanne (ElveÆia) çi viitorul ei soÆ,
alåturi de Liliana Gavrilå, nepoata scriitorului (care se va ocupa, prin
procurå, de arhivå), deschid dulapurile sigilate. Se constatå cå totul este
intact çi revin dupå un an, la 22 iulie 1991, cu un proces-verbal aprobat de Inspectorul pentru Culturå al JudeÆului Buzåu,
autentificat notarial. Predarea arhivei cåtre moçtenitori se face, conform specificårilor din documentele întocmite, în august
1986, mai puÆin cårÆile cu dedicaÆie (singurele documente cuprinse în inventarul unitåÆii încå din 1986), care råmân în bibliotecå.
Cu multå bunåvoinÆå, soÆia scriitorului doneazå Bibliotecii JudeÆene, prin Emil Manu, manuscrisul cårÆii Bacovia – sfârçitulBacovia – sfârçitulBacovia – sfârçitulBacovia – sfârçitulBacovia – sfârçitul
continuucontinuucontinuucontinuucontinuu, câteva fotografii çi foi manuscrise mai puÆin importante. Prin grija Bibliotecii JudeÆene „V.Voiculescu” Buzåu çi a
Primåriei locale, cu prilejul comemorårii a zece ani de la moartea scriitorului, Bibliotecii Comunale din Vipereçti i se atribuie
numele „Ion Caraion”. Se iniÆiazå Zilele „Ion Caraion”, scriitorul fiind sårbåtorit çi de alte instituÆii buzoiene de culturå. ïn cadrul
unei expoziÆii documentare organizatå de Biblioteca JudeÆeanå cu prilejul acestor manifeståri, Liliana Gavrilå, nepoata scriitorului,
ea însåçi bibliotecarå la Liceul din Påtârlagele, doneazå Bibliotecii „V.Voiculescu” din Buzåu un numår de 15 scrisori adresate
lui Ion Caraion de diferiÆi autori din Æarå çi din stråinåtate. ImportanÆa acestora constå în conturarea imaginii, chiar çi fragmentare,
a relaÆiilor pe care Ion Caraion le avea cu lumea spiritualå naÆionalå çi europeanå. Traseul çi soarta celorlalte scrisori (aproape
3000) nu-l cunoaçtem. Este dreptul familiei så decidå asupra lor. Dacå ar fi råmas în patrimoniul Bibliotecii „V.Voiculescu” din
Buzåu, poate cå aståzi ar fi fost editate, prin grija domnului Alex. Oproescu. Un scriitor ca Ion Caraion ar merita acest lucru.
(Mioara NeaguMioara NeaguMioara NeaguMioara NeaguMioara Neagu)

Exp. Perpessicius
Str. M. Eminescu 122
Raion 1 Mai
Bucureºti                                                 Bucureºti 14 Mai 1967

Scumpe Domnule Caraion,
Îngãduie sã-þi mãrturisesc adânca emoþie cu care am citit (corect:

mi s-a citit) scrisoarea dtale din dimineaþa zilei de 11 ale acestei luni;
ea fu cu atât mai adâncã, aceastã emoþie, cu cât m-a eliberat de o
grijã, pe care erai cel mai indicat sã mi-o alungi: teama cã voi fi fost
departe de a surprinde, cât de cât, ceva din virtuþile poeziei dtale.
Lecturile mele, din pricina ochilor, mai dificile, scrisul de asemenea,
perspectivele unui manuscris în redacþie (de spaima rezecþiilor, de un
fir sau altul, mã feresc sã controlez totul, dupã apariþie) sau câte altele
mã þin într-o continuã stare de insatisfacþie ºi alarmã. Pentru certitu-
dinea, pe care epistola dtale mi-a comunicat-o îþi mulþumesc prea
miºcãtor. Însã emoþia epistolei dtale e cu mult mai preþioasã. Ea are o
valoare în sine, afarã de latura ei intelectualã ºi al cãrui beneficiar
sânt. E vorba de valoarea ei pur literarã, artisticã. Personal o socotesc
cu nimic mai prejos de oricare din atât de frumoasele ºi originalele
dtale poeme. Pentru acest autograf, mie dãruit, îþi mulþumesc încã
odatã la fel de miºcãtor.

Dorindu-þi o activitate artisticã (liricã ºi criticã) deopotrivã de
inspiratã ºi o sãnãtate cât mai robustã te rog sã primeºti salutãrile
cele mai amicale.

al dtale, Perpessicius

Domnului Ion Caraion
Calea Moºilor 88
Scara A - etaj IV - ap. 23

ineditineditineditineditinedit
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ineditineditineditineditinedit

asemeni îndeaproape. Avem la Bîsca un ºantier ºi voi vedea ce putem
face.

Privitor la convorbirea de la Viaþa Buzãului, am trecut pe la re-
dactorul ºef Bãciucu pentru a-i lãsa un exemplar din cartea cu vise pe
care mi l-a cerut insistent prin Mircea Ichim. Mi-a spus cã joia aceasta
se va face un pas mai departe pentru organizarea lucrului în vederea
tipãririi suplimentului literar. N-am înþeles bine dacã voi fi çi eu chemat.

Tu ai fãcut bine cã ai trimis lista aceia, manuscrisul ºi sugestiile ºi
mã bucur cã vei fi vioara primã în acest concert (aºa mi-a spus Mircea:
cã se va subordona þie întru totul). Al doilea manuscris de care vorbeºti
nu l-am primit. Trimite-l ºi voi ºti sã procedez cum trebuie. Nu cred cã
sînt atît de insensibili ca la dragostea pe care le-o arãþi sã-i dea cu
piciorul. De aceia fii alãturi de acest Buzãu blestemat ºi drag cãruia
trebuie sã-i dãruim tot ce e mai bun din inima noastrã.

Toate cele bune
s.s./indescifrabil

Ion Pascadi
chez Prof. Mikel Dufrenne Dl.
7 Rue Rosa Bonheur Ion Caraion
Paris 15 eme Sos. Colentinei 7
FRANCE Bl. OD 40, et. I, ap. 5

BUCURESTI
sector 2
R.S. România

Stimate domnule Caraion,
Am transmis mesajele Dvs. care au fost primite cu plãcere. Am

întârziat cu scrisul pentru cã am vrut sã vã trimit ºi primul material.
Adevãrul este cå nu mai rãmîn mult timp aici, în jur de 2-3 iunie sînt
acasã dar sper cã veþi obþine articolul acesta mai devreme (vã rog ca
la dactilografiere sã se batã un exemplar în plus ºi pentru mine ºi sã
aveþi bunãvoinþa sã verificaþi dacã nu s-au strecurat greºeli). Nu m-am
decis cum sã fac în viitor, am un material imens rezultat din discuþii cu
oameni foarte diferiþi ca R. Borther, J. Greimas, Jaques Lacon,
H.Lefebre, L. Goldmann, Tvetan Todorov, o searã Michel Breton,
E.Sourion, o discuþie la Soc. francezã de esteticã etc. Poate voi face
un fel de micã panoramã - dar atunci materialul va fi mai mare - sau
mai grupez lucrurile în 2 articole mai mici. Deocamdatã vã rog primiþi
salutãrile mele cele mai prieteneºti.

24 V 1969 Ion Pascadi

P.S. Am trimis anterior o cronicã despre turneul aici, la Teatrul
Naþiunilor al Teatrului Bulandra cu D’ale carnavalului (regia L. Pintilie).
Aveþi bunãvoinþa sã vedeþi ce s-a întîmplat cu ea? Trebuia s-o
primeascã G. Dimisianu sau Adi Fianu. Mai am ºi la criticã 2 articole
(continuare) despre Ralea - la Raicu. Mi-e teamã de o inflaþie. Vã
mulþumesc, cînd vin acasã poate vorbim mai mult.

Louis Truffaut
UNIVERSITÉ Monsieur Ion Caraion
République ªoseaua Colentina 7
et Canton de Genève Bloc OD 40

BUCAREST Sect. II
ROUMANIE

Genève, le 6 janvier

Très Cher Monsieur Caraion,
Enfin j’ai retrouvé votre adresse, ce qui me permet de vous assurer

tout de suite de mes meilleurs vœux, et de mon fidèle souvenir.
La première partie de votre lettre me rend confus-d’autant plus

que cette restitution était pour moi réglée avant mon départ de
Bucarest. Le temps de remettre un peu d’ordre dans ma mémoire à
ce sujet et je vous promets de faire ce que je pourrai d’ici. Je sais
combien vous teniez à ce trésor.

Soyez remercié d’avance pour le Baudelaire. Mais je ne vois pas
comment vous payez de retour - dans les deux sens!

Quant à Celan, voici de quoi il s’agit. Je lance fin février une revue
“CIBLES” consacrée a la Traduction et a l’Interprétation. Je souhaiterais
de tout mon cœur une participation roumaine et comme Paul Celan a
fait l’objet de plusieurs études ici sans qu’on ait jamais bien évoqué
son travail à Bucarest, il m’a semblé que vous étiez indiqué pour rendre

Paul André
Lauréat de l’Academie française
Tél. (021)615743      1816 Chailly-sur-Clarens (Vaud),
                                                         le 22 janvier 1968

Cher ami,
Merci de votre mot, qui m’engage à vous adresser le texte inclus,

où il m’a semblé utile de situer Brancuçi en face de certaines tendances
modernes.

A propos: auriez-vous, peut-être, quelques bonnes photos de son
oeuvre? Merci d’avance.

Croyez, cher ami, à ma sympathie la plus cordiale.
Voici un aperçu de mes publications:
Survivants, 1939
Caprices, 1940
Hugues Capet roi de France, 1941
La Jeunesse de Bayle, tribun de la tolérance, 1953 – Couronn

par l’Academie française, 1954.
Votre Affaire et votre publicité, 1955
Les Propos du gourmet, Prix littéraire du Tastevin, 1961.
Visages spirituels de la Suisse, 1968
Médaille d’honneur Eugène Ysaye, 1967, pour mes études de

musicologie à paraître en volum sur le titre Le chant des cordes.
Violoniste et altiste.

Dem. Iliescu
Bd Caraiman 2C Bloc A3
Etaj III Apart. 16, Buzåu      Ion Caraion
                                                         Strada Vigoniei, Nr. 8

Bloc 10, Scara G, Etaj III, Ap 205
                                                         Bucuresti, Sector V

        Buzãu 25.06.1968
Dragã Ioane,

Am fost în posesia scrisorii tale abia asearã cînd m-am întors din
munþii Vrancei unde m-am deplasat în interes de serviciu. De aceea
mã grãbesc sã-þi rãspund imediat.

Nu trebuie sã te alarmezi cu privire la executarea silitã care
urmeazã ca o consecinþã fireascã a respingerii recursului. Ea nu se
va face imediat ºi dacã s-a pus sechestru pe lucrurile soþiei, aceasta
va face contestaþie la executare. Contestaþia va avea ca motiv tocmai
aceastã situaþie de fapt, care se poate dovedi cu martori, ºi din care
trebue sã rezulte, pentru instanþã, cã lucrurile sechestrate sînt pro-
prietatea, personalã a soþiei. Contestaþia la executare suspendã
executarea iar judecarea în fond va dura de aºa manierã ca eºalonarea
plãþii sã se facã în mod normal.

O eºalonare convenþionalã este ºi aceasta posibilã dacã
reclamantul cade de acord. Aceasta depinde de conducerea
cooperativei recte de preºedinte ºi ºef contabil cu care trebuie sã se
ia contact stabilindu-se modalitatea de platã <un angajament scris>.

Pentru a se realiza pe teren cele de mai sus este nevoie sã se
intereseze cineva mai de aproape, la Patîrlagele. Eu voi lua contact
cu avocatul Dumitrescu ºi-i voi explica cum vãd eu lucrurile, dar soþia
fratelui trebuie sã meargã la el pentru a-i da cele necesare contestaþiei
la executarea (în cazul cînd coperativa nu cade de acord a primi suma
în rate).

Am vãzut ºi cazuri cînd cineva din afarã (o rudã) a fãcut înþelegere
cu creditorul pentru a plati ea datoria eºalonat. Cred cã ar fi bine
sã-ncerci ºi tu acelaºi lucru - obligîndu-te sã-i dai cîte 500 lei lunar
(bine’nÆeles spun aceasta ca urmare a faptului cã tu eºti dispus sã o
faci - dupã cum rezultã din scrisoarea ta).

Nu vreau sã-þi mai scriu cît de mult regret aceastã întîmplare
neplãcutã ºi neputinþa oamenilor de a intra realmente în inima lucrurilor.
Corectarea solicitatã de procuror în ºedinþã ar putea sã formeze motivul
pentru o cerere de recurs în supraveghere (fãcut de el) care ar avea
cel mult un efect moral. Restituirea dosarului la Patîrlagele pentru a-i
obliga ºi pe giranþi la platã este un nou motiv ca executarea sã nu
aibã loc imediat. De aceia socotesc necesar a se lua contact direct cu
cooperativa spre a o convinge cã o înÆelegere - angajament de platã -
i-ar fi profitabil. Totdeauna executãrile silite nu sînt dorite de executanþi,
ºi se fac cînd nu mai [este] nimic posibil.

Faþã de acestea tu cîntãreºte ºi ia mãsurile ce crezi de cuviinþã.
Partea privitoare la avocatul Dumitrescu o voi rezolva eu ºi-þi voi
comunica.

Pentru aflarea unui serviciu pentru fratele tãu mã voi interesa de
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ce témoignage. Peut - être pourrait - on envisager un: PAUL CELAN
TRADUCTEUR, TEL QUE JE L’AI CONNU (???) ce qui vous laisserait
plus de latitude, l’accent étant mis sur l’aspect “traduction”, quelle que
soit la langue d’arrivée. Et si l’on avait par hasard publié des articles
ou recensions dans votre presse (peu importe leur ancienneté), je
serais heureux de prendre en traduction française les meilleurs qui se
rapportent aux problèmes de la Traduction.

Pour l’ampleur de l’article: ce que vous aurez choisi de faire.
Pourriez - vous me faire parvenir votre contribution pour le début

de février?
 Avec l’expression de ma vive gratitude, veuillez croire, cher

monsieur Caraion, à mon fidèle souvenir et à mes sentiments les
meilleurs.

         Louis Truffaut
         E.T.I. Université
         2, rue de Candolle

GENEVE       (Suisse)
P.S. Peut-être possédez - vous un texte manuscrit de Celan don’t

vous pourriez m’envoyer une bonne photocopie que nous
reproduirions?

Merci.

exp.: Marcel Brion Monsieur Ion Caraion
32 rue du Bac. ªoseaua Colentina 7 Bloc OD 40 et. I ap. 5
Paris VII Bucarest II Roumanie
ACADEMIE FRANCAISE 13 Septembrie 1970
32 rue du Bac
Paris VII

Cher Monsieur,
Je vous remercié de votre aimable lettre et de votre invitation à

collaborer à votre revue. J’aurais acceptè volontiers votre offre si je
n’étais déjà accablé de travail, ce qui me prive du plaisir de vous donner
des articles.

Croyez que je le regrette beaucoup, et acceptez, cher Monsieur,
avec l’expression de ces regrets, celle de mes meilleurs sentiments.

Marcel Brion

Nicholas Catanoy
3 Rue S. Barbou DLUI. ION CARAION
LES AGEUX (Oise 60)
FRANCE ªoseaua Colentina 7 Bloc OD 40 Et. I Ap. 5

Bucarest II
Roumanie

DR  NICHOLAS CATANOY
CORRESPONDENT:
PRISM INTERNATIONAL
WEST COAST REVIEW
BOOKS ABROAD 4, 3,1971

Dragå Ioane:
Sosind ºi confirmând cele cinci plicuri pentru a te liniºti.
Le-am rezervat pentru sãptãmâna ce vine. Dupã finisãri le voi

trimite urgent editorului. La Londra aceiaºi tragedie ca ºi în Franþa.
Marile case editoriale au înghiþit toate editurile mai mici ºi oameni cu
o experienþã de peste 30 de ani în activitatea redacþionalã au fost
concediaþi. ïn Franþa nu au fost scutiþi nici unii membrii aparþinând
Academiei Goncourt. Mã felicit cã nu am abandonat definitiv legãturile
cu cei de dincolo de Atlantic. Cu sãnãtatea împãrtãçesc aceleaºi
necazuri ca ºi matale. ïn oriºice caz nu intenþionez sã-Æi administrez
nici un antidot pentru a mã degaja. Promisiunile rãmân valide. Aº dori
sã facem o conversaþie. Sã nu fixãm termene în privinþa publicaþiilor.
Acest lucru mã depãºeºte. D’accord?

Virând spre zãri mai clare. Includ un xerox cu traducerile lui
Newlove, care au apãrut în No. 8/1971 al revistei The Contemporary
Literature in Translation. (Dacã ai posibilitatea sã-i înºtiinþezi ºi pe
ceilalþi care au apãrut în acelaºi numãr, - Virgil Teodorescu, Geo
Dumitrescu, Nichita Stãnescu ºi Saºa Panã, - þi-aº rãmâne dator,
pentru cã m-ai scuti de corvezi.) Vei primi revista de la Schroeder. A
propos de susnumitul. Mã bucur cã ai început sã comunici cu el ºi cu
ceilalþi poeþi canadieni. Contactele directe sunt cele mai fructuoase.

O nouã propunere. În cadrul interviewurilor pe care le fac pentru

editura New Yorkezã, Viking Press. Eºti dispus sã-mi trimiþi un eseu
de aproximativ 4-6 pagini dactilografiate, în limba engleza (Voi face
stilizarea yankee) legat de tematica LITERATURE AND TECHNO-
LOGY. Mai precis. Influenþele tehnologiei asupra culturii contemporane
cu referinþã specialã, la opera personalã. Rãspunde-mi te rog pânã la
20 Aprilie, dacã e posibil. Dupã aceastã datã vom pleca prin Europa
pentru aceste interviewuri. Vom fi în þarã probabil pe la sfârºitul lui
iunie, iar în Franþa, la sfârºitul lui August. (Dacã eºti de acord am sã-Æi
trimit întrebãrile privind tematica de care îþi aminteam mai înainte.)

Dorindu-þi numai bine ºi sãnãtate. Cu toata dragostea,
[N.C.]

P.S. Poza, pentru a ne putea identifica.
Þi-am expediat un Ezra Pound (Volum personal. Pãstreazã-l te rog)

[N.C.]
3 Rue S. Barbou
LES AGEUX (Oise 60)
FRANCE

N. Tertulian
PEN-club, 66 Rue Pierre Ion Caraion
Charron „România Literarã”
Paris VIII Bul. Ana Ipãtescu 15

Bucarest
Roumanie

Paris 7 februarie 1971

Dragã Caraion,

Iartã-mã cã-þi scriu cu atîta întârziere, nu este însã pentru tine un
secret cã stilul de viaþã aici abia îþi permite sã respiri. Stagiul meu la
Paris - foarte interesant ºi foarte profitabil pentru mine - se dovedeºte
departe de a semãna cu o vacanþã prelungitã sau cu un simplu voiaj
de plãcere. A trebuit sã pregãtesc o serie de conferinþe (sau cum se
zice aici: des exposésdes exposésdes exposésdes exposésdes exposés)  în cadrul instituÆiei unde sînt invitat: tensiune,
tracul inevitabil, concentrare extremã etc. Pînã la urmã, je suis bienje suis bienje suis bienje suis bienje suis bien
sortisortisortisortisorti. (Gaëtan Picon ºi ÉÉÉÉÉcole Pratiquecole Pratiquecole Pratiquecole Pratiquecole Pratique par mulþumiþi).

Nu am uitat dorinþele exprimate de tine; oamenii sînt însã aci atît
de ocupaþi, încît cred cã va fi greu sã obþin mare lucru pentru reuºita
voastrã. Voi încerca totuºi. Dacã mai ai vreo dorinþã sau sugestie, îmi
poþi scrie sau, dacã Geta nu “a pornit” încã (sper totuºi cå scrisoarea
de faþã nu o va mai gãsi la Buc.), îmi poþi transmite prin ea.

Te rog sã transmiþi lui Sami ºi lui Dimisianu cã am îndeplinit
rugãminþile lor: lui Ion Horea cã nu am uitat ceea ce m-a rugat.

Aflu aci cu surprindere cã ceilalþi colegi de la Universitate, trimiºi

ineditineditineditineditinedit
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la Sorbona, primesc acasã salariul integral; eu însã am “concediu
fãrã platã”! Mi-aþi face un serviciu dacã la una din rubricile voastre
(“Prezenþe peste hotare...; etc.) aþi insera o scurtã informaþie despre
modesta mea activitate aci. Ce sã fac: trebuie sã-mi pun în valoare
meritele! O cer ºi legile junglei noastre literare; la întoarcere voi încerca
astfel sã-mi legitimez ºi revendicãrile elementare faþã de Universitate.

Îþi transmit þie ºi Valentinei cele mai calde salutãri, iar tuturor
prietenilor de la revistã gîndurile cele mai bune

Cu prietenie
Nae Tertulian

P.S. Textul scurtei “informaþii” despre care îþi scriu mai sus ar putea
suna astfel: La invitaþia instituþiei de învãþãmînt superior ÉÉÉÉÉcole Pratiquecole Pratiquecole Pratiquecole Pratiquecole Pratique
des Hautes Etudesdes Hautes Etudesdes Hautes Etudesdes Hautes Etudesdes Hautes Etudes (Sorbona) din Paris, N. Tertulian a prezentat în
cadrul cursului “Histoire de la conscience littéraire” al profesorului
Gaëtan Picon ºi în cadrul seminarului de sociologia literaturii condus
de Jacques Leenhardt (succesorul lui Lucien Goldmann), o serie de
expuneri pe temele “Sociologia literaturii ºi estetica”, “Problemele
filozofice ale esteticii contemporane: B. Croce ºi George Lukács”.

Nicholas Catanoy
3 Ruc S. Barbou
LES AGEUX (Oise 60) DLUI ION CARAION
FRANCE ªos. Colentina No 7. Bloc OD 40. Et.I, Ap. 5

Bucharest 2
ROUMANIE

F. URGENT
4 /4 /971

Dragã Ioane:

Telegrafic ºi cu scuzele anticipate:
1/ Am fost la Honfleur lãsând manuscrisul tãu lui Pierre Jean

Oswald. Trimite-i urgent (în limba francezã, câteva date autobiografice.
O paginã bãtutã la maºinã). De asemeni, expediazã-i un volum
(Necunoscutul ferestrelorNecunoscutul ferestrelorNecunoscutul ferestrelorNecunoscutul ferestrelorNecunoscutul ferestrelor. Dedicat). În aceiaºi ordine de idei. În
corespondenþa cu Oswald, menþioneazã numele meu ºi faptul cã
reprezint “parola ta” în Franþa.

2/ Cum stai cu Antologia Canadianã. Urmãtorii poeþi m-au întrebat
dacã au apãrut în reviste ºi daca vor apare în Antologie (Când. Sau
pe când): G. Bowering, Henry Beissel, L. Cohen, I. Dudek, L. Cormier,
J. Glassco, R. Gustafson, L. A. MacKay, Tom Marshall, Alden Nowlan,
A. Purdy, F. R. Scott, R. Souster, M. Waddington, D. Lee, M. Bullock.

3/ Întrebare: Eºti dispus sã publici o Antologie a prozei canadieneAntologie a prozei canadieneAntologie a prozei canadieneAntologie a prozei canadieneAntologie a prozei canadiene
(Nuvele. Short StoriesNuvele. Short StoriesNuvele. Short StoriesNuvele. Short StoriesNuvele. Short Stories) pe anul ce vine? Ai toate copyrighturile.
Inclusiv materialele (Xeroxuri. Eventual volumele)

Aºtept doua rânduri. Plecãm pe 27 Aprilie.
Cu toata dragostea.

s.s./indescifrabil

Adresa lui Pierre  Jean Oswald:
16 Rue des Capucins, 14 Honfleur, Normandie, FRANCE

Exp. Petre Solomon
Chez Charles Moisse Dl. ION CARAION
40 Avenue Ernest Renan ªOSEAUA COLENTINA 7
Bruxelles III BLOC OD 40, et. I, ap. 5

BUCAREST II
ROUMANIE

27 IV 1971
Draga Ioane,

Îþi scriu la repezealã aceste cîteva rînduri, pentru a te saluta din
Belgia, pe tine ºi pe ai tãi, cu mare drag, ºi pentru a-þi trimite poemele
cerute - walone çi flamande - (vei alege ce vei socoti nimerit), dupã
care am umblat, crede-mã, destul de mult în nãuceala mea, n-am
uitat de voi toþi (cred cã cunoºti bine acestã nãucealã, rezultat al
agresiunii de fiece clipã a vitrinelor, a zgomotelor, a feþelor, ºi a
obiceiurilor strãine).

Am vãzut lucruri foarte frumoase, mai ales la Bruges ºi Gaud, ºi
sper acum sã dau o raitã prin Olanda.

Jonkheere e f. drãguþ, am fost deunãzi la biroul lui, unde mi-am
ales niºte cãrþi, ºi i-am dat adresa ta ca sã-þi trimitã ºi þie. Poetul Charles
Moisse e, de asemeni, f. dråguþ, ºi a avut fericita idee de a mã gãzdui.
Dacã poþi, nu-i omite din paginile pe care le închini Belgiei în “România
Literarã”. Cu drag,

Petricã

Prof. Mariano Baffi
Via Piero Foscari, 117
00139 ROMA

D.sale
D.lui ION CARAION
ºoseaua Colentina, nr. 7
bloc OD etaj I ap. 5
BUCUREÇTI sect II
– ROMANIA –

Prof. Mariano Baffi
Via Piero Foscari, 117
00139 ROMA

Roma, 2 iulie 1972

Mult stimate Domnule Caraion,
cu cea mai mare plãcere

am primit, acum cîteva zile, scrisoarea Dv., ºi, ieri, cartea pe care
v-aþi binevoit de a mi-o trimite. ªi din partea soþiei mele. Vã mulþumesc
din inimã.

Din scrisoarea Dv. aflu cu plãcere cã în toamnã veþi fi la Roma: Vã
voi revedea cu plãcere. De la 1 septembrie voi fi neapãrat la Roma.

Am în gînd sã viu la Bucureºti în luna lui August, dar nu ºtiu dacã
Dv. veþi fi acolo.

În cea ce priveºte editarea în limba italianã o culegere de poezii
ale Dv., m-am gîndit ºi la aceasta, ºi sper de a putea realiza ceva în
acest sens. În curînd voi publica unele poezii în “Il giornale dei poeti”,
de la care Redacþie fac parte.

În aºteptarea unei proxime revedere, Vã rog, stimate Domnule
Caraion, de a primi complimentele mele cele mai cãlduroase.

Cu toatã prietenie,
(Mariano Baffi)
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fãrã sã mã gãseºti. Nimeni nu mã gãseºte, dar, din timp în timp, tot
mã gãseºte cîte cineva.

Sã sperãm cã, în anul acesta, vei fi tu acel „cîte cineva”.
Te îmbrãþiºez,

21 ianuarie 1975 Geo

Mihail Petroveanu
Hotel des Beaux Arts Fam. Marius Enãceanu
2 rue Toussaint Feron (pour Ion Caraion)
Paris, 13 12, Passage du Chantier

Paris, 12

REDACÞIA PUBLICAÞIILOR PENTRU STRÅINÅTATE
Redacþia ºi administraþia
Strada Ion Ghica, 5
Telefon 15.35.88

Domnu’ Ion,

M-am plictisit sã te tot aºtept în rue Madame, unde m-ai plantat
de patru (sau cinci?) zile...

P.S. 1: Mâine d.a. mã întîlnesc cu Jean de Beer.
P.S. 2: Dimineaþã voi ºti dacã ºi cînd mã mut sau ne mutãm la

P.E.N. Club.
P.S. 3: Salutãri pentru Enãceni.

[Note] : Aºadar mâine între 8 ºi 8.30 aºtept cu necesitate telefonul
tãu la hotelul cunoscut al Artelor.

Mergem mâine searã la Jonas ori nu?
Ce e cu telefonul Enãcenilor? (Transfort?)

Geo Bogza
Piaþa Cosmonauþilor Domniei sale
5-A Domn-lui ION CARAION

ªoseaua Colentina 7
Bloc OD 40
Scara 1 Ap. 5

Dragul meu Caraion,
Cãrþile au ajuns la mine, între paginile lor cu mirosul unei întregi

florårii - la propriu ºi la figurat.
Sînt foarte mîhnit, ºi te rog sã mã ierþi, cã m-ai cãutat de atîtea ori,

Exp. Ion Apostol Popescu
Piaþa Unirii Domnului
bl. 2, sc. 2, et. 3, apt. 27 ION CARAION
3475-Gherla ªoseaua Colentinei nr. 7
jud. Cluj Bloc OD40, etaj 1, apt. 5

- sector 2 -
72242-BUCUREÇTI

Gherla, 31-I-1980

        Dragã Ioane,
Vã trimitem ca întotdeauna toatã dragostea noastrã ºi voia cea

bunã. Deºi nu mai avem nici o veste de la tine, ne cuprinde dorul ºi în
orele de catifea vã cãutãm cu drag. Din septembrie, n-am mai avut
bucuria sã-ti vedem scrisul nespus de frumos.

Pe aici este un ger amarnic, parcã a rostogolit peste noi toate
meleagurile lui Ibsen. ªi cu toate acestea, am urcat duminicã la Nicula
- cu Deniu Serafim ºi alþi prieteni - ºi a fost încîntãtor.

ªi am þinut sã-þi trimit totodatã calendarul pe 1980 al Editurii
“Meridiane”, care reproduce o picturã pe sticlã de a lui Ilarion Mureçanu
de la Nicula, aºa cum se menþioneazã ºi pe cartonaº. Mai nou este
suprasolicitat ºi-i merge renumele pe glob.

Dvoastrå ce mai faceþi? Cu mare inimã vã aºteptãm pe la noi,
cînd timpul va fi mai amabil. ªtim cã dna Valentina este aceeaºi
minunatã mamã ºi gospodinã, iar Marta va fi ºi mai mare ºi cîntînd de
frumuseþe de cînd n-am mai vãzut-o.

Cred cã ai sughiþat într-o noapte. Au fost pe la mine Miliadaº,
Sãlãjin etc. ºi închinînd ziuå la ziuå te-am evocat ºi eu ºi Teohar cu
toate fîntînile inimii.

Cãlin nu ne scrie decît din an în an: ce mai generaþie! Mãriuca vã
îmbrãþiºeazã pe toþi. Sãrutãri de mînå doamnei. Mari succese Martei.
Cu devotament, Ion Apostol Popescu.
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CUM L-AM CUNOSCUT PE LIVIU REBREANU

Gh. CristescuGh. CristescuGh. CristescuGh. CristescuGh. Cristescu

Cu aproape douåzeci de ani în urmå, l-am cunoscut
pe Dan Smântânescu (n. 3 ianuarie 1909 - m. 1999 sau
2000), publicist. LicenÆiat în Litere çi Filosofie, diplomat
al Çcolii Superioare de Arhivisticå çi Bibliologie din
Bucureçti, profesorul universitar dr. Dan Smântânescu
a avut o existenÆå tumultuoaså. ïn timpul Primului Råzboi
Mondial a fost evacuat la Iaçi, împreunå cu familia. De
acolo, în împrejuråri ciudate, necunoscute nouå, viitorul
publicist a transmis, cu unul din fraÆii såi, un mesaj scris
lui Lenin, din partea unor „revoluÆionari”! Ulterior, a fost
unul din secretarii particulari ai lui Nicolae Iorga, unul
din profesorii de Limba românå ai Regelui Mihai I. Din
cele spuse nouå de Dan Smântânescu, tatål såu a fåcut
parte din SiguranÆa Statului, fiind în slujba directå a
Regelui Ferdinand. Posesor al unei bogate arhive, inte-
lectual cu un farmec deosebit al povestirii, gongoric
uneori, Dan Smântânescu mi-a fost multe zile un plåcut
(çi sfåtos) interlocutor.

ïntre documentele ce le-am cumpårat de la Domnia
sa se aflå çi o scrisoare semnatå de Gh. Cristescu, zis
„Plåpumaru”, militant socialist, primul conducåtor al
comuniçtilor din România. Scrisoarea respectivå, care
i-a fost – dupå cum ne dåm noi seama – comandatå,
relateazå un fapt important pentru istoria literarå: cum a
fost salvat, poate chiar de la moarte, scriitorul Liviu
Rebreanu, urmårit de ocupanÆii Bucureçtilor pentru
„nesupunere la mobilizare”. Se çtie cå autorul PåduriiPåduriiPåduriiPåduriiPådurii
spânzuraÆilor spânzuraÆilor spânzuraÆilor spânzuraÆilor spânzuraÆilor urmase, între 1903 çi 1906, Academia
Militarå „Ludoviceum” din Budapesta, dupå absolvirea
cåreia este timp de doi ani sublocotenent în Regimentul
2 Honvezi Regali din Gyula. ïn 1908 demisioneazå din
armata austro-ungarå, se retrage un timp la Prislop,
unde tatål såu era învåÆåtor, din octombrie 1909
stabilindu-se la Bucureçti. La 15 februarie 1910 este
arestat la cererea guvernului ungar çi încarcerat la
Våcåreçti. Extrådat în mai, este întemniÆat la Gyula
pentru „delicte såvârçite în timpul carierei militare”. Este
eliberat în august 1910, când revine la Bucureçti, unde
se ocupå mai întâi de publicisticå, pentru a se dedica
apoi literaturii. ïn timpul Primului Råzboi Mondial råmâne
în Capitala ocupatå de nemÆi, fiind din nou arestat.
Evadeazå çi ajunge la Iaçi, unde este primit cu sus-
piciune. ExperienÆa de viaÆå a acestor ani constituie
substanÆa epicå a romanului-jurnal CalvarulCalvarulCalvarulCalvarulCalvarul, publicat
în 1919. (Ion C. RogojanuIon C. RogojanuIon C. RogojanuIon C. RogojanuIon C. Rogojanu)

„Era în anul 1916 -17, Æara noastrå era intratå în
Råzboi çi dupå scurt timp Muntenia a fost ocupatå de
armatele germane çi aliaÆii såi pânå la Focçani çi oraçul.
ïntr-o searå pe la ora 8 - 9 a sunat soneria de la casa
mia, m-am dus så våd cine e, nu cunoçteam persoana.
Må întreabå dacå Dnu Cristescu e acaså, i-am råspuns
cå eu sunt. Mi se adreseazå cu rugåmintea sål primesc
cå are o mare rugåminte la mine såi dau un ajutor în
necazul lui. Lam primit în Birou meu çi el începe am
vorbi, spunândum cå e Român Transilvånean çi soldat
în armata ungarå. A dizertat cå nu a vrut så lupte con-
tra Patriei Române. Çi este cåutat de autoritåÆile Militare
ungare çi dacå îl prind îl împuçcå. Ajutåmå. Iam
råspuns cum pot sål ajut eu, cå suntem ocupaÆi de
inamic çi de unguri çi eu nu am nici o calitate oficialå,
eu sunt Socialist.

Noi din teritoriu ocupat, suntem prizonieri inamicului
ce a ocupat jumåtate din Æara noastrå çi cum pot eu så
te salvez. Apoi eu sunt în pericol în faÆa ocupantului çi
cine tea îndrumat la mine, de a te salva, cå eu nu am
meseria de contrabandist, eu sunt Plåpumar. El, Liviu
Rebreanu îm råspunde cå cine la trimes la mine ia spus
cå numai eu îl pot salva. Mam temut så nu fie un agent
al ocupantului, ca sub masca omului în primejdie så
afle dacå eu Cristescu nu fac acte de spionaji contra
ocupantului. Ca såm risipeascå or ce suspiciune îm
declarå cå la trimes pictoru Steriade cu care eram
prietin. Dupå discuÆii temåtoare iam zis lui Liviu såm
spue el cum înÆelege cå sar putea salva. Çi îm declarå
cå numai pe la Focçani. Eu îi obiectez cå acolo e zona
periculoaså, acolo e GraniÆa, la Focçani e armata
germanå la zidu de sârmå çi dincolo de sârmå e armata
Românå. Dupå ezitåri din partea mia, îi råspund cå eu
voi chema un tovaråçi al meu de la Focçani çi dacå el
nia putea da un sfat, o îndrumare.

Ii spun lui Liviu så vie peste 10 zile la mine.
Råmânând singur încep så må fråmânt cu gândul cm
pot sål ajut. Am luat o hotårâre riscantå. Am chemat
de la Focçani pe secretaru partidului Socialist Panait
Popescu meseriaçi cizmar çi om de încredere.

In timpu ocupaÆii germane or ce cetåÆean era obligat
ca så facå corespondenÆå numai prin poçtå. Cine va

pagini regåsitepagini regåsitepagini regåsitepagini regåsitepagini regåsite

NotåNotåNotåNotåNotå..... Scrisoarea lui Gh. Cristescu, trimiså în 1969 unui oarecare Tålåbescu din Bucureçti, a fost publicatå
parÆial, stilizatå çi corectatå ortografic, de Petrache Dima în Revista noastrå Revista noastrå Revista noastrå Revista noastrå Revista noastrå din Focçani, anul XIV (serie nouå),
nr. 113 - 115 octombrie - decembrie 1985, pp. 2098 - 2099. Am optat pentru transcrierea integralå çi neprelucratå
a textului nu atât pentru a se evidenÆia pregåtirea çcolarå a primului secretar general al partidului comunist român,
cât pentru a pune la dispoziÆia lingviçtilor interesaÆi o mostrå de limbå românå scriså de la mijlocul secolului XX,
aparÆinând unui vorbitor cu studii primare, çcolit la începutul aceluiaçi veac. Çi ca un avertisment pentru naÆiune,
care îçi va avea demnitariicare îçi va avea demnitariicare îçi va avea demnitariicare îçi va avea demnitariicare îçi va avea demnitarii, cum zicea S.MehedinÆi, aça cum îçi are dascåliiaça cum îçi are dascåliiaça cum îçi are dascåliiaça cum îçi are dascåliiaça cum îçi are dascålii. (VVVVV.A..A..A..A..A.)
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îndråzni så trimeatå corespondenÆå pe cåi dosnice va
fi aspru pedepsit, erau date proclamaÆii afiçate în acest
fel. Tovaråçiu Panait Popescu chemat de mine a venit.
Cum çtiam cå lucru nu era, nefiind material, lam întrebat
dacå are de lucru. Mia råspuns cå nu çi am declarat
cå nici eu nu am. A început o discuÆie pe aceastå temå.
Eu am avansat spunându-i cå am fåcut o micå contra-
bandå la Tiraspol cu un tovaråçi Bårbier, dar nu se
câçtigå, dar am aflat cå pe la voi la Focçani sar putea
face ca så scoatem pâinia. Iam mai adåugat cå un
cunoscut ne poate da o marfå de care are în Moldova
nevoe mare çi noi ne vom îndulci ceva viaÆa. Tovaråçiu
meu Panait mia råspuns cå el va cerceta çi dupå 10 -
12 zile va veni såm dia un råspuns.

