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MAGISTER CUM LAUDE

Nicolae IliescuNicolae IliescuNicolae IliescuNicolae IliescuNicolae Iliescu

talentului multiform. Întâi, e un scriitor ascuns în paginile
critice ºi mai apoi se aventureazã în diverse spaþii. Cartea
despre jurnale este admirabilã, e ea însãºi un jurnal
deschis.

Îmi place preferinþa pentru literaturã bunã ºi preferinþa
pentru cea francezã. Charles Pèguy spunea cã-i ajunge
literatura propriei limbi, nu-l intereseazã alta. Profesorul
Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion a luat pulsul literaturii franceze, literal ºi
în toate sensurile, direct de la sursã, de pe ºevaletul
Parisului ºi al Sorbonei din dotare. Pentru dânsul, acest
adecvat contact a funcþionat ca Barbizonul la lavaliera
unui Grigorescu, Andreescu, Aman, Tonitza. Acolo a
învãþat sã facã norii pe pânza spaþioasã ºi rãcoroasã a
foii albe de hârtie. Acolo a învãþat a fi fotograful imaginilor
misterioase ºi al expresiilor de culoare. Acolo a devenit
un anticar de iluzii ºi de cuvinte meºteºugite. Cu cele
trei mii de cãrþi pe care ºi le-a adus de acolo a construit
pas cu pas alte trei mii de texte înalte, blânde ºi cugetate
despre literatura românã.

Orice mare artist are universul lui, seducãtor ºi
capitonat. Universul profesorului Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion este
simplu, ascuns poetic ºi lucid.

Iubitor de giuvaericale din cuvinte, din compoturi, din
sosuri, din cave adânci ºi rubinii ºi mult vechi, din supe
ºi din alte nebãnuite fineþuri, profesorul Eugen Simion
ºtie sã asorteze o cravatã la un costum impecabil sau la
un blazer, ºtie sã traforeze o „pleiadã” din cei mai buni
scriitori români, ºtie sã lumineze ungherele de velur ale
Academiei ºi Literaturii Române.

Întru mulþi ani!

Într-o lume perturbatã, agresivã ºi regresivã, chiar
lichidã, demodatã ºi dezlãnþuitã, chiar parabolicã, autistã
ºi violentã ca strigãtul acela purpuriu ºi fluid a lui Edvard
Munch (1893, Oslo, National Gallery), unde fiecare îºi
încleºteazã fãlcile ºi priveºte în/ºi de sus, apãsatã de
prezenþa atâtor mediatori de tumbe, fãcuþi iar nu nãscuþi,
un profesor autentic, adicã un reazem, care pe lângã
note, îþi dã ºi o bibliografie a vieþii ºi un mod de
întrebuinþare a ei, este o manã cereascã. Un astfel de
om este profesorul Eugen SimionEugen SimionEugen SimionEugen SimionEugen Simion.

Deºi este un fin acuarelist, domnia sa dezghioacã ºi
dã bineþe proiectelor mari. Critic literar ºi scriitor, cititor
priceput ºi extrem de subþire, venit pe o întreagã filierã
analiticã, Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion este singurul în mãsurã sã dea
greutate istoriei literaturii celei mai contemporane nouã.
Volumele sale de „scriitori români” stau mãrturie ºi…
raft, colmatând mai tot ceea ce a fost furniruit cu talent
în spaþiul literar românesc al ultimilor cincizeci de ani.

Deºi este un fin ºi bun cunoscãtor acuarelist, domnia
sa se dovedeºte deseori un fel de aisberg tenace al
aluviunilor Timpului. Drept pentru care se echipeazã cu
elice enorme ºi împinge stratul imobil ºi cãlduþ din
oceanul de indiferenþã atât de popular. În platoul cuprins
între strãzile Dacia, Moxa, Griviþei ºi Calea Victoriei,
adicã la una sutã douãzeci ºi cinci, adresa Academiei
Române din România – adresã necunoscutã de
taximetriºtii care nu au auzit decât de Cazinoul Victoria
– domnia sa a avut ambiþia sã ridice un nou Heliopolis,
cromat, la marginea Nilului de inteligenþã româneascã.
Clãdirile aflate aici nu sunt fantezii, sunt chiar funcþionale,
cu birouri, sãli de lecturã, depozite, alei de rãcoare, pereþi
vãruiþi, tablouri, vitralii, fotolii tapisate, covoare grele,
gravuri, orologii, instrumente de examinat, de ameliorat
ºi de ºlefuit treptele Istoriei. Un sanctuar de liniºte ºi de
viitor.