A venit, mia spus cå se poate face dar cu mare
greutate, eu iam atras atenÆia ca så fie prudenÆi, ca så
nu cådem. Panait mia declarat apoi cå e sigur, cå cine
ne då putinÆa a trece marfa e un soldat socialist. La
aceastå declaraÆie cå sigur iam declarat cå marfa e un
om çi plåteçte bine. El e dizertor din armata Ungarå, e
soldat Român din Transilvania çi na vrut så meargå
contra naÆiei lui, contra României. La auzu cå marfa e
om, a apårut o greutate mare. Mia spus tov Panait cå
se duce napoi så vorbeascå cu contrabandistu, dacå
se poate trece un om. Dupå câteva zile sa întors cu
råspunsu cå îl poate trece dar pretinde bani în nainte.
Iam råspuns cå da. Liviu care avia ficsatå a veni la
mine ziua, dar seara a sosit. Lam pus în contact cu

omu contrabandistului. Dupå discuÆii sa stabilit cå în
noaptea viitoare så plece. Au dormit la mine. Am trimes
a se cumpåra biletele de Tren, un om al meu. Au plecat
çi au ajuns cu bine la Focçani. Am mers unu în nainte
çi cel lant la distanÆå în urmå. Ajunçi deci la Focçani,
au luat contact cu contrabandistu imediat. Din acea
searå Liviu a fost obligat så locuiascå la contrabandist,
ascuns, pânå va veni o noapte så le fie de folos, adicå
o noapte întunecatå cu ploae, furtunå, tråsnete, au
açteptat 13 nopÆi. Pe o açia noapte au påråsit
ascunzåtoarea plecând cåtre punctu de trecere în
teritoriu liber. De la o anumitå distanÆå cåtre locu de
unde era treceria sau låsat jos çi dabuçile au mers la
sârma ce despårÆiea teritoriu ocupat de germani la cel
liber. Acolo o santinelå germanå cu care era în legåturå
au tåiat sârma cu o foarfecå specialå, cât pot trece un
omu.

In acia vreme nu se cunoçtea dupå spusa lor
electrificaria sârmi çi nici soneria de alarmå. Lau trecut
pe Liviu pe påmântu libertåÆii. Dupå câÆiva paçi de mers
a fost învåÆat Liviu så strige santinela. A fost arestat çi
dus unde cere o atare arestare. Astfel a scåpat Liviu
cu viaÆå ca så nu cadå în mâna Ungurilor çi så a fi
înpuçcat. Un amånunt care nu lam cunoscut çi care te
minuneazå, contrabandistu era frate cu prietinu meu
socialist Panait Popescu, care nia ajutat sål trecem pe
Liviu în teritoriu liber.

In cartia care a scoso soÆia lui Liviu dupå moartea
lui, vorbeçte cå a fost ajutat de un cizmar çi nui spune
numele çi nici al meu care am avut rolul principal. Iam
scris Dnei Rebreanu de ce nu a venit så må întrebe ca
så dau datele de mai sus, ca så fie tipåritrå pe date
reiale, nu romanÆatå. Cine sa opus ca numele lui Panait
Popescu så nu fie cunoscut çi apoi al meu. Dna
Rebreanu nu mia råspuns nimic. Dacå ar mai fi în viaÆå
amicu meu Steriade ar spune cå el la trimes la mine.
Mai este în viaÆå ingineru Puiu Cåtunaru cu soÆia sa,
cu domiciliu în str. Sandu Aldea No. 40, care çtia de
rolu meu în treceria lui Liviu în Moldova.

Dupå înfrângerea germanilor au venit în Bucureçti
familia Regalå cu guvernu çi toate autoritåÆile ca çi
refugiaÆi çi Liviu. Dupå un timp a devenit scriitor çi
dådea autografe la Libråria Haçef din str. Lipiscani.
Directoru librårii era un profesor la çcoala din calea
Dudeçti Mircia-vodå de convingeri socialiste mai în
nainte, îm scapå numele. Deci întâlnirea cu mine a
fost dramaticå cå Liviu cu lacrimi în oichi a spus cu
gura mare, åsta ma scåpat cå sunt în viaÆå cu tovaråçiu
lui Panait. Am vorbit de directoru Haçefului pe când
era directoru çcoalei evreeçti din Calia Dudeçti mai çtie
cå eu am dat o bancå çcoalei pentru copii çi purta
numele meu donator çi poate så confirme cele ce le
scriu post mortum cå mi sa cerut çi så restabilim
adevåru care e în mers çi nici o putere din lume nul
poate opri.

     GhiÆå Cristescu,
8 august 1969, Cålimåneçti Vâlcia”
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ION MINCU -
CORESPONDENæÅ

Existå în naturå çi în omenire fenomene
extraordinare, înregistrate ca atare, la care privim
uimiÆi. Aça este viaÆa çi opera lui Ion Mincu.

Fl.Stånculescu

ïntre personalitåÆile emblematice pe care oraçul de
pe Milcov le-a impus culturii çi civilizaÆiei româneçti se
numårå, la loc de cinste, arhitectul Ion Mincu.

S-a nåscut la 11 februarie 1852 într-o familie înståritå,
tatål såu – Pavel, fiind negustor çi proprietar.

Copilåria çi adolescenÆa au purtat semnul unor
puternice înclinaÆii artistice pe care obiceiurile casei
pårinteçti le-au stimulat.

Surorile sale mai mari, Ecaterina Ecaterina Ecaterina Ecaterina Ecaterina (Caterina sau
TinculiÆa) çi Sultana Sultana Sultana Sultana Sultana – mama lui Duiliu Zamfirescu, cântau
la clavir çi aveau amândouå glasuri plåcute de mezzo-
soprane.

Bådia Çtefan Çtefan Çtefan Çtefan Çtefan urmase cursurile Çcolii de Belle Arte,
fiind elevul lui Gheorghe Tattarescu. Devine profesor de
desen çi caligrafie la Gimnaziul din Focçani, încå de la
înfiinÆarea acestuia (1866).

Råmas necåsåtorit, participå la seratele muzicale de
la Elena Simionescu-Rîmniceanu, fiica surorii sale
Ecaterina, sau organizeazå el însuçi, împreunå cu fraÆii
såi, de asemenea foarte înzestraÆi, Nicu Nicu Nicu Nicu Nicu çi SiÆa SiÆa SiÆa SiÆa SiÆa çi cu
nepoÆii såi Zamfireçti, o micå orchestrå, pentru care Duiliu
Zamfirescu procura partituri de la magazinele
Sandrovitsch, Gebauer sau direct de la Viena.

Chiar båtrânul Pavel Mincu îçi luase obiceiul så
petreacå ceasurile de searå cu un flaut de os cumpårat
demult de la un negustor vienez. Din partea acestor rude,
Ion Mincu moçteneçte sensibilitatea, predispoziÆia spre
visare, dragostea de frumos, disponibilitatea muzicalå çi
plasticå, talentul.

Ion Mincu a fost prieten çi vecin cu Dimitrie C.Ollånescu-
Ascanio (1849 - 1908) – jurist, diplomat, poet, prozator,
dramaturg, critic literar, eseist, traducåtor çi academician
– çi Gheorghe ÇonÆu (1851 - 1877) – eroul cåzut la datorie
la asaltul GriviÆei din 30 august 1877 – alte douå perso-
nalitåÆi care au cinstit Focçanii çi neamul.

Mincu a urmat cursurile çcolii primare în Focçani, iar
pe cele liceale, începute la Liceul „Unirea” Focçani çi
continuate la Liceul „Matei Basarab” din Bucureçti, le
absolvå în 1870, ca çef de promoÆie.

Se înscrie la Çcoala de Poduri çi Soçele din Bucureçti,
pe care o absolvå în 1874 cu „Medalia de Aur”. Angajat
în corpul tehnic al oraçului Bucureçti, aflå cå la Focçani,
prin destituirea inginerului Moroni „pentru incapacitate çi
rea voinÆå”, devenise vacant postul de inginer çi arhitect
al oraçului.

Ion Mincu solicitå acest post care i se încredinÆeazå,

provizoriu, la 3 decembrie 1874. O muncå uriaçå îl
açtepta, datå fiind starea de degradare în care se gåsea
pe atunci oraçul Focçani. La aceasta se va adåuga çi
atitudinea abuzivå çi råuvoitoare a primarului Gheorghe
Corbu (21 septembrie 1876 - 8 decembrie 1878), care
face ca çederea în oraçul natal så se încheie la 25 au-
gust 1877; când Mincu solicitå un concediu de 30 de zile
„pentru importante afaceri personale”.

ïn realitate, el se decisese så påråseascå definitiv
Focçanii çi så-çi continue studiile la Paris.

ïn arhiva Muzeului Vrancei existå 13 scrisori pe care
Mincu le-a trimis fratelui såu mai mare, Çtefan, documente
ce ne permit o analizå pertinentå asupra acestei perioade
din viaÆa sa. Ele sunt scrise pe hârtie velinå, groaså, cu
un scris regulat, egal çi citeÆ. Primele douå scrisori (din
septembrie 1877 çi 23 februarie 1878) au imprimatå pe
prima paginå, stânga sus, monograma: I.M.

Prima dintre scrisori este datatå „joi seara 1877
septembrie Viena”. Ion Mincu – în drum spre Paris – se
oprise pentru a se odihni la Viena. ïnainte de a vizita
capitala Imperiului Austro-Ungar, el Æine så povesteascå
fratelui såu peripeÆiile unui drum lung çi obositor. „Dupå
ce am plecat de la Måråçeçti çi trenul a început a-çi lua
viteza lui obiçnuitå, am stat mult timp pe banchetul
vagonului, pânå ce grupa ce låsam pe peronul de la
Måråçeçti începu så-mi disparå çi atunci, ceea ce nu mai
vedeam cu ochii, începui a vedea cu mintea; cu cât trenul
înainta mai repede cu atât obiectele din prejurdin prejurdin prejurdin prejurdin prejur treceau
ca niçte umbre çi cu ele gândul meu zbura înapoi”.

De la Roman – scrie Mincu– „avea så înceapå
nenorocirea mea”. La o haltå izolatå, trenul a trebuit så
stea o orå çi jumåtate din cauza întreruperii liniei.

Ajuns la Suceava, îl açteptau „alte bazaconii. Din
cauza întârzierii noastre trenul accelerat pornise çi deci
altå açteptare. Opt amarnice ceasuri am stat cåscând
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gura la plafonul gårii çi numårând båtåile ceasului. Cât
timp a fost încå ziuå am vizitat Suceava, unde am petrecut
câteva momente triste, dar plåcute. Fårå voia mea mi-a
venit în minte cântecul plåcut al lui Alecsandri „Dulce
Bucovina” çi am înÆeles focul cu care Petrino plânge pe
biata Bucovinå victimå. Am contemplat cetåÆuia cåzutå
în ruine, cuibul de vitejie al eroului Moldovei çi am întrebat
zidurile ei învechite unde-i sunt apåråtorii?”

De la Suceava la Viena „mi-a trecut os prin os” –
mårturisea Mincu fratelui såu.

„Tot ce am avut de plåcut pânå aici a fost Polonia çi
împrejurimile Vienei çi pe deasupra lor posiÆiunile încân-
tåtoare çi variate ale Bucovinei, dar în schimb câte neplå-
ceri am avut a trage!”

La Paris pleacå dupå douå zile, dupå ce vizitase Viena,
fågåduind cå la sosire îi va scrie „låmurit”.

ïn urmåtoarea scrisoare – 23 februarie 1878 – îçi
înçtiinÆa fratele: „Cu çcoala o duc bine; sunt întâiul întâiul întâiul întâiul întâiul la
clasificaÆie pentru trimestrul trecut.”

Pe baza scrisorilor de recomandare ale agentului
diplomatic al României la Paris, N. Callimaki-Catargi (4
noiembrie 1877) çi maestrului François Thierry-Ladrange
(26 iulie 1878), Ion Mincu a putut så se prezinte la
examenele de admitere la École Nationale et Spéciale
des Beaux-Arts, SecÆia Arhitecturå, fiind admis la 16 au-
gust 1878.

Aceastå prestigioaså Çcoalå NaÆionalå avea un sistem
de organizare diferit de alte instituÆii de învåÆåmânt, sistem
pe care Mincu îl explica fratelui în scrisoarea din 8 ianuarie
1881: „Cât pentru cursul oficial de care vorbeçti aflå cå nu
existå un curs oficial çi nici nu poate så existe într-o çcoalå
de bele arte çi tocmai prin asta ea devine dificilå. ïn orice
çcoalå din Paris, dupå o muncå de trei sau patru ani,
prevåzuÆi anume printr-un program, eçti sigur de a o ispråvi;
pe când la Beaux-Arts, lucrurile se petrec cu totul altfel.

Aça: SecÆiunea de Arhitecturå are douå clase, fårå
înså så-i fi trecut cuiva prin minte a preciza timpul în care
ele s-ar putea termina, cåci pe lângå muncå çi puÆinå
çanså se mai cere încå aplicaÆiunea naturalå, care înÆelegi
cå diferå de la un individ la altul.

ïn clasa a 2-a îÆi trebuie cel puÆin un an pentru a urma
cursurile de matematici çi alte ce pot avea aplicaÆiune la
Arhitecturå çi, dupå trecerea cu succes a examenelor, ai
dreptul a urma în celålalt an, cursul de construcÆiunea
generalå la care, dacå izbuteçti trebuie încå 6 menÆiuni
la diferitele concursuri de Arhitecturå, plus menÆiuni în
desemnuri dupå naturå sau bazå, în concursuri de orna-
ment etc. çi numai atunci treci în clasa 1-a în care-Æi
trebuiesc 9 menÆiuni (of! of! of!) în concursurile de
Arhitecturå, pentru a putea lua parte la concursul gen-
eral de diplomå. Vezi Dta cå toate astea nu se pot face
într-un timp hotårât mai dinainte, de vreme ce e vorba de
concursuri.

Sunt mulÆi cari de abia ispråvesc câte 10 ani (se
înÆelege cå sper så nu fiu din numårul lor) alÆii în câte 6,
alÆii nu ispråvesc deloc, cåci odatå ajunçi la vârsta de 30
ani, çcoala îi exclude imediat din numårul elevilor såi”.

Mincu începe o nouå muncå istovitoare, de zi çi de

noapte, pentru desluçirea tainelor artei sale preferate:
arhitectura. Mai mult flåmând, urmeazå cu îndârjire
cursurile çi proiectele Çcolii, cutreierå Parisul urmårind
så påtrundå subtilitåÆile arhitectonice din edificiile lui
måreÆe.

„PoÆi så-Æi închipuieçti cå poate cineva tråi cu mai puÆin
decât tråiesc eu la Paris?” – îl întreba pe Çtefan în
scrisoarea din 31 martie 1878. „VreÆi så må învåÆaÆi traiul traiul traiul traiul traiul
fårå cheltuialåfårå cheltuialåfårå cheltuialåfårå cheltuialåfårå cheltuialå? Nu-i vorbå, cå båtrânii judecå cå sunt
bune astfel de cercåri în viaÆa omului, dar eu am avut
prea multe, pentru o viaÆå, relativ scurtå çi apoi drept så-Æi
spun, nu e nimic mai greu de suportat decât umilinÆa”
(scrisoarea din 26 septembrie 1878)

Sau: „ïnchipuieçte-Æi o vreme posomorâtå çi o egrasie
ce påtrunde în oase; în caså, un frig de-mi våd suflarea,
adaogå grija ce-mi aduc trebuinÆele båneçti (ba çi cele
sufleteçti) pe cari nu le pot nici så le înlåtur, nici så le
previn în totul; în fine, nesiguranÆa situaÆiunei mele çi multe
çi multe altele çi judecå dacå toate astea pot så-Æi dea
chef çi dacå o astfel de existenÆå poate så fie plåcutå”
(scrisoarea din 30 octombrie 1878).

Lipsa banilor necesari întreÆinerii sale a fost perma-
nentå pe durata studiilor la Paris. La 28 iulie 1881 scria
fratelui: „Sunt cu totul fårå grai çi mai mai fårå suflare ca
un om care vede momentul de a-i cådea ceva în cap.
Ajuns deja în clasa 1-a, cu succes (cåci la ultimul con-
curs am avut 2 menÆiuni) a trebuit så trec de mânå cu
såråcia prin mii çi mii de amare privaÆiuni çi acum ca
buchet, ca cea din urmå din mizerii, må våd nevoit så må
opresc înainte de sfârçit, så må înec, cum s-ar zice, ca
Æiganul la mal.”

Anul 1881 a fost cel mai greu pentru Ion Mincu, såråcia
obligându-l aproape så-çi întrerupå studiile çi så se
întoarcå în Æarå: „Sunt gata så må întorc în Æarå când veÆi
voi” (scrisoarea din 8 ianuarie) sau „Aç voi så viu în Æarå
unde såråcia nu ar putea avea consecinÆe aça de rele ca
la Paris” (scrisoarea din 28 iulie).

S-a scris cå Ion Mincu a plecat la Paris beneficiind de
o burså a Statului român obÆinutå cu ajutorul ministrului
Odobescu. Inexplicabil, în nici una din aceste scrisori, el
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nu face nici o referire, fie ea cât de vagå cå este susÆinut
financiar de altcineva în afara familiei sale.

De abia în scrisoarea din 8 ianuarie 1881, Ion Mincu
recunoaçte cå „Ministerul mi-a acordat o jumåtate de
burså (100 fr. pe lunå) pentru 5 ani, çi dupå cum eu am
deja 3 ani de studii, am fåcut cerere så mi se acorde o
burså întreagå pentru 2 ani çi am multå speranÆå så
reuçesc, având pentru mine dreptatea çi sprijinul ce
Dvoastrå îmi veÆi aduce prin deputaÆii influenÆi çi amici ai
lui Dajiba” (ministru în Cabinetul I.C.Bråtianu).

Aceastå jumåtate de burså îi parvenea neregulat,
iar cu timpul, deloc: „Am traversat çi traversez încå una
din acele crize båneçti la care puÆini pot så reziste. Sunt
trei luni de când tråiesc numai cu cei 540 fr. ce mi-aÆi
trimis Dvoastrå cåci, de atunci, Ministerul pare cå a dat
faliment çi nu mi-a trimis un gologan. Vå închipuiÆi
neajunsurile ce a putut så-mi facå aça lipså” (scrisoarea
din 26 noiembrie 1881)

SituaÆia se va îmbunåtåÆi în toamna anului 1883 când
Mincu recunoaçtea fratelui såu cå „Darul de 1500 franci
ce mi-a håråzit D. Dabija, era fårå nici o îndoialå, cea
mai binefåcåtoare çi mai neaçteptatå manå la care
puteam så visez vreodatå çi, fårå nici o greutate ei îçi
gåsiserå deja destinaÆia, cåci multe goluri trecute aveau
ei så umple!” (scrisoare din 20 septembrie 1883)

AmbiÆios çi råbdåtor din fire, înzestrat cu certe calitåÆi
pentru arta sa, Ion Mincu a muncit „ca un ocnaç”, dupå
cum recunoaçtea în scrisoarea din 9 aprilie 1879, lunå în
care pregåtea unul din examene.

Eforturile sale nu au fost zadarnice, el obÆinând recu-
noaçterea valorii sale incontestabile prin distincÆiile care
i-au fost acordate.

ïn aprilie 1882, arhitectul oraçului Chartres îi propune
lui Mincu, pentru suma de 400 franci, så vinå så-l ajute la
proiectul unui liceu din localitate. Chartres este un oråçel
situat la 96 km sud-vest de Paris, celebru prin catedrala
construitå între 1194 - 1290, capodoperå a artei goticului;
aici, Mincu va sta o lunå de zile.

„ïnainte de a påråsi Parisul – scria Mincu – am lucrat
ca un negru în timp de 2 luni pentru un concurs al çcolii çi
eram deja de 2 zile în Chartres açteptând cu impacienÆå
rezultatul judecåÆii, când o ploaie de scrisori de felicitare
din partea camarazilor, îmi anunÆa cå succesul
exposiÆiunei era proiectul meu çi cå juriul îmi acordase:
1-a primå medalie1-a primå medalie1-a primå medalie1-a primå medalie1-a primå medalie, adicå cea mai mare recompenså ce
çcoala poate så håråzeascå elevilor ei” (scrisoarea din
26 aprilie 1882)

ïntr-adevår, distincÆia primitå de Mincu era cea mai
mare pe care o putea dobândi un elev stråin. Pentru
francezi, se acorda Prix de Rome; maestrul lui Mincu,
arhitectul Julien Guadet (1834 - 1908), îl obÆinuse în 1864.
Devenit profesor la École des Beaux-Arts din Paris în
1871, Guadet a luat conducerea unui atelier al Çcolii, în
care au deprins meseria de arhitect çi alÆi români: Leonida
Negrescu, Radu Nedelescu, Dimitrie Maimarolu,
Alexandru Såvulescu ç.a.

ïntors la Paris, lui Ion Mincu i se oferå din nou prilejul
de a se evidenÆia. Este recomandat de conducerea Çcolii,
la cererea guvernului român, pentru întocmirea unui
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proiect de mårire a Palatului Regal. ïn aceeaçi scrisoare
din Chartres (26 aprilie 1882), Mincu recunoçtea cå „Sunt
vreo 2 luni de când såråcia må face så lucrez pe socoteala
altora, chiar pentru lucråri proiectate în Æara noastrå. Am
fåcut pe neaçteptate un studiu de mårirea palatului re-
gal, însårcinare pe care regele Carol I o dåduse unui
arhitect din Bucureçti”.

Un an mai târziu, la 26 decembrie 1883, proiectul såu
de diplomå intitulat „Un orphéon pour une grande ville de
province” era examinat de o comisie compuså din:
Questel – preçedinte, André Bailly, de Baudot, Brune,
Daumet, Delacroix, Diet, Garnier, Ginan, Guadet, Lenoir,
Pascal, Raulin, Riban – membri, Crost – secretar.

Pe baza atestårii directorului Çcolii de Belle Arte din
Paris, Ministerul de resort din FranÆa elibereazå lui Mincu
la 15 noiembrie 1884 diploma de inginer, care consem-
neazå succesele obÆinute de acesta în prima claså de
arhitecturå (adicå ultima).

Diploma – în traducere – certifica:
„Çcoala Nationalå çi Specialå de Belle Arte.
Premiul SocietåÆii centrale a arhitecÆilor.
Acest premiu decernat anual elevului arhitect din clasa

I-a, care a obÆinut, în timpul ultimilor 3 ani, cel mai mare
numår de valori numai în medalii în concursurile asupra
proiectelor randate, a fost atribuit în 1883 D-lui Mincu –
elev al domnului Guadet”.

Ion Mincu este trecut în cartea de aur a Çcolii çi pri-
meçte douå premii în bani, unul din FranÆa çi altul din
Æarå.

Un bogåtaç francez îi cumpårå proiectul de diplomå.
Numele såu începe så fie cunoscut în lumea artisticå a
Parisului. I se face oferta de a råmâne în FranÆa, onorat,
cu o carierå bånoaså asiguratå, cu strålucite perspective
de desåvârçire çi glorie. Refuzå çi, dupå o cålåtorie de
aproape un an prin Spania, Italia, Grecia çi Constanti-
nopol se întoarce în Æarå.

Deçi format în stråinåtate, prin atitudinea sa çi prin
operele pe care a izbutit så le realizeze, în pofida piedi-
cilor care i-au stat în cale, Ion Mincu a deschis drumul
unei adevårate renaçteri a arhitecturii, arhitecturå inspiratå
din tradiÆiile artistice ale poporului, menitå så exprime forÆa
creatoare çi nåzuinÆele acestuia. Pe drept cuvânt el esteesteesteesteeste
considerat întemeietorul çi reprezentantul cel mai deconsiderat întemeietorul çi reprezentantul cel mai deconsiderat întemeietorul çi reprezentantul cel mai deconsiderat întemeietorul çi reprezentantul cel mai deconsiderat întemeietorul çi reprezentantul cel mai de
seamå al çcolii naÆionale de arhitecturå.seamå al çcolii naÆionale de arhitecturå.seamå al çcolii naÆionale de arhitecturå.seamå al çcolii naÆionale de arhitecturå.seamå al çcolii naÆionale de arhitecturå.
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Incidentul „Stratilescu” asa cum l-a tråit Duiliu Zamfirescu

Dumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanu
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,
Aproape toÆi exegeÆii vieÆii çi operei lui Duiliu

Zamfirescu, referindu-se fie la relaÆia cu Titu Maiorescu,
fie la biografia scriitorului, s-au oprit çi asupra episodului
„Stratilescu”, fixându-l ca moment al rupturii definitive
de mentorul „Junimei”. O relatare mai extinså o face Al.
Såndulescu1. O prezintå în liniile sale generale, firesc,
intenÆia fiind de a explica substratul rupturii çi efectul
acesteia asupra sufletului çi conçtiinÆei scriitorului2.

Cum nici scrisoarea din 5 iulie 1913, nici îndelungata
amiciÆie nu l-au determinat pe primul-ministru, Titu
Maiorescu, så acÆioneze corect çi loial, Duiliu Zamfirescu
„trece printr-o crizå moralå, având sentimentul condam-
natului, pus în imposibilitatea de a-çi cunoaçte vina”3.

Pentru înÆelegerea mai exactå a „episodului
Stratilescu”, având la dispoziÆie mårturia scriitorului, re-
dåm çi un fragment din scrisoarea cåtre Titu Maiorescu:
„Fac o ultimå încercare pentru a vå împiedica de a comite
o nedreptate strigåtoare – aceea de a pedepsi pe cineva
fårå a-l asculta. Oricare ar fi crima mea trebuie så mi se
comunice actul de acuzare. Eu nu çtiu ce a afirmat colo-
nelul Stratilescu, prin urmare nu çtiu de ce så må apår.

ïmi iau libertatea så vå amintesc cå sunt ministru
plenipotenÆiar clasa I çi colegul d-voastre la Academie.
ïntr-o carierå de 28 de ani, mi-am îndeplinit totdeauna
datoria çi nimeni n-a îndråznit pânå aståzi så punå la
îndoialå patriotismul meu. Am doi fraÆi care amândoi sunt
sub drapel, am un båiat de 21 de ani, care a alergat de
la Paris, fårå så fie chemat, iar actualmente a plecat
peste Dunåre ca voluntar. Prin urmare vorbele faÆå cu
faptele”4.

Mårturia scriitorului se dovedeçte a fi încå un argu-
ment în apårarea simÆåmântului såu patriotic. Duiliu
Zamfirescu n-a reacÆionat la rechiziÆiile – obiçnuite çi
necesare stårii de råzboi – ca måsurå de sprijin gen-
eral, de interes naÆional çi patriotic, ci la modalitatea
brutalå de aplicare. Nu s-a revoltat pentru ceea ce i s-a
rechiziÆionat, ci pentru felul cum s-a procedat. Sentimen-
tul de revoltå i s-a amplificat ca martor al abuzurilor
såvârçite faÆå de cei mulÆi çi obidiÆi, faÆå de Æåranul care,
la chemarea Æårii, a låsat coarnele plugului çi a îmbråÆiçat
arma, cu o simplitate çi înÆelegere demnå de cea mai
adâncå admiraÆie, atitudine cåreia nu i se poate rås-

1 Al. Såndulescu -  Pe urmele lui Duiliu ZamfirescuPe urmele lui Duiliu ZamfirescuPe urmele lui Duiliu ZamfirescuPe urmele lui Duiliu ZamfirescuPe urmele lui Duiliu Zamfirescu, Editura
Sport-Turism, Bucureçti, 1981, p. 184 - 186
2 „Cålåtorind în tren, de la Focçani la Bucureçti, Duiliu
Zamfirescu îçi manifestå indignarea cå i s-au rechiziÆionat caii,
chiar în stradå, fiind luaÆi chiar de la tråsurå, frumoçii cai pur
sânge englez. De faÆå, în compartiment, era colonelul
D.Stratilescu, din marele stat major, care-l acuzå pe scriitor
de antipatriotism çi raporteazå faptul (ministrului de Råzboi).
Acesta cere primului ministru, în acel timp Titu Maiorescu,
punerea în disponibilitate a lui Duiliu zamfirescu. Diplomatul
se socoate jignit çi-l provoacå la duel pe colonelul Stratilescu,
solicitând la rându-i punerea în disponibilitate, temporarå, în
scopul duelului, care era interzis prin legea funcÆionarului de
stat”. (op. cit.op. cit.op. cit.op. cit.op. cit., p. 184-185)
3 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 185
4 apud Al.Såndulescu - op. citop. citop. citop. citop. cit, p. 185

punde decât cu un respect ajuns pânå la închinåciune.
Påtrunzând dincolo de cuvinte, mårturia scriitorului

ne oferå o paletå mai largå de înÆelesuri. Cel mai impor-
tant ni se pare motivaÆia intimå care l-a fåcut pe scriitor
så açtearnå pe hârtie cele petrecute aevea. Sigur, în
cele douå såptåmâni scurse pânå la aflarea gestului
colonelului Stratilescu, Duiliu Zamfirescu nu i-a acordat
întâmplårii nici o importanÆå, socotind-o ca pe ceva
ocazional, o simplå çi nevinovatå discuÆie de cålåtorie.

Abia dupå surprinzåtorul efect provocat de aroganÆa,
superficialitatea çi, de ce nu, prostia ofiÆeruui, scriitorul
reacÆioneazå. Conçtient cå scurgerea implacabilå a
timpului, firesc, va estompa adevårul, cât amintirea era
încå proaspåtå, açterne pe hârtie nefericita întâmplare.

Faptul cå rândurile nu aveau un destinatar – persoa-
nå fizicå ori instituÆie – cå sunt nesemnate, dovedeçte
marea lui grijå pentru adevår. Ele trebuiau så råmânå
undeva printre hârtii, în familie. Urmaçii trebuiau så-l
cunoascå. Imaginea lui trebuia så råmânå neçtirbitå.

Sigur, surprinzåtoarele efecte dureroase ale întâm-
plårii, atitudinea oficialilor a primului ministru, l-au fåcut
så se gândeascå la urmaçi, la acei ce se vor apleca
asupra vieÆii çi operei sale. Ei trebuiau så çtie adevårul.
Poate a fåcut-o pentru sine, pentru liniçtea sa. Impor-
tant este cå s-a deståinuit hârtiei çi cå aceasta vede
lumina tiparului. Çi a fåcut-o cu o insistenÆå çi atât de
vizibilå grijå pentru amånunt, pentru întocmai.

Pentru întregirea episodului, alåturåm çi celelalte
douå mårturii aflate în colecÆiile Muzeului Vrancei, fårå
a le comenta: scrisoarea semnatå de Simion MehedinÆi
çi D.J.Ghika çi Procesul-verbal care consfinÆea
depåçirea incidentului Stratilescu.

Cum intenÆia noastrå a fost doar publicarea acestor
mårturii cu un comentariu care så sugereze çi så înles-
neascå înÆelegerea lor, låsåm cititorului çi, sigur,
istoricului literar posibilitatea de a intui çi alte înÆelesuri
care ne scapå acum.

Oricum, bucuria de a ne reîntâlni cu omul Duiliu
Zamfirescu ne este comunå.

Mårturia scriitorului *

„Câteva zile dupå publicarea decretului de
mobilizare, urcându-må, la gara Focçani, în singurul tren
ce circulå, am intrat într-un compartiment de clasa I, în
care se gåseau 6 persoane, çi anume: 2 militari, 2 civili
çi douå doamne; nici una din aceste persoane nu-mi
era cunoscutå. Stând în picioare la uça comparti-
mentului, una din doamne, foarte amabilå, îmi spune
cå este Dra Caraiani, cå m-a cunoscut la Academie çi-mi
oferå locul såu spre a-l ocupa cu schimbul.

Pe când ceteam un ziar, vine un domn, necunoscut
mie, care, din uça compartimentului, intrå în vorbå cu
unul din cei doi militari, tânguindu-se de modul cum se
fac rechiziÆiile. Domnul acesta, care probabil må cunoç-
tea, se adreseazå mie, zicându-mi «— Nu-i aça, Dle
Zamfirescu?» Fiindcå nu-l cunoaçteam, n-am råspuns.

* Muzeul VMuzeul VMuzeul VMuzeul VMuzeul Vranceiranceiranceiranceirancei, ColecÆia manuscrise, nr. inv. 10.676
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Domnul adaugå, zâmbind: «— Fireçte, Dvoastre nu vå
paså. BateÆi din picior çi nu vi se ia nimic».

Pus astfel în cauzå, am råspuns textual: «— Mai întâi
n-am nici un drept så bat din picior... Dar fii liniçtit,
domnule, mi-au luat çi mie mai råu decât dumitale.»

Çi, fiindcå cu o zi înainte, soldaÆii cålåri, pe diçelate,
opriserå în oraçul Focçani cåruÆi încårcate, dishåmaserå
caii çi plecaserå fårå a da bilete, ci înjurând çi amenin-
Æând; alÆii opriserå tråsuri pline cu cålåtori, speriaserå
femei çi copii, dishåmând caii çi luându-i; alÆii colindau
conacurile, intrau prin grajdurile oamenilor, ridicau caii,
cåruÆe, hamuri, biciuri, ameninÆând cu omor pe cine ar fi
îndråznit så reziste, fiindcå, zic, eram plin de indignare
împotriva acestor sålbåticii, am adåugat domnului care
må interpelase: «— Dacå în loc de a merge noi la bulgari,
ar fi venit bulgarii la noi, nu ar fi procedat altfel. Mie mi
s-au luat cinci cai, unii de pe drum, alÆii din grajd. Pentru
doi nici aståzi nu am bilete. Se rechiziÆioneazå o mulÆime
de cai care mor de foame pe câmp».

La aceste cuvinte, un domn civil, cu totul fårå muståÆi,
care pânå aci fusese ocupat a face curte unei doamne
cu muståÆi, intrå în vorbå destul de înfipt çi zice: «—
Caii sunt prea mici çi trec prin hamuri.» «— Fireçte,

råspund eu; domnii de la statul major çi-au tåiat hamurile
dupå carosierii de la tunuri çi ar fi dorit så ne tåiem noi
caii dupå hamurile Dlor.»«— Mie, domnule, råspunde
interlocutorul meu, mi-au luat 40 de cai çi n-am mai cerut
bilete.» «— Dumneata vei fi având herghelii multe; dar
bietul om de la Æarå, cåruia i s-a luat copilul, i s-au luat
boii çi cåruia îi råmânea un cal så se hråneascå cu el, çi
i l-au luat çi pe acela, nu poate admite så fie muritor de
foame. Çi cu toate astea, atât au fost de admirabili încât
n-au zis nimic.» «— Ia mai las-o çi dumneata cu biletele.
Mai stai çi fårå bilete, så vezi cum Æi-o fi.» «— Ia ascultå-
må, domnule, la vârsta mea nu mai primesc lecÆii de la
nimeni.» Aci sare deodatå unul din cei doi militari, care,
pe un ton råstit, zice: «— Domnule, eu sunt colonel de
stat major. Cum te numeçti dumneaÆa?» La aceastå
interpelare directå, crezând cå domnul acesta cautå o
afacere, nu am mai rostit un cuvânt am pus mâna în
buzunar çi i-am dat o carte de vizitå, açteptând så-mi
dea çi el pe a sa. Când am våzut înså cå pune cartea
mea în buzunar fårå så-mi dea pe a sa, i-am zis: «—
Dar dumneata cum te numeçti?» «— Asta n-are nici o
importanÆå.» «— Probabil cå n-are importanÆå; dar între
oameni civilizaÆi, cine cere numele altuia îl då pe al såu.»

Astfel silit, mi-a remis cartea sa: Colonel Stratilescu,
directorul Çcoalei superioare de råzboi.

Am açteptat în Bucureçti trei zile, crezând cå-mi va
trimite martori. Våzând cå afacerea n-are urmåri, am
plecat.

Dupå o såptåmânå, am aflat cå în loc de provocare
a fåcut raport.”

Domniei Sale, Domnului Duiliu Zamfirescu**

Sâmbåtå în 19/6 iulie 1913
4 ore p.m.

Scumpe prietene,
Pentru a executa mandatul nostru, ne-am dus aståzi,

la orele 3, la domiciliul Dlui Colonel D.Stratilescu, Strada
Polonå, no. 59, unde ni s-a spus cå Dl Colonel este plecat
de mai mult timp, fiind probabil pe câmpul de råzboi.

Låsând cårÆile noastre de vizitå, am redactat o

scrisoare pentru a expune Dlui Colonel Stratilescu
misiunea noastrå çi ne-am dus la Marele Stat Major cu
scopul de a asigura expedierea acestei scrisori çi
predarea în mâinile destinatarului.

OfiÆerul de serviciu, dl maior Alevra, ne-a informat
cå scrisorile destinate ofiÆerilor care se aflå la resbel
urmeazå så fie predate la oficiul poçtal central çi, dat
fiind caracterul urgent çi personal al scrisoarei noastre,
Dl maior Alevra ne-a comunicat cå adresa mai preciså
a Dlui Colonel Stratilescu este „Divizia a 3-a Rezervå,
Teatrul de råzboi”.