Profesorul ºi academicianul Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion comunicã
direct cu echipa ºi în calitate de scriitor, ºi în calitate de
prieten. De regulã, prietenul la nevoie se cunoaºte ºi de
aceea este cel mai puþin „critic” cu alt prieten. Criticul
Eugen Simion este cel mai prieten cu adevãrul, transmis
elegant ºi proteguitor, ca un glob luminos, ca o buiotã,
ca un ceai tonic în stare sã te ducã în simþiri glorioase.
Dumnealui a rãmas poate singurul antrenor ºi
antreprenor literar pe care-l avem.

Aud cã Þepeneag a scris undeva cum cã FicþiuneaFicþiuneaFicþiuneaFicþiuneaFicþiunea
jurnalului intimjurnalului intimjurnalului intimjurnalului intimjurnalului intim a profesorului Simion este comparabilã
cu Însemnãri asupra literaturii spanioleÎnsemnãri asupra literaturii spanioleÎnsemnãri asupra literaturii spanioleÎnsemnãri asupra literaturii spanioleÎnsemnãri asupra literaturii spaniole. Foarte bunã
comparaþie ºi-mi pare rãu cã nu mi-a venit mie. Dar mã
bucur. Eu aº compara-o cu cartea lui Maurice Rhelms,
anticarul de iluzii.

Eugen Simion, care mi se pare cel mai important critic
literar de dupã Cãlinescu, mai bine în linia sobrã a lui
Tudor Vianu, vãdeºte preocupãri multiple, chezãºie a

Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion Eugen Simion çi Marin SorescuMarin SorescuMarin SorescuMarin SorescuMarin Sorescu, la Bucureçti, dupå o
întâlnire la revista „Literatorul”. Foto: VVVVVasile Blendeaasile Blendeaasile Blendeaasile Blendeaasile Blendea.
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Cum sã numim, dragã Andrei Grigor, acest fel de mizerie?
Ce naþie de rãu este acest rãu colectiv care ne împresoarã ºi
ne mãnâncã timpul ºi nervii?

— Eu l-am numit „viaþã l i terarã” (f i indcã n-am— Eu l-am numit „viaþã l i terarã” (f i indcã n-am— Eu l-am numit „viaþã l i terarã” (f i indcã n-am— Eu l-am numit „viaþã l i terarã” (f i indcã n-am— Eu l-am numit „viaþã l i terarã” (f i indcã n-am
cunoscut-o direct decât în manifestãrile ei de dupã cunoscut-o direct decât în manifestãrile ei de dupã cunoscut-o direct decât în manifestãrile ei de dupã cunoscut-o direct decât în manifestãrile ei de dupã cunoscut-o direct decât în manifestãrile ei de dupã ’’’’’90)90)90)90)90)
ºi am fugit din ea sau, mã rog, m-am îndepãrtat de ea laºi am fugit din ea sau, mã rog, m-am îndepãrtat de ea laºi am fugit din ea sau, mã rog, m-am îndepãrtat de ea laºi am fugit din ea sau, mã rog, m-am îndepãrtat de ea laºi am fugit din ea sau, mã rog, m-am îndepãrtat de ea la
o distanþã pe care nu o scurtez decât pe traseele prieteniei.o distanþã pe care nu o scurtez decât pe traseele prieteniei.o distanþã pe care nu o scurtez decât pe traseele prieteniei.o distanþã pe care nu o scurtez decât pe traseele prieteniei.o distanþã pe care nu o scurtez decât pe traseele prieteniei.
Acum îl numesc „viaþã universitarã”. Aceeaºi tipologie...Acum îl numesc „viaþã universitarã”. Aceeaºi tipologie...Acum îl numesc „viaþã universitarã”. Aceeaºi tipologie...Acum îl numesc „viaþã universitarã”. Aceeaºi tipologie...Acum îl numesc „viaþã universitarã”. Aceeaºi tipologie...

— Eu, unul, l-am trãit ºi-l trãiesc, în continuare, pe pielea
mea. Când mi-am dat seama, în 1990, cam cum stãm cu
prietenia ºi respectul în viaþa literarã, am pãrãsit-o. N-am
mai intrat de atunci (sunt deja 13 ani) în Uniunea Scriitorilor.
Încerc s-o observ de la distanþã ºi, mai ales, încerc sã uit
cine a scris cartea pe care tocmai o citesc.