ïn urma acestor låmuriri, ne-am dus la poçta centralå,
unde, la ghiçeul nr. 4, am dat scrisoarea recomandatå,
cu recipisa no. 16224/19 iulie.

Primeçti, scumpe prietene, în açteptarea råspunsului
Dlui Colonel Stratilescu, încredinÆarea sentimentelor
noastre de caldå prietenie.

D.J.Ghika
S.MehedinÆi

Proces-verbal***

aståzi 15/28 august 1913
SubsemnaÆii, D.J.Ghika, ministru plenipotenÆiar çi

S.MehedinÆi, profesor universitar, martorii Dlui Duiliu
Zamfirescu, împreunå cu Coloneii D.Iliescu çi
A.Lupescu, martorii Dlui Colonel D.Stratilescu, ne-am
întrunit în casa Dlui Ministru Ghika pentru a discuta çi
rezolva satisfacÆiunea cerutå de Dl D.Zamfirescu, Dlui
Colonel Stratilescu pentru conÆinutul unui raport confi-
denÆial – personal adresat de acesta autoritåÆilor superi-
oare çi pe care Dl Zamfirescu îl aprecia ca ofensator.

Dupå ce am declarat cu toÆii cå avem depline puteri
de la clienÆii noçtri, cå nu cunoaçtem din conÆinutul în
detaliu al raportului decât aceea ce clienÆii noçtri îçi rea-
mintesc çi anume, Colonelul Stratilescu asupra faptelor
consemnate în raport, iar Dl Zamfirescu asupra celor
întâmplate, date ce reciproc le-am comunicat la rândul
nostru, am convenit a face urmåtoarele declaraÆiuni:

1) FaÆå de consideraÆiunile precedente, noi, martorii
Colonelului Stratilescu declaråm cå: camaradul nostru,
prin raportul înaintat autoritåÆilor superioare nu a fåcut
altceva decât a-çi îndeplini o obligaÆiune imperativå a
regulamentelor çi tradiÆiunei militare, comunicând un fapt
autoritåÆii superioare pe care acesta l-a rezolvit aça cum
a crezut de cuviinÆå.

FaÆå de aceastå situaÆiune, noi nu putem autoriza
pe camaradul nostru så mai dea vreo satisfacÆiune Dlui
Zamfirescu, înså prin aceasta nu trebuie så se înÆeleagå
cå bånuim câtuçi de puÆin sentimentele patriotice ale
Dlui Zamfirescu, cunoscute de noi.

2) Noi, martorii Dlui Duiliu Zamfirescu, în urma expli-
caÆiunilor date de martorii Dlui Colonel Stratilescu,
convenim cå nu este cazul de a se mai da vreo satisfac-
Æiune pentru conÆinutul raportului çi modul de a proceda
al Dlui Colonel Stratilescu, mai ales cå sentimentele
patriotice ale clientului nostru au råmas în afarå de orice
discuÆiune. Consideråm cu toÆii incidentul ca închis.

ïncheiat în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare
din clienÆii noçtri.

Martorii Dlui Colonel Stratilescu: Colonel D.Iliescu,
Colonel Al. Lupescu5

Martorii Dlui Duiliu Zamfirescu: D.J.Ghika,
S.MehedinÆi.

********** Muzeul VMuzeul VMuzeul VMuzeul VMuzeul Vranceiranceiranceiranceirancei, ColecÆia manuscrise, nr. inv. 24072

*************** Muzeul VMuzeul VMuzeul VMuzeul VMuzeul Vranceiranceiranceiranceirancei,  ColecÆia manuscrise, nr. inv. 24071
5 Viitori generali în Råzboiul Reîntregirii Neamului (1916 - 1919)
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NOI CONTRIBUæII LA CUNOAÇTEREA
FOSTEI MÅNÅSTIRI MERA (MIRA) - JUD. VRANCEA (I)

Emil LupuEmil LupuEmil LupuEmil LupuEmil Lupu

Mãnãstirea Mera este singura ctitorie cunoscutã a
familiei domnitoare Cantemir ridicatã pe teritoriul
Moldovei medievale. Ansamblul ocupã un teritoriu aflat
la limita esticã a unui platou, pe partea stângã a râului
Milcov, la aproximativ 300 de metri distanþã de fosta
graniþã medievalã cu Þara Româneascã.

Situatã pe teritoriul actual al judeþului Vrancea,
mãnãstirea se aflã acum în satul Podul Mãnãstirii din
comuna Mera. Teritoriul comunei Mera era inclus în
trecut în hotarul Odobeºtilor, o funie de moºie ce mergea
pe hotarul cu Þara Româneascã pânã la graniþa cu
Transilvania. Dacã moºia Odobeºti (în care, în secolele
XVII-XVIII, erau proprietari ºi moºneni din Þara Vrancei)
a fãcut sau nu parte vreodatã din Vrancea arhaicã, este
o chestiune discutabilã, care nu intrã acum în aria
preocupãrilor noastre.

Numele mãnãstirii (în primele documente cunos-
cute), pânã cãtre mijlocul secolului al XVIII-lea, era
„Mira”. În anul 17141, apare pentru prima datã cu forma
„Miera” care, în vremea ce va urma, va alterna cu forma
„Mera”. În ceea ce priveºte etimologia cuvântului, s-au
formulat mai multe opinii. O primã încercare de explicare
gãsim la episcopul Melchisedec care îl credea „ca fiind
format din numirea familiei domneºti Conte-Miru”2. Alþi
autori au considerat cã numele îºi are originea în slavul
mera = pãºune3 sau cã derivã dintr-un antroponim:
MereuÆã, Mieriþi, Mireuþ4.

Mãnãstirea Mera face parte din categoria
mãnãstirilor fortificate, de plan rectangular, cu turnuri
de colþ ºi turn de poartã, înscriindu-se în stilul secolului
al XVII-lea, deºi a fost ridicatã în primul deceniu al
secolului al XVIII-lea. ªtim acum cã cel puþin douã dintre
turnurile sale de colþ originare erau de plan circular.
Tipologia lor „este rezultatul, foarte probabil, al dorinþei
de a le adapta unei defensive împotriva artileriei, de
fapt a celei uºoare” 5. Programul arhitectonic potrivit
cãruia a fost ridicatã îºi are cele mai apropiate analogii
cu mãnãstirile Dragomirna, Caºin, Tarcãu, iar în privinþa
fostelor turnuri cilindrice de colþ pe care le-a avut, cu
unele castele nobiliare ardelene, precum cel de la Racoº
sau Hoghiz, ori cu incintele de la Bradu-Buzãu ºi Bãjeºti-
Argeº.

1 A. Sava - Documente putneneDocumente putneneDocumente putneneDocumente putneneDocumente putnene, I. doc. din 5 febr. 1714.
2 Ep. Melchisedec -     Notiþe istorico-arheologice adunate deNotiþe istorico-arheologice adunate deNotiþe istorico-arheologice adunate deNotiþe istorico-arheologice adunate deNotiþe istorico-arheologice adunate de
pe la pe la pe la pe la pe la 48 48 48 48 48 monastiri ºi biserici antice din Moldovamonastiri ºi biserici antice din Moldovamonastiri ºi biserici antice din Moldovamonastiri ºi biserici antice din Moldovamonastiri ºi biserici antice din Moldova, Bucureºti,
1885, p. 111.
3 Al. P. Arbore - Toponimie putneanã, în ,,Milcovia”, I, 1930, p.
12
4 Emil Coliu - Contribuþii la un istoric al Mãnãstirii Mira, în
„Milcovia”,II, vol. 2, 1931, p. 2 1 7.
5 Teodor Octavian Gheorghiu - Arhitectura medievalã de
apãrare din România, Bucureºti, 1985, p. 299.

6 Ion Ionescu de la Brad - Agricultura românã în judeþul Putna,
Bucureºti, 1870, p. 455
7 Ep. Melchisedec - op.cit., p. 108 -115.
8 ªt. Bilciurescu - MånåstiriIe çi bisericile din România, cu mici
notiÆe istorice ºi gravuri, Bucureºti, 1890, p. 204 - 205
9 Emil Coliu - op. cit., p. 214 - 236.
10 A. Sava - op. cit., passim.
11     G. Balº - Bisericile moldoveneçti din veacurile al XVII-lea çi
al XVIII-lea, Bucureºti, 1933, p. 214 - 215.
N. Stoicescu - Monumentele æårii Româneçti çi Moldovei acum
un secol. Biserici çi månåstiri, în „Mitropolia Olteniei”, anul
XXI (1960), nr. 11-12, p. 922-923.

Deºi este o reflexie târzie a curentului arhitectonic
din secolele XVI-XVII, caracterizat prin edificarea de
mãnãstiri fortificate, ce aveau rolul de a completa
sistemul defensiv al Tãrii Moldovei, Mera nu s-a putut
achita de aceastã proiectatã sarcinã. Sistemul sãu de
fortificare nu putea permite decât o rezistenþã scãzutã,
doar în faþa unor atacatori dotaþi cu arme de foc uºoare.
Zidurile de apãrare având doar 1,00 - 1,10 m grosime,
drumul de strajã ºi gurile de tragere pentru arme uºoare,
nu au putut face faþã, chiar la 11 ani dupã construire,
avangãrzii unei armate profesioniste.

lstoriografia ansamblului ar putea începe cu
descrierea fãcutã de Ion Ionescu de la Brad în 18706,
urmat fiind de episcopul Melchisedec7, care în 1885
realizeazã o nouã descriere ºi prezentare a inscripþiilor
din bisericã ºi din incintã. ïn anul 1890, ªtefan Bilciurescu
include fosta mãnãstire în catalogul sãu8. Prima mono-
grafie istoricã dedicatã mãnãstirii i se datoreazã lui Emil
Coliu9. Beneficiind de prezenþa unui volum inedit de
documente privitoare la înfiinþarea ºi evoluþia ansam-
blului10, acesta realizeazã o primã prezentare siste-
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maticã a începuturilor mãnãstirii, precum ºi o corecþie
sigurã privind apartenenþa Merei la un teritoriu din afara
Þãrii Vrancei, completatã cu evoluþia economicã a
mânãstirii, pe baza documentelor de proprietate. Autorul
acordã mai puþinã atenþie descrierii de arhitecturã a
ansamblului, având însã meritul de a fi remarcat cã
începuturile mãnãstirii se dateazã în secolul al XVII-lea,
legându-le de actul de ctitorie al familiei boierilor Moþoc
din Odobeºti ºi apoi al domnitorului Constantin Cantemir.
Într-un amplu articol privitor la arhitectura moldove-
neascã din secolele XVII-XVIII, George Balº comple-
teazã micromonografia lui Coliu, fãcând o corectã
încadrare a ansamblului în evoluþia arhitecturii medievale
româneºti11. Nicolae Stoicescu, într-un articol de sintezã,
folosind un manuscris descoperit în Biblioteca Acade-
miei Române, face o prezentare a ansamblului, aºa cum
arãta acesta în anul 187112. Urmeazã un articol mono-
grafic datorat lui Sergiu Iosipescu13, în care este prezen-
tatã o cronologie a etapelor de construcþie, subiectul
fiind reluat în anul urmãtor14. În perioada când la Mera
se efectuau deja importante lucrãri de restaurare, sub
egida Direcþiei Patrimoniului Cultural Naþional, Bogdana
Irimia realizeazã, în anul 1973, un serios studiu al picturii
interioare din bisericã, afirmând cu temeinicie cã existã
douã etape importante de pictare a bisericii: una din
vremea stareþului Mitrofan Callerghi ºi cealaltã din
secolul al XIX-lea, din vremea stareþului Arsenie15 . Vasile
Drãguþ, „ sufletul” restauratorilor ce au acþionat la Mera
în anii 70 ai secolului XX, a acordat mai multe pagini -
într-un articol aniversar - importanþei ansamblului
monahal16. În condiþii deosebite, folosind izvoarele
arheologice, documentare ºi o cuprinzãtoare bibliografie
istoricã, Epifanie Norocel, Episcopul Buzãului, realizea-
zã ultima ºi cea mai corectã monografiere a mãnãstirii17.

ïn anul 1974, au debutat primele cercetãri arheo-
logice sistematice la mãnãstire, realizate de colectivul
alcãtuit din Luminiþa Munteanu ºi Gheorghe
Cantacuzino, „pornindu-se de la indicaþiile obþinute prin
cercetãrile pe parament ºi prin unele sondaje efectuate
anterior de arh. N. Diaconu”18. ïn aceastã primã
campanie arheologicã au fost efectuate 20 de secþiuni,
casete ºi suprafeþe, fiind în mod predilect investigate
laturile de sud ºi est ale incintei actuale, apoi reali-

zându-se o secþiune de relaþie între bisericã ºi latura de
est a incintei ºi a fost sondatã limita extrem esticã a
platoului pe care se afla cimitirul parohial.

Cel mai mare interes a fost acordat turnului de pe
mijlocul laturii estice a mãnãstirii. S-a constatat atunci
cã turnul de formã rectangularã este în mod cert „cea
mai veche dintre construcþiile care compun ansamblul
fostei mãnãstiri”19, la el adosându-se, pe latura de nord,
un zid lung de 9,50 metri ce prezintã ºi doi piloni masivi
de zidãrie. „Rostul acestora era legat foarte probabil de
asigurarea accesului la nivelul superior al turnului...
Rãmâne o problemã cunoaºterea exactã a modului în
care se fãcea accesul; ipoteza unui pod ridicãtor
(pãrerea arh. N. Diaconu) pare mai puÆin plauzibilå Æinând
seama de distanÆa mare între turn çi cel mai apropiat
pilon. Este puÆin neclarå çi relaÆia dintre piloni çi scara
aflatå în grosimea zidului de incintå pe faÆada de est,
care poate så fi fost amenajatå dupå demolarea pilonilor,
dar nu este cu totul exclus så fi funcÆionat odatå cu
aceçtia”20 În prelungirea cãtre nord a acestui zid a fost
construitã actuala laturã esticã a incintei. La est ºi vest
de acest zid, adosat turnului mai sus amintit, au fost
descoperite fundaþiile unor clãdiri ulterioare. ïn colþul de
sud-est ºi sud-vest al incintei a fost dezvelit câte un turn
circular ºi a fost descoperitã o laturã de sud a incintei
iniþiale, retrasã faþã de cea actualã cu aproximativ 4
metri. „ExistenÆa fundaÆiilor turnurilor din colÆurile de SE
çi SV ale incintei fusese reperatå anterior prin sondaje
efectuate de arh. N.Diaconu”21. În cimitirul existent în
anul 1974, care ocupa capãtul de est al platoului, la
limita extremã de est, au fost efectuate trei secþiuni,
urmãrind descoperirea unei biserici din lemn, anterioarã
incintei mãnãstireºti actuale. „Au fost descoperite
resturile a douã ziduri de piatrã legatã cu mortar, orien-
tate unul aproximativ N-S celålalt aproximativ E-V...
Resturile de ziduri menÆionate aparÆineau foarte probabil
beciului unei construcÆii demolate, construcÆie al cårei
plan complet este greu de precizat datoritå dificultåÆii
extinderii såpåturilor (la acea vreme încã se fãceau
înmormântãri în acea zonã a cimitirului, n.n.) ºi a cãrei
datare precisã nu se poate nici ea stabili datoritã lipsei
materialelor arheologice”.22

Concluziile cercetãrilor din anul 1974 veneau sã con-
firme cele mai recente consideraþii istorice formulate23.
„æinând seama cå cele mai vechi materiale arheologice
descoperite la Mera, nu pot fi datate mai timpuriu decât
ultima parte a sec. XVII, putem presupune cå primele
construcÆii – turnul cu planul rectangular amplasat pe
latura esticå çi zidul de piatrå alåturat, se datoreazå
iniÆiativei primilor ctitori çi – Æinând seama de informaÆiile
care atestå cå numai puÆine lucråri erau datorate lui
MoÆoc çi Ursei – foarte probabil lui Constantin Cantemir;
probabil cå intervalul de timp între construcÆia turnului,
care a funcÆionat un timp singur çi cea a zidului alåturat
(conceput poate ca limitå vesticå a unei incinte aflatå în
afara spaÆiului ocupat de incinta actualå), nu a fost prea

11     Sergiu Iosipescu - Note istorice despre m-rea Mira, ctitorie
fortificatã a Cantemireºtilor în „Buletinul Monumentelor
lstorice”, 1972, nr. 4, p. 53-56.
12     ldem - Månåstirea Mira: zbuciumatul destin al unei ctitoriiMånåstirea Mira: zbuciumatul destin al unei ctitoriiMånåstirea Mira: zbuciumatul destin al unei ctitoriiMånåstirea Mira: zbuciumatul destin al unei ctitoriiMånåstirea Mira: zbuciumatul destin al unei ctitorii
cantemireçticantemireçticantemireçticantemireçticantemireçti, în „Magazin istoric”, anul VII (1973), nr. 10, p.
18-20.
15 Bogdana Irimia - Erminia tradiÆionalå româneascå înErminia tradiÆionalå româneascå înErminia tradiÆionalå româneascå înErminia tradiÆionalå româneascå înErminia tradiÆionalå româneascå în
picturile murale de la Mira Cantemireçtilorpicturile murale de la Mira Cantemireçtilorpicturile murale de la Mira Cantemireçtilorpicturile murale de la Mira Cantemireçtilorpicturile murale de la Mira Cantemireçtilor, în „Biserica
Ortodoxã Românã”, anul XCV, 1977, nr. 1-3, ianuarie-martie,
p. 177-183.
16 Vasile Drãguþ - TTTTTradiþiile ctitoriceºti la Curbura Carpaþilorradiþiile ctitoriceºti la Curbura Carpaþilorradiþiile ctitoriceºti la Curbura Carpaþilorradiþiile ctitoriceºti la Curbura Carpaþilorradiþiile ctitoriceºti la Curbura Carpaþilor,
în „Spiritualitate ºi istorie la întorsura Carpaþilor”, vol. 2, Buzãu
1983, p. 164, 174-176.
17 Epifanie Norocel - Ctitorii voievodale în Eparhia BuzåuluiCtitorii voievodale în Eparhia BuzåuluiCtitorii voievodale în Eparhia BuzåuluiCtitorii voievodale în Eparhia BuzåuluiCtitorii voievodale în Eparhia Buzåului
– importante valori ale patrimoniului Æårii noastre– importante valori ale patrimoniului Æårii noastre– importante valori ale patrimoniului Æårii noastre– importante valori ale patrimoniului Æårii noastre– importante valori ale patrimoniului Æårii noastre, Buzãu,
1988, p. 365-392.
18 Gh. Cantacuzino, L.Munteanu - Cercetårile arheologice deCercetårile arheologice deCercetårile arheologice deCercetårile arheologice deCercetårile arheologice de
la Mera (iulie 1974)la Mera (iulie 1974)la Mera (iulie 1974)la Mera (iulie 1974)la Mera (iulie 1974), mss în Arhiva D.M.I., nr. 8734/5.10.1974.

19 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 2.
20 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 2.
21

 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 3
22

 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 4 - 5
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mare. IndicaÆiile izvoarelor scrise despre neterminarea
lucrårilor de construcÆie de cåtre Constantin Cantemir
concordå cu realitatea surprinså pe teren a existenÆei
independente, pentru un timp, a turnului estic al månås-
tirii çi a zidului alåturat, legat de accesul la nivelul såu
superior. Referirile izvoarelor la terminarera incintei de
cåtre Antioh Cantemir, îndreptåÆesc presupunerea cå
în timpul domniei acestuia (1705-1707) s-a ridicat incinta
de cåråmidå, cu turnuri de colÆ, înglobând çi construcÆiile
de piatrå anterioare. Probabil cå în acelaçi timp a fost
ridicatå çi biserica mare. Dårâmarea laturii sudice a
incintei s-a petrecut, desigur, dupå evenimentele din anul
1717, când månåstirea Mera a adåpostit unui din deta-
çamentele de cåtane chemate de unii boieri împotriva
domnului Mihai RacoviÆå çi îndepårtate cu ajutor
tåtåresc. Din dispoziÆia turcilor, o datå cu dårâmarea
cetåÆii NeamÆului sau a incintei m-rii Caçin a început
atunci çi dårâmarea zidurilor m-rii Mera, «înså nu de
tot», dupå cum relateazå Ion Neculce. Cercetårile arhe-
ologice aratå cå aceastå demolare s-a limitat la latura
sudicå a incintei. Refacerea ei poate fi datatå cel mai
târziu în 1734-35, în timpul egumenului Mitrofan Calerghi
– când s-au efectuat çi lucråri la bisericå, tencuitå çi
pictatå în acea vreme. Poate cå tot în aceastå vreme
se vor fi ridicat çi încåperile adosate laturilor incintei la
nord de turnul rectangular iniÆial sus amintit”24.

Dupã mai bine de doi ani, în perioada 2 -----19 noiembrie
1976, Ion Chicideanu relua cercetãrile arheologice la
fosta mãnãstire. De data aceasta, obiectivele erau legate
de necesitatea restaurãrii ºi consolidãrii bisericii. Aceasta
a fost investigatã practic exhaustiv (peste 70% din spaþiul
interior), dar, datoritã vremii nefavorabile nu a putut fi
efectuat decât un sondaj exterior.

Concluziile formulate dupå încheierea lucrårilor se
påstreazå în arhiva D.M.I., sub forma unui raport ma-
nuscris. „Cercetarea arheologicå efectuatå în interiorul
bisericii m-rii Mera a scos în evidenÆå faptul cå, înainte
de data ridicårii edificiului cercetat, nu au existat alte
construcÆii mai vechi; s-a stabilit nivelul iniÆial de cålcare,
au fost precizate etapele de construcÆie, evidenÆiindu-se
conÆinutul fiecåreia. Din punct de vedere cronologic,
penuria materialului arheologic obligå, pentru datarea
bisericii, la cercetarea izvoarelor scrise.”25

Fazeologia stabilitå monumentului era urmåtoarea:
„Faza IFaza IFaza IFaza IFaza I: Foarte probabil, la anul 1706, data indicatå

de pisanie, a fost ridicatå biserica actualå. Data de 1706
ar putea fi confirmatå de cea de a doua monedå gåsitå,
dacå consideråm cå aceasta a putut proveni de la un
mormânt deranjat, aça cum am våzut cu ocazia unei
înhumåri anterioare, cu atât mai mult cu cât în bisericå
nu au fost gåsite decât douå morminte...

Faza IIFaza IIFaza IIFaza IIFaza II: La o datå ulterioarå – probabil în jurul anilor
1732 - 1735 (data oferitå de izvoarele scrise) – a fost
reluatå construcÆia bisericii, acum fiind ridicat la intrarea
în altar un zid pentru susÆinerea unei tâmple... Odatå cu
acest zid a fost construitå çi masa altarului, de la care nu

se mai påstreazå aståzi decât postamentul çi piciorul,
zidite din cåråmidå.

Fazei a doua îi urmeazå o dårâmare parÆialå a bisericii,
poate numai tâmpla de zidårie... Judecând dupå poziÆia
stratigraficå a primului mormânt, putem afirma cå aceastå
dårâmare s-a petrecut înainte de 1840.

Faza IIIFaza IIIFaza IIIFaza IIIFaza III: Reprezintå refacerea bisericii dupå dårâma-
rea amintitå. Ce aceatå ocazie au fost ridicaÆi doi pilaçtri
ce sprijinå un arc de susÆinere suplimentar... Tot acum
este açezatå în bisericå çi o pardosealå din cåråmizi... ïn
sfârçit biserica este repictatå.

Ulterior acestor etape enumerate, în altar este
supraînålÆat nivelul, fiind açezatå o pardosealå din
cåråmizi... Cu ocazia açezårii iconostasului de lemn, atât
în altar, cât çi în restul bisericii, pardoseala a fost reînål-
Æatå la cota actualå, folosindu-se vechile cåråmizi”.26

Dupå o lungå perioadå de timp, în anul 1998, cerce-
tårile arheologice au fost reluate pentru a furniza date
necesare noului proiect de restaurare. Efectuate de cåtre
Aurel Nicodei, de la Muzeul Vrancei, ele au început la
data de 13 iulie. ïn aceastå campanie au fost efectuate
çase secÆiuni çi casete, fiind investigat turnul de colÆ
amplasat în partea de sud-est a månåstirii çi, la mijlocul
laturii de sud actuale a incintei, turnul dispårut27.

Rezultatele investigaÆiilor au avut un caracter preli-
minar çi nu au urmårit decât funcÆiunile celor douå turnuri.
ïn privinÆa turnului de colÆ (sud-est), pe plan circular,
alcåtuit de parter çi etaj, s-a folosit termenul de „turn-
locuinÆå”, terminologie probabil determinatå de surprin-
derea in situ a „unui soclu de sobå, în apropierea uçii de
intrare, spre stânga; acesta era açezat pe o nivelare de
lut – probabil resturi ale sistemului de pardosire (nu au
fost gåsite alte urme de paviment sau duçumea)”28.

ïn privinÆa acestui turn, „drept observaÆii preliminare,
se desprind urmåtoarele:

• necesitatea continuårii extinderii cercetårilor viitoare
în zonå, deoarece:

- nu s-a putut stabili funcÆionalitatea construcÆiei
amenajårii interceptate;

- prezenÆa acesteia permite mai multe interpretåri:
bazin de colectare çi deversare a apelor menajere; bazin
de colectare a apei provenite dintr-un izvor exterior incintei
månåstireçti sau bazin de colectare a apelor izvorului aflat
la interiorul acesteia, în acest ultim caz, vizând asigu-
rarea cu apå a unor construcÆii gospodåreçti adiacente
situate în afara incintei.

Pentru moment, nici una dintre ipotezele amintite nu
beneficiazå de suficiente argumente arheologice”29.

Concluziile finale au avut un caracter orientativ, fårå o
cronologizare sau fazeologie:

„Caracterul vådit preliminar al cercetårilor efectuate
în anul 1998 (probat de extensiunea reduså a secÆiunilor
executate) a fost impus çi de necesitatea supravegherii

23
 S.Iosipescu - loc. cit. loc. cit. loc. cit. loc. cit. loc. cit.

24 L.Munteanu, Gh. Cantacuzino - op. cit. op. cit. op. cit. op. cit. op. cit., p.6
25 Ion Chicideanu - Raport prel iminar de cercetareRaport prel iminar de cercetareRaport prel iminar de cercetareRaport prel iminar de cercetareRaport prel iminar de cercetare
arheologicåarheologicåarheologicåarheologicåarheologicå, mss., p. 4.

26 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 3-4
27 Aurel Nicodei - Raport preliminar privind rezultatele Raport preliminar privind rezultatele Raport preliminar privind rezultatele Raport preliminar privind rezultatele Raport preliminar privind rezultatele
cercetårilor arheologice efectuate la fosta månåstire Meracercetårilor arheologice efectuate la fosta månåstire Meracercetårilor arheologice efectuate la fosta månåstire Meracercetårilor arheologice efectuate la fosta månåstire Meracercetårilor arheologice efectuate la fosta månåstire Mera
– campania anului 1998– campania anului 1998– campania anului 1998– campania anului 1998– campania anului 1998,mss., în Arhiva O.N.P.P., nr. 1027
B/10.11.98.
28 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 6
29 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 4
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evacuårii molozurilor recente prezente, în cantitate apre-
ciabilå, pe toatå aria incintei çi în special în apropierea
zidurilor care o delimiteazå. Aceastå operaÆie condiÆiona
orice intervenÆie de specialitate, care urmeazå a fi intre-
prinså în viitor. Rezultatele obÆinute scot în evidenÆå,
atât complexitatea problemelor arheologice – çi nu
numai – de rezolvat cât çi imperativul continuårii cerce-
tårilor, în etape succesive çi în baza unui plan general
ad hoc elaborat, ca çi atacarea sistematicå a obiectivelor
zonelor de interes pentru întocmirea proiectului de
restaurare çi, implicit, pentru cunoaçterea evoluÆiei în
timp a ansamblului de arhitecturå medievalå reprezentat
de fosta månåstire Mera.”30

A patra campanie de cercetare arheologicã a fost
condusã de Emil Lupu, arheolog la firma Abral ArtproductAbral ArtproductAbral ArtproductAbral ArtproductAbral Artproduct
(realizatoare a noului proiect de restaurare a ansamblului).
În perioada 20 iulie - - - - - 9 octombrie din anul 1999, cu
intermitenþe, au fost efectuate 13 secþiuni, casete ºi
suprafeþe (la acea vreme nefiind accesibile încã planurile
cercetãrilor anterioare, s-a procedat la numerotarea de
la 1 a acestora). Scopul cercetãrii a fost determinarea
poziþiei, planimetriei ºi cronologiei anexelor mãnãstireºti,
studierea fundaþiilor turnului (de pe mijlocul laturii estice)
ºi sondarea cimitirului vechi (la est de incinta actualã),
pentru a surprinde eventuale urme de locuire, anterioare
secolului al XVIII-lea. A fost restituitã linia de waagriss
din 1974, proiectatã în întreaga incintã ºi folositã pentru
stabilirea ºi compararea tabelelor stratigrafice ºi a
nivelmenturilor.

ïn aceastã campanie a fost investigat ºi dezvelit în
suprafaþã turnul circular de colþ de sud-vest, aparþinând
primei curtine sudice a incintei actuale. Cele mai intense
cercetãri au fost realizate în perimetrul fostei stãreþii, aflatã
în colþul de sud-vest al incintei. Planimetria parterului
acesteia a fost stabilitã dupã efectuarea unei secþiuni
magistrale, putând fi stabilitã ºi o stratigrafie a sectorului.
A fost descoperitã scara de acces la etajul stãreþiei ºi a
început investigarea zonei de acces la beciul de sub fosta
stãreþie. De asemenea, a putut fi realizatã o relaþie
stratigraficã ºi cronologicã între actuala laturã sudicã a
incintei, fosta stãreþie, latura sudicã iniþialã a incintei, turnul
de colÆ de pe latura sud-vest ºi latura de vest a incintei.
S-a putut stabili cã pivniþa de sub stãreþie este anterioarã
acesteia, dar ulterioarã demolãrii curtinei sudice, din mai
1717.

Pe latura de nord a incintei a fost surprinsã prezenþa
unei construcþii gospodåreçti, datatã relativ în secolul al
XIX-lea, pe baza inventarului arheologic.

O descoperire deosebitã a fost fãcutã în cimitirul vechi,
pe platoul aflat la est de incinta actualã unde, în
extremitatea nord-esticã, a fost efectuatã secþiunea
IX/99IX/99IX/99IX/99IX/99. Sub stratul vegetal actual, la -0,10 m a fost
descoperit un rest de pavaj din cãrãmizi de epocã. Sub
acesta, la -20 m, a fost descoperitã o pardosealã din lut
cu urme de paiantã. ïntre cele douã complexe a fost
descoperitã o monedã (ºiling polonez, emisiune Ioan
Kazimir) din anul 1661. Existând o mare probabilitate ca
aceste douã complexe sã facã parte din ansamblul
mãnãstiresc atestat documentar în anul 1686, data de

construire a primei mãnãstiri Mira, coboarã cu aproximativ
20 de ani.

În perioada 10 aprilie - - - - - 11 iulie 2000, au fost continuate
investigaþiile arheologice la fosta mãnãstire. Scopul
acestei campanii a fost rezolvarea problemei accesului
la etajele superioare ale turnurilor de pe mijlocul laturii
estice çi sud-estice. Totodatã, au fost realizate analize
de parament ºi sistematizãri verticale sub supraveghere
arheologicå.

Pe latura esticã a incintei, la exteriorul acesteia, a fost
dezvelit turnul circular descoperit de arheologul
N.Diaconu înainte de campania arheologicã din 1974.
Au fost verificate relaþiile constructive cu actuala curtinã
de est ºi au fost furnizate nivelmenturile necesare
sistematizãrii verticale ºi conservãrii pardoselii interioare
din cãrãmizi de epocã.

La nord de turnul amplasat la exteriorul incintei estice,
au fost tãiaþi doi arbori mari ce împiedicaserã extinderea
cercetãrii arheologice din 1974. Profitând de aceasta, a
fost extinsã secþiunea XV/74XV/74XV/74XV/74XV/74. În masivul de zidãrie parþial
investigat în 1974 a fost surprinsã in situ     amprenta rampei
scãrii de acces la podesta pãstratã în zidul adosat turnului
de pe mijlocul laturii estice ºi niºa pragului uºii de acces
la scara respectivã. Tot în acest masiv de zidãrie a fost
surprinsã amprenta unei podeste, astfel cã a putut fi
apreciatã lãþimea ºi lungimea scãrii. În acelaºi perimetru
a fost decopertatã, pentru lucrãri de conservare ºi
sistematizare, o încãpere adosatã „zidului cu scarã” de
pe latura de nord a turnului de pe mijlocul laturii estice çi
au fost efectuate analize de parament ºi fundaþii.

În perimetrul cuprins între turnul cu umblåtoare ºi cel
de pe mijlocul laturii estice a månåstirii, în campania anului
1974 fuseserå efectuate secþiunile XIIXIIXIIXIIXII, XIII  XIII  XIII  XIII  XIII ºi XIVXIVXIVXIVXIV, , , , , fiind
descoperit un pavaj din cãrãmizi de epocã. În timpul
lucrãrilor de plombare a zidãriei din anul 2000, sub nivelul
de cãlcare actual a apãrut o continuare a pavajului
respectiv. Au fost efectuate douã casete arheologice, fiind
surprinsã prezenþa unor ziduri cu grosimea unei lãþimi de
cãrãmidã de epocã (26 x 15 x 5 cm), fãrã fundaþii, ce au
fost construite direct pe pavajul cunoscut.

În interiorul incintei, în perimetrul turnului de colÆ
amplasat pe latura de sud-vest fuseserã efectuate
cercetãri arheologice în 1974, având, probabil, drept
obiectiv stabilirea relaþiei dintre fosta curtinã sudicã,
demolatã în anul 1717 ºi curtina esticã actualã. În anul
1998 au fost efectuate lucrãri de sistematizare verticalã
ce au scos deasupra nivelului de cãlcare fundaþii ºi elevaþii
ale unor clãdiri. Pentru datarea acestora ºi stabilirea
relaþiei cu turn de colÆ amplasat pe latura de sud-est au
fost efectuate trei casete. Pe lângã aceste ziduri, în
interiorul incintei din etapa anterioarã anului 1717, a fost
descoperitã fundaþia scãrii de acces la etajul acestui turn.

ïn interiorul turnului de pe mijlocul laturii estice, , , , , la
etajul acestuia, a fost realizatã decaparea extradosului
bolþii în leagãn ce acoperã parterul, precum ºi curãþarea
ºi fixarea zidãriilor existente. A fost descoperitã
pardoseala din cãrãmizi de epocã ºi resturile unui soclu
de sobã, reþelele de ºanþuri pentru centurile din lemn ce
armau zidãria çi a putut fi propusã o rezolvare a accesu-
lui în turn, ca ºi a funcþiunilor acestuia în diferitele etape.

30 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 6



68 SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002

patrimoniupatrimoniupatrimoniupatrimoniupatrimoniu

Biblioteca dãruitã de la Mãnãstirea Poiana Mãrului

Preot Paul Mihail Preot Paul Mihail Preot Paul Mihail Preot Paul Mihail Preot Paul Mihail (!!!!!)

exemplarele care fuseserã dãruite direct de cãtre
monahi, de-a lungul vremii, unor monahi din alte
mãnãstiri. Încã în timpul vieþii stareþului Vasile, multe
manuscrise copiate aici au ajuns în alte mãnãstiri, lucru
care poate fi constatat pe baza însemnãrilor care se
fac, de obicei, cu prilejul dãruirii. Printre cei care au
beneficiat de rezultatele muncii copiºtilor de la Poiana
Mãrului au fost cãlugãrii de la schiturile subordonate
mãnãstirii, dar ºi cãlugãrii de la Poiana Voronii, mãnãstire
din nordul Moldovei, care au primit în dar multe
manuscrise slave, dar ºi cãlugãrii de la Poiana Mãrului
au cãpãtat, cu deosebire dupã 1771, numeroase
manuscrise, mai ales de la monahul Mitrofan, care le-a
scris la mãnãstirea Neamþ ºi chiar la Athos, de unde
le-a trimis „fraþilor” de aici. Se verificã, astfel, cu exemple
concrete zicala: dãruind vei cãpãta mai mult! Cãrþile
dãruite s-au pãstrat pânã astãzi ºi reprezintã o dovadã
a muncii cãlugãrilor cãrturari.

Dintre manuscrisele de la schitul (apoi mãnãstirea)
Dãlhãuþi, am identificat la Biblioteca Academiei Române
25 de exemplare, dintre care citãm câteva scrieri
ilustrative ale lecturilor la chilie ale monahilor:

1. Psaltire tãlmãcitã, care poartã însemnarea „S-au
scris de Costandin vtori orfan Popii Fl(orii), dascãl
slovenesc. Am sfârºit mesiþa avgust 20 ot Hristos, veleat
1755”; ºi o altã însemnare „Aceastã Psaltire tãlmãcitã
cumpãrându-o ºi cetind vreo câtãva vreme, apoi o am
dat sfântului schit de la Dãlhãuþi, ca sã fie pentru iertarea
pãcatelor mele cele multe, eu Silvestru ieromonah”.

2. Miscelaneu cuprinzând douã lucrãri: Vederea lui
chir Daniil ºi Viaþa ºi mucenicia ce i s-au întâmplat
sfântului mucenic Anastasie, tatãl lui chir Daniil, în
cetatea Telvinul. Scrierea are o însemnare la sfârºit „ªi
s-au tãlmãcit de dascalul Ilarion dupre limba elineascã
pre limba rumâneascã, de la anul 1763”.

3. A  cuviosului pãrintelui nostru Petru Damaschin,
cartea întâia ºi a dooa.

4. Cartea adecã învãþãturile ale celui dintru sfinþi a
preacuviosului ºi de Dumnezeu purtãtoriului Pãrintelui
nostru Efrem Sirianul ce sânt pline de umilinþã cãtrã
îndemnarea pocãinþii... Ieromonahul Ilarii consemneazã
faptul cã lucrarea „s-au scris în sfântul schit ot Vrancia,
în anul de la Hristos 1780, prin osteneala lui Ion Tip”.

5. Un alt miscelaneu care însumeazã douã lucrãri:
a) Din viaþa a prea cuviosului pãrintelui nostru Filimon
pustnicul: Cuvânt pentru fãr de grija minþii; ºi b) A prea
cuviosului pãrintelui nostru Isaac Sirin, episcopul Ninevei
ºi pustnicul: pentru rânduiala celor noi începãtori ºi
aºãzarea ºi cele ce nu sã cade acelora.

6. Tot un miscelaneu: a) Mãrturie pentru sfântul Calist
a lui Meletie al Atinilor, din bisericeasca istorie, partea
14, capitolul 15, numãrul 8; b) Cuvânt la Schimbarea la
Faþã; c) Luna lui iunie în 19 zile: Viaþa Prea Cuviosului

Mãnãstirea Poiana Mãrului din munþii Buzãului a fost
numitã în secolele XVIII-XIX schit, deºi nu era supusã
unei alte mãnãstiri ºi nici n-a fost „închinatã” la Locurile
Sfinte, cu generozitate, aºa cum au fãcut mulþi voievozi
cu ctitoriile lor. Ea a fost ridicatã într-o sihãstrie de cãtre
un cãlugãr, stareþul Vasile cu obºtea lui, care se
adãpostise în Moldova, o datã cu alþi monahi aflaþi în
mãnãstiri din Rusia sau Ucraina (Malorosia), în timpul
domniei þarului Petru I, când acesta a dispus închiderea
multor mãnãstiri ºi reducerea obligatorie a numãrului
de cãlugãri. Din aceastã cauzã, în primele decenii ale
secolului al XVIII-lea, a fost o perioadã de miºcare a
monahilor slavi spre mãnãstirile de la Muntele Athos ºi
din Þãrile Române. În þara noastrã, ei au gãsit adãpost
pentru cã românii au fost totdeauna toleranþi cu cei de
alte neamuri ºi de alte credinþe. Dupã ce a vieþuit 15 ani
la schitul Dãlhãuþi, care se aflã la 15 km de târgul, pe
atunci, Focºani, stareþul Vasile, dornic de o viaþã mai
retrasã, a ctitorit, împreunã cu 12 cãlugãri, o bisericã ºi
chilii, într-un Ioc numit Poiana Mãrului. Pentru întreþi-
nerea aºezãrii, el a obþinut danii voievodale, aºa încât
numãrul cãlugãrilor s-a înmulþit.

Stareþul Vasile s-a vãdit un mare îndrumãtor cultural,
care ºi-a apropiat monahi cu dragoste de carte ºi
meºteºug de copiere a manuscriselor. El a iniþiat, prin
propriile sale alcãtuiri, transcrieri ºi traduceri, un
scriptoriu de traducere ºi copiere a scrierilor slavone ºi
româneºti. Despre personalitatea stareþului Vasile ºi
despre activitatea acestui scriptoriu sunt încã multe de
cercetat ºi de tipãrit. Aici ne vom referi la mãrturiile
pãstrate pânã acum din aceastã zestre spiritualã unicã,
pentru a putea aprecia contribuþia valoroasã a acestui
locaº la cultura româneascã ºi general ortodoxã. Sub
cârja pãstoreascã a stareþului Vasile s-au aflat ºi
schiturile Dãlhãuþi, Trestieni ºi Cârnu, menþionate uneori
sub denumirea genericã a schitului-mamã Poiana
Mãrului. De aceea, vom lua în consideraþie ºi
manuscrisele care poartã însemnãri referitoare la
aºezãrile subordonate Poienii Mãrului.

Marele tezaur de carte realizat în perioada 1733 pânã
la moartea stareþului Vasile întâmplatã în 1767 s-a
pierdut în mare parte, cãci în 14 aprilie 1771 un incendiu
a devastat aºezarea, distrugând biserica ºi arzând,
atunci, ºi manuscrisele ºi cãrþile aflate acolo. Au fost
salvate de la acest dezastru exemplarele pe care, în
1764 printr-o diatã (sau testament), stareþul Vasile le
împãrþise între vieþuitorii români, care s-au mutat la acea
datã într-o altã mãnãstire, ºi cei ruºi care rãmâneau cu
el. Deci, ceea ce au luat cu ei cãlugãrii români la noua
lor aºezare, în schitul Dãlhãuþi, a scãpat de Ia distrugere.
De altfel, ei vor desfãºura munca de transcriere ºi în
obºtea din acest schit.

De asemenea, au mai supravieþuit incendiului ºi

Zamfira MihailZamfira MihailZamfira MihailZamfira MihailZamfira Mihail
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Pãrintelui Nostru Paisie cel Mare, scrisã de Prea
Cuviosul Pãrinte Ioan Colov.

7. Grãunte de muºtar.
8. Întrebãri bogosloveºti ºi rãspunsuri adunate din

scripturile marelui Atanasie... tâlcuite pre limba
româneascã de Ianache biv Post(elnic). În tipografia
ªcoalei Vãcãreºtilor, la anul de la zidirea lumei 7249
(1741) de Popa Stoica Iacovici. Însemnarea de la
sfârºitul manuscrisului „S-au scris aceastã bogoslovie
(= cuvinte dumnezeieºti) de pe alt izvod la leat 1792,
ianuarie 25”, ceea ce aratã cã transcrierea s-a fãcut de
pe alt manuscris, nu de pe tipãritura apãrutã la Bucureºti.

9. Un miscelaneu format din: a) Divanul (= judecata)
lui Pilat; b) Scrisoarea lui Pilat cãtrã Tiberie Împãrat; c)
Scrisoarea lui Chesar Împãrat cãtrã Pilat.

10. Cãrticicã... scrisã de prea înþeleptul chir
Evghenie... care câte una câte una numãrând în scurt
izvodirile cele nouã ale latinilor le vãdeºte cu mustrare.
ªi s-au dat acum la ivealã prin tipariu, în zilele prea
sfinþitului a toatã lumea Patriarh Chiril cãtrã carele s-au
ºi închinat. În Þarigrad, în anii de la mântuirea lumii 1756.

Aceste volume fac parte dintre cele 22 de lucrãri
identificate dupã catalogul pe care-l întocmiserã, la faþa
locului, adicã la schitul Dãlhãuþi, în 1904, Nicolae Iorga
ºi P.Gârboviceanu ºi l-au publicat în revista „Biserica
Ortodoxã Românã”, XXVIII, 1904-1905, p. 539-545.

Scopul înzestrãrii fiecãrui monah cu scrieri
cuprinzând învãþãturi duhovniceºti era pentru citirea „în
chilie”, în timpul lungilor ceasuri de retragere în
singurãtate. În bisericã, slujbele care se rostesc ºi se
cântã formeazã un ciclu de ritualuri la care, în afara
slujitorilor direcþi, ceilalþi care participã repetã în sinea
lor textele. Dar în chilie, dupã rugãciune, mintea trebuie
îndrumatã pe cãile de apropiere cãtre Dumnezeu prin
citirea Cuvintelor de înþelepciune ale marilor Pãrinþi ºi
duhovnici ai Bisericii, care formuleazã pe înþelesul celui
care cautã luminare multele învãþãturi care sã-l
întãreascã ºi sã-l îmbogãþeascã sufleteºte. Aceste
„lecturi la chilie” caracterizeazã monahismul românesc,
fiind dovada faptului cã, prin cuvântul scris,
s-a rãspândit ºi s-a perpetuat unitatea tradiþiei
ortodoxe.

Întrebãrile pe care le pune ucenicul
duhovnicului sãu aflã rãspuns dupã experienþa
de duhovnicie ºi de luminare de la Dumnezeu
a îndrumãtorului sufletesc, dar acesta, la
rândul sãu, aflase îndrumare de la alþi
duhovnici ºi, o datã cu aceasta, ºi îndemn
pentru citire sau ascultare de la alþii care citesc
a Cuvântului de zidire, cel care perpetueazã
tradiþia fãrã sã o deformeze. Cuvântul scris
din cãrþile „de cãpãtâi” ale cãlugãrilor a
reprezentat „piatra” pe care aceºtia îºi
odihneau capul la propriu, atunci când puneau
la cãpãtâi manuscrisul pe care-l citiserã pânã
a adormi, pentru ca sã reia citirea lui la
scularea din somn.

Doar enumerarea titlurilor lucrãrilor citite de
monahi poate sã creeze nedumeriri omului laic
al zilelor noastre, neºtiutor al cãutãrilor gândirii

ºi reculegerii duhovniceºti. De aceea, atragem atenþia
cã unele dintre ele recomandau precepte morale, altele
reaminteau evenimentele importante din istoria
creºtinismului ºi, cele mai numeroase, cuprindeau
Învãþãturi ale Pãrinþilor, care explicau ºi rãspundeau la
întrebãrile pe care ºi le punea credinciosul pe calea spre
mântuire ºi adânceau cugetarea lor. Citirea lor nu
presupunea o pregãtire teologicã superioarã, ci doar
credinþã ºi dorinþa de a fi luminat prin cuvântul scris. Ele
pot fi citite ºi astãzi cu acelaºi folos sufletesc ºi tipãrirea
sau retipãrirea multora dintre titlurile de mai sus sau
altele asemãnãtoare aratã cã existã o sete de citire (ºi,
deci, ºi de urmare) a marilor modele ale trãirii ortodoxe.

Reprezentãrile iconografice ale cuvioºilor cãrturari îi
reprezintã totdeauna scriind, chiar fiind retraºi în peºteri.
ªi ei fãceau aceastã muncã nu numai pentru ei ci ºi
pentru confraþi, deoarece copiºtii dãruiesc, de obicei,
roadele muncii lor sau, chiar când realizeazã manuscrise
în urma unor comenzi, gestul este tot de dãruire sau de
„închinare”, pentru ca Dumnezeu sã le ajute sã mai
realizeze ºi alte opere.

Actul dãruirii în lumea creºtinã are, în genere, multiple
semnificaþii, ºi predominã dorinþa de a face un bine,
dându-le semenilor din ceea ce te bucuri tu însuþi.
Aceastã tradiþie motiveazã extraordinara circulaþie a
cãrþii, mai ales în mediul monahal românesc, dar nu
numai. Laicii fãceau cu deosebire donaþii de carte cãtre
biserici, cãtre preoþi - ca unii care le vor folosi spre
luminarea tuturor - dar ºi unii cãtre alþii, în cadrul familiei
sau fãcându-le obiect de „pomanã ºi de veºnicã
amintire”. Cartea a reprezentat, astfel, simbolul „luminii”
care trece de la un om la altul. Pentru istoria scriptoriului
de la Poiana Mãrului (care includea ºi schiturile
subordonate), adicã a locului în care se transcriau, se
împodobeau cu desene în peniþã ºi erau legate cãrþi
manuscrise, faptul cã multe exemplare au fost dãruite,
a fost ºansa lor de supravieþuire, astfel cã ele reprezintã
astãzi dovada muncii rodnice depuse de cãlugãrii de
acolo.

Peisaj cu bisericåPeisaj cu bisericåPeisaj cu bisericåPeisaj cu bisericåPeisaj cu bisericå
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dupã 1945, mãrturisesc, nu ºtiu. Adaug, nu fãrã orgoliu,
cã regizorul Radu Penciulescu avea sã vinã în turneu,
peste ani, la Focºani, cu una din primele mele piese,
„Secunda 58”... Iar printr-o coincidenþã fericitã, la micã
distanþã în timp, actriþa de har dumnezeiesc, Leopoldina
Bãlãnuþã, focºãneancã ºi ea, avea sã înnobileze rolul
principal feminin, Jana Mincu, dintr-o altã piesã la care
continui sã þin foarte mult „De n-ar fi iubirile”.

Model ºi perimetru al unei convieþuiri interetnice
normale, Focºanii au creat de-a lungul timpului condiþiile
afirmãrii unor personalitãþi evreieºti ºi armene, colega
mea, poeta ºi publicista Evelin Fonea acceptând sã
adauge acestor însemnãri câteva mini-medalioane bio-
bibliografice menite sã întregeascã, prin informaþie ºi
exigenþã documentarã, aceastã rememorare. Pentru
altceva însã mi-am propus ºi þin sã insist asupra unor
relaþii interumane ºi asupra unor evenimente care desfid
accidentalul, hazardul, revelând o semnificaþie majorã...
ªi ca o confirmare a acestei idei: în Focºani avea sã se
desfãºoare, în urmã cu exact 120 de ani, prima
conferinþã sionistã din România, la care au fost
reprezentate nu mai puþin de 50 de societãþi evreieºti,
care militau pentru emigrarea evreilor în Ereþ Israel.
Aceastã remarcabilã reuniune, care a precedat cu 15
ani Primul Mare Congres Sionist, mondial, de la Basel
(1897), avea sã decidã, s-ar cuveni majuscule, poate,
coordonarea stãruinþelor evreieºti în a-ºi recrea un stat
propriu! Deci, la sfârºitul lui 1881, începutul lui 1882,
atunci când în diferite oraºe, ºi nu numai din România,
aveau loc provocãri antisemite, când xenofobia câºtiga
teren... Atunci când nu puþini antisemiþi vedeau în evrei
un pericol social, Focºani devenea gazda unei
manifestãri cu un ecou fantastic în epocã! N-au existat
voci care sã protesteze. Dimpotrivã, era un spirit modern,
european, cum am spune azi... ªi, tot în 1882, avea sã
aparã la Focºani primul numãr al unei publicaþii evreieºti,
„Stindardul” – datat 18 octombrie 1882, cu precizarea
„organ pentru încurajarea emigrãrii israeliþilor din
România”, cum avea sã noteze S. Podoleanu într-o
remarcabilã Istorie a presei sioniste. În acel prim numãr,
din octombrie 1882, publicaþia avea sã insereze
scrisoarea primitã de la emigrantul A. Weinstock, care
descria situaþia, absolut realistã, a coloniei Samarin
(Zihron Iaacov), de lângã Haifa, întemeiatã de emigranþi
evrei veniþi din România. Ei bine, s-au expediat coloniei
amintite, dupã cum semnaleazã paginile „Stindardului”
– unelte agricole, saci de fãinã, fasole, porumb...
Propaganda întreprinsã de „Stindardul” a avut un ecou
peste aºteptãri. Chiar la finele anului 1882 avea sã se
formeze la Galaþi primul mare grup, format din 228 de
emigranþi, care ia drumul Palestinei. În istoria colonizãrii,
acest grup este cunoscut drept Moineºtenii, deºi era
alcãtuit din emigranþi porniþi din oraºe diferite. Din acel
timp ne-a rãmas ºi zicerea – presupune Podoleanu –
„prin Moineºti la Ierusalim”. Revãzutã prin prisma
documentelor de epocã ºi a rememorãrilor celor care
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SPAÞIU DE GÂND, BUNÃ CONVIEÞUIRE
ªI MULTICULTURALITATE

S-au împlinit în 2002 – conferind o îndreptãþire în
plus, aniversarã, Zilelor Municipiului Focºani –140 de
ani de la Decretul lui Alexandru Ioan Cuza, prin care
cele douã oraºe, Focºanii Munteni ºi Focºanii
Moldoveni, deveneau unul singur, unit, un oraº al unirii.
ªi tot în vara aceasta, Focºaniul avea sã celebreze
printr-o sesiune ºtiinþificã, de vibrantã deschidere ideati-
cã, onoratã de prestigioºi membri ai Academiei Române,
centenarul unei personalitãþi de excepþie a creaþiei
ºtiinþifice româneºti, un focºãnean, nãscut în 1902, care
avea sã imagineze ºi sã fundamenteze forajul sonic,
un inventator care ar fi putut aduce României, ºi încã
nu-i târziu, peste opt miliarde de dolari, rãsplata minimã
a patentelor sale, în S.U.A. ...Pe numele sãu: Ion
Basgan. Ca participant la aceastã sesiune, mi-am
exprimat privilegiul de a-l fi cunoscut ºi de a mã fi
apropiat de Basgan, încã din 1975, într-un timp refractar
la „modalitatea” Basgan, timp prea avid de numãr ºi
colectivitate, în dauna individualitãþii, ºi prea zgârcit cu
reconsiderarea moralã a unor valori nedreptãþite, ani în
ºir, printr-o ignorare de care se fac vinovate, nici pentru
prima, nici pentru ultima oarã, timpurile ºi istoria. Mai
aminteam atunci – promiþând sã revin cândva, mai pe
larg – despre alþi iluºtri focºãneni, de indiscutabil renume
în epocã, precum a fost vestitul Cilibi Moise, nãscut la
Focºani, în 1812, poreclit mai întâi „Moise ovreiul”, un
Anton Pann evreu, (cum îl definise G. Cãlinescu) o îmbi-
nare originalã de umor balcanic, românesc ºi evreiesc,
vorbele sale de duh îndreptãþind ºi ultima sa poreclã,
„Vestitul din Þara Româneascã”. ªi aveam sã subliniez,
tot atunci, în spiritul unei relevabile ºi merituoase bune-
interetnicitãþi, preþuirea de care s-au bucurat, în epocã
ºi nu numai, notabile personalitãþi evreieºti, uitate azi
sau rar rememorate, precum Emil Boldan – critic literar,
Gherºon Horowitz - pictor, decorator -, rabini ca Nathan
Hanover sau Iacob Nacht, poetul Camil Baltazar sau
regretatul specialist neurolog, acad. Oscar Sager.

Ce mã îndeamnã sã scriu despre oameni care au
trãit cândva ºi despre evenimente care ar interesa mai
curând cercetãtorul istoric ori memorialistul de vocaþie?
Varii motive... Bunicii din partea mamei ºi mama, nãscutã
la Iveºti, au fost focºãneni get-beget... „Zeida” (bunicul,
în ebraicã) avea sã-mi citeze, cel dintâi, din vorbele de
duh ale lui Cilibi Moise... Dacã m-au marcat în vreun
fel? „Cine nãscoceºte deosebiri între oameni – pentru
a-i învrãjbi, evident, (n.n.) – acela nu-i om”. Sau „Lumea
este o oglindã în care oamenii se vãd unii pe alþii, ºi nici
unul pe el însuºi!”. Pe cine n-ar fi marcat?! Marele
Caragiale nu se sfia sã spunã, dupã ce devenise
celebru, „N-aº fi fost ceea ce sunt fãrã Cilibi Moise”...
Dupã cum, mama avea sã-mi vorbeascã de colega sa
de ºcoalã, mai mare cu numai câþiva ani, o focºãneancã,
devenitã peste ani celebra actriþã Leny Caler... Dacã a
jucat vreodatã pe scena Teatrului „Pastia”,  în turneele
sale cu marile companii teatrale, „Bulandra”, „Storin” º.a.,
ori cu partenerul ei George Vraca, de la Teatrul „Victoriei”,

Dorel DorianDorel DorianDorel DorianDorel DorianDorel Dorian
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al doilea rãzboi mondial. Un ziar tulburãtor prin perma-
nenta nevoie a semnatarilor de a-ºi cãuta „rãdãcinile”,
de a-ºi reaminti vecinii ºi prietenii rãmaºi în România,
creºtini, cu care continuã sã întreþinã legãturi de strânsã
rudenie, parcã.

Spaþiul nu ne îngãduie sã continuãm semnificarea
detaliatã a momentului 1882, iar cititorul ar putea fi,
desigur, infinit mai interesat sã afle câte ceva despre
destinul acelor mari personalitãþi, de care am amintit
Cilibi Moise, Leny Caler, Boldan Emil sau Gherºon
Horowitz º.a. În 1902, Al. Macedonski, în „Forþa moralã”
(cu ocazia reapariþiei culegerii Cilibi Moise), avea sã
afirme: „Aceastã carte este absolut preþioasã. Cilibi
Moise poate sã stea alãturi cu cei mai mari cugetãtori
antici ºi moderni. Dacã ar fi trãit în Francia, ar fi fost
onorat ca Montaigne, ca La Bruyère ºi alþii”. Trei ani mai
târziu, în 1905, pe scena Naþionalului ieºean se repeta
piesa „Cilibi Moise” de S. Dragomir... Cine pãstreazã
textul, dacã, evident, s-a pãstrat?! ªi câte n-ar mai fi de
scris! Frunzãrind publicaþii de la început de secol, aveam
sã aflu cã societatea focºãneanã „Fraterna”, despre care
se vorbise adesea în familia bunicilor, fusese întemeiatã,
încã în 1879! În 1909, societatea îºi serba jubileul de
30 de ani, moment la care aveau sã participe delegaþi
din toate societãþile de într-ajutorare evreieºti... Nu fãrã
consecinþe: în luna noiembrie a aceluiaºi an, se
constituia la Focºani „Asociaþia tineretului intelectual
evreu din România”, care avea ca scop: „tipãrirea ºi
rãspândirea de cãrþi ieftine pentru popor”. Nu doar pentru
evrei. ªi nu am amintit, tot limitat de spaþiu, de Conferinþa
Societãþilor Sioniste din 1902 ºi nici de Congresul
Federaþiei Sioniste din 1903...

Din cei aproape 900 000 de evrei care trãiau în
România, în 1939, au mai rãmas astãzi circa unu la
sutã. O mare parte dintre evrei a pierit în anii rãzboiului,
ai deportãrilor, ai Holocaustului. Peste 97% dintre cei
rãmaºi în viaþã au emigrat, în anii postbelici, marea
majoritate, desigur, în renãscutul Israel. În comunitatea
focºãneanã, împreunã cu obºtile evreieºti din localitãþile
apropiate mai trãiesc astãzi circa o sutã de evrei. În
discuþiile avute cu Ion Basgan, acum un sfert de veac,
am avut sã aflu respectul familiei sale faþã de  evrei ca
Iacob Nacht ºi Nathan Hanover... Cei care ar reciti
versuri din volumele de poezii ale lui Camil Baltazar (anul
acesta a fost ºi centenarul lui), cei care ar citi eseurile
Feliciei Antip, aflatã în plinã activitate creatoare, sau ar
parcurge lucrãrile de specialitate ale eminentului savant
Oscar Sager ar înþelege, poate mai bine, permanenta
recomandare a lui Nicolae Cajal spre o reciprocã mai
bunã cunoaºtere, pentru cã numai cunoaºterea apropie,
cunoaºterea învinge resurecþiile xenofobe, cunoaºterea
repune în operã interculturalitatea ºi armonia interetnicã.
Disperãrilor care ne cuprind, uneori, faþã cu antisemi-
tismul care încã mai bântuie, nu le putem opune decât
permanenþa marilor valori, reflectând un spirit umanist,
în cazul dat focºãnean,  fie cã se numesc Basgan sau
Sager, Leny Caler sau Leopoldina Bãlãnuþã, Anton Pann
sau Cilibi Moise... Modelul umanist al interculturalitãþii
focºãnene nu poate fi, însã, epuizat în spaþiul unei
rememorãri, ori în perimetrul unor micro-medalioane,
oricât de dense ar fi... Fie ca acest început sã îndemne
însã la o îndreptãþitã revenire! Sã mulþumim revistei care
ne-a incitat ºi ne gãzduieºte însemnãrile!

au trãit amintitele evenimente, epoca a fost marcatã de
o efervescenþã sionistã fãrã seamãn. Exact în rãstimpul
în care la Bucureºti vedea lumina tiparului memorabila
conferinþã a lui Isaac David Bally (Davicion Isaac),
„Reconstituirea naþionalitãþii israelite”, în acelaºi an în
care avea sã soseascã în þarã renumitul, în epocã, Sir
Lawrence Oliphant, primit cu onoruri deosebite, la numai
câteva luni dupã ce Parlamentul þãrii votase transfor-
marea României în regat... Sã mai amintim cã în aceeaºi
perioadã, se inaugura ciclul de conferinþe organizat la
sala Baraºeum de societatea „Renaºterea”. Citãm din
ziarele epocii: „Deschide ciclul M. Gaster cu Importanþa
culturalã a Talmudului. Au mai conferenþiat I. Schein
(Lazãr ªãineanu despre Inchiziþie), M. Stãureanu
(Femeia israelitã), E. Schwarzfeld (Libertatea indivi-
dualã), M. Schwarzfeld (Evreii în literatura popularã)”.
Elogiul pe care îl aducem modelului de bunã convieþuire
manifestat la Focºani, în urmã cu 120 de ani, nu-i câtuºi
de puþin circumstanþial.

Situaþia precarã, economic, a unor largi categorii de
evrei, tergiversarea ºi, uneori, contestarea sau chiar
blocarea emancipãrii, a dobândirii de cãtre minoritari a
cetãþeniei române, existenþa unor manifestãri de
antisemitism din partea unor cercuri politice interesate
în crearea unei diversiuni, sporeau, de la sine înþeles,
numãrul acelora care vedeau în emigrare o soluþie,
salvatoare în timp. Este momentul în care „Stindardul”
focºãnean publicã sub semnãtura lui Adolph Stern, un
articol care avea sã facã epocã: „Nu poporul român ne
goneºte, ci duºmanii lui - care sunt, în opinia lui Stern -
duºmanii noºtri comuni, vrãjmaºi a tot ce este fãrã
apãrare ºi drept”. Congresul din 1882, anticipând Basel-
ul, n-a fost o întâmplare, iar desfãºurarea sa la Focºani
se înscrie într-o normalitate care confirmã elogiul. În
zilele de 18-19 aprilie 1883 are loc, tot la Focºani,
Congresul Organizaþiilor de Tineret „Adzilei B’nai Israel”
fiind reprezentate, dupã cum aflãm dintr-o lucrare a lui
H. Kuller, secþiunile din Adjud, Bârlad, Brãila, Bucureºti,
Focºani, Galaþi, Iaºi, Odobeºti, Piatra-Neamþ, Ploieºti,
Râmnicu-Sãrat ºi, evident, Comitetul de Conducere,
central, al acestor organizaþii, care funcþiona la Galaþi.
Cine parcurge lista cu numele acestui „Comitet pentru
înlesnirea emigrãrii” va regãsi personalitãþi de referinþã
în epocã, precum: Isac Lobel, Sam. Pineles, Karpel
Lippe, Moses Gaster º.a., unii dintre ei participanþi,
ulterior, ºi la congresul de la Basel. Redactorul ziarului
focºãnean era Adolf Steinberg, un publicist de carierã
ºi har, care a ºtiut sã pãstreze þinuta publicaþiei: „Nu
viesãrile legãnitoare ºi ademenitoare ale vreunui creier
aprins a determinat constituirea societãþilor de propa-
gandã ºi ajutor pentru emigrarea în Palestina, ci cugetã-
rile mature ºi cumpãnite ale unor spirite apte ºi capabile,
ale unor bãrbaþi culþi, activi, oneºti ºi inteligenþi”. Impre-
sionantã, repetãm, a fost ºi reacþia, poziþia de sprijin a
focºãnenilor, care i-au înþeles pe acei fii ai lui Israel care
trãiau sionismul ca pe o emancipare interioarã.

De curând, la Netania, în Israel, a avut loc sãrbã-
torirea celor 120 de ani care au trecut de la acele
emigrãri, care au condus la crearea coloniilor de la Rosh
Pina ºi, respectiv, Zihron Iaacov (Samarin)... ªi am mai
avut bucuria sã parcurg, relativ de curând, un ziar scris
ºi tipãrit în Israel de urmaºii emigranþilor de atunci sau
de cei emigraþi în Israel, în majoritatea lor dupã cel de-
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Viena, comunicându-i situaþia evreilor din România. Numai
„...prin expulzarea sa  forþatã... a putut fi opritã, un timp, una
dintre cele mai mari acþiuni pe care le-au întreprins... evreii
din România... pentru emancipare...” (S. Podoleanu). A
deranjat prin polemicile sale cu „ziarele antisemite ºi cu
detractorii evreilor”. Activitatea propagandisticã în favoarea
emancipãrii ºi a drepturilor evreilor a fost înscrisã ºi în paginile
periodicelor focºãnene  „Drepturile” ºi „Pãmânteanul”, al cãror
redactor a fost.

SOLOMON (Zalman) SCHECHTERSOLOMON (Zalman) SCHECHTERSOLOMON (Zalman) SCHECHTERSOLOMON (Zalman) SCHECHTERSOLOMON (Zalman) SCHECHTER (1847-1915). Spe-
cialist în studii rabinice. În urma unei subvenþionãri, acordatã
de Societatea „Jacob Lobel”, care ajuta „junimea studioasã
israelitã”, în 1867 pleacã la studii la Viena ºi Berlin. I.J.
NIemirower amintea faptul cã acest evreu, originar din Focºani,
a fost preocupat de Hasidism, unghi din care a analizat
activitatea prezenþelor iudaice, preocupat de „dezvoltarea
modernã a ºtiinþelor iudaice”. În ultima parte a vieþii s-a stabilit
în Statele Unite. A fost numit profesor la Universitatea din Cam-
bridge, a format un seminar pe probleme rabinice. A obþinut
titlul de „Master of Arts”. M. Schwarzfeld - care intenþiona
subvenþionarea unor ºcoli focºãnene  într-o corespondenþã
cu Moses Gaster aprecia erudiþia acestui om cu toate scãpãrile
sale comportamentale. Este autorul lucrãrilor: „Avoth di rabi
Nathan”, „Midraº hagadol” º.a.

CAMILCAMILCAMILCAMILCAMIL BAL BAL BAL BAL BALTTTTTAZARAZARAZARAZARAZAR (Goldstein Leopold, n. 1902 comuna
Mera, Putna;  m. 1977 la Bucureºti). A fost apreciat de mentorul
revistei „Sburãtorul”, E. Lovinescu, la  intrarea sa în lumea
poeziei cu versurile erotice cuprinse în volumul „Biblice” (1926).
În 1928, a scos revista „Tiparniþa literarã” strângând în paginile
ei colaboratori de seamã printre care: Liviu Rebreanu, G.
Cãlinescu, Camil Petrescu, Mihail Sebastian, Petru
Comarnescu, Ion Cãlugãru º.a. În 1932, este numit, de Liviu
Rebreanu, secretar de redacþie la „România literarã”. Al.
Mirodan, în apreciatul sãu „Dicþionar neconvenþional al
scriitorilor evrei de expresie românã” i-a fãcut un amplu portret
pe marginea volumelor „Autobiografie”, volum cu „notaþii seci,
reportericeºti, ca un jurnal intim «neliterar»...” ºi „Întoarcerea
poetului la uneltele sale” (1934). Amintim selectiv volumele:
„Vecernii”, „Flaute de mãtase”, „Poeme vechi ºi noi”, „Soare
pe zãpezi”, „Soare pe culmi”, „Glorie iubirii”, volumele de
amintiri, eseuri, publicisticã, memorii printre care
„Contemporan cu ei”, „Scriitor ºi om” º. a.

FELICIAFELICIAFELICIAFELICIAFELICIA ANTIP ANTIP ANTIP ANTIP ANTIP. S-a nãscut în 1927, la Focºani. Absol-
ventã a Facultãþii de Filosofie din Iaºi. Publicistã de þinutã, ea
avea sã afirme „gazetãria este cea mai nobilã îndeletnicire”,
dupã profesia de medic. Tatãl a fost medic. De timpuriu, s-a
confesat într-un interviu acordat colegei Iulia Deleanu, cã a
simþit „nevoia de a protesta prin cuvânt, mai ales atunci când
a aflat cã sunt daþi afarã din ºcoli copiii de evrei”. În presa
zilelor noastre cuvântul ei este la fel de pãtrunzãtor. A fost
redactor la „Agerpres”, „Lumea”, la „Tribuna României”. A
publicat volumul memorialistic „Lumea din ziare”, 1997.

OSCAR SAGEROSCAR SAGEROSCAR SAGEROSCAR SAGEROSCAR SAGER (1894-1981), neurolog., academician,
profesor universitar la Bucureºti. Elev al prof. G. Marinescu.
Cercetãri asupra excitaþiilor vizuale transmise la creier. Lucrãri
mai importante: „Diencefalul”, „Formaþia reticularã”. A publicat
manuale, în colaborare, studii privind bolile cerebrale,
epilepsia.

BOLDAN, EMILBOLDAN, EMILBOLDAN, EMILBOLDAN, EMILBOLDAN, EMIL (Bernstein, n. 1909), istoric literar, spe-
cialist în literaturã românã, epoca paºoptiºtilor. A fost profesor
la liceul evreiesc „Cultura”  Bucureºti ºi, dupã rãzboi, profesor
la Facultatea de Filologie, la Institutul de Limbi Strãine.  Dintre
contribuþiile sale publicistice: „Alecu Russo. Omul, Opera.
Comentarii”; monografia „ªcoala ardeleanã” ºi mult apreciata
operã istoriograficã „Alexandru Ioan Cuza ºi Costache Negri.
Corespondenþã” consideratã „ un model de lucrare ºtiinþificã”
(Emil Condurache) º.a. A scris poemul biblic „Ruth” ºi poemul
reportaj „Salvarea ta prin tine, Israele!” În 1984  cu ocazia
împliniri a 75 de ani a fost felicitat de studenþii sãi ºi profesori,
printre care Al. Piru, V. Mândra, I. Rotaru, ªtefan Cazimir, I. D.
Bãlan ºi alþi istoriografi ºi filologi.

CILIBI MOISECILIBI MOISECILIBI MOISECILIBI MOISECILIBI MOISE (Froim Moise, 1812-1870). Moise Ovreiul
„Vestitul din Þara Româneascã” , Anton Pann al evreilor,
considerat de criticul G. Cãlinescu, s-a nãscut la Focºani. În
1870, acest filosof popular moare de tifos, la numai 58 de ani.
[...] „Cilibi Moise a fost... un Anton Pann evreu [...] geniu oral
fãrã ºtiinþã de carte, el îºi dicta aforismele de-a dreptul zeþarului.
Maximile lui sunt pline de un sãnãtos umor bãtrânesc...”.
(G.Cãlinescu)

GHERªON M. HOROWITZGHERªON M. HOROWITZGHERªON M. HOROWITZGHERªON M. HOROWITZGHERªON M. HOROWITZ (1882-1942). Pictor, decora-
tor. A realizat decoraþiile murale ale Sinagogii Mari, ale
Templului „Fraterna” ºi ale Sinagogii „Gaster”. Tatãl sãu, Moise
Horowitz, nãscut la Focºani, a fost zugrav-pictor. În 1900,
Gherºon pleacã în Italia. Revenit în þarã, în 1907, se stabileºte
la Bârlad ocupându-se de pictura muralã a sinagogilor: a
decorat Sinagoga Mare din Bârlad, a Croitorilor, „Poale Zedek”,
sinagogile din Vaslui, Huºi, Roman, Galaþi º.a. În 1936, se
stabileºte la Bucureºti. Despre aceastã datã avem semnalãrile
pertinente ale publicistului Solomon Savin: „...proiectele sale
de decoraþiuni sunt amplu încãrcate. E un «stil bogat», la modã
în 1900, care are un caracter mai laic, amintind decoraþiunile
saloanelor boiereºti dintre anii 18501900. Influenþa veneþianã
este ºi ea vizibilã în stilizarea geometricã”. A pictat ºi un numãr
de perdele pentru Aron  Kodeº.

NANANANANATHAN HANOVERTHAN HANOVERTHAN HANOVERTHAN HANOVERTHAN HANOVER (1620-1683). A pãstorit la Iaºi ºi
Focºani.  Este autorul unor opere lexicografice, culegeri de
rugãciuni. Volumul „Saare Zion”, apãrut iniþial în 1662, la Praga,
este o culegere de „rugãciuni mistice”; volumul avea sã aparã
ºi la Iaºi, în 1884, în Tipografia lui Asachi.

Rabinul dr. IACOB NACHTIACOB NACHTIACOB NACHTIACOB NACHTIACOB NACHT. A fost, în 1902, rabin al oraºului
Focºani. Doctorat în Filosofie la Viena, cunoscãtor al literaturii
ebraice clasice ºi moderne. S-a dedicat „filosofiei religiei”. A
fost ºi un publicist recunoscut. În 1906 a fost numit directorul
ªcolii israelito-române din Focºani. A fost un fervent
colaborator la revista ºcolarã „Institutorul evreu”. A propus o
nouã formulã pentru jurãmântul iudaic, aprobatã în 1902 de
cãtre un tribunal focºãnean. A emigrat în Þara  Sfântã.

M. BOTM. BOTM. BOTM. BOTM. BOTOªÃNEANUOªÃNEANUOªÃNEANUOªÃNEANUOªÃNEANU. Publicist, redactorul unor ziare de
atitudine sionistã ºi cetãþeneascã, în vederea emancipãrii
evreilor pãmânteni. Din iniþiativa sa s-au convocat congrese
cu caracter sionist în principale oraºe din þarã, la care a rostit
înflãcãrate discursuri. În majoritatea cuvântãrilor sale a cerut
drepturi egale evreilor, precum ºi „abrogarea articolului 7 din
Constituþia timpului”. Pânã la nedreapta sa expulzare, în 1897,
a susþinut o fructuoasã corespondenþã cu Th. Herzl, aflat la

Personalitãþi focºãnene de origine evreiascã,
de expresie românã

Evelin FoneaEvelin FoneaEvelin FoneaEvelin FoneaEvelin Fonea
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Biserica din lemn „Sfântul Nicolae’’ din comuna Stråoane

Lelia PavelLelia PavelLelia PavelLelia PavelLelia Pavel

Cålåtorind prin Vrancea, întâlneçti numeroase
monumente de arhitecturå popularå, ce se remarcå
printr-o „simplitate elegantå a volumelor çi formelor care
se asociazå cu gingåçia fårå egal a ornamentelor”1.

Urmând drumul judeÆean ce urcå din oraçul Panciu
spre Soveja, stråbatem în lung comuna Stråoane, pe
teritoriul cåreia, se conservå unul din monumentele de
cult de o deosebitå frumuseÆe, opera meçterilor populari
locali, care au depus întreaga lor måiestrie în lucråtura
lemnului.

ïn unele documente ale vremii se pomeneçte de
comuna Stråoane, al cårei nume, conform unor cerce-
tåtori, ar proveni de la numele unor „neamuri de oameni
– Stråuleçti, originari din comuna Câmpuri”2.

Teoria se sprijinå pe un document ce poartå data de
9 iunie 1687 în care se aminteçte de „dreapta ocinå din
sat Câmpuri care este båtrânul Stråuleçtilor, din partea
moçului lor Melinte din a opta parte cu tot venitul locului,
cu poeni, såpåturi cu câmpu, cu påduri, cu siliçte çi di
pisti tot locul pe undi se va alege parte stråmoçului lor
Straoa di pi ÇuçiÆa”3.

Documentul îl menÆioneazå pe „stråmoçul lor Straoa”,
care apare çi în alte documente, ceea ce ne duce la
concluzia cå numele comunei Stråoane l-a dat „båtrânul
Straoa”, variantå mult mai plauzibilå, având în vedere
faptul cå multe din satele vrâncene au perpetuat peste
veacuri numele unor „båtrâni”, proprietari de påmânturi
în satele respective.

Anaforaua Divanului Moldovei din 15 septembrie
1812, de întåriturå a hotårniciei moçiei Câmpurile,
stabilea „moçiea Câmpurile pi patru båtrâni... aråtând
çi båtrânii anume: Straoa, Itul, Lata çi Bogdan”4, anafora
ce vine så confirme faptul cå açezarea de la Stråoane
poartå numele întemeietorului. Aflatå în vecinåtatea
comunei Câmpuri, comuna Stråoane pare så fie o roire
a Câmpurilor çi, în special, a celor din neamul båtrânului
Straoa Câmpureanul, întâlnit în documentele vremii.

ïntr-un document din 29 mai 1646 (7154), este
menÆionat numele satului Stråoane, când „feciorul lui
Nenciu din Stråoani, Æinutul Putna, vinde lui Matei
Basarab trei pogoane de vie în satul Stråoani”5.

1 Ioan Godea - Biserici de lemn din România (nord-vestulBiserici de lemn din România (nord-vestulBiserici de lemn din România (nord-vestulBiserici de lemn din România (nord-vestulBiserici de lemn din România (nord-vestul
TTTTTransilvaniei)ransilvaniei)ransilvaniei)ransilvaniei)ransilvaniei), Editura Meridiane, Bucureçti, 1996, p. 69
2 Alexandru Arbore - TTTTToponimie putneanåoponimie putneanåoponimie putneanåoponimie putneanåoponimie putneanå, în „Milcovia”,
Revista regionalå de studii, anul I, vol. 1, Focçani, Tipografia
„Cartea Putnei”, 1930, p. 32
3 Aurel Sava - Documente putnene. I. VDocumente putnene. I. VDocumente putnene. I. VDocumente putnene. I. VDocumente putnene. I. Vrancea. Odobeçti -rancea. Odobeçti -rancea. Odobeçti -rancea. Odobeçti -rancea. Odobeçti -
CâmpuriCâmpuriCâmpuriCâmpuriCâmpuri, 1929, Focçani, Tipografia „Cartea Putnei”, p. 33
4 Aurel Sava - Documente putnene. VDocumente putnene. VDocumente putnene. VDocumente putnene. VDocumente putnene. Vrancea. Ireçti-Câmpurirancea. Ireçti-Câmpurirancea. Ireçti-Câmpurirancea. Ireçti-Câmpurirancea. Ireçti-Câmpuri,
vol. II, Chiçinåu, Tipografia Båncii Centrale Cooperative, 1931,
p. 65
5 Catalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricå
centralå a statului, vol. II (1621 - 1652), Bucureçti, 1959, p.
370, doc. 1881

Un altul, emis de EustaÆie Dabija la 2 august 1664
(7/52), un document de întåriturå, pomeneçte de
Stråoane, atunci când i se întåreçte lui Toader
Såvescu din Stråoani ståpânirea asupra moçiei sale
din Stråoani6.

Atestatå documentar, existenÆa satului Stråoane
presupune existenÆa unui låcaç de cult, a cårui origine
råmâne necunoscutå. Conform tradiÆiei, transmiså din
generaÆie în generaÆie, cea mai veche bisericå ar fi
cea din satul Stråoane de Sus, care ar data din anul
14787. Tot în tradiÆie s-a påstrat ideea cå biserica îl
are ca ctitor pe Stroie, fiu de cioban, care împreunå cu
cei doi fraÆi ai såi „ar fi båtut parul satului”8, iar cu cei trei
feciori, foçti comandanÆi de oçti în vremea lui Çtefan cel
Mare, ar fi înålÆat biserica de lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae”. Pentru vitejia çi credinÆa cu care l-au slujit

6 - op. citop. citop. citop. citop. cit, vol. III (1653 - 1675), Bucureçti, 1959, p. 238, nr.
1074
7 Anuarul Eparhiei RomanuluiAnuarul Eparhiei RomanuluiAnuarul Eparhiei RomanuluiAnuarul Eparhiei RomanuluiAnuarul Eparhiei Romanului, Bucureçti, Institutul de Arte
grafice „Marvan SAR”, 1936, p. 258
8 Emil Giurgea - VVVVVrancea. Ghid turistic al judeÆuluirancea. Ghid turistic al judeÆuluirancea. Ghid turistic al judeÆuluirancea. Ghid turistic al judeÆuluirancea. Ghid turistic al judeÆului, Editura
Sport-Turism, Bucureçti, 1977, p. 125
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domnul Moldovei i-a råsplåtit cu danii de påmânt,
fâneÆe, terenuri agricole çi animale9, chiar pe teritoriul
comunei.

ïntrucât nu existå elemente certe de datare ca:
documente sau mårturii epigrafice, încadrarea bisericii
în epocå se poate face numai printr-o cercetare a
structurii acesteia. Analizându-se caracteristicile de
plan, elevaÆia, decorurile, cercetåtorul gåseçte
elemente çi argumente pentru datarea unei
construcÆii.

Coroborând izvoarele scrise privitoare la existenÆa
satului Stråoane, cu puÆinele slove ale inscripÆiei,
precum çi cu cele rezultate din cercetårile privind
structura monumentului, se poate aprecia cå låcaçul
de lemn de la Stråoane dateazå din veacul al XVII-lea,
el reprezentând „o refacere dintr-o altå refacere a
acelei ctitorii, prin refolosirea bârnelor”10.

Din citirea slovei inscripÆionate în chirilicå pe bârna
de deasupra intrårii în pronaos, descoperim numele
unor meçteri care, probabil, au participat la refacerea
låcaçului din veacul al XVII-lea. Printre cei menÆionaÆi
îi amintim pe Våtaf Lupu, Vasile, Dråghici, Stroe.

Monumentul de aståzi conservå planul în cruce,
cu abside la naos çi turla pe pronaos, specifice
arhitecturii de zid din veacul al XVIII-lea, când meçterii
Æårani fie reînnoiau, fie refåceau construcÆiile prin
adåugirea absidelor çi a turnurilor. Asta ne face så
afirmåm cå forma trilobicå a planului, pridvorul dinspre
vest çi turla pronaosului aparÆin unor noi etape de
refaceri din secolul XVIII. Biserica de lemn încadratå
în rândul construcÆiilor în veacul al XVII-lea, cu unele
refaceri din veacul urmåtor, evidenÆiazå cultul pentru
frumos al meçterului Æåran, surprins în cronologia
refacerilor çi adåugirilor.

La Stråoane ne întâlnim cu tehnica constructivå
stråveche a întregii arhitecturi populare româneçti, a
îmbinårii bârnelor pereÆilor în sistemul „coadå de
rândunicå”.

PereÆii se înalÆå pe o temelie puternicå din  lemn,
având la partea superioarå perechi de console
crestate în trepte pânå aproape de nivelul brâului,
asemånåtoare unor aripi care, pe lângå rolul construc-
tiv, îl au çi pe cel decorativ.

ïncåperile au fost dispuse pe axa est-vest, cu
absidele laterale poligonale, la fel ca çi cea a altarului,
aflatå în decraç faÆå de naos. Naosul este demarcat
de altar printr-o catapeteasmå de lemn. Interiorul este
acoperit de o boltå semicilindricå, longitudinalå, co-
munå celor douå încåperi (naos-altar), care se sprijinå
pe o grindå decoratå cu douå chenare în frânghie çi
console, boltå ce marcheazå direcÆia majorå a spaÆiului
liturgic. Pronaosul este tåvånit cu scândurå.

Iluminatul încåperilor se face prin trei ferestre de
mici dimensiuni, montate în axul absidelor laterale ale
naosului çi una din cea a altarului, prevåzute cu
ancadramente din lemn cioplit cu motivul frânghiei çi

al dintelui de lup.
Pardoseala a fost realizatå din lespezi de piatrå.
FaÆada de vest este stråpunså de portalul din lemn

pe sub care este condus enoriaçul cåtre interiorul
låcaçului, în ancadramentul cåruia regåsim ornamente
crestate: frânghia, dintele de lup, rozete.

Pridvorul deschis, amplasat pe toatå latura de vest
în continuarea pereÆilor pronaosului, are 10 stâlpi
racordaÆi prin acolade duble, crestate în casoroabå çi
console. Prin decorul de cioplituri în çiruri de festoane,
adåugat la cel în frânghie çi acolade al  casoroabei, se
imprimå o notå personalå edificiului, completatå de cel
al aripilor çi a  brâului în funie ce încinge biserica.

Silueta acesteia este marcatå de acoperiçul în patru
ape ce o înveleçte în întregime, stråpuns numai pe
pronaos de o turlå hexagonalå, cu douå nivele, delimi-
tate prin poale de çiÆå încununatå de o cruce din fier,
perechea celei de pe altar.

Acoperiçul din çiÆå, asemeni bisericilor moldo-
veneçti, prezintå streçini extrem de largi, cu rolul de
protejare al întregului edificiu.

Biserica a suferit stricåciuni, fiind distruså de un
obuz în timpul luptelor din Primul Råzboi Mondial ce
s-au desfåçurat pe Valea ÇuçiÆei, ceea ce a condus la
dezafectarea acesteia.

ïn anul 1918, în vederea asigurårii unei mai mari
rezistenÆe bisericii ruinate, meçterii i-au adåugat la
temelie un zid din piatrå de râu, foarte lat, de jur-
împrejur.

Pe lista monumentelor istorice a fost înscris în anul
1970, iar trei ani mai târziu s-au fåcut demersuri pentru
o eventualå restaurare, care a avut în vedere refacerea
acoperiçului, înlocuirea bârnelor çi tålpilor din lemn,
pe care trecerea timpului çi intemperiile vremii le-au
distrus. ïn anul 1984 s-a încheiat o primå etapå de
restaurare, care a permis reconstituirea tuturor inter-
venÆiilor çi prefacerilor succesive suferite de-a lungul
anilor, tot atunci înlåturându-se çi zidul adåugat în anul
1918, lucråri care au repus în drepturi acest frumos
exemplar de arhitecturå popularå.

Alte lucråri de restaurare s-au efectuat çi în anul
1993, când s-a înlocuit çi uça de acces în bisericå cu
o alta nouå, realizatå dintr-o bucatå de lemn, cu
ancadrament ce repetå motivul ornamental al dublei
frânghii împletite, existent pe ancadramentul original.
Pe uçå s-a redat, în relief plat, chipul domnitorului
Çtefan cel Mare çi inscripÆiile: 1457 - 1504, Çtefan cel
Mare çi iniÆialele C.R.M.I. (probabil numele meçterilor
care au sculptat uça).

Rezultatul unei „sinteze originale apårute într-o
regiune în care specificul ocupaÆional a permis la un
moment dat, o mai largå deschidere la curentele çi
tendinÆele artistice ale vremii”11, biserica de lemn de
la Stråoane se adaugå tezaurului de arhitecturå popu-
larå al Æårii atât prin plastica arhitecturalå cu nota ei
de specificitate zonalå, cât çi prin formele çi volumele
sale.

9 IdemIdemIdemIdemIdem, p. 125
10 Ioana Cristache-Panait - Bisericile de lemn din curburaBisericile de lemn din curburaBisericile de lemn din curburaBisericile de lemn din curburaBisericile de lemn din curbura
CarpaÆilorCarpaÆilorCarpaÆilorCarpaÆilorCarpaÆilor. Jud. Buzåu çi V. Jud. Buzåu çi V. Jud. Buzåu çi V. Jud. Buzåu çi V. Jud. Buzåu çi Vrancearancearancearancearancea, în Spiritualitate çi istorieSpiritualitate çi istorieSpiritualitate çi istorieSpiritualitate çi istorieSpiritualitate çi istorie
la ïntorsura CarpaÆilorla ïntorsura CarpaÆilorla ïntorsura CarpaÆilorla ïntorsura CarpaÆilorla ïntorsura CarpaÆilor, vol. II, Buzåu, 1983, p. 254

11 Ion Cherciu - Arhitectura popularå din zona PanciuluiArhitectura popularå din zona PanciuluiArhitectura popularå din zona PanciuluiArhitectura popularå din zona PanciuluiArhitectura popularå din zona Panciului, în
Revista muzeelor çi monumentelorRevista muzeelor çi monumentelorRevista muzeelor çi monumentelorRevista muzeelor çi monumentelorRevista muzeelor çi monumentelor. Monumente istorice çi. Monumente istorice çi. Monumente istorice çi. Monumente istorice çi. Monumente istorice çi
de artåde artåde artåde artåde artå nr. 2, 1985, anul XVI, p. 46
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Hotarul dintre Focsanii Valahiei si Focsanii Moldovei
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Primul document în care se vorbeºte despre

existenþa Focºanilor este emis de cãtre domnul
Munteniei, Alexandru al II-lea Mircea. Hrisovul, scris în
luna ianuarie 1575, pomeneºte „cum m-a lovit pe domnia
mea Ion Voievod (n.n. este vorba de Ioan Vodã cel
Viteaz, domnul Moldovei între 1572-1574) cu moldovenii
cu înºãlãciune pe la Focºani, pe când a vrut fratele
Domniei mele, Ion Petru Voevod sã intre de a fi domn
þãrii moldovene”. Cum aceastã luptã a avut loc în anul
1572, se poate considera cã doar cu acest an se poate
vorbi despre Focºani, pe baze documentare.

Pentru cã Focºanii se gãseau chiar pe graniþa ce
despãrþea Moldova de æara Româneascã, cu timpul au
apãrut douã oraºe cu acelaºi nume: Focºanii Valahiei
ºi Focºanii Moldovei. Focºanii erau caracterizaþi de un
cãlãtor strãin anonim, pe Ia anul 1641, ca fiind un oraº
mare. „Oraºul este chiar pe graniþa Moldovei cu
Muntenia, pe care le desparte un pârâu, mai bine zis o
baltã, peste care este clãdit un pod de piatrã”. Cele mai
amãnunþite ºtiri despre oraºul Focºani, pentru secolul
al XVII-lea, le avem de la cãlãtorul Evlia Celebi care, în
1656, scrie despre „marele menzil Focºani”, unde se
încaseazã taxele vamale, atât pentru partea munteanã
cât ºi pentru partea moIdoveneascã. Acesta remarcã
faptul cã oraºul este mare, iar raiaua ºi hatmanii sãi au
ieºit în întâmpinarea oaspeþilor cu daruri numeroase.
Acelaºi cãlãtor, cu prilejul altei cãlãtorii, mai spune cã în
fiecare parte a oraºului se gãsesc câte ºapte mãnãstiri
(n.n. probabil cã Evlia Celebi include aici ºi bisericile)
„clãdite din piatrã încât, în timpul atacului de noapte,
dezlãnþuit împreunã cu tãtarii împotriva acestui oraº, mai
multe mii de ghiauri se refugiaserã în interiorul acestor
mãnãstiri ºi se luptaserã un timp destul de îndelungat”.

Tot aºa, botanistul Iulius Edel scria, la 1835, cã partea
moldoveneascã a Focºanilor este mai prosperå: „este
pavat ºi intrã în rândul oraºelor comerciale de categoria
a doua. Mergând prin oraº, treci uºor dintr-un stat în
altul. Casele sunt în majoritate din lemn ºi mai mulþi
negustori decât boieri... În oraº se aflã doi ispravnici.”

Sârbul Ioachim Vuici, care ajunge în Focºanii
Moldovei în 12 iunie 1842, constatã cã oraºul avea vreo
2000 de case cu 9000 de locuitori, majoritatea români,
dar ºi câþiva greci, macedoneni, armeni, germani ºi un
numãr mare de evrei. Exista o piaþã mare cu multe
prãvãlii în jur. Oraºul era organizat dupã model rusesc,
fiind împãrþit în patru pãrþi – fiecare cu conducãtorii,
funcþionarii ºi judecãtorii lor. Fiind oraº de graniþã ºi
vamã, în Focºani se utilizau atât monede austriece cât
ºi turceºti.

ïn anul 1832, Focºanii Valahiei aveau 1671 de suflete
din care 884 de bãrbaþi ºi 787 de femei ºi încã vreo 400
de „nestatornici”, în total circa 2100 de suflete. ïn 1835,
Focºanii Moldovei aveau 1050 de case obiºnuite, 38
de case boiereºti ºi 13 biserici. Frontiera dintre cele douã

oraºe se pare cã era reprezentatã de vechiul drum numit
„drumul lui Rotopan sau Rãtãpan”. „Acest drum trecea
chiar prin mijlocul oraºului Focºani. Drumul venea
dinspre Fãureii de pe Putna, trecea pe deasupra movilei
numitã a Rãzoaiei, þinea direcþia spre Amorþitu, intra în
oraº pe strada actualã a Oborului, sã continua pe strada
Mare a Unirei, iar la hotar, în Muntenia apuca pe strada
Sf. Nicolae Vechi çi strada Pastieºtii, ieºia la bariera
Coteºti, ºi trecând Milcovul pe drumul Coteºtilor apuca
spre Râmnic”.     Cu toate cã Focºanii erau despãrþiþi
printr-o gârlã creatã prin derivarea unei pãrþi din apa
Milcovului, raporturile familiale, culturale ºi economice
dintre locuitorii lor au fost dintre cele mai strânse.

Dacã la început gârla hotarului pare a fi avut multã
apã, suficientã chiar pentru a pune în miºcare o moarã,
dupã anul 1831 ea nu era decât o ºuviþã de apã curgând
prin canalul despãrþitor al celor douã oraºe, întotdeauna
ameninþat cu împotmolirea, necesitând tot timpul grija
ºi stãruinþa celor douã municipalitãþi pentru desfundarea
ºi curãþirea lui. Astfel, la 1833, martie 20, Sfatul Munici-
pal din Focºanii Moldovei, adresându-se „cãtre cinstitul
magistrat a învecinatului Focºani”, cere „ca sã oblige
lãcuitorii pãrþei acei, ca di la Gura Tãbãcarilor ºi pânã la
vali, drept mahalaoa Bahnile så sã cureþe hotarul într-o
unire de nãmol”. Pentru cã exista aceastã problemã cu
împotmolirea gârlei, cârmuirea judeþului Slam Râmnic
„cu prilejul venirii într-acest oraº a Mãriei sali prea
înãlþatul domn” a propus „înfiinþarea unui zid în marginea
oraºului despre Moldavia pentru preurmarea strecurãrii
nepravilnice piste hotar”. Domnitorul însã a pus rezoluþia
„ca în loc de zid sã se adânceascã ºi sã se aºãze în
întinderea ºanþului paznicii regulaþi”. ïn partea munteanã
erau rânduiþi 27 de paznici „trebuincioºi pentru strãjuirea
oraºului”, iar pe „toatã Iinia hotarului despãrþitor de
Moldova, grãniceri atâþia cât s-ar putea mai deºi, ca sã
sã preumble ºi sã strige de la unul la altul”. Totodatã, se
lãsase „la marginea ºanþului înlãuntru jumãtate de
stânjen, care sã fie drum pe marginea hotarului, pentru
vizitaþia picheturilor ºi a patrulelor”.

Exista un singur drum între Focºanii Valahiei ºi
Focºanii Moldovei, acela aflat pe „uliþa târgului”, pe
strada Mare a Unirei. Mai târziu, la 1852 se vor mai
deschide încå „douã drumuri prinÆipale pentru comu-
nicaþii cu trãsuri, unul la pichetul cu nr. 44 de la Dumitru
Potop ºi altul la pichetul nr. 48 de la Cotul Bumbacului”.

ïntre cele douã oraºe, din cauza mãsurilor vamale
aplicate pe hotarul comun, o dezvoltare deosebitã va
avea comerþul ambulant. Prin intermediul ºi cu ajutorul
negustorilor boccegii, comercianþi de frunte ai Focºanilor,
mai ales lipscanii din partea Moldovei, reuºeau sã-ºi
plaseze mãrfurile pe care, de aceastã datã, din cauza
liniei vamale, nu le mai transportau în Focºanii Moldovei,
ci preferau sã le depoziteze sau sã deschidã noi
dughene în acea parte a oraçului din principatul de unde

ineditineditineditineditinedit
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s-au aprovizionat. Aºa a fost cazul lipscanului Dimitrie
Dascal, care, deºi avea o prãvãlie în Focºanii Moldovei,
a mai deschis una în partea valahå a oraºului, cu
lipscãnie adusã de la Bucureºti, pe care apoi o vindea
în partea Moldovei, cu ajutorul boccegiilor, fãrã a mai fi
obligat la achitarea taxelor vamale. Ca o consecinþã a
extinderii acestui procedeu, vameºii moldoveni au re-
curs la mãsuri prohibitive, ceea ce a dus la nemulþumirea
populaþiei ºi mai ales a boierilor din oraºul Focºani, care
au cerut ca negustorii boccegii sã nu mai fie opriþi a
umbla cu mãrfuri pe la casele lor.

Vama din Focºanii Valahiei era aºezatã pe un teren
proprietatea mãnãstirii Profetul Samoil încã de la
jumãtatea secolului al XVIII-lea. Arzând casa vãmii cãtre
anul 1772 „niºte oamini au cerut sã facã dugheni pe
locul acela ºi sã dea bezmanul locului.” Într-un docu-
ment din 23 aprilie 1822 se scrie cum cã „pe moºia sfintei
mãnãstiri Proorocul Samoil, unde se zice locul vãmii, în
faþa uliþei dinspre rãsãrit pe malul Milcovului hotar, având
dumnealui Garabet Mogârdiciu dugheanã”.

Vama Moldovei era aºezatã, la mijlocul secolului al
XIX-lea, în dreptul clãdirii Bãncii Economia (n.n. astãzi
dãrâmatã). La aceastã vamã a slujit ºi poetul Gr.
Alexandrescu.

Muntenii aveau în 1848 pe hotar, la vamå, douã
felinare. Pentru cã moldovenii nu aveau felinare,
magistratul oraºului Focºanii-Valahiei anunþã pe „eforia
pãrþii Moldovei” cå o sã ridice unul din cele douã felinare,
adãugând cã „prin aceasta este poftitã acea cinstitã
eforie a aºeza ºi din parte tot la acel punct un felinar
spre a     sluji de luminã la vreme întunecoasã”.

Între vãmi era un pod a cãrui construire ºi întreþinere,
se suporta de ambele târguri. Asemenea se urma ºi
pentru celelalte poduri de la hotar ºi anume: podul din
faþa casei Alecu Cimbru, podul din faþa casei Langa,
podul din mahalaua Tãbãcari, cel din Cotul Bumbacului.

Suprimarea liniei vamale dintre Moldova ºi æara
Româneascã a dus la înlãturarea oricãror restricþii din
calea circulaþiei mãrfurilor între cele douã principate,
excepþie fãcând doar sarea. Acest lucru s-a întâmplat
la 1 ianuarie 1848. Din punct de vedere economic, impor-
tanþa acestui act pentru formarea pieþei unice a princi-
patelor este foarte mare. De altfel, însuºi domnul æãrii
Româneºti, în mesajul adresat în ianuarie 1848 Obiº-
nuitei Obºteºti Adunãri, sublinia cã „împreunarea vãmilor
prinþipatului nostru cu ale Moldovei au ridicat vãtãmã-
toarea stavilã care oprea slobodul schimb al productelor
lor, aducând ºi folos obºteºtilor noastre venituri”. Obºtea
oraºului Focºanii-Moldovei aprecia, în scrisoarea de
felicitare din 1 ianuarie 1848 adresatã dregãtorului
þinutului cu ocazia Anului Nou, cã „ridicarea vãmii între
Prinþipaturi...”, drept hotãrâtoare nu numai pentru
dezvoltarea nu ºi „înlesnirea negoþului nostru...”, ci ºi
pentru înflorirea oraºului.

Reproducând o corespondenÆã a ziarului „Obseva-
torul Triestin”, în care era salutatã abolirea liniei vamale
dintre Moldova ºi Tara Româneascã, „Albina
Româneascã” din 15 ianuarie 1848 a publicat totodatã
un foileton în care se sublinia importanþa acestui
eveniment cu urmãtoarele cuvinte: „Astãzi s-au fãcut

amestecarea apelor mãrginene ale Milcovului. Nãscute
din o singurã obârºie de sute de ani, ele curgeau în
douã ºiroaie egoistice, ce despãrþeau interesele
comerciale ale unei singure naþii... care astãzi, ºi dupã
îndemnul aºezãmintelor politice, se uneºte prin legãturi
morale ºi materiale”. Descriind manifestãrile care au avut
loc la Focºani în prima zi a intrãrii în vigoare a convenþiei
vamale, autorul anonim al acestui foileton aratã cum
s-au dãrâmat „barierele vãmii”, cum locuitorii ambelor
pãrþi ale oraºului au sãrbãtorit împreunã evenimentul:
„...toatã poliþia (n.n. municipalitatea) luã o faþã de
serbare... politicã, bucuria nu era personalã, ci publicã,
nu formalitate, ci un adevãr”. În seara aceleiaºi zile o
numeroasã adunare ºi „din cele mai strãlucite” a încheiat,
prima zi a anului 1848, „...care fiind pentru lumea
comercialã o nouã erã, se cuvine a fi intitulatã: anul întâi
al libertãþii comerciale”.

În perioada cuprinsã între 1848-1859 se intensificã
curentul unionist, astfel încât sunt luate alte mãsuri pe
linia unificãrii municipalitãþilor celor douã oraºe. Se
doreºte unificarea cursului monetar în ambele pãrþi ale
oraçului Focºani, construirea unui nou pod de piatrã
peste gârla de hotar.

Dupã dubla alegere ca domn a lui Al. I. Cuza în
ambele Principate, Focºanii au fost unificaþi ºi ei la rândul
lor prin decretul B domnului Unirii din 10 iulie 1862 în
care se arãta cã „ambele pãrþi ale oraºului Focºani de
dincoace ºi dincolo de Milcov, vor forma în viitor un singur
oraº, care va fi residenþa judeþului Putna”.
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Lucio Vecchi - organizator çi animator
al vieÆii muzicale focçånene

Alexandru TAlexandru TAlexandru TAlexandru TAlexandru Temciucemciucemciucemciucemciuc

Cunoscut mai ales ca un oraç comercial, punct vamal
sau centru al miçcårii unioniste, Focçaniul a cunoscut
çi o înfloritoare viaÆå aristicå. Dacå primeçte documente
ce consemneazå un spectacol teatral la Focçani,
dateazå din anul 1851, când focçånenii au fåcut o primire
triumfalå renumitului actor Matei Millo, rugându-l, prin
intermediul ziarului ieçean „Zimbru” så-çi prelungeascå
çederea în urbea de pe Milcov, la scurt timp dupå
înfiinÆarea, în anul 1871, de cåtre Ioan Lupescu a
primului teatru focçånean, acesta reuçeçte aducerea din
Italia a unei formaÆii muzicale conduse de cåtre tânårul
Lucio Vecchi, care la vârsta de numai 19 ani era absol-
vent al Conservatorului din Milano. Nåscut în anul 1854,
în oraçul Guartalla, provincia Regio Emilia, Lucio Vecchi
a venit la Focçani însoÆit de fraÆii såi Contardo çi Oliver.
El a adus din patria sa nenumårate valori ale geniului
muzical italian, preluând în decursul celor 60 de ani de
activitate tot ce-i mai frumos din vechile cântece
låutåreçti çi îmbinându-le cu muzica cultå occidentalå,
desfåtând auditoriul focçånean cu nemuritoarele sale
creaÆii muzicale, între care contemporanii såi au con-
semnat „Scene din CarpaÆi”, „Pe malul Milcovului”, „Pe
malul Trotuçului”, „Amintiri din tinereÆe”.

Pe lângå zestrea muzicalå ce a adus-o din Æara-i de
origine, Lucio Vecchi s-a dovedit a fi un destoinic purtåtor
al spiritului de libertate pe care-l våzuse înflorind în Italia,
graÆie unor personalitåÆi istorice precum Garibaldi,
Cavour sau Victor Emanuel de Savoia, dar acest spirit
s-a manifestat doar în muzicå, cåci, spre deosebire de
marea majoritate a concitadinilor preocupaÆi mai ales
de politicå çi afaceri, alåturi de un månunchi din elita
artisticå çi intelectualå a urbei, el a fåcut doar muzicå çi
numai muzicå.

ïn anul 1877 acceptå oferta Primåriei Focçani çi ocupå
postul de çef al muzicii comunale, prilej cu care se ocupå
asiduu de modernizarea respectivei formaÆiuni muzicale.

Pasiunea pentru muzicå çi neobositul såu spirit
organizatoric fac ca, împreunå cu câÆiva prieteni så
formeze, în anul 1880, primul Cvartet de coarde, formaÆie
ce-l avea dirijor pe el çi interpreÆi pe I.I.Langa, Çtefan
Vasilian çi Frederich Remer.

ïn scurt timp, cvartetul gåzduit mai des în casa
Simionescu-Râmniceanu, a fost completat cu un flaut,
contrabas çi un pian, ultimul instrument fiind mânuit cu
deosebit talent de cåtre dra Zamfirescu, sora poetului çi
romancerului Duiliu Zamfirescu, devenitå mai târziu dna
Remer. Succesul de care s-a bucurat respectiva formaÆie
muzicalå conduså de Lucio Vecchi a atras mulÆi aderenÆi
iubitori de muzicå çi, cu sprijinul doamnelor Remer çi
Tufelcicå, s-a înfiinÆat prima „Societate Filarmonicå”,
compuså în cea mai mare parte din elemente tinere,
dirijatå de Lucio Vecchi, care, dezinteresat de partea
materialå, a dat cel mai preÆios concurs de care o

asemenea iniÆiativå avea nevoie.
La câÆiva ani de la înfiinÆarea societåÆii, mai mulÆi

tineri, påråsind oraçul spre a-çi continua studiile în cen-
tre universitare, „Societatea Filarmonicå” îçi reduce acti-
vitatea pânå când fuzioneazå cu „Societatea ÇtiinÆificå-
Literarå Milcovul” çi cu „Ateneul” sub noua denumire de
„Societatea ÇtiinÆificå-Literarå-Muzicalå Ateneul Milcov”
care Æinea såptåmânal, în sala „Ciurea”, conferinÆe
urmate de audiÆii muzicale din care nu lipseau bucåÆi
din cei mai de seamå compozitori, între care Beethoven,
Mozart, Händel, interpretate bineînÆeles de orchestra
dirijatå de cåtre Lucio Vecchi.

ïn paralel cu aceste activitåÆi socio-culturale, Lucio
Vecchi, graÆie stilului organizatoric çi calitåÆilor sale
artistice, a fost numit, la 10 iulie 1881, çef al fanfarei
Regimentului 10 Putna. ïn aceastå calitate, în anul 1896,
cu prilejul vizitei fåcutå în Æarå de împåratul Austro-
Ungariei, Franz Iosif, ca o recunoaçtere la nivel naÆional
a calitåÆilor sale muzicale, Lucio Vecchi a fost invitat împre-
unå cu fanfara sa, pentru a susÆine o serie de concerte la
Sinaia, în cinstea ilustrului oaspete, unde s-a bucurat de
aprecierile deosebite ale înaltei feÆe împåråteçti.

ïn timp, Lucio Vecchi încearcå îmbinarea formaÆiunilor
muzicale existente în oraç, dând concerte în care, pe
lângå orchestra filarmonicå a societåÆii „Ateneul Milcov”,
îçi då concursul çi fanfara Regimentului 10 Putna. Un

,,,,,
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prim asemenea concert a avut loc în anul 1901, cu
prilejul comemorårii trecerii în nefiinÆå a celui ce a fost
marele maestru çi compozitor Giuseppe Verdi, ocazie
cu care, sub conducerea lui Lucio Vecchi, cele douå
formaÆiuni au executat în sala Ciurea opere ale ilustrului
dispårut, între care reÆinem AidaAidaAidaAidaAida, TTTTTraviataraviataraviataraviataraviata, RigolettoRigolettoRigolettoRigolettoRigoletto,
Un balo moscheroUn balo moscheroUn balo moscheroUn balo moscheroUn balo moschero, FaustFaustFaustFaustFaust.

ïn toamna anului 1907 pe Lucio Vecchi îi gåsim alåturi
de profesorii Savel Rahtivan çi Ioan Nanulescu punând
bazele noii societåÆi filarmonice Doina VDoina VDoina VDoina VDoina Vrancei rancei rancei rancei rancei care,
aça cum se sublinia într-o petiÆie adresatå Consiliului
JudeÆean Putna „...are tocmai scopul ca prin cântec så
îndulceascå moravurile între oameni, så formeze carac-
tere, så deçtepte în toÆi sentimentul naÆional, patriotic çi
moral...” Çi faptele ne îndreptåÆesc så afirmåm cå
societatea çi-a atins scopul cu prisosinÆå: primii 5 ani
au fost ani de glorie. Orchestra avea 60 - 70 de
persoane, iar corul numåra cam tot atâta.

Au fost susÆinute numeroase concerte atât în Focçani,
cât çi în Râmnicu-Sårat. Acestea erau corale çi orches-
trale, dar çi ansambluri de cor çi orchestrå. Din repertoriul
societåÆii, documentele au consemnat Dunårea Albas-Dunårea Albas-Dunårea Albas-Dunårea Albas-Dunårea Albas-
trå trå trå trå trå a lui Johann Strauss, deosebit de apreciatå de cåtre
publicul larg, dar çi melodiile lugojeanului I.Vidu (un
iubitor al oraçului Focçani) Ana LugojanaAna LugojanaAna LugojanaAna LugojanaAna Lugojana, RåsunetulRåsunetulRåsunetulRåsunetulRåsunetul
ArdealuluiArdealuluiArdealuluiArdealuluiArdealului, Peste dealPeste dealPeste dealPeste dealPeste deal sau NegruÆa NegruÆa NegruÆa NegruÆa NegruÆa, melodii ce prin
mireasma cântecului popular au aprins în inimile
auditoriului speranÆa întregirii naÆionale.

Societatea înregistreazå succes dupå succes pânå
în pragul råzboiului pentru reîntregire când, din motive
obiective, activitatea acesteia se reduce treptat pânå la
desfiinÆarea ei.

Dupå încetarea råzboiului, în anul 1919, câÆiva dintre
membri societåÆii Doina VDoina VDoina VDoina VDoina Vranceiranceiranceiranceirancei, între care îl gåsim çi
pe Lucio Vecchi, fuzioneazå cu societatea coralå LiraLiraLiraLiraLira
PutneiPutneiPutneiPutneiPutnei sub denumirea de Societatea Filarmonicå Societatea Filarmonicå Societatea Filarmonicå Societatea Filarmonicå Societatea Filarmonicå ce-l
avea ca preçedinte pe Leonida Bålan, iar maestru de
orchestrå pe maiorul Lucio Vecchi.

Cu toate eforturile organizatorilor, activitatea societåÆii
nu a mai atins strålucirea de altådatå a vieÆii muzicale
focçånene de la finele veacului al XIX-lea.

Lucio Vecchi çi-a continuat activitatea în calitatea sa
de çef al fanfarei Regimentului 10 Putna oferind focçå-
nenilor clipe plåcute prin concertele susÆinute în chioçcul
amenajat în Grådina publicå a oraçului.

La 28 februarie 1930 avea så se stingå cel ce
aproape 60 de ani a animat viaÆa muzicalå a oraçului
de pe Milcov, cel care, deçi nåscut în însorita Italie, s-a
apropiat cu atâta cåldurå de sufletul focçånenilor çi a
slujit cu atâta credinÆå arta muzicalå.

Din påcate, o datå cu trecerea anilor, focçånenii l-au
låsat în uitare. Centenarul naçterii sau semicentenarul
trecerii sale în nefiinÆå au trecut neobservate, fårå så fie
marcate de organizarea cel puÆin a unui concert dedicat
celui dispårut.

Prin rândurile de faÆå încercåm un modest gest
reparator, prin çtergerea colbului de pe documentele ce
au consemnat prezenÆa în urbea noastrå a celui ce a
fost Lucio Vecchi: organizator çi animator al vieÆii
muzicale focçånene.

TTTTTrei sålciirei sålciirei sålciirei sålciirei sålcii

O paletå cromaticå sensibilå*
Nichita Stånescu avea, între atâtea daruri, çi vocaÆia

formulårilor memorabile. Povestind, într-un rând, despre prima
çi ultima sa întâlnire cu Nicolae Labiç, a definit-o printr-o propo-
ziÆie de neuitat: „A fost ca çi cum Rimbaud mi-ar fi acordat o
audienÆå”.

La o altå scarå çi într-un alt registru, am tråit çi noi acelaçi
simÆåmânt când pictorul Florin Morun çi-a luat un rågaz pentru
a ne primi çi a ne cålåuzi în universul creaÆiei sale.

Nåscut la Focçani în 1955, a terminat Çcoala de Arte
Plastice în oraçul natal çi a studiat la Liceul de Arte din Buzåu.
Expune din 1981 în Focçani, GalaÆi, Reghiu, Neptun, Buzåu,
Iaçi, Odorheiul-Secuiesc. ïn 1992 participå la expoziÆii colective
în FranÆa çi Germania. Picturile sale se regåsesc în colecÆii
particlare din România, FranÆa, Grecia, Polonia, Germania,
Anglia, SUA.

Sensibilitatea paletei sale cromatice, atât de evidentå în
tot ce am putut vedea çi la ultima sa expoziÆie de la Focçani,
este una de extracÆie spiritualå. „ïmi place så pictez ce simt...
când våd – ne spunea, nu de mult, artistul. Pictura mea le
spune oamenilor ce simt. Aça reuçesc så comunic çi cu
oamenii pe care nu-i cunosc”.

O serie de critici avizaÆi sunt unanimi în a remarca factura
aparte a picturii artistului plastic Florin Morun, un romantic
nostalgic, tânår çi „nefurios”.

„Pictorul lucreazå decis, cu gesturi febrile – noteazå
Valentin Ciucå – suprapune culoarea cu cuÆitul de paletå çi
izbuteçte un veritabil ritm interior. Pictura sa este caldå,
ataçantå prin sentimentul indus imaginii, prin invitaÆia la reve-
rie lucidå, iar în spaÆiul ei putem identifica disponibilitåÆile lirice
ale unui om sensibil.”

Un colÆ de uliÆå, un pâlc de brazi, un sat transfigurat de
zåpadå, un vas cu flori, traduc tihna unui artist – nåscut la
Focçani, care în prezent locuieçte la Iaçi, oraç care stimuleazå
energii çi dureazå creaÆii – ce povesteçte zâmbind, redesco-
perind cu uimire lumea în fiecare tuçe de penel. (Al.DeçliuAl.DeçliuAl.DeçliuAl.DeçliuAl.Deçliu)

*Ilustrarea numårului: Florin Morun Florin Morun Florin Morun Florin Morun Florin Morun - Iaçi

personalitåtipersonalitåtipersonalitåtipersonalitåtipersonalitåti ,,,,,
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miscellaneamiscellaneamiscellaneamiscellaneamiscellanea

Românii de lângå noiRomânii de lângå noiRomânii de lângå noiRomânii de lângå noiRomânii de lângå noi

MIHAI CIMPOI - 60!

Indiscutabil, unul din intelectualii de marcã ai Basarabiei
actuale - acad. Mihai Cimpoi, a împlinit recent 60 de ani. S-a
nãscut la 3 septembrie 1942 în comuna Larga, judeþul Hotin.
Studiile superioare le-a absolvit la Universitatea din Chiºinãu.
Redactor la revista „Nistru” ºi editurile „Cartea Moldoveneascã”
ºi „Literatura artisticã”. Vreme de peste un deceniu e acuzat
de naþionalism ºi i se interzice, pe o lungã perioadã, orice
activitate publicã. Din 1991 deþine funcþia de preºedinte al
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova ºi, în acelaºi an,
este ales membru de onoare al Academiei Române. Din 1992,
e membru titular al Academiei de ªtiinþe din Moldova, precum
ºi al Organizaþiei Mondiale a Scriitorilor (PEN). Autor prolific
de studii monografice, de eseisticã ºi istorie literarã. În 1996 a
realizat o virtuoasã ºi admirabilã sintezã: „O istorie deschisã
a literaturii române din Basarabia”, împlinind astfel un deziderat
de lungã aºteptare în conturarea unei panorame generale a
literaturii române de pretutindeni. Reproducem un text con-
centric al Iui Marian Popa, referitor la opera ºi biografia
interioarã a lui Mihai Cimpoi.

„Cimpoi este înainte de toate un bun român, apoi, un
profesionist excepþional pregãtit, cunoscãtor al întregii literaturi
române ºi a tot ce este relevant în literatura ºi artele moderne,
e înclinat spre filosofia culturii. În ceea ce priveºte literatura
basarabeanã: cunoaºte tot, chiar dacã nu aratã... Sunt multe
formule memorabile în textele sale.”

La împlinirea vârstei de 60 de ani, acad. Mihai Cimpoi a
fost sãrbãtorit la ranguri naþionale, dupã cum se ºi cuvenea.
Totodatã, ca o încununare a unei activitãþi laborioase între-
prinse vreme de aproape 35 de ani, distinsul autor ºi-a onorat
aniversarea cu un nou volum, din seria „Critice” (orgoliu
maiorescian), dedicat literaturii exilului românesc „exterior sau
interior (cel basarabean sau nord-bucovinean, de exemplu),
de o dublã marcare ontologicã a înstrãinãrii ºi de un dublu
complex de inferioritate” - explicã autorul.

Mihai Cimpoi e un scriitor de combustii largi, cu un stil
rafinat çi introspect, integral superior în pleiada celor mai
valoroçi exegeÆi aparÆinând literaturii noastre contemporane.
Asupra celei mai recente sale cårÆi, „Centrul çi marginea”
(literatura exilului), ne vom rosti în unul din numerele noastre
viitoare.

Pânå atunci, un laudatio laudatio laudatio laudatio laudatio respectuos çi sincer distinsului
academician Mihai Cimpoi, de a cårui statornicå çi elevatå
prietenie ne bucuråm dintotdeauna. (Gheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe Istrate)

ARCADIE SUCEVEANU - LA CEAS ANIVERSAR

Personalitate marcantå a liricii româneçti contemporane,
poetul Arcadie Suceveanu s-a nåscut la 16 noiembrie 1952
avându-i pårinÆi pe Æåranii basarabeni Catrina çi Vasile, în satul
Suceveni, rebotezat de sovietici Çirocaia Poliana, raionul
Hiliboca, regiunea CernåuÆi. Studii primare în Horbova,
Adâncata çi çcoala medie în satul Carapciu - pe Siret. A urmat
apoi studiile de filologie la Facultatea de Litere, secÆia românå,
a UniversitåÆii de Stat din CernåuÆi, avându-i profesori printre
alÆii, pe Vasile LeviÆchi, Grigore Bostan çi Mihailo Ivasiuc. A
fost, rând pe rând, profesor de românå [nu de moldoveneascå
n.n.] la o çcoalå generalå din Horbova-Adâncata çi Conapciu,
redactor çi redactor-çef la „Literatura artisticå”, din 1990
vicepreçedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. A debutat
artistic cu o poezie dedicatå mamei în „Zorile Bucovinei”,
singurul ziar de limba românå din CernåuÆi, în anul 1968. A
urmat apoi lungul drum al afirmårii scriitoriceçti, cu debut edi-
torial în „Dintre sute de catarge”, apårutå la Editura „Literatura

artisticå” din Chiçinåu, cu o selecÆie de versuri fåcutå de Mihai
Cimpoi, în anul 1974. ïn 1979, la editura „CarpaÆi” din Ujgorod,
cu o micå filå de carte româneascå, placheta de versuri „Må
cheamå cuvintele”, urmatå apoi de volumele „æårmul de
echilibru” - 1982, „Mesaje la sfârçit de mileniu” - 1987, „Arhivele
Golgotei” - 1990, „Secunda care sunt” - 1993, „Eterna
Danemarcå” - 1993 la „Editura Eminescu”, pentru care a primit
premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române, Premiul spe-
cial al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova çi Marele
Premiu al Salonului de Carte Româneascå, ediÆia a V-a,
Chiçinåu 1996. Au urmat apoi volumele „Cavalerul în zadar” -
Editura „Cartea Moldovei” – Chiçinåu, 2001 çi volumul antolo-
gic „ïnfruntarea lui Heraclit”, editura „Litera” - Chiçinåu 1998.

La 50 de ani, încå neîmpliniÆi, Arcadie Suceveanu are o
fiçå bibliograficå de invidiat. Extragem din arhiva criticå despre
opera sa câteva fragmente: „Suceveanu a avut çansa unei
sincronizåri promte; optzecismul transprutean aflå în el un
pionier, manevrând pe fundalul tradiÆionalismului çi instru-
mentarul poeziei romantice, dar çi recuzita ultimului val,
împåcând, prin ispita deconstrucÆiei, surâsul ironic cu masca
elegiacå” [Adrian Dinu Rachieru], iar academicianul Mihai
Cimpoi concluziona: „E un istovitor sentiment al înstråinårii la
acest poet bucovinean, proiectat în simbolurile çi parabolele
nimicului [Marele Zero al depårtårii, Golgotei çi Infernului, al
Marelui peçte imperial çi noului Hamlet, reapårând într-o nouå
putredå Danemarcå. [...] Asemenea viziuni, hrånite cu substan-
Æå mitico-biblicå sunt materializate liric în versuri rotunjite [...]
„ce obÆin tonalitåÆi elegiace, baladeçti çi de colind” [Mihai
Cimpoi - „O istorie deschiså a literaturii române din Basarabia”
- Editura Arc - Chiçinåu 1997]. (Dumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru Pricop)

JohannJohannJohannJohannJohann Strauss a poposit din nou la Bucureçti...! Strauss a poposit din nou la Bucureçti...! Strauss a poposit din nou la Bucureçti...! Strauss a poposit din nou la Bucureçti...! Strauss a poposit din nou la Bucureçti...!

Festivalul internaÆional al „regelui valsului vienez’’

Ideea unui Festival internaÆional Johann Strauss Johann Strauss Johann Strauss Johann Strauss Johann Strauss s-a
nåscut la Viena, dar s-a materializat – în timp de o såptåmânå
la sfârçitul lunii august 2002, prin concerte, expoziÆii, conferinÆe,
recepÆii çi baluri – la Bucureçti. O mânå de entuziaçti melomani,
grupaÆi în AsociaÆia Românå a Iubitorilor VAsociaÆia Românå a Iubitorilor VAsociaÆia Românå a Iubitorilor VAsociaÆia Românå a Iubitorilor VAsociaÆia Românå a Iubitorilor Valsului „Johannalsului „Johannalsului „Johannalsului „Johannalsului „Johann
Strauss”Strauss”Strauss”Strauss”Strauss”, a fåcut så råsarå – ca din senin – o manifestare
artisticå de o rarå activitate (dovadå cå çapte seri la rând, au
fåcut sala Ateneului Român, de-a dreptul neîncåpåtoare), la
o înålÆime artisticå ireproçabilå –, la bazå aflându-se prima
orchestrå a Æårii, Filarmonica George EnescuFilarmonica George EnescuFilarmonica George EnescuFilarmonica George EnescuFilarmonica George Enescu –, unde a
råsunat muzica familiei Strauss çi a vienezilor Carl Michael
Ziehrer, Franz Lehar, Kurt Schmidt, dar çi paginile româneçti
ale lui Iosif Ivanovici çi Gherase Dendrino. ïn sfârçit, ca
atmosfera vienezå så fie pe deplin reinstauratå la Bucureçti,
Festivalul s-a încheiat la Cercul Militar NaÆional în paçii de
dans al balerinilor de la Opera NaÆionalå sub îndrumarea dr.
Rudolf Peschke, directorul Çcolii de dans Elmyer Elmyer Elmyer Elmyer Elmyer din Capitala
Austriei, care au provocat bucureçtenii la o suitå de valsuri ca
pe vremuri la HofHofHofHofHoffburgfburgfburgfburgfburg. EleganÆå, rafinament, bun gust,
romantism, tinereÆe, paradå a modei (smochingul çi rochia
lungå fiind obligatorii!) – aça s-a caracterizat momentul
culminant – final al manifestårii Johann Strauss.

Multå lume s-a întrebat ce legåturå a avut „regele valsului
vienez” cu românii, neçtiind cå, în anii 1847 - 1848, o orchestrå
austriacå sub bagheta tânårului Johann Strauss a întreprins
un råsunåtor turneu artistic la Timiçoara, Arad, Sibiu, Cluj,
Braçov çi Bucureçti. Abia dupå mai bine de un veac, înså,
s-au scos la ivealå documente preÆioase asupra acestei inedite
vizite care a dus la lucrårile inspirate din folclorul românesc
(Klänge aus der WKlänge aus der WKlänge aus der WKlänge aus der WKlänge aus der Wallachei allachei allachei allachei allachei de Johann Strauss, FleureFleureFleureFleureFleure
roumaine roumaine roumaine roumaine roumaine de Eduard Strauss) çi din evenimentele politice de
la 1848 (Revolutions-Marsch Revolutions-Marsch Revolutions-Marsch Revolutions-Marsch Revolutions-Marsch de Johann Strauss), piese
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austriece dedicate personalitåÆilor româneçti (Marien-Qua-Marien-Qua-Marien-Qua-Marien-Qua-Marien-Qua-
drilledrilledrilledrilledrille, Annika-Quadrille Annika-Quadrille Annika-Quadrille Annika-Quadrille Annika-Quadrille de Johann Strauss, valsul GânduriGânduriGânduriGânduriGânduri
çi iubiri çi iubiri çi iubiri çi iubiri çi iubiri de acelaçi compozitor  închinat reginei Carmen-Sylva,
Ziehrer-PolkaZiehrer-PolkaZiehrer-PolkaZiehrer-PolkaZiehrer-Polka destinatå baronului bucovinean Constantin
Buchenthal), dar çi partituri româneçti consacrate muzicienilor
Strauss (CameliiCameliiCameliiCameliiCamelii çi Florile dalbeFlorile dalbeFlorile dalbeFlorile dalbeFlorile dalbe de Ciprian Porumbescu,
Carnavals-ErinnerungenCarnavals-ErinnerungenCarnavals-ErinnerungenCarnavals-ErinnerungenCarnavals-Erinnerungen de bånåÆeanul Vinzenz Maschek,
Humoresca pe teme de Johann Strauss Humoresca pe teme de Johann Strauss Humoresca pe teme de Johann Strauss Humoresca pe teme de Johann Strauss Humoresca pe teme de Johann Strauss de George Enescu).

Plasat la mijlocul unor manifeståri de muzicå lejerå
(Festivalul naÆional de muzicå uçoarå Festivalul naÆional de muzicå uçoarå Festivalul naÆional de muzicå uçoarå Festivalul naÆional de muzicå uçoarå Festivalul naÆional de muzicå uçoarå de la Mamaia çi CerbulCerbulCerbulCerbulCerbul
de aur de aur de aur de aur de aur de la Braçov), Festivalul „valsului” – cum l-au denumit
melomanii – s-a impus la loc de frunte datoritå acelui moment
çtiinÆific desfåçurat la Muzeul Cotroceni (însuçi Preçedintele
Æårii patronând såptåmâna straussianå de la Bucureçti):
simpozionul internaÆional de muzicologie çi ExpoziÆia docu-
mentarå Strauss. Pornind de la ideea alåturårii capodoperelor
Dunårea albastrå Dunårea albastrå Dunårea albastrå Dunårea albastrå Dunårea albastrå de Johann Strauss çi VVVVValurile Dunårii alurile Dunårii alurile Dunårii alurile Dunårii alurile Dunårii de
Iosif Ivanovici, organizatorii au invitat opt cercetåtori din Æårile
riverane marelui fluviu (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria,
Iugoslavia çi România), dar çi trei specialiçti din Anglia, Belgia
çi CroaÆia, spre a dezbate interferenÆele artistice dintre muzica
austriacå çi cea sud-est europeanå, cu interesante referiri la
legåturile tradiÆionale de peste 200 de ani dintre Viena çi
Bucureçti. Poate cå în lumina acestei conferinÆe çtiinÆifice de
înaltå Æinutå profesionalå, apariÆia Festivalului internaÆional
Johann Strauss în Capitala României çi-a aflat råspunsul
autorizat care îi va asigura çi permanenÆa de viitor. Cåci nu
este puÆin, ca urmaçul lui Eduard Strauss II (1910 - 1969),
juristul Eduard Strauss, så susÆinå la Bucureçti conferinÆa
Dinastia Strauss din VDinastia Strauss din VDinastia Strauss din VDinastia Strauss din VDinastia Strauss din Vienaienaienaienaiena, iar dr. Franz Meiler, preçedintele
Soc. Johann Strauss Johann Strauss Johann Strauss Johann Strauss Johann Strauss din Capitala Austriei, så patroneze –
alåturi de Josefina Rodica, preçedinta AsociaÆiei Române aAsociaÆiei Române aAsociaÆiei Române aAsociaÆiei Române aAsociaÆiei Române a
Iubitorilor VIubitorilor VIubitorilor VIubitorilor VIubitorilor Valsuluialsuluialsuluialsuluialsului – aceste manifeståri çtiinÆifice çi artistice!

Timp de o såptåmânå, atmosfera autenticitåÆii muzicii
vieneze a legånat pe bucureçteni, deoarece dirijorii Kurt
Schmidt çi Christian Schulz, cântåreÆii Peter Widholz çi Klemes
Geyerhoffer, maestrul de balet Rudolf Peschke – au veghiat
ca stilul specific al veacului al XIX-lea, din vremea lui Strauss,
så reînvie pe meleagurile noastre. Desigur cå Filarmonica
George Enescu George Enescu George Enescu George Enescu George Enescu çi baletul Operei NaÆionale, precum çi dirijorul
Iosif Ion Prunner, cântåreÆii Simina Ivan, Laura Cabiria çi Irina
Ionescu, tinerii dansatori de la Dans Club ’80Dans Club ’80Dans Club ’80Dans Club ’80Dans Club ’80 din Oradea –
au råspuns cu entuziasm la colaborarea cu colegii austrieci,
spre a da strålucire acestui insolit Festival internaÆional, dedicat
„regelui valsului vienez”, din Capitala României. (VVVVViorelioreliorelioreliorel
CosmaCosmaCosmaCosmaCosma)

PrelecÆiunile Junimii -
de pe bandå magneticå în bibliotecå

Editura revistei Convorbiri Literare Convorbiri Literare Convorbiri Literare Convorbiri Literare Convorbiri Literare din Iaçi a publicat
primul dintre volumele ce reunesc, transcrise de pe bandå
magneticå, PRELECæIUNILE JUNIMII (serie nouå), rostite la
Casa Pogor Casa Pogor Casa Pogor Casa Pogor Casa Pogor (sau Casa cu ferestre luminateCasa cu ferestre luminateCasa cu ferestre luminateCasa cu ferestre luminateCasa cu ferestre luminate, cum mai era
numitå în epoca maiorescianå), începând cu data de 9
februarie 1974, sunt adevårate evenimente culturale produse
sub faimoasa devizå – „veche çi actualå”, – Æine så sublinieze
în PREFAæÅ poetul Lucian VLucian VLucian VLucian VLucian Vasiliuasiliuasiliuasiliuasiliu, directorul Muzeului
Literaturii Române din Iaçi, cu sediul central la Casa Pogor –
INTRÅ CINE VREA, RÅMÂNE CINE POATE... EdiÆia este
îngrijitå de eminenÆa muzeografå çi cercetåtoare Olga RusuOlga RusuOlga RusuOlga RusuOlga Rusu,
care întocmeçte fiçele biobliografice çi semneazå indispen-
sabilele note. Acest prim volum cuprinde prelecÆiunile a 22 de
personalitåÆi ale culturii româneçti care nu mai sunt în viaÆå:
Geo Bogza, Constantin Noica, Edgar Papu, Al.Dima, LiviuGeo Bogza, Constantin Noica, Edgar Papu, Al.Dima, LiviuGeo Bogza, Constantin Noica, Edgar Papu, Al.Dima, LiviuGeo Bogza, Constantin Noica, Edgar Papu, Al.Dima, LiviuGeo Bogza, Constantin Noica, Edgar Papu, Al.Dima, Liviu
Rusu, I.D. Çtefånescu, Constantin C.GiurescuRusu, I.D. Çtefånescu, Constantin C.GiurescuRusu, I.D. Çtefånescu, Constantin C.GiurescuRusu, I.D. Çtefånescu, Constantin C.GiurescuRusu, I.D. Çtefånescu, Constantin C.Giurescu, marele
lingvist Gheorghe IvånescuGheorghe IvånescuGheorghe IvånescuGheorghe IvånescuGheorghe Ivånescu, autorul monumentalei Istorii a Istorii a Istorii a Istorii a Istorii a

limbii românelimbii românelimbii românelimbii românelimbii române, psihiatrul de reputaÆie mondialå Petre BrânzeiPetre BrânzeiPetre BrânzeiPetre BrânzeiPetre Brânzei,
celebrul matematician Dumitru MangeronDumitru MangeronDumitru MangeronDumitru MangeronDumitru Mangeron, creatorul ecuaÆiilor
ce-i poartå numele, psihologul VVVVVasile Pavelcu, Çtefan Milcu,asile Pavelcu, Çtefan Milcu,asile Pavelcu, Çtefan Milcu,asile Pavelcu, Çtefan Milcu,asile Pavelcu, Çtefan Milcu,
Ovidiu PapadimaOvidiu PapadimaOvidiu PapadimaOvidiu PapadimaOvidiu Papadima, Al.Piru, Mihai Berza, Amita BhoseAl.Piru, Mihai Berza, Amita BhoseAl.Piru, Mihai Berza, Amita BhoseAl.Piru, Mihai Berza, Amita BhoseAl.Piru, Mihai Berza, Amita Bhose. Un
inegalabil spectacol de idei çi de elocinÆå care, luând forma
tiparului, pierde ceva din tensiunea, din emoÆia ce le încålzea,
dar câçtigå prin posibilitatea oferitå cititorului de a le parcurge
mai atent çi a le recepta mai bine. O spun în deplinå cunoçtinÆå
de cauzå, întrucât se întâmplå så fi fost prezent la aproape
toate, martor norocos al producerii lor, inclusiv în calitate de
redactor la radio, råspunzåtor cu înregistrarea pe bandå a
prelecÆiunilor pentru emisiunile „la zi”, dar mai ales pentru
Fonoteca de aurFonoteca de aurFonoteca de aurFonoteca de aurFonoteca de aur. Må gåsesc açadar în condiÆia privilegiatå
de a le parcurge acum retråindu-le, refåcând fårå nici un efort
de memorie inflexiunile glasurilor celor ce conferenÆiau, gestica
lor, întreaga ambianÆå care, deçi destinså în aparenÆå, îi
copleçea pe iluçtrii invitaÆi, fiindcå se aflau în spaÆiul acela
miraculos al Casei Pogor Casei Pogor Casei Pogor Casei Pogor Casei Pogor care evoca/evocå fapta întemeie-
toare a unei „lumi apartelumi apartelumi apartelumi apartelumi aparte”, o mare çi complexå operå în care
s-a întrupat visul inteligenÆei libere visul inteligenÆei libere visul inteligenÆei libere visul inteligenÆei libere visul inteligenÆei libere româneçti, cum caracteriza
Junimea însuçi Titu Maiorescu.

Må voi opri la douå dintre cele 22 de prelecÆiuni prelecÆiuni prelecÆiuni prelecÆiuni prelecÆiuni publicate
în volumul care îmi prilejuieçte aceste însemnåri, gråbindu-må
så notez cå, în perioada februarie 1974 - noiembrie 1998 (un
sfert de veac) au avut loc – conform listei alcåtuite de Doamna
Olga Rusu – nu mai puÆin de 97. Ele sunt cele susÆinute,
fiecare, de câte açazicând un cuplu. De zile mari. O „raså” de
spirite dispårutå din cultura românå. Poate çi fiindcå nu mai
existå în istoria noastrå, cel puÆin în cea prezentå, „în act” zilezilezilezilezile
marimarimarimarimari!...

Pe 3 aprilie 19743 aprilie 19743 aprilie 19743 aprilie 19743 aprilie 1974, în faÆa unui public rafinat de la noua
Junime s-au prezentat Al.Dima Al.Dima Al.Dima Al.Dima Al.Dima çi Liviu RusuLiviu RusuLiviu RusuLiviu RusuLiviu Rusu. Primul a vorbit
mai mult despre colegul çi prietenul såu clujan, iar Liviu Rusu,
preluând çtafeta, despre ceea ce a numit, subliniind cu tårie,
reconsiderarea lui Titu Maiorescu dupå mai bine de douå
decenii de proletcultism. Ilustrul estetician a respins termenul
de reabilitarereabilitarereabilitarereabilitarereabilitare, jignitor çi, în fond, total impropriu în ceea ce
priveçte personalitatea çi opera lui Maiorescu. Profesorul Rusu
era cel mai îndreptåÆit så clarifice çi acest „amånunt”, de vreme
ce lui i se datoreazå reconsiderarea reconsiderarea reconsiderarea reconsiderarea reconsiderarea mentorului JunimiiJunimiiJunimiiJunimiiJunimii. ïn
prelecÆiunea sa, Liviu Rusu Liviu Rusu Liviu Rusu Liviu Rusu Liviu Rusu a evocat momente din båtålia
pentru Maiorescu. Iatå unul dintre ele: „Dumneavoastrå, cei
mai vechi, çtiÆi ce se spunea acum câteva decenii despre Titu
Maiorescu çi inclusiv despre «Junimea». Denigrat, înjosit, o
primejdie a culturii, criminal. Trebuie så vå deståinuiesc un
lucru. La un moment dat, eu însumi, ca çi Titu Maiorescu, am
fost îndepårtat de la catedrå, de la care am lipsit exact 13 ani,
ca çi el. Dupå ce am revenit (aici poate se poate spune reabi-reabi-reabi-reabi-reabi-
litatlitatlitatlitatlitat!), m-am adresat forurilor punând cå ar trebui fåcut ceva.
Mi s-a råspuns: „VVVVVrei så zbori iar de la catedrå? Ai familie...rei så zbori iar de la catedrå? Ai familie...rei så zbori iar de la catedrå? Ai familie...rei så zbori iar de la catedrå? Ai familie...rei så zbori iar de la catedrå? Ai familie...”
A venit comemorarea lui Caragiale, în 1962: 50 de ani de la
moartea sa – un nou prilej ca, pornindu-se de la niçte afirmaÆii
ale acestuia, care pânå la urmå s-au dovedit nefondate, så
înceapå din nou o întreagå ofensivå, împotriva lui Maiorescu,
în toamna lui 62... Am scris un memoriu, fårå intenÆia de a-l
publica, ci numai så sesizez forurile cu dovezi precise, cu citate
de texte, cum spune prietenul Dima, cu citate precise, ce se
spune çi ce spune autorul. Çi am reuçit så fac så ajungå acolo
unde trebuie: la Comitetul Central. Am lucrat trei luni la acel
memoriu care în manuscris cuprinde 75 de pagini. Açteptam
rezultatul. Odatå må pomenesc cå, fårå så se schimbe måcar
o virgulå, ci doat tilul, apare în VVVVViaÆa Româneascå iaÆa Româneascå iaÆa Româneascå iaÆa Româneascå iaÆa Româneascå (...) Eu am
spus: Problema TProblema TProblema TProblema TProblema Titu Maiorescu itu Maiorescu itu Maiorescu itu Maiorescu itu Maiorescu çi a fost schimbat: ïnsemnåriïnsemnåriïnsemnåriïnsemnåriïnsemnåri
despre Tdespre Tdespre Tdespre Tdespre Titu Maiorescuitu Maiorescuitu Maiorescuitu Maiorescuitu Maiorescu. Lucrul n-are absolut nici o importanÆå.
Am primit felicitåri; foçtii studenÆi ai mei, care-mi erau aproape,
îmi dådeau telefon (...) M-am simÆit umilit faÆå de marea
problemå. Må consideram o umbrå faÆå de ceea ce însemna
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pentru mine Titu Maiorescu (...) A apårut în VVVVViaÆa Româneas-iaÆa Româneas-iaÆa Româneas-iaÆa Româneas-iaÆa Româneas-
cåcåcåcåcå, nr. 5, mai 1963. Vara urmåtoare am fost într-o excursie cu
fiicele mele în munÆii Fågåraçului çi într-un anumit loc frumos,
care invita la odihnå, dupå un urcuç cu o raniÆå destul de grea
în spate; întâlnim acolo cinci persoane care, foarte amabile,
ne-au invitat så ne odihnim çi noi. Çi dupå un vechi obicei
turistic, când intru într-un cerc pe care-l gåsesc, m-am
prezentat: «Sunt Liviu Rusu!» Çi primul cu care am dat mâna,
deodatå se uitå: «Cum? Åla?» Zic: «Da. Åla!» N-a trebuit så
spun despre ce-i vorba. ïmi este cea mai scumpå amintire
(...) Am descoperit apoi: erau douå doamne çi trei domni, toÆi
profesori de românå.”

A doua prelecÆiune la care må voi referi este cea susÆinutå
de Edgar Papu Edgar Papu Edgar Papu Edgar Papu Edgar Papu çi Constantin NoicaConstantin NoicaConstantin NoicaConstantin NoicaConstantin Noica, în ordinea în care au
vorbit, la 22 septembrie 197722 septembrie 197722 septembrie 197722 septembrie 197722 septembrie 1977, discursul lui Noica fiind pe
alocuri o replicå la aserÆiunile „prietenului” aç spune, coechi-
pierului såu, împreunå cu care a oferit publicului numeros venit
atunci la Casa Pogor, un adevårat regal. PrelecÆiunea Noica
a fost consacratå, în mare parte, manuscriselor lui Eminescu,
a cåror fotocopiere – pentru a deveni accesibile studioçilor –
îl preocupa, în acea vreme, obsesiv, pe filosof. Edgar Papu
conturase un profil Eminescu - homo integralisEminescu - homo integralisEminescu - homo integralisEminescu - homo integralisEminescu - homo integralis. La un mo-
ment dat, Noica l-a întrebat: „— Dragå Edgar Papu, din 44Dragå Edgar Papu, din 44Dragå Edgar Papu, din 44Dragå Edgar Papu, din 44Dragå Edgar Papu, din 44
(caiete) manuscrise care cuprind toatå opera antumå çi(caiete) manuscrise care cuprind toatå opera antumå çi(caiete) manuscrise care cuprind toatå opera antumå çi(caiete) manuscrise care cuprind toatå opera antumå çi(caiete) manuscrise care cuprind toatå opera antumå çi
postumå a lui Eminescu, plus toatå ucenicia lui, câte Æi-aupostumå a lui Eminescu, plus toatå ucenicia lui, câte Æi-aupostumå a lui Eminescu, plus toatå ucenicia lui, câte Æi-aupostumå a lui Eminescu, plus toatå ucenicia lui, câte Æi-aupostumå a lui Eminescu, plus toatå ucenicia lui, câte Æi-au
ajuns sub ochi? E.Pajuns sub ochi? E.Pajuns sub ochi? E.Pajuns sub ochi? E.Pajuns sub ochi? E.P. — Dragå Dinu Noica, trebuie så-Æi. — Dragå Dinu Noica, trebuie så-Æi. — Dragå Dinu Noica, trebuie så-Æi. — Dragå Dinu Noica, trebuie så-Æi. — Dragå Dinu Noica, trebuie så-Æi
spun cå nici unul, direct. C.N. — Direct... Çi indirect? E.Pspun cå nici unul, direct. C.N. — Direct... Çi indirect? E.Pspun cå nici unul, direct. C.N. — Direct... Çi indirect? E.Pspun cå nici unul, direct. C.N. — Direct... Çi indirect? E.Pspun cå nici unul, direct. C.N. — Direct... Çi indirect? E.P.....
— Indirect, câteva, foarte puÆine. C.N. — Eu te admir— Indirect, câteva, foarte puÆine. C.N. — Eu te admir— Indirect, câteva, foarte puÆine. C.N. — Eu te admir— Indirect, câteva, foarte puÆine. C.N. — Eu te admir— Indirect, câteva, foarte puÆine. C.N. — Eu te admir, întâi, întâi, întâi, întâi, întâi
pentru sinceritatea dumitale çi, pe urmå, pentru faptul cåpentru sinceritatea dumitale çi, pe urmå, pentru faptul cåpentru sinceritatea dumitale çi, pe urmå, pentru faptul cåpentru sinceritatea dumitale çi, pe urmå, pentru faptul cåpentru sinceritatea dumitale çi, pe urmå, pentru faptul cå
eçti eminescologul care eçti, fårå så te fi întâlnit cu miracoluleçti eminescologul care eçti, fårå så te fi întâlnit cu miracoluleçti eminescologul care eçti, fårå så te fi întâlnit cu miracoluleçti eminescologul care eçti, fårå så te fi întâlnit cu miracoluleçti eminescologul care eçti, fårå så te fi întâlnit cu miracolul
eminescianeminescianeminescianeminescianeminescian”. ïmi amintesc liniçtea jenantå a ascultåtorilor în
faÆa acestei çarje. ïn acelaçi context, Noica a evocat preÆioasele
descoperiri pe care le fåcuse parcurgând anevoie la Academie
cele 44 de caiete. Anevoie çi sub strictå supraveghere. Cea
cu care se mândrea în mod deosebit constå în douå versuri
cu adevårat magnifice: „Ca o spaimå împietritå,/Ca un visCa o spaimå împietritå,/Ca un visCa o spaimå împietritå,/Ca un visCa o spaimå împietritå,/Ca un visCa o spaimå împietritå,/Ca un vis
încremenitîncremenitîncremenitîncremenitîncremenit”, existente în manuscrisul 22542254225422542254. De fapt, ar fi vorba
de un singur vers, virgula – zice Noica – fiind puså de el, cåci
Eminescu „a uitat-o”, un vers „care bate pânå la sfârçitulcare bate pânå la sfârçitulcare bate pânå la sfârçitulcare bate pânå la sfârçitulcare bate pânå la sfârçitul
TTTTTerreierreierreierreierrei”. Ca o spaimå împietritåCa o spaimå împietritåCa o spaimå împietritåCa o spaimå împietritåCa o spaimå împietritå „povesteçte piramidele” cåci
„ce altceva sunt piramidele decât spaima de moarte împie-
tritå?”, iar ca un vis încremenit ca un vis încremenit ca un vis încremenit ca un vis încremenit ca un vis încremenit „povesteçte tot îngheÆul uman”.
Açadar, un vers care stråbate toatå istoria planetei „pânå la
îngheÆul ei”, un vers „care bate pânå la sfârçitul lumii”...

Polemizând subtil cu Edgar Papu, Noica spunea: „Acum,
så nu vå faceÆi iluzii. Eminescu este cel pe care l-a descris
Edgar Papu, dar çi omul multor scåderi, al multor imperfecÆiuni,
înså ceea ce e uluitor e cå are o cuprindere universalå, de
homo integralishomo integralishomo integralishomo integralishomo integralis, faptul cå vrea tot, faptul cå tråieçte ruçinea
de a nu çti tot (...) Oricare dintre noi trebuie så se ruçineze, ca
çi Eminescu, care se ruçina så nu çtie tot.”

Må întreb: cum ar fi reacÆionat oare Noica la insanitåÆile
publicate într-un numår, ce va råmâne de tristå amintire, al
unei reviste conduse de un discipol al såu de la Påltiniç? I-ar
fi ignorat pe „mititei” sau i-ar fi strivit çi mai tare cu sclipitorul
såu gând? (Constantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin Coroiu)

Arcul de Triumf din Bucureçti
s-a deschis publicului vizitator

Arcul de TArcul de TArcul de TArcul de TArcul de Triumf, riumf, riumf, riumf, riumf, monument emblematic al istoriei
României este situat la intersecÆia çoselei Kiseleff cu bule-
vardele, numite omagial, Prezan Prezan Prezan Prezan Prezan si AAAAAverescu. verescu. verescu. verescu. verescu. Sunt numele
a doi mareºali români cãrora li s-a conferit supremul grad
pentru merite excepþionale pe câmpul de luptã. Edificiul aEdificiul aEdificiul aEdificiul aEdificiul a
fost înãlþat pentru comemorarea faptelor de vitejie alefost înãlþat pentru comemorarea faptelor de vitejie alefost înãlþat pentru comemorarea faptelor de vitejie alefost înãlþat pentru comemorarea faptelor de vitejie alefost înãlþat pentru comemorarea faptelor de vitejie ale

ostaºilor români în Primul Rãzboi Mondial ºi a ostaºilor români în Primul Rãzboi Mondial ºi a ostaºilor români în Primul Rãzboi Mondial ºi a ostaºilor români în Primul Rãzboi Mondial ºi a ostaºilor români în Primul Rãzboi Mondial ºi a consfinþirii
actului de reîntregire a neamului. actului de reîntregire a neamului. actului de reîntregire a neamului. actului de reîntregire a neamului. actului de reîntregire a neamului. Arhitectul monumentului,
Petre Antonescu, a colaborat, spre a da personalitate edifi-
ciului, cu valoroºi sculptori: I.Jalea, C.Medrea, D.Paciurea,
Fr.Storck, O.Späthe, C.Baraschi ºi alþii.

Inaugurarea conjuncturalã a monumentului s-a fãcut în
16 octombrie 1922, 16 octombrie 1922, 16 octombrie 1922, 16 octombrie 1922, 16 octombrie 1922, la douã zile dupã ceremonia încoronãrii
Regelui Ferdinand ºi a Reginei Maria la Alba Iulia ca primi
regi ai României ïntregite. Arcul de Triumf a intrat, însã, într-un
proces lent de degradare datoritã friabilitãþii  materialelor din
care a fost ridicat. S-a propus chiar demolarea lui. În anulÎn anulÎn anulÎn anulÎn anul
1935 lucrãrile s-au reluat, dupã lungi ºi numeroase parla-1935 lucrãrile s-au reluat, dupã lungi ºi numeroase parla-1935 lucrãrile s-au reluat, dupã lungi ºi numeroase parla-1935 lucrãrile s-au reluat, dupã lungi ºi numeroase parla-1935 lucrãrile s-au reluat, dupã lungi ºi numeroase parla-
mentãri. La 1 decembrie 1936 mentãri. La 1 decembrie 1936 mentãri. La 1 decembrie 1936 mentãri. La 1 decembrie 1936 mentãri. La 1 decembrie 1936 a avut loc ceremonia inau-
gurãrii monumentului, în noua formulã constructivã (ce se
credea a fi definitivã), în prezenþa Regelui Carol al II-lea ºi a
mamei sale, Regina Maria. Recent, pentru prima datã de laRecent, pentru prima datã de laRecent, pentru prima datã de laRecent, pentru prima datã de laRecent, pentru prima datã de la
ridicarea sa, Arcul de Tridicarea sa, Arcul de Tridicarea sa, Arcul de Tridicarea sa, Arcul de Tridicarea sa, Arcul de Triumf s-a deschis publicului vizitatorriumf s-a deschis publicului vizitatorriumf s-a deschis publicului vizitatorriumf s-a deschis publicului vizitatorriumf s-a deschis publicului vizitator.....
Gãzduieºte, în interiorul sãu, o expoziþie, dedicatã Marii Uniri,
pe care monumentul o simbolizeazã. Accesul în incintã Accesul în incintã Accesul în incintã Accesul în incintã Accesul în incintã se
face prin douã uºi masive (dreapta-----stânga), ferecate în tablã
de cupru, aflate la baza pilonilor Arcului. Vizitarea începe prin
pilonul vestic pilonul vestic pilonul vestic pilonul vestic pilonul vestic cu un scurt urcuº, în pantã linã. Se continuã cu
urcarea a 164 de trepte, întrerupte de sãli-popas de mãrimi
diferite. De-a lungul traseului sunt amplasate fotografii cu
imagini-----document: suita Arcurilor de Triumf ridicate în
Bucureºtii secolelor XIX-XX: evenimente care au marcat
realizarea Marii Uniri din 1918 de la Alba Iulia, intrarea triumfalã
a Regelui Ferdinand ºi a Reginei Maria, în anul 1922, în
Bucureºti. In cea mai mare salã-popas sunt trei vitrine de sticlã
unde se aflã, în copie, însemne ale ale ale ale ale regalitãþii române: CoroanaCoroanaCoroanaCoroanaCoroana
purtatã de Regele Ferdinand, Coroana purtatã de Reginapurtatã de Regele Ferdinand, Coroana purtatã de Reginapurtatã de Regele Ferdinand, Coroana purtatã de Reginapurtatã de Regele Ferdinand, Coroana purtatã de Reginapurtatã de Regele Ferdinand, Coroana purtatã de Regina
Maria ºi Buzduganul Regelui Ferdinand. Buzduganul Regelui Ferdinand. Buzduganul Regelui Ferdinand. Buzduganul Regelui Ferdinand. Buzduganul Regelui Ferdinand. Coroanele regale
au fost moºtenite de la înaintaºii lor, Regele Carol I ºi Regina
Elisabeta. Originalele sunt tezaurizate Ia Muzeul Naþional
de Istorie al României. Dintre ele, cel mai important însemn
este coroana, care a aparþinut primului rege al al al al al României,
Carol I Carol I Carol I Carol I Carol I (10 mai 1881). A fost confecþionatã din oþelul unui
tun cucerit de la turci, în Rãzboiul pentru Independenþã
(1877). Toate elementele coroanei sunt din oþel. Cãptuºeala
este de catifea purpurie. Coroana a fost executatã în
Arsenalul Armatei Române, din Bucureºti. Coroana Reginei
Elisabeta este din aur. Buzduganul a fost adoptat, ca un
însemn al puterii supreme, doar de Regele Ferdinand. Este
de aur ºi a fost oferit de cãtre poporul român, la 10  mai
1920, Regelui Ferdinand. Regii Carol I ºi Carol al II-lea n-au
purtat buzdugan, ci baston (sceptru) de mareºal. ïn pilonulïn pilonulïn pilonulïn pilonulïn pilonul
vestic vestic vestic vestic vestic se mai aflã: panoul-legendã cu explicaþii referitoare
la alto-reliefurile ºi înscrisurile ce decoreazã faþadele ºi
arcada Arcului, panourile cu proclamaþiile si bustul Regeluibustul Regeluibustul Regeluibustul Regeluibustul Regelui
FerdinandFerdinandFerdinandFerdinandFerdinand – copie dupã originalul, în bronz, realizat de
D.Mãþãuanu, în anul 1928. În atic În atic În atic În atic În atic se aflã macheta Arcului
de Triumf ºi a împrejurimilor sale, ce evidenþiazã amplasarea
monumentului. Din aticDin aticDin aticDin aticDin atic, circuitul continuã pe terasa Arcului.pe terasa Arcului.pe terasa Arcului.pe terasa Arcului.pe terasa Arcului.
Se Se Se Se Se deschide privirii o frumoasã panoramã a Bucureºtilor:
Casa Presei Libere, Parcul Herãstrãu Casa Presei Libere, Parcul Herãstrãu Casa Presei Libere, Parcul Herãstrãu Casa Presei Libere, Parcul Herãstrãu Casa Presei Libere, Parcul Herãstrãu - unul din cele mai
solicitate locuri de agrement ale bucureºtenilor, MãnãstireaMãnãstireaMãnãstireaMãnãstireaMãnãstirea
Caºin, TCaºin, TCaºin, TCaºin, TCaºin, Televiziunea Românã eleviziunea Românã eleviziunea Românã eleviziunea Românã eleviziunea Românã etc. Sperãm ca instrumentele
optice ce se vor monta în viitor — lunete. ocheane — sã
ofere un regal privitorului.

Coborârea se face pe pilonul pilonul pilonul pilonul pilonul estic unde, în sãlile-popas,
sunt amplasate: bustul Reginei Maria bustul Reginei Maria bustul Reginei Maria bustul Reginei Maria bustul Reginei Maria - copie, dupã originalul
executat de sculptorul Gh.Leonida; cele douã vitrine de sticlã,
în care se aflã: Pandantivul Ordinului Ferdinand cu Steauaaflã: Pandantivul Ordinului Ferdinand cu Steauaaflã: Pandantivul Ordinului Ferdinand cu Steauaaflã: Pandantivul Ordinului Ferdinand cu Steauaaflã: Pandantivul Ordinului Ferdinand cu Steaua
Ordinului Ferdinand Ordinului Ferdinand Ordinului Ferdinand Ordinului Ferdinand Ordinului Ferdinand — copie; Pandantivul Ordinului MihaiPandantivul Ordinului MihaiPandantivul Ordinului MihaiPandantivul Ordinului MihaiPandantivul Ordinului Mihai
VVVVViteazul cu însemnele I ºi II ale Ordinului Mihai Viteazul cu însemnele I ºi II ale Ordinului Mihai Viteazul cu însemnele I ºi II ale Ordinului Mihai Viteazul cu însemnele I ºi II ale Ordinului Mihai Viteazul cu însemnele I ºi II ale Ordinului Mihai Viteazuliteazuliteazuliteazuliteazul
— — — — — copie; fotografii cu diferite imagini de pe front din timpul
Primului Rãzboi Mondial. (Anna Borca, Ion C.RogojanuAnna Borca, Ion C.RogojanuAnna Borca, Ion C.RogojanuAnna Borca, Ion C.RogojanuAnna Borca, Ion C.Rogojanu)
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miscellaneamiscellaneamiscellaneamiscellaneamiscellanea

Ziarul Observatorul Observatorul Observatorul Observatorul Observatorul (director - Dumitru Popescu) este o
publicaÆie pentru comunitatea româneascå din America de
Nord. Editat la Toronto-Canada, în 28 de pagini format A3, se
difuzeazå la business-uri, biserici çi locuri publice frecventate
de români. Aflat în al doisprezecelea an de apariÆie, numårul
6 din iunie 2002 se deschide cu elegia Mai am un singur dorMai am un singur dorMai am un singur dorMai am un singur dorMai am un singur dor,
lângå textul în româneçte al poetului Mihai Eminescu fiind
publicatå çi o traducere în englezå, realizatå de Angela ClarkAngela ClarkAngela ClarkAngela ClarkAngela Clark
din Londra. Alåturi întâlnim, elegant reproduse, douå ilustraÆii
la poemul LuceafårulLuceafårulLuceafårulLuceafårulLuceafårul, aparÆinând graficianului Al. CucereanuAl. CucereanuAl. CucereanuAl. CucereanuAl. Cucereanu
din Focçani, la pagina 15 fiind inserate încå çase desene pe
aceeaçi temå, cu o scurtå prezentare a profesorului, scriito-
rului, graficianului çi publicistului care, în septembrie anul
acesta a împlinit 75 de ani. (VVVVV.A..A..A..A..A.)

ïntemeietorul prozei moderne româneçtiïntemeietorul prozei moderne româneçtiïntemeietorul prozei moderne româneçtiïntemeietorul prozei moderne româneçtiïntemeietorul prozei moderne româneçti
Wagnerianul Duilui Zamfirescu*

Mai este Duiliu Zamfirescu un scriitor actual? Altfel spus,
mai poate fi Duiliu Zamfirescu (aceastå personalitate de tranziÆie,
care transgresa, cum spune Ion NegoiÆescu, mentalitatea çi
formele expresive ale evului mediu spre cele ale modernitåÆii)
viabil çi în postmodernitate? Este aceasta o întrebare nu tocmai
retoricå çi care ar trebui puså în legåturå cu mai toÆi scriitorii
care formeazå „fondul principal al literaturii române”. Sunt ei
citiÆi doar ca „lecturå obligatorie” la cursurile çcolare sau çi pentru
valoarea operelor, consonantå cu sensibilitatea lectorului
contemporan? Greu de råspuns. Regretatul LaurenÆiu Ulici
spune cå mulÆi din aceçti scriitori „s-au cam fumat” (sic!). Cinism?
Realism? Cred cå, mai degrabå, realism.

ïn ultima sa carte – Duiliu Zamfirescu între naturå çi ideeDuiliu Zamfirescu între naturå çi ideeDuiliu Zamfirescu între naturå çi ideeDuiliu Zamfirescu între naturå çi ideeDuiliu Zamfirescu între naturå çi idee
–, filosoful çi scriitorul Mihai Cimpoi îl considerå pe acesta un
autor (çi personagiu) cât se poate de actual. Argumentele sunt
atât de naturå factualå, cât çi teoreticå. Argumentele empirice
sunt, ar trebui så fie, probabil, cele mai îmbucuråtoare. Scrie
Mihai Cimpoi: „ïn bibliotecile chiçinåuene, de unde am
împrumutat volumele scriitorului, am fost avertizat cå sunt foarte
solicitate çi trebuie så le întorc fårå mari reÆineri”. Acesta este,
pânå la urmå, un pseudoargument, operele respective fiind,
probabil, solicitate pentru cå figureazå pe lista de „lecturi
obligatorii” a çcolarilor. Çi aici nu încape nici tocmealå, nici
opÆiune. Aça cå tot argumentele teoretice sunt mai sigure...

* Mihai Cimpoi – Duiliu Zamfirescu între naturå çi ideeDuiliu Zamfirescu între naturå çi ideeDuiliu Zamfirescu între naturå çi ideeDuiliu Zamfirescu între naturå çi ideeDuiliu Zamfirescu între naturå çi idee, Editura
Zedax, Focçani, 2002

Mihai Cimpoi considerå „wagnerizarea” ca fiind paradigma
cea mai potrivitå pentru a descrie personalitatea complexå a
autorului VVVVVieÆii la ÆaråieÆii la ÆaråieÆii la ÆaråieÆii la ÆaråieÆii la Æarå: „Cazul Duiliu Zamfirescu, privit sub
aspectul såu ontic, este un caz tipic de wagnerizare. Opera çi
personalitatea se pun constant sub semnul opusului, al
contradictoriului, al oscilårii axiologice. Aça cum wagnerizare
înseamnå, în viziunea lui Nietzsche, polarizare,  atracÆia celor
doi poli este foarte puternicå çi se exercitå alternant. (...) Realul
çi idealul nu pot fi termeni împåcaÆi, armonizaÆi”. Este acesta
prototipul existenÆial al omului tragic, sfâçiat, funambulesc, care
încearcå så transgreseze continuu realul contingent derizoriu
spre un ideal himeric, nu de puÆine ori arogant prin formulele
sale glaciale.

ïnsåçi biografia lui Duiliu Zamfirescu (çi mårturiile sale despre
propria biografie) confirmå aceastå fatalitate a contradicÆiei. Cu
toate cå era descendent dintr-un filon levantin, dintr-un
Gheorghe Lascaris din Ianina (rudå cu împåratul Niceei), stabilit
în æara Româneascå în secolul al XVIII-lea, tatål lui Duiliu
Zamfirescu (Lascår Zamfirescu) era un simplu arendaç în
Plåineçti din fostul judeÆ Râmnicu-Sårat (azi comuna
Dumbråveni, judeÆul Vrancea). O origine socialå totuçi modestå
pentru morga aristocraticå de mai târziu a scriitorului, dar
suficient de exoticå dacå avem în vedere cå bunica sa, VâÆa,
era o sârboaicå bovaricå, ajunså în æara Româneascå de frica
Etheriei. Aceste rådåcini levantine (combinate cu romantismul
himeric al bunicii) vor face din Duiliu Zamfirescu un tip meridi-
onal, dar care va cultiva apolinicul, frumuseÆea etericå,
vanitoaså. George Cålinescu explica „politeÆea rece,
englezeascå” prin originea acestuia „într-un mediu mai mult
sau mai puÆin çters, çi încercând så combatå astfel, prin rigoare,
concurenÆa încå apåsåtoare a aristocraÆiei. Cu multe însuçiri
fizice çi intelectuale, tânårul (D.Z. - n.n.)  då dovezile unei
îngâmfåri exagerate, alternatå cu afecÆiune çi adulaÆie.”

Cariera lui Duiliu Zamfirescu este una ascendentå, chiar
dacå nu lipsitå de avataruri, controverse çi fåÆiçe repudieri, mai
ales datoritå aroganÆei sale aristocratice. ïçi face studiile primare
çi gimnaziale la Focçani, apoi pe cele liceale la „Matei Basarab”
(unde, mai târziu, va preda çi Perpessicius), apoi Facultatea
de Drept a UniversitåÆii din Bucureçti (în paralel cu Facultatea
de Litere). Dupå absolvire este, pe rând, supleant de ocol la
Hârçova, apoi procuror la Târgoviçte, ataçat de legaÆie clasa I
pe lângå Ministerul Afacerilor Stråine, membru al Comisiei
Europene a Dunårii, membru (1908) çi vicepreçedinte al
Academiei Române, preçedinte (ales) al SocietåÆii Scriitorilor
Români, preçedinte al Camerei DeputaÆilor. Moare la 3 iunie
1922, la Agapia. „Ca om, el cåpåtase masca unei gravitåÆi
glaciale, pe care surâsul nu mai înflorea decât arareori.
Plastronul se transformase într-o platoçå de spadasin çi duelgiu,
cum çi era supranumit – Duelius Superbus. Lumea îl considera
de o mare severitate, aristocrat inabordabil, mizantrop çi
misogin” (Al.Såndulescu).

O personalitate, trebuie så recunoaçtem, sumbrå çi misteri-
oaså, fårå ca, în postumitate, aceste accente biografice så
„stânjeneascå opera”, cum crede Ioan Adam. Dimpotrivå, pentru
spiritul postmodern, probabil cå este incitantå tocmai aceastå
simbiozå stranie între morocånosul, mizantropul, misoginul,
„inpopularul” personaj Duiliu Zamfirescu çi claritatea enigmaticå,
nu lipsitå de accente naturaliste (dar mereu potenÆate psihilogic)
ale operei. Açadar, un „eu wagnerizat”, completat de Mihai
Cimpoi cu un alt principiu explicativ: obsesia apei obsesia apei obsesia apei obsesia apei obsesia apei în creaÆia
zamfirescianå. Apa, fie în esenÆa ei tenebroaså, haoticå,
versatilå, indeciså, himericå, tristå çi întunecatå, dar çi hieraticå,
luminoaså, de o sobrietate platonicianå.

Açadar o „personalitate de tranziÆie”, paseistå çi profeticå
în acelaçi timp, legatå încå, în underground, de Nicolae Filimon,
D.Bolintineanu, Vasile Alecsandri (cum remarca Valeriu Cristea,
citat de Mihai Cimpoi), dar çi anticipatoare: „unele poezii premerg

 Al. Cucereanu - în ziarele românilor din America



83SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002SAECULUM  2/2002

pe Macedonski çi pe Ion Pillat, nuvela Conu Alecu ZågånescuConu Alecu ZågånescuConu Alecu ZågånescuConu Alecu ZågånescuConu Alecu Zågånescu
anunÆa pe Al.Bråtescu-Voineçti, anumite scene de vânåtoare
din Stråbunii noçtri Stråbunii noçtri Stråbunii noçtri Stråbunii noçtri Stråbunii noçtri – pe Sadoveanu, neliniçtiÆii Æårani sunt
rebrenienii, iar sufletele complicate, pline de fineÆe çi de cotituri,
îl pregåtesc pe Camil Petrescu, aristocratismul modern o
prefigureazå pe Hortensia Papadat-Bengescu, anumite acente
satirice îl evocå pe Bråescu, volumul de poezii Pe MareaPe MareaPe MareaPe MareaPe Marea
NeagråNeagråNeagråNeagråNeagrå pare blagian, iar Turicå, pasionat de radicale, se
dovedeçte un personaj moromeÆian” (citat din Mihai Cimpoi,
parafrazându-l pe Valeriu Cristea).

Se pare cå întrebarea „Dacå mai este Duiliu Zamfirescu
actual ” a devenit deja oÆioaså. Cartea lui Mihai Cimpoi demon-
streazå acest lucru cu prisosinÆå.. Omul zamfirescian, ca fiinÆå
scindatå, schizoidå, dupå Karl Leonhard, structural antinomicå,
wagnerianå çi bovaricå în acelaçi timp, realistå çi himericå,
tråind mereu într-un interval ontic, între facticitatea versatilå a
realului çi fascinaÆia idealului (a universurilor virtuale, am spune
noi) este, mutatis mutandi, çi prototipul omului postmodern.
(Çtefan IoanidÇtefan IoanidÇtefan IoanidÇtefan IoanidÇtefan Ioanid)

Un strigåt de pasåre lunarå*

O poezie dramaticå
scrie Ion LazårIon LazårIon LazårIon LazårIon Lazår, adesea
tulburåtoare ca un stri-
gåt întârziat de pasåre
lunarå, ori ca un condor
ce çi-a pierdut pribegia,
o poezie unde viaÆa este
un descålecat al luptei,
primejdiei çi visårii
deopotrivå, al clipei ce
ne va însemna cu fierul
roçu sau cu melancolie
dacå ea nu e tråitå pânå
la capåt în spiritul unui
sacrificiu bårbåtesc de
dragoste. ïn aceastå
primå çi excelentå carte
tot universul poetului
este un labirint de
speranÆe unde påtrunde
oricine e cuprins de
misterul arderii, dar

unde, vai, zburåtorul îçi încearcå prea adeseori aripile de cearå
în oceanul unui vânt ostil, palå de regret a resemnårii çi pierderii:
„Se spune/ Cå de la o aripå rece/ La o aripå caldå/ Nu se poate
face/ Transfer/ De cåldurå. Decât prin zbor...”

La Ion Lazår Ion Lazår Ion Lazår Ion Lazår Ion Lazår timpul este o dimensiune çi o durere univer-
salå a lumii sufletului såu de tainå çi încrâncenare: „Noaptea
ne ascunde chipul/ ce conteazå cine eçti,/ ce conteazå cine
sunt,/ timpul curge ca nisipul...”, sau acest Ritual Ritual Ritual Ritual Ritual (e drept,
parcå mai auzit de noi la lecturå): „Opreçte-te când taine curg
tåcând/ Çi-ascultå veçnicia murmurând/ E-atât nesomn ascuns
çi-atâta gând.../ Opreçte-te când taine curg tåcând”. ïn foarte
multe locuri ale cårÆii el este un poet al solitudinii, solidar doar
cu vulturii, unde descoperå cå „tot ca un Dumnezeu, acolo
sus,/ singur,/ Nu poÆi så ai parte/ De aceste bucurii påmân-
teçti...” El percepe viaÆa ca pe o mireasmå stråjuitå de tåceri
çi agonii – alte coordonate ale sufletului încårcat de doruri, ca
un osândit ce-çi açteaptå ursita pe rugul duhnind de tragismul
disperårii. I. LazårI. LazårI. LazårI. LazårI. Lazår este un poet tragic, ca un veçmânt drapat
în aurori çi fantasme, în umbra cårora ar putea visa curcubeul.
Prin disperarea versurilor sale se poate tråi murind, ca o

prelungire de floare a cerului traversat de splendori. Aça cum
spune în atâtea versuri splendide (din påcate, disparate în
poezii): „Pårul tåu, ca un roib odihnit, necheazå-n/ vânt...” sau
„Un câine vagabond/ Umblå muçcând prin gând./ Vå rog,
oratori,/ Vå rog vorbiÆi pe rând” çi „...preamåresc somnul când/
må fac moinå/ fårå relief.” (I.PanaitI.PanaitI.PanaitI.PanaitI.Panait)

Vrancea, ca reper biografic inconfundabil

Vrancea, partea ei de câmpie, înseamnã pentru mine o
emblemã / un blazon de origine, o „acasã” (mai exact, „o
plecare de acasã ºi o întoarcere acasã”). De când oraºul
Adjud, unde locuiesc pãrinþii mei, a fost trecut, administrativ,
din regiunea Bacãu în judeþul Vrancea, din 1968 (când eu
aveam 17 ani ºi terminam Liceul Teoretic din Adjud ºi când,
deºi recrutat la Comisariatul Militar din Bacãu, în octombrie
1968 am plecat în armatã prin Comisariatul Militar din Focºani,
oraº ajuns capitalã a judeþului Vrancea; m-am înrolat voluntar,
cu dispensã de vârstã, crezând cã intrãm în rãzboi în interiorul
lagãrului comunist, dupã ce ruºii ocupaserã Cehoslovacia),
eu am devenit „vrâncean”. Deºi, de la vârsta de 17 ani am
pãrãsit definitiv casa pãrinteascã din Adjud-Vrancea ºi mi-am
tot cãutat un loc-al-meu prin lumea mare, în þarã (fãrã sã mi-l
gãsesc pânã azi), schimbând localitãþi, facultãþi ºi meserii în
prostie. Ca un fãcut însã, în 1975, la 25 de ani, m-am cãsãtorit
cu o vrânceancã (prozatoare, Doina Popa, pe care am
cunoscut-o la cenaclurile literare din Bucureºti ºi cu care am
crescut un fiu, Laurenþiu, azi de  27 de ani) ºi m-am stabilit la
Focºani, pentru 15 ani, localitate vrânceanã din care am plecat
mai apoi, din 1990, la Bucureºti. Aºa se face cã ‘a fi acasã” la
mine înseamnã Vrancea, în primul rând (cu toate cã sunt
nãscut, în 1950, într-un canton CFR de lângã Piatra Neamþ,
la Dumbrava Roºie, la care pãrinþii mei au locuit temporar),
de unde am plecat, în 1967, din Adjud ºi m-am întors în 1975
la Focºani, ca sã plec iar din Vrancea în 1990. O fi o ciclicitate
la mijloc, sã plec din Vrancea ºi sã mã întorc în Vrancea din
15 în 15 ani, cu aproximaþie... Nu m-ar mira, la bãtrâneþe (fie
ºi pentru a mã îngropa aici), sã mã întorc în Vrancea, „acasã”.
Aþi 15 ani s-ar împlini în 2005! Oricum, din punct de vedere
literar n-am plecat niciodatã definitiv din Vrancea, din contrã,
toate cãrþile mele (de poezie sau de prozã) cuprind detalii de
profunzime „din timpul ºi spaþiul meu de miºcare” ºi despre
oamenii de aici, legate sau nu de biografia mea, în care oraºele
Adjud ºi Focºani ocupã locul de onoare... Vrancea rãmâne
punctul meu de reper biobibliografic inconfundabil, de
identitate, deºi nu mã prezint niciodatã ca vrâncean, ci ca
moldovean (din Moldova de sud, din care se trag ºi tatãl ºi
mama mea, chiar dacã pãrinþii ºi strãmoºii lor au ascendent
nu numai în Moldova, ci ºi în Macedonia sau în Ardeal), aici
mi-am scris cãrþile publicate pânã azi, în cea mai bunã parte
a lor. Mã recunosc în sensibilitatea specificã Vrancei – cu
accente de alienare literarã, exacerbatã inclusiv de produsele
alcoolice ale viilor de renume de aici (care au modificat gena
localnicilor din care mã trag, pot sã pun pariu, nu ºtiu dacã în
bine sau în rãu). Sunt din Vrancea deci, fãrã sã fiu, totuºi,
vrâncean? (Liviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan Stoiciu, Bucureºti, 15 august 2002)

ViaÆa Basarabiei (anul I, nr. 1, 2002)

Fårå îndoialå, un eveniment marcant al culturii româneçti
este reapariÆia, în ediÆie nouå (sub egida Uniunii Scriitorilor
din Moldova çi a Uniunii Scriitorilor din România), a revistei
ViaÆa Basarabiei, apårutå între 1932 çi 1944 sub conducerea
lui Pan Halipa çi Nicolai Costenco. La 24 ianuarie 1932, în
„Un cuvânt înainte” la primul numår din „ViaÆa Basarabiei”,
Pan Halipa scria: „ Ceea ce se întâmplå în zilele noastre nu-i
important numai pentru istorie. Procesul de adaptare (Pan
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* Ion Lazår - Labirintul de zåpadå Labirintul de zåpadå Labirintul de zåpadå Labirintul de zåpadå Labirintul de zåpadå, Editura Salonul Literar, Focçani,
2002
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Halipa scria aceste cuvinte dupå „Unirea cu Patria” - n.n.),
fiind în acelaçi timp çi un proces de creçtere, este viaÆå însåçi
pe care o tråim çi ca atare ne intereseazå în primul rând pe
noi cei de aståzi. Çi nu poate så nu ne intereseze: în joc este
însåçi fiinÆa noastrå çi a neamului nostru, este prezentul nostru
çi viitorul copiilor noçtri, procesul este al nostru çi trebuie så
çtim så-l tråim çi så-l ducem la capåtul dorit. Ca oriçice proces,
el are crize. Aceste crize, adåugându-se la criza generalå,
prin care trece omenirea çi Æara noastrå dupå råzboi, dau uneori
zilelor noastre  un aspect de dureroaså tragedie. Marea vieÆii
este bântuitå de furtuni puternice çi valurile sunt aça de ridicate
çi ameninÆåtoare pentru toÆi cei prinçi în drum, încât chiar
pentru poporul nostru, care numai alintat nu fost în trecutul
vijelios, deci este deprins cu de toate, starea lucrurilor se
prezintå ca extrem de primejdioaså. Farul mântuirii  naÆionaleFarul mântuirii  naÆionaleFarul mântuirii  naÆionaleFarul mântuirii  naÆionaleFarul mântuirii  naÆionale
pare câteodatå cå dispare cu totul, sau abia-abia se maipare câteodatå cå dispare cu totul, sau abia-abia se maipare câteodatå cå dispare cu totul, sau abia-abia se maipare câteodatå cå dispare cu totul, sau abia-abia se maipare câteodatå cå dispare cu totul, sau abia-abia se mai
zåreçte la orizont zåreçte la orizont zåreçte la orizont zåreçte la orizont zåreçte la orizont (sublinierea noastrå)”. Profetice cuvinte,
care nu çi-au epuizat substanÆa tragicå, chiar dacå vremurile
s-au schimbat! „Reluarea în ediÆie nouå a revistei „ViaÆa
Basarabiei” - scrie acad. Mihai Cimpoi, editor coordonator,
alåturi de Eugen Uricariu -, este de fapt o fazå nouå de
reîntregire în matricea românismului cultural de care Basarabia
a fost înstråinatå abuziv printr-o adevåratå teroare a istoriei
(...). Revista „ViaÆa Basarabiei”, remarcatå de mari critici
(precum G.Cålinescu, E.Lovinescu, N.Iorga), redobândeçte
o viaÆå nouå într-un context istoric çi cultural nou, când
problema complexelor, care a marcat puternic cultura româ-
neascå apårând ca o adevåratå marcå ontologicå a ei çi a
regionalismului nu se mai pune. Totuçi, scriitorii basarabeni
au de parcurs, dupå 1990, un «Drum spre Centru», drum
reintegrator sub toate aspectele, însemnând çi un examen
estetic, de verificare cu nivelul întregii culturi româneçti çi al
literaturii europene çi universale în acelaçi timp”.

Sunt reproduse în acest prim numår (excepÆional) texte din
Eugen Ionescu, Marin Preda, Çtefan Aug. Doinaç, Ana Blandiana,
Ion Pogorilovschi, Paul Goma, Grigore Vieru, Rand Brandes,
Andrei Strâmbeanu, Nicolai Costenco, Liu Dyung-Yuan, Li Tai-
Pe, Theodor Codreanu, Nicolae Rusu, Iurie Coleçnic, Sava
Pânzaru, Marin Aiftinica etc. (Çtefan Cioacå-IoanidÇtefan Cioacå-IoanidÇtefan Cioacå-IoanidÇtefan Cioacå-IoanidÇtefan Cioacå-Ioanid)

Un cântec al frunzei*

S-a fi putut intitula,
foarte bine, „RomanÆa
frunzei anonime” sau o
diafanå pastiçå dupå
„Luceafårul”, dar
placheta de faÆå este
scriså çi gânditå de un
intelectual care a citit
destulå poezie pentru a-
çi justifica încercarea de
faÆå. Cele douå balade
ale sale, parodiere
existenÆialå a lumii ce ne
înconjoarå çi de râs, çi de
plâns, ne aratå cå avem
de-a face, totuçi, cu un
poet ce e dispus, de data
aceasta (în aceastå carte
adicå) så facå înconjurul
vieÆii într-o birjå de
sâmbåtå seara pentru a

observa çi a se (ne) dispune. Sau, poate, pentru a ne propune
çi o altå viziune asupra lucrurilor. ïn „laboratorul” intim al
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creaÆiei, sensibilitatea çi o anume destindere a frazårii poetice
sunt douå calitåÆi ce-l ampreteazå pe R.S.R.S.R.S.R.S.R.S., divulgându-i din
start seninåtatea çi degajarea discursului. Sincer çi fårå
extravaganÆele metaforei cåutate sau chinuite, el redescoperå,
extaziat, avatarurile baladescului în tot ce miçcå çi se consumå
sub ochii noçtri, dar mai ales le deseneazå filonul unor trainice
emoÆii în versuri suave çi delicate.

Volumul de faÆå este un pamflet unde ironia este înså uçor
deductibilå, nåravurile çi moravurile vizate desluçindu-se prea
lesne çi cu o cheie uçor convertibilå, schiÆa aflându-se cam la
vedere. Râs çi justiÆie - desigur, într-un joc de-a viaÆa pe care
suntem nevoiÆi så-l parcurgem cu toÆii. ïn imagini pe care
vopseaua se açeazå uneori cu straturi false de candoare, pânå
când se îngroaçå gluma.

Un cântec al frunzei devenit poezie pur çi simplu. (I.PanaitI.PanaitI.PanaitI.PanaitI.Panait)

Slam-Râmnicul în paginile unei cårÆi*

Dupå Ghidurile tuGhidurile tuGhidurile tuGhidurile tuGhidurile tu-----
r isr isr isr isr ist ice t ice t ice t ice t ice ale judeÆelor
VVVVVranranranranrancea cea cea cea cea çi BuzåuBuzåuBuzåuBuzåuBuzåu, ale
oraçelor PanciuPanciuPanciuPanciuPanciu, MåråMåråMåråMåråMårå-----
çeçtiçeçtiçeçtiçeçtiçeçti, OdoOdoOdoOdoOdobeçti beçti beçti beçti beçti çi AdjudAdjudAdjudAdjudAdjud,
Alexandru Deçliu se
opreçte asupra urbei
sale natale – Râmnicu-
Sårat, vatrå de tradiÆie
româneascå de la
Curbura CarpaÆilor, care
a dat Æårii nenumåraÆi oa-
meni de seamå, de la
artista liricå de talie mon-
dialå Florica Cristofo-
reanu la academicianul
Traian Såvulescu, înte-
meietor al çcolii naÆionale
de fitopatologie.

Rod, ca çi în cazul
celorlalte apariÆii, al unei minuÆioase documentåri, Alexandru
Deçliu ne dezvåluie, în stilul så alert çi concis, „rådåcinile în
timp” ale localitåÆii, cu derularea bogatei istorii a acesteia („Oraç
de margine, Râmnicu-Sårat a fost teatrul unor båtålii crâncene
în toatå perioada medievalå, pânå la începutul secolului XIX.
Poate nicåieri nu s-a vårsat mai mult sânge fråÆesc ca pe
aceste meleaguri”), potenÆialul natural çi uman, economia,
transporturile, comerÆul, învåÆåmântul, sånåtatea, cultura.
pentru cå aspectul urbanistic, açezarea geograficå çi renumele
istoric atrag în aceastå zonå numeroçi turiçti, Alexandru Deçliu
detaliazå nu numai obiectivele de vizitat ale oraçului, ci çi
traseele turistice cåtre împrejurimi. Imaginile de ieri çi de azi
ale Râmnicului-Sårat, realizate de Costicå Råduc çi Florea
Cålin ilustreazå în chip fericit textul, ca çi prefaÆa poetului Radu
Cârneci, în francezå de Alexandra-Iulia Crihanå, iar în englezå
de Florentina MåÆåuanu.

Evocat cândva în pagini memorabile de scriitori çi publiciçti
care au locuit sau au fost purtaÆi pe aici de valurile vieÆii (Al.
VlahuÆå, Duiliu Zamfirescu, Octavian Moçescu), Râmnicu-
Sårat este pentru Alexandru Deçliu mai mult decât, eleagul
såu natal: „Ca unul strâns legat de spaÆiul râmnicean, îmi este
destul de greu så-mi definesc în cuvinte çi expresii dragostea
çi admiraÆia pentru aceste meleaguri, înså aici gåsesc obârçia,
densitatea prezentului, dåruirea çi permamenÆele civilizaÆiei,
semnele triumfale ale asumårii. Stråbat çi restråbat stråzile
Râmnicului, mereu aceleaçi çi mereu altele, cum mereu altele
vor fi çi cårÆile care se vor scrie cu siguranÆå despre oraçul
meu, unde sunt mereu acaså, nu numai când revin...” (VVVVV.A..A..A..A..A.)

ROMULUS SÅLÅGEANROMULUS SÅLÅGEANROMULUS SÅLÅGEANROMULUS SÅLÅGEANROMULUS SÅLÅGEAN

EDITURA    PALLASEDITURA    PALLASEDITURA    PALLASEDITURA    PALLASEDITURA    PALLAS

L E G E N D A  F RU N Z E I  A N O N I M E
versuri

*Al.Deçliu – Râmnicu-Sårat – Ghid turisticRâmnicu-Sårat – Ghid turisticRâmnicu-Sårat – Ghid turisticRâmnicu-Sårat – Ghid turisticRâmnicu-Sårat – Ghid turistic, Ed. Pallas, Focçani, 2002
*Romulus Sålågean - Legenda frunzei anonimeLegenda frunzei anonimeLegenda frunzei anonimeLegenda frunzei anonimeLegenda frunzei anonime, Editura Pallas,
Focçani, 2002
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Douå personalitåÆi vrâncene:
Ioan Lupescu çi Gh. Pastia*

Cu lucrarea dedicatå
de Horia Dumitrescu çi
IonuÆ Iliescu omului de
teatru Ioan Lupescu çi
maiorului Gh.Pastia, prin
stråduinÆa çi sacrificiul
cåruia s-a ridicat la
Focçani una din cele mai
frumoase såli de teatru din
Moldova, dupå Teatrul
NaÆional din Iaçi, Editura
Pallas inaugureazå o
colecÆie ce meritå a fi
continuatå: personalitåÆi
vrâncene. Volumul aduce
în memoria cititorului cele
mai fericite ori dramatice
momente din evoluÆia vieÆii
teatrale în oraçul de pe
Milcov.

Cu toate cå, în perioada dintre Unirea Principatelor çi
Primul Råzboi Mondial, viaÆa teatralå din provincie e cu prepon-
derenÆå o viaÆå de turnee, la sfârçitul secolului XIX, printre
cele treizeci de oraçe în care se juca teatru se numåra çi
Focçanii. Aici a fost inaugurat, în toamna anului 1873, Teatrul
Lupescu, „având un parter cu peste 150 de locuri, douå rânduri
de loji, o galerie, cortinå, decoruri nenumåtare çi o scenå cu
dispozitiv sistematic”, dupå cum scria I.M.Dimitrescu în 1931,
citat în lucrare. Autor al unor scrieri dramatice, în special
comedii çi vodeviluri, în mare parte traduceri çi localizåri. Ioan
Lupescu a însufleÆit, timp de peste douå decenii, miçcarea
teatralå din Focçani, çi nu numai. Pe scena teatrului såu,
subliniazå autorii, au susÆinut reprezentaÆii cei mai mari artiçtu
ai timpului: Matei Millo, Artistizza Romanescu, FraÆii
Vlådicescu, Gr. Manolescu, Mihail Pascaly, Agatha Bârsescu
ç.a. Deteriorarea Teatrului, din cauza lipsurilor materiale mai
ales dupå moartea lui Ioan Lupescu, survenitå la numai 56 de
ani, în 1893, a dus la demolarea acestuia în iunie 1905. „Oraçul
Focçani råmânea fårå un important edificiu cultural, iar viaÆa
spiritualå a urbei cunoaçte un serios recul...” – conchid autorii.

ïn acest context cultural apare maiorul Gh.Pastia, un
adevårat Mecena pentru oraçul Focçani, care, în februarie
1908, doneazå Primåriei 300.000 lei, în vederea construirii
unui local nou pentru teatru. Partea cea mai întinså a volumului
este dedicatå, cu multe detalii, construirii acestui edificiu çi
spectacolelor susÆinute aici de la inaugurare çi pânå în 1930.

Cheltuielile depåçind proiectul iniÆial, în august 1910
maiorul Gh.Pastia vine cu al doilea act de donaÆie, în sumå
de 100.000 lei, în septembrie 1911 – cu al treilea, de încå
100.000 lei, iar în aprilie 1913 – un al patrulea, tot de o sutå
de mii lei. Inaugurat la 21 noiembrie 1913, Teatrul Comunal
„Maior Gh. Pastia”, operå a arhitecÆilor C.C.Ciugolea çi
S.Vasilescu, „este construit în stil eclectic, atât de agreat în
vestul Europei – spun autorii–, înså rar întâlnit în peisajul
arhitectonic românesc”. Dupå numai 10 ani, maiorul Gh.Pastia
avea så constate cu amåråciune, dupå cum reiese dintr-o
scrisoare adresatå Primåriei, proasta administrare a Teatrului:
„Regret din tot sufletul cå mi-am sacrificat avutul meu, muncit
din greu, ca så las oraçului meu de naçtere un templu de
culturå, iar nu o tavernå de infecÆie cum a ajuns acum teatrul,
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descurajându-må complect de a mai face ceva pentru deså-
vârçirea acestei opere de luminå, cum aveam çi am încå de
gând”. Acelaçi lucru îl constata çi în 1928, când se adreseazå
din nou Primåriei, acuzând cå administratorul „s-a pus ståpân
absolut pe Teatru pe care l-am creat pentru cultura çi lumina
poporului cu averea mea, fårå så må fi gândit vre-o datå, în
viaÆå fiind, sub ochii mei chiar så våd acest templu al artei pe
care l-am fåcut cu tot sufletul çi cu toatå dragostea ce må
leagå de acest oraç, så-l våd transformat într-o tavernå, în
birt cu abonament çi într-o caså de rendez-vous çi de urgii”.
Nepåsarea autoritåÆilor locale faÆå de bunul mers al Teatrului
îl determinå pe Gh. Pastia ca în Testamentul din 1 noiembrie
1928 så decidå „ca sub nici un cuvânt /Teatrul/ så nu fie utilizat
pentru banchete çi întruniri politice”. Nåscut în 1848, maiorul
Gh. Pastia trecerea în nefiinÆå la 15 octombrie 1929, låsând
focçånenilor douå edificii de culturå – Teatrul çi Ateneul Popular
– peste care, în timp, se vor abate alte vicisitutini ale vremii.
(VVVVValeriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghel)

Labirintul întoarcerii spre sine*

Profesorul, publicistul çi graficianul Al.Cucereanu îçi publicå
în al 75-lea an al vieÆii, un Jurnal de pribegie cåtre æaråJurnal de pribegie cåtre æaråJurnal de pribegie cåtre æaråJurnal de pribegie cåtre æaråJurnal de pribegie cåtre æarå, cu
subtitlul ïnsemnåri din refugiuïnsemnåri din refugiuïnsemnåri din refugiuïnsemnåri din refugiuïnsemnåri din refugiu, multe alte manuscrise care
ne-ar releva forÆa sa scriitoriceascå negåsindu-çi încå editorul.
Elev în clasa a V-a la Liceul Agricol din Soroca, eroul, care
este autorul însuçi, se refugiazå împreunå cu colegii în Vechiul
Regat, în martie 1944, din calea Armatei Roçii. ConsecinÆå a
pråbuçirii „invincibilei” maçini de råzboi germane, fuga din faÆa
tunurilor bolçevice, care se auzeau tot mai aproape este un
adevårat coçmar: „Continuându-ne drumul în tåcere, obser-
våm cu surprindere cå înaintea noastrå curgea un adevårat
puhoi de oameni. UnitåÆi militare, camioane, cåruÆe, chesoane
çi mortiere, convoaie çi grupuri de refugiaÆi, cu sau fårå cala-
balâc, izvorau ca dintr-o genune, îndreptându-se în aceeaçi
direcÆie, cât mai departe de linia frontului, dacå o asemenea
linie exista, så scape de canonada aducåtoare de moarte...”
Purtat împreunå cu ceilalÆi de la Iaçi la Bucureçti, apoi prin
Oltenia, Banat çi sudul Transilvaniei, autorul noteazå fie
neputinÆa autoritåÆilor de a le gåsi un loc sub soare, un adåpost,
fie bunåvoinÆa oamenilor de rând, nåpåstuiÆi çi ei sub povara
råzboiului. ïntr-un sat din Fårågaç, o bucatå de pastramå
„rumenitå din belçug cu boia roçie de paprica”, slana çi ceapa
cu care îl îndestuleazå familia lui „nenea Stoica” i se pare o
„Cinå împåråteascå, dacå må gândeam la foamea îndureratå
prin garniturile fantomå ce ne purtau zile çi nopÆi de colo-colo”.
Limanul pe care îl cåuta nu-l gåseçte încå nici aici, dupå zdro-
birea rezistenÆei germane pe Valea Prahovei trupele sovietice
având calea spre Transilvania deschiså. „ïn Fågåraç au venit
la începutul lui septembrie. Coloane nesfârçite de blindate,
de transportoare, de camioane çi alte mijloace de motorizate
au curs fårå întrerupere, zile çi nopÆi, acoperind Valea Oltului
cu un huruit asurzitor... Clådirile oraçului, copacii de pe
margine, tremurau ca zgâlÆâiÆi de cutremur”. Terminând liceul
la Petroçani, unde gåseçte înÆelegere la un director ”înalt,
voinic, tuns scurt, cu voce gravå”, dar, contrar înfåÆiçårii sale
crunte, „råbdåtor çi bun”, în 1947, dupå ce asistase la mas-
carada alegerilor din toamna anului anterior. Victoria „soarelui”
este descriså sec: „Bolçevicii care ocupaserå Æara nu
dormeau”.

Pagina de sfârçit, „în loc de continuare çi încheiere” este o
sentinÆå asupra propriei existenÆe, asupra acestui uriaç labirint
al întoarcerii spre sine: „Iluziile cå am încetat så fiu un refugiat,
un scos din universul lui çi transpus într-altul s-au risipit pe

*Horia Dumitrescu, IonuÆ Iliescu (Muzeul Vrancei) – Cititori de teatru:Cititori de teatru:Cititori de teatru:Cititori de teatru:Cititori de teatru:
Ioan Lupescu çi Gheorghe PastiaIoan Lupescu çi Gheorghe PastiaIoan Lupescu çi Gheorghe PastiaIoan Lupescu çi Gheorghe PastiaIoan Lupescu çi Gheorghe Pastia, Ed. Pallas, Focçani, 2002

* Alexandru Cucereanu – Jurnal de pribegie cåtre ÆaråJurnal de pribegie cåtre ÆaråJurnal de pribegie cåtre ÆaråJurnal de pribegie cåtre ÆaråJurnal de pribegie cåtre Æarå, Editura
Salonul Literar, Focçani, 2002
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parcursul anilor, convingându-må cå am råmas un intrus într-o
lume binevoitoare, dar altfel alcåtuitå çi orientatå... Tot timpul
m-a însoÆit dorul de locurile natale; cine nu-l cunoaçte, n-a
avut copilårie; osândå mai grea pentru un om nu e posibilå...”
(VVVVValeriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghel)

„Cronica Vrancei’’ la al treilea volum*

Un editor pe cât
de serios pe atât de
prolific de la Curbura
CarpaÆilor se dove-
deçte a fi, în ultimii doi
ani, doctorandul în is-
torie Horia Dumitrescu,
directorul Muzeului
Vrancea. Dupå ce, în
1999 a coordonat un
volum Omagiu isto-Omagiu isto-Omagiu isto-Omagiu isto-Omagiu isto-
r icului Gheorghericului Gheorghericului Gheorghericului Gheorghericului Gheorghe
BuzatuBuzatuBuzatuBuzatuBuzatu, cu prilejul
sårbåtoririi la Foc-
çani a împlinirii
vârstei de 60 de ani
de cåtre ilustrul
profesor (950 de
pagini, peste 50 de
studii çi comunicåri

pe teme de istorie modernå çi contemporanå româneascå çi
europeanå, semnate de numeroase personalitåÆi ale vieÆii
noastre çtiinÆifice), Horia Dumitrescu începe în 2000 o
„crestomaÆie” a studiilor despre patrimoniul cultural çi civilizaÆia
de pe meleagurile „MioriÆei” prin Cronica VCronica VCronica VCronica VCronica Vrancei (I)rancei (I)rancei (I)rancei (I)rancei (I), urmatå
în 2001 de Cronica VCronica VCronica VCronica VCronica Vrancei (II)rancei (II)rancei (II)rancei (II)rancei (II). ïn 2000 editeazå OmagiuOmagiuOmagiuOmagiuOmagiu
istoricului Ioan Scurtu istoricului Ioan Scurtu istoricului Ioan Scurtu istoricului Ioan Scurtu istoricului Ioan Scurtu (peste 820 de pagini, 45 de studii çi
comunicåri semnate în cea mai mare parte, de cadre
universitare, doctori în çtiinÆe istorice). ïn primul an al noului
secol çi mileniu „recidiveazå”, în colaborare cu Catedra de
Istorie a UniversitåÆii din Craiova, cu un nou volum omagial
(863 de pagini, peste 40 de studii çi articole pe teme de istorie),
dedicat de data aceasta unuia dintre „stâlpii de rezistenÆå
pentru eternitate a istoriografiei româneçti”, cum îl numeçte
un coleg de breaslå çi academie pe istoricul Dan BerindeiDan BerindeiDan BerindeiDan BerindeiDan Berindei,
cu prilejul acordårii titlului de „doctor honoris causa” de cåtre
universitatea craioveanå. Tot în 2001 vede lumina tiparului, în
coordonarea istoricilor Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin
Dobrinescu çi acelaçi Horia Dumitrescu, çi tot la Focçani, sub
egida Muzeului Vrancei, volumul I din DiplomaÆie çi diplo-DiplomaÆie çi diplo-DiplomaÆie çi diplo-DiplomaÆie çi diplo-DiplomaÆie çi diplo-
maÆi români maÆi români maÆi români maÆi români maÆi români (450 de pagini, peste 20 de studii çi articole dedi-
cate unor cunoscuÆi diplomaÆi români sau unor aspecte diplo-
matice mai puÆin cercetate/elucidate din istoria modernå çi
contemporanå a României ori a continentului european, sem-
nate de cadre universitare çi ofiÆeri de rang înalt, doctori în
çtiinÆe).

ïn 2002, Muzeul Vrancei editeazå un interesant album
Focçanii de altådatåFocçanii de altådatåFocçanii de altådatåFocçanii de altådatåFocçanii de altådatå, „Æara iubitå” a lui G.G.Longinescu,
despre care scriitorul Dumitru C.Ollånescu-Ascanio, membru
al Academiei Române, fiul al urbei de pe Milcov, scria:
„Focçanii au fost prag de Æarå, açezat strajå de credinÆå la
hotarul a douå Æåri surori, singurul oraç din România capitalå
de douå judeÆe çi un moment candidat de capitalå a
Principatelor Unite”.

Ultima apariÆie, înaintea volumului II din DiplomaÆie çi DiplomaÆie çi DiplomaÆie çi DiplomaÆie çi DiplomaÆie çi
diplomaÆi românidiplomaÆi românidiplomaÆi românidiplomaÆi românidiplomaÆi români, aflat în pregåtire, este Cronica VCronica VCronica VCronica VCronica Vranceiranceiranceiranceirancei

(III)(III)(III)(III)(III), în cele peste 400 de pagini fiind înmånunchiate 35 de
studii, articole çi comunicåri semnate de un academician ca
Valeriu D.Cotea, profesori universitari precum generalul de
brigadå (r) Nicolae Ciobanu, Jipa Rotaru, Aurel Pentelescu,
doctoranzii Aurel Nicodei çi Horia Dumitrescu, profesori de
istorie de la liceele de elitå focçånene sau muzeografi. Aria
tematicå este foarte variatå – de la „Siturile arheologice din
Vrancea” (prof. Lelia Pavel, ing. Aurora-Emilia Apostu) la
„Marile procese ale Vrancei” (prof. IonuÆ Iliescu) çi „George
Enescu la Focçani” (prof. Maria Mihåilescu), de la „Vizita Æarului
Alexandru al II-lea la Måråçeçti çi Adjud – 6 decembrie 1877”
(prof. Maria Dumitrescu, drd Horia Dumitrescu) çi „Duiliu
Zamfirescu pe meleagurile natale” (prof. Dumitru HuÆanu) la
„Cutremurul din 1940” (prof. Florin Dârdalå) etc. Studii
pertinente, venite så confirme afirmaÆia savantului Simion
MehedinÆi, comemorat çi el într-un articol, cu prilejul împlinirii
a 40 de ani de la moarte: „De Vrancea nu poate vorbi oricine,
oricând çi oriunde. ïntocmai ca preotul care se îmbracå cu
veçminte deosebite când se apropie de altar, aça s-ar cuveni
så se pregåteascå cel care ar veni så spunå måcar douå vorbe
despre båtrâna Vrance”. (VVVVValeriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghel)

ColecÆii rare la Biblioteca JudeÆeanå „VColecÆii rare la Biblioteca JudeÆeanå „VColecÆii rare la Biblioteca JudeÆeanå „VColecÆii rare la Biblioteca JudeÆeanå „VColecÆii rare la Biblioteca JudeÆeanå „V.V.V.V.V.Voiculescu” din Buzåuoiculescu” din Buzåuoiculescu” din Buzåuoiculescu” din Buzåuoiculescu” din Buzåu

MIHAIL SADOVEANU - DEDICAæII
LUI MIHAI SEVASTOS

Nu este la îndemâna oricårui colecÆionar de carte înno-
bilatå, cu atât mai puÆin a unei biblioteci oricât de respectabilå
ar fi, så deÆinå în colecÆia sa bibliofilå 24 de cårÆi cu dedicaÆii
adresate aceleiaçi persoane, în cazul nostru de Mihail
Sadoveanu lui Mihai Sevastos, preieten apropiat încå din
perioada ieçeanå a colaborårii la revista „ViaÆa româneascå”.

O astfel de „achiziÆie” a fost posibilå cu aproape douå
decenii çi jumåtate în urmå, când doamna Ana Giurgea,
retraså atunci în comuna natalå Mågura de pe Valea
Buzåului, cândva în anturajul memorialistului ieçean, a
încredinÆat Bibliotecii JudeÆene Buzåu mai multe volume çi
documente, ce aveau så se constituie, dupå 20 de ani, o
datå cu organizarea secÆiei de colecÆii speciale, într-un dis-
tinct „fond Sevastos”. O parte dintre acestea necesitå,
desigur, nu numai operaÆiuni de conservare, ci çi restaurare.

Despre Sadoveanu au fost publicate numeroase studii çi
monografii, iar opera sa, cu toate încercårile post-decembris-
te de „reaçezare” a valorilor literaturii române, stå de neclintit.
Cum se exprima marele scriitor în dedicaÆiile „intime”, pe una
sau pe alta din cårÆile sale çi, mai ales, ce-i încredinÆa unui
„prietin” precum mai tânårului Sevastos, vizeazå concizia,
sinceritatea stårii sufleteçti de la prima pânå la ultima pieså
din colecÆie (Sevastos va mai fi avut probabil çi altele).

De la „ca semn de preÆuire” (1912), „cu veche çi statornicå
prietinie” (1929), la „prietinul bun, cåruia îi påstrez nealteratå
dragostea çi stima” (1936), în fine, „camaradul de vânåtoare...
în amintirea atâtor partide çi în nådejdea altora viitoare”
(1937) sau „cu prietinia de totdeauna” (1938), toate dedicaÆiile
sunt mårturii elocvente ale unei trainice prietenii dintre doi
scriitori.

ïnregistrat în istoriile literare sau dicÆionare cu aprecieri
divergente (G.Cålinescu elogios; Al.Piru çi Marian Popa –
minimalizat; „DicÆionarul cronologic – literatura românå”
(1979) – corect), Mihai Sevastos (1892 - 1967), din 1911
redactor la „ViaÆa româneascå”, a scris volume de poezii
simboliste, romane, cårÆi pentru copii, memorialisticå, tra-
duceri çi, curios, „Monografia oraçului Ploieçti”, un model al
geniului. (Mioara NeaguMioara NeaguMioara NeaguMioara NeaguMioara Neagu)* Cronica VCronica VCronica VCronica VCronica Vranceiranceiranceiranceirancei (coordonator: Horia Dumitrescu), Editura Pallas,

Focçani, 2002
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UN „MADRIGAL’’ FOCÇÅNEAN:
CORUL „PASTORALA’’

Dupå mutarea Filarmonicii focçånene la GalaÆi, o datå cu
reîmpårÆirea administrativå a Æårii din 1968 çi desfiinÆarea unui
Cvartet cu câÆiva ani în urmå, Corul „Pastorala” a råmas singurul
templu al cântecului cult din oraçul de pe Milcov, devenit un
nume de referinÆå nu numai pe scenele judeÆului çi ale Æårii, ci çi
peste hotare. Impresionând auditoriul prin acurateÆea
interpretårii, prin cultura muzicalå vocalå de aleaså Æinutå, prin
tråirea sensibilå çi vibraÆia esteticå de calitate, prin repertoriul
în care armonia bijuteriilor corale româneçti se îngemåneazå
cu a capodoperelor muzicii universale, Corul „Pastorala” poate
fi numit, fårå a greçi, un „Madrigal” focçånean, maestrul Marin
Constantin considerându-l „copilul såu de suflet”. „Madrigalul”
çi „Pastorala” s-au regåsit de altfel în multe manifeståri artistice
comune, mårturie stând cele opt concerte extraordinare
susÆinute împreunå çi mai ales cel prezentat cu ocazia acordårii
titlului de „CetåÆean de Onoare al Municipiului Focçani” marelui
dirijor al celui mai bun cor de camerå din lume.

Corul s-a nåscut din pasiunea unui månunchi de entuziaçti,
iubitori ai muzicii corale, care s-au unit sub bagheta lui Dumitru
Såndulachi, un muzician desåvârçit çi un eminent dirijor, în
stagiunea 1978 - 1979. IniÆiativa a prins de fapt contur dupå
înfiinÆarea, cu trei ani mai înainte, a Corului „Mica Pastoralå” în
cadrul Liceului Pedagogic din Focçani, 1975 - 1976 fiind primul
an de apostolat al profesorului Dumitru Såndulachi la acest
liceu, al cårui director este în prezent. Constituindu-se de la
început ca o importantå instituÆie culturalå çi muzicalå,
„Pastorala” a urmårit så slujeascå, dupå desfiinÆarea Filarmonicii,
uneori în condiÆii vitrege, arta muzicalå coralå. ïncet-încet, dupå
acumulåri evidente în plan repertorial çi interpretativ, corul a
intrat în circuitul vieÆii muzicale în plan naÆional european,
fåurindu-çi o tradiÆie, fapt confirmat prin integrarea lui în AsociaÆia
NaÆionalå a Corurilor din România, AsociaÆia de Cânt Coral
Braçov, precum çi în asociaÆii corale europene cum ar fi „Europa
Cantat” din München çi „A Coeur Joie Internationale” din Lyon.

Sensibil çi modest, preocupat permanent pentru propria-i
perfecÆionare ca dirijor de cor, dar çi de îmbogåÆirea reperto-
riului cu lucråri valoroase din literatura muzicalå clasicå çi
contemporanå, Dumitru Såndulachi a reuçit så alcåtuiascå – çi
mai ales så menÆinå – o formaÆie omogenå din toate punctele
de vedere, la nivelul celor mai bune formaÆii de gen ale Æårii. ïn
pragul aniversårii unui sfert de veac de la înfiinÆare, Corul
„Pastorala” se poate mândri cu cele peste 500 de persoane
care au participat efectiv la peste 350 de concerte în Æarå çi
stråinåtate. Interesant de menÆionat este faptul cå zece dintre
întemeietorii corului activeazå çi aståzi (Ionel Bålosu, Constantin
Borç, Antoaneta Ciobanu, Aurel Dragu, MitriÆa Dumitrache,
Lucian Neagu, Maria Påduraru, Aniçoara PiÆu, Valeria Secarå,
Adriana Voinea).

„Pastorala” s-a nåscut çi a råmas ca un cor al cadrelor didac-
tice, dar în timp a integrat çi interpreÆi aparÆinând altor categorii
socio-profesionale: elevi, studenÆi, muncitori, economiçti, juriçti,
cadre medicale, preoÆi, liber-profesioniçti. Intrarea în coralå se
face prin libera voinÆå a celor care doresc så slujeascå pe altarul
muzicii, în urma unor teste de aptitudini în domeniu. Noii
selecÆionaÆi participå la repetiÆii alåturi de coriçtii mai vechi pânå
îçi însuçesc zece lucråri corale într-o perioadå de stagiu de trei
luni. Aça se realizeazå un schimb de generaÆii, de multe ori în
concerte participând simultan pårinÆi çi copii ori copiii în locul
pårinÆilor.

Repertoriul Corului „Pastorala” a început a se configura prin
melodiile „Fata de påstor”, „PåstoriÆa”, „Sârba pe loc”, „E dalba
primåvarå”, „Vezizosette nimfe e belle”, „CanÆonetå napolitanå”,

„Cântec indonezian” etc. Aria repertorialå abordatå apoi cuprind
lucråri corale ale unor cunoscuÆi çi recunoscuÆi compozitori
români çi stråini, punând în valoare muzica coralå româneascå
çi universalå. A interpretat cântece aparÆinând tuturor epocilor,
curentelor, direcÆiilor çi tendinÆelor muzicale, a valorificat folclorul
românesc çi universal, prelucråri corale, dupå 1990 având
posibilitatea så studieze çi så interpreteze muzica religioaså
ortodoxå, precum çi multe lucråri corale aparÆinând altor religii
universale.

Din repertoriul românesc, „Pastorala” a selectat lucråri
aparÆinând compozitorilor Çtefan Andronic, Constantin Arvinte,
D. D. Botez, Tiberiu Brediceanu, Dan Buciu, C. Cezar, Ioan
D.Chirescu, Florin Comiçel, Marin Constantin, Paul
Constantinescu, Gheorghe Danga, Gh. Dina, Grigoraç Dinicu,
Sabin Drågoi, Gheorghe Dumitrescu, George Enescu,
Gheorghe Firca, George Grigoriu, Mihail Jora, Dumitru
Georgescu-Kiriac, Gavriil Musicescu, Iacob Mureçianu, MarÆian
Negrea, Ion Nicorescu, Irina Odågescu-æuÆuianu, Radu Palade,
Anton Pann, Alexandru Paçcanu, Tuiberiu Popovici, Ciprian
Porumbescu, LaurenÆiu Profeta, Constantin Romaçcanu,
Dumitru D.Stanciu, Achim Stoia, Ion Vidu çi mulÆi alÆii.

Din repertoriul universal, corul a abordat lucråri ale compo-
zitorilor J.Arcadelt, Ludwin van Beethoven, Johan Sebastian
Bach, Johanes Brahms, Piotr Ilici Ceaikovski, F.Dehtearev,
B.Bonatti, J.Dowland, F.Gruber, G.Gastoldi, H.I.Hassler, Orlando
laussus, T.Morley, W.A.Muzart, G.P. da Palestrina, F.Pilkington,
J.des Pres, D.Sebalin, T.L. da Vittoria, J.Weyrauch, E.Widmann
ç.a.

ïn acest aproape un påtrar de veac, „Pastorala” a colaborat
îndeaproape cu unii dintre cei mai mari compozitori români
precum Alexandru Paçcanu, Gheorghe Dumitrescu, Ion
Dumitrescu, Constantin Arvinte, Çtefan Andronic (compozitor
vrâncean), Dan Buciu, C.Cezar, Gheorghe Firca (preçedinte
de onoare al corului), Nicolae Lungu, Ludovic Paceag, Irina
Odågescu-æuÆuianu, Marin Constantin etc., punând în circulaÆie
în primå audiÆie numeroase lucråri.

Corul focçånean a fost prezent permanent la nenumårate
concursuri, turnee çi festivaluri naÆionale, printre care „Ion Vidu”
(Lugoj), „Iacob Mureçianu) (Blaj), „Ciprian Porumbescu”
Suceava), „Gh. Dima” (Braçov), „Ioan D.Chirescu” (ConstanÆa),
„Gavriil Musicescu” (Iaçi), „Corallis” (Buzåu) concertând çi pe
scene din Republica Moldova (Chiçinåu, BålÆi), Germania
(München, Ingolstadt, Regensburg), Belgia (Marche en
Famene, Namur, Bruxelles), FranÆa (Vert Saint Denis, Paris,
Metz, Coasta de Azur), Luxemburg, Ungaria (Budapesta), Aus-
tria (Viena), Italia. Numai lipsa unor fonduri financiare i-a
împiedicat pe coriçti så participe çi la marile festivaluri din Spania,
Suedia, Finlanda, Argentina, SUA, Canada.

De-a lungul timpului, „Pastorala” a realizat mai mute emisiuni
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seçte învåÆåmântul çi se dedicå jurnalisticii, publicând în VVVVViaÆaiaÆaiaÆaiaÆaiaÆa
BuzåuluiBuzåuluiBuzåuluiBuzåuluiBuzåului. ïn 1971 vine la Focçani, ca redactor la ziarul
MilcovulMilcovulMilcovulMilcovulMilcovul. ïn scurt timp se distinge çi aici, atât în domeniul
ziaristicii (articole de fond, reportaje, cronici literare çi
teatrale), cât çi în viaÆa culturalå a oraçului. O boalå
nemiloaså îi curmå viaÆa la 27 septembrie 1992.

La zece ani de la trecerea în eternitate, amintirea profe-
sorului çi publicistului C.Apostolescu este mai vie ca oricând,
Stagiunea TStagiunea TStagiunea TStagiunea TStagiunea Teatralå a Elevilor Focçånenieatralå a Elevilor Focçånenieatralå a Elevilor Focçånenieatralå a Elevilor Focçånenieatralå a Elevilor Focçåneni, devenitå, dupå
1990, Stagiunea TStagiunea TStagiunea TStagiunea TStagiunea Teatralå a Elevilor Veatralå a Elevilor Veatralå a Elevilor Veatralå a Elevilor Veatralå a Elevilor Vrâncenirâncenirâncenirâncenirânceni, ajungând, cu
o întrerupere de patru ani, la a XX-a ediÆie. Piatra de temelie
a stagiunii teatrale a elevilorstagiunii teatrale a elevilorstagiunii teatrale a elevilorstagiunii teatrale a elevilorstagiunii teatrale a elevilor nu era puså înså pe un teren
virgin. ïncepând cu formaÆiile de teatru alcåtuite de elevi în
perioada imediat urmåtoare înfåptuirii actului Unirii Princi-
patelor, continuând cu reprezentaÆiile teatrale ale SocietåÆii
Junimea Junimea Junimea Junimea Junimea din 1882 sau cu reprezentaÆiile extraordinare cuprin-
zând feeria Gitana Gitana Gitana Gitana Gitana çi comedia FanfaronadaFanfaronadaFanfaronadaFanfaronadaFanfaronada, cu serbårile
populare organizate de Liceul „Unirea” (1902) ori cu Festivalul
SocietåÆii literare – Gr.Alexandrescu – a aceluiaçi liceu (1923),
toate acestea çi multe altele pledeazå pentru o frumoaså çi
emoÆionantå tradiÆie ce se cere çi se vrea continuatå” – scria
el în 1980, într-un minuÆios documentar intitulat 130 de ani130 de ani130 de ani130 de ani130 de ani
de viaÆå teatralå la Focçanide viaÆå teatralå la Focçanide viaÆå teatralå la Focçanide viaÆå teatralå la Focçanide viaÆå teatralå la Focçani.

Dacå la prima ediÆie au participat doar çapte licee, în ultimii
ani, numårul acestora aproape cå s-a dublat. Prezentarea la
douå såptåmâni a unei premiere de cåtre formaÆiile înscrise
în concurs, însoÆite de expoziÆii de artå plasticå, seri de muzicå
çi poezie ori întâlniri cu oameni de culturå çi artå au fåcut din
aceastå manifestare o adevåratå sårbåtoare de suflet çi minte
pentru cei peste 3000 de tineri spectatori pe fiecare stagiune.
„Schimbarea condiÆiei de spectator în participant îmi pare a fi
evenimentul cel mai de seamå, cu repercusiuni încå incalcu-
labile asupra dramei, asupra artei spectacolului, asupra
arhitecturii teatrale çi a locului de joc. Aceastå mutaÆie e cea
care contribuie în modul cel mai substanÆial la definirea unui
nou concept al noÆiuni de teatru” – îl cita C.Apostolescu pe
cunoscutul regizor Radu Pensiulescu într-unul din caietele de
salå ale stagiunii. (VVVVValeriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghel)

O artistå de mare vocaÆie

Eugenia Popovici-Çtefånescu s-a nåscut la 30 octombrie
1919, în oraçul Dorohoi. Absolventå a Çcolii de Arte Frumoase
din Iaçi, clasa Ion Irimescu - Richard Hette, çi-a împlinit cu
dåruire cariera didacticå çi artisticå timp de peste 30 de ani în
Focçani.

Artistå de mare vocaÆie, Eugenia Çtefånescu lucreazå încå
çi la venerabila sa vârstå cu o migalå miniaturalå. Reuçeçte
piese de un lirism discret, inconfundabil, transformând efemere
forme reale în înÆelesuri etern umane.

De-a lungul timpului a avut peste zece expoziÆii personale
çi a participat la numeroase expoziÆii colective. Are lucråri
achiziÆionate sau donate în Æarå çi stråinåtate. Ca çi maestrul
såu Ion Irimescu, este convinså cå trebuie så caute cu ajutorul
modelajului forme de maximå intensitate çi puritate ca expresie
plasticå. „Conceputå ca o podoabå de interior, sculptura sa –
noteazå Aurel Leon – are un lirism concentrat cu trimitere
preciså çi care, asemeni picåturii de parfum, radiazå o stare
plåcutå, ceva între încântare çi duioçie”.

„Tot ce am lucrat a fost numai din dragoste pentru oameni
– ne-a declarat sculptoriÆa. Am exprimat fiinÆa umanå din
vârstele ei cele mai fragede, în care mândria çi cochetåria
sunt prima fazå. Am exprimat câmpul prin aceastå mascå, în
care oricine se poate regåsi cântând fie imnuri de credinÆå, fie
de îndemnuri, fie de dragoste. Pe acest om creat de Dumnezeu
din humå l-am reprezentat aça cum este çi de fapt ce este”.
(Al.DeçliuAl.DeçliuAl.DeçliuAl.DeçliuAl.Deçliu)

çi înregistråri radio çi de televiziune la posturi din Focçani, Iaçi,
Bucureçti, cu lucråri corale din toate epocile istoriei muzicii
naÆionale çi universale, din toate genurile çi speciile muzicii
corale. ïn 1996 a realizat o casetå de cântece tradiÆionale dedi-
cate sårbåtorilor de iarnå la români („Colinde, colinde”), iar în
2001, la ELECTRECORD, o casetå audio çi un CD cu muzicå
religioaså ortodoxå („Pre Tine Te låudåm”).

Prin concertele oferite melomanilor de pretutindeni,
„Pastorala” a devenit de mult un ambasador plin de candoare
çi farmec al sufletului românesc. (VVVVValeriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghel)

VVVVVocea AdoraÆiei çi a RecunoçtinÆeiocea AdoraÆiei çi a RecunoçtinÆeiocea AdoraÆiei çi a RecunoçtinÆeiocea AdoraÆiei çi a RecunoçtinÆeiocea AdoraÆiei çi a RecunoçtinÆei

„ïn înÆelegerea anticilor„ïn înÆelegerea anticilor„ïn înÆelegerea anticilor„ïn înÆelegerea anticilor„ïn înÆelegerea anticilor, corul este un grup de personaje, corul este un grup de personaje, corul este un grup de personaje, corul este un grup de personaje, corul este un grup de personaje
care participå ca unul singur la desfåçurarea unei operecare participå ca unul singur la desfåçurarea unei operecare participå ca unul singur la desfåçurarea unei operecare participå ca unul singur la desfåçurarea unei operecare participå ca unul singur la desfåçurarea unei opere
dramatice.dramatice.dramatice.dramatice.dramatice.

ïnÆelegerea mea este oarecum asemånåtoare.ïnÆelegerea mea este oarecum asemånåtoare.ïnÆelegerea mea este oarecum asemånåtoare.ïnÆelegerea mea este oarecum asemånåtoare.ïnÆelegerea mea este oarecum asemånåtoare.
Corul este format din oameni ce aleg din multele cåi de aCorul este format din oameni ce aleg din multele cåi de aCorul este format din oameni ce aleg din multele cåi de aCorul este format din oameni ce aleg din multele cåi de aCorul este format din oameni ce aleg din multele cåi de a

comunica, de a transmite semenilor dovada iubirii çi a respec-comunica, de a transmite semenilor dovada iubirii çi a respec-comunica, de a transmite semenilor dovada iubirii çi a respec-comunica, de a transmite semenilor dovada iubirii çi a respec-comunica, de a transmite semenilor dovada iubirii çi a respec-
tului în trecerea lor pe acest påmânt, calea cântului, a zboruluitului în trecerea lor pe acest påmânt, calea cântului, a zboruluitului în trecerea lor pe acest påmânt, calea cântului, a zboruluitului în trecerea lor pe acest påmânt, calea cântului, a zboruluitului în trecerea lor pe acest påmânt, calea cântului, a zborului
în spaÆii de o tulburåtoare puritate, în spaÆii fårå margini, fåråîn spaÆii de o tulburåtoare puritate, în spaÆii fårå margini, fåråîn spaÆii de o tulburåtoare puritate, în spaÆii fårå margini, fåråîn spaÆii de o tulburåtoare puritate, în spaÆii fårå margini, fåråîn spaÆii de o tulburåtoare puritate, în spaÆii fårå margini, fårå
margini chiar elegant impuse sau brutal sugerate.margini chiar elegant impuse sau brutal sugerate.margini chiar elegant impuse sau brutal sugerate.margini chiar elegant impuse sau brutal sugerate.margini chiar elegant impuse sau brutal sugerate.

Cåutând, zboruri în afara marginilor trupului, chiar în afaraCåutând, zboruri în afara marginilor trupului, chiar în afaraCåutând, zboruri în afara marginilor trupului, chiar în afaraCåutând, zboruri în afara marginilor trupului, chiar în afaraCåutând, zboruri în afara marginilor trupului, chiar în afara
marginilor inimii, dar mereu în spaiul locuit de toate sufletele,marginilor inimii, dar mereu în spaiul locuit de toate sufletele,marginilor inimii, dar mereu în spaiul locuit de toate sufletele,marginilor inimii, dar mereu în spaiul locuit de toate sufletele,marginilor inimii, dar mereu în spaiul locuit de toate sufletele,
prezente, trecute çi viitoare.prezente, trecute çi viitoare.prezente, trecute çi viitoare.prezente, trecute çi viitoare.prezente, trecute çi viitoare.

Cântul çi poezia sunt dovada supremå a nemuririi.Cântul çi poezia sunt dovada supremå a nemuririi.Cântul çi poezia sunt dovada supremå a nemuririi.Cântul çi poezia sunt dovada supremå a nemuririi.Cântul çi poezia sunt dovada supremå a nemuririi.
Corul „Pastorala” este o voce a AdoraÆiei çi a Recunoç-Corul „Pastorala” este o voce a AdoraÆiei çi a Recunoç-Corul „Pastorala” este o voce a AdoraÆiei çi a Recunoç-Corul „Pastorala” este o voce a AdoraÆiei çi a Recunoç-Corul „Pastorala” este o voce a AdoraÆiei çi a Recunoç-

tinÆei”.tinÆei”.tinÆei”.tinÆei”.tinÆei”. – Leopoldina BålånuÆå, 1979.

„Dac-aç fi fost dåruit cu cea mai frumoaså voce din„Dac-aç fi fost dåruit cu cea mai frumoaså voce din„Dac-aç fi fost dåruit cu cea mai frumoaså voce din„Dac-aç fi fost dåruit cu cea mai frumoaså voce din„Dac-aç fi fost dåruit cu cea mai frumoaså voce din
lume, tot lângå dumneavoastrå – çi cu dumneavoastrå –lume, tot lângå dumneavoastrå – çi cu dumneavoastrå –lume, tot lângå dumneavoastrå – çi cu dumneavoastrå –lume, tot lângå dumneavoastrå – çi cu dumneavoastrå –lume, tot lângå dumneavoastrå – çi cu dumneavoastrå –
mi-ar fi plåcut så cânt colinde”mi-ar fi plåcut så cânt colinde”mi-ar fi plåcut så cânt colinde”mi-ar fi plåcut så cânt colinde”mi-ar fi plåcut så cânt colinde”. – Fånuç Neagu, 1994.

Costel Apostolescu – iniÆiatorul Stagiunii
Teatrale a Elevilor Focçåneni

ïn 1978, Costel Apostolescu, profesor de limba çi literatura
românå çi ziarist, împreunå cu câÆiva colegi de la liceele focçå-
nene (printre care prof. Maria Merluçcå), au iniÆiat, sub egida
ziarului Milcovul Milcovul Milcovul Milcovul Milcovul çi a Inspectoratului Çcolar JudeÆean Vran-
cea, Stagiunea TStagiunea TStagiunea TStagiunea TStagiunea Teatralå a Elevilor Focçaneni (STEF)eatralå a Elevilor Focçaneni (STEF)eatralå a Elevilor Focçaneni (STEF)eatralå a Elevilor Focçaneni (STEF)eatralå a Elevilor Focçaneni (STEF),
manifestare cultural-artisticå unicå, dupå çtiinÆa noastrå, în
Æarå.

Nåscut la 17 noiembrie 1941 la Râmnicu-Sårat,
C.Apostolescu îçi terminå studiile gimnaziale çi liceale la
Sighetu-MarmaÆiei, unde tatål såu (contabil) se mutase cu
întreaga familie. ïn 1962 se înscrie la Facultatea de Filologie
a UniversitåÆii din Bucureçti, urmând în paralel çi un curs de
ziaristicå de doi ani. Colaboreazå la revista Flacåra Flacåra Flacåra Flacåra Flacåra çi ziarul
Scânteia tineretuluiScânteia tineretuluiScânteia tineretuluiScânteia tineretuluiScânteia tineretului, dupå absolvirea facultåÆii, în 1967, fiind
repartizat la o çcoalå ruralå din judeÆul Buzåu. ïn 1969 pårå-