— Obser— Obser— Obser— Obser— Observ cã exemplele vin mai cu seamã din spaþiulv cã exemplele vin mai cu seamã din spaþiulv cã exemplele vin mai cu seamã din spaþiulv cã exemplele vin mai cu seamã din spaþiulv cã exemplele vin mai cu seamã din spaþiul
intelectualitãþii. Existã tipologii (intelectuale) „naþionale”?intelectualitãþii. Existã tipologii (intelectuale) „naþionale”?intelectualitãþii. Existã tipologii (intelectuale) „naþionale”?intelectualitãþii. Existã tipologii (intelectuale) „naþionale”?intelectualitãþii. Existã tipologii (intelectuale) „naþionale”?
TTTTTeorii sunt. Chiar din cultura româneascã au ieºit câteva.eorii sunt. Chiar din cultura româneascã au ieºit câteva.eorii sunt. Chiar din cultura româneascã au ieºit câteva.eorii sunt. Chiar din cultura româneascã au ieºit câteva.eorii sunt. Chiar din cultura româneascã au ieºit câteva.
Risc sã vã dau impresia cã nu ratez nici o ocazie de a vãRisc sã vã dau impresia cã nu ratez nici o ocazie de a vãRisc sã vã dau impresia cã nu ratez nici o ocazie de a vãRisc sã vã dau impresia cã nu ratez nici o ocazie de a vãRisc sã vã dau impresia cã nu ratez nici o ocazie de a vã
contraria, dar mie intelectualitatea francezã mi se parecontraria, dar mie intelectualitatea francezã mi se parecontraria, dar mie intelectualitatea francezã mi se parecontraria, dar mie intelectualitatea francezã mi se parecontraria, dar mie intelectualitatea francezã mi se pare
cam snoabã. A noastrã îi seamãnã aproape leit. Din câtecam snoabã. A noastrã îi seamãnã aproape leit. Din câtecam snoabã. A noastrã îi seamãnã aproape leit. Din câtecam snoabã. A noastrã îi seamãnã aproape leit. Din câtecam snoabã. A noastrã îi seamãnã aproape leit. Din câte
îmi pot da seama, pragmatismul intelectualitãþii americaneîmi pot da seama, pragmatismul intelectualitãþii americaneîmi pot da seama, pragmatismul intelectualitãþii americaneîmi pot da seama, pragmatismul intelectualitãþii americaneîmi pot da seama, pragmatismul intelectualitãþii americane
o scuteºte de snobisme, dar îi ºi limiteazã orizonturile…o scuteºte de snobisme, dar îi ºi limiteazã orizonturile…o scuteºte de snobisme, dar îi ºi limiteazã orizonturile…o scuteºte de snobisme, dar îi ºi limiteazã orizonturile…o scuteºte de snobisme, dar îi ºi limiteazã orizonturile…
Ce credeþi?Ce credeþi?Ce credeþi?Ce credeþi?Ce credeþi?

— Intrãm pe un teren primejdios. Totu-i relativ când e
vorba de psihologia unei naþiuni de stilul naþional, de
specificul unui popor. Am urmãrit, mai demult (în Timpul
trãirii, timpul mãrturisirii) discuþiile în jurul spiritului francez.
S-a scris enorm în legãturã cu aceastã temã, de la Curtins la
Theodor Zeletin... Alain Peyrefitte a încercat sã defineascã,
într-o carte celebrã, rãul francez. Istoricul englez Zeldin a
reconstituit, într-un studiu care însumeazã patru tomuri,
istoria pasiunilor franceze. Ce aflãm din toate acestea? Cã
francezii sunt dezgustaþi de istorie, cã nu au încredere în
guvern (indiferent care ar fi), dar sunt obsedaþi de putere cã
sunt inguvernabili, ies des în stradã, protesteazã ºi, dupã ce
distrug maºinile ºi vitrinele din Cartierul Latin, se potolesc.
Apoi trec printr-un rãu de existenþã („le malaise”). La Fontaine
crede cã rãul francezilor vine din „vanitatea proastã” de care
ei abuzeazã, Alain Peyrefitte zice cã incivismul, neîncrederea
francezilor în contractul social ºi mefienþa lor faþã de o
societate a încrederii ar fi cauzele rãului care macinã spiritul
francez...

— Dar noi, românii de ce suferim sau, mai exact, care— Dar noi, românii de ce suferim sau, mai exact, care— Dar noi, românii de ce suferim sau, mai exact, care— Dar noi, românii de ce suferim sau, mai exact, care— Dar noi, românii de ce suferim sau, mai exact, care-----iiiii
suferinþa noastrã capitalã?suferinþa noastrã capitalã?suferinþa noastrã capitalã?suferinþa noastrã capitalã?suferinþa noastrã capitalã?

— Îmi vine sã rãspund: fandacsia. Intrãm repede la idei,
credem ce ni se spune, apoi vedem cã am fost pãcãliþi ºi...
fandacsia este gata. Ca latini, suntem ºi noi, într-un anumit
sens, greu de guvernat. Nu credem în putere ºi avem de ce:
puterea (administrativã, politicã, juridicã) a fost, multe
secole, mai totdeauna represivã, strãinã de interesele clasei
þãrãneºti, care este mai numeroasã ºi cea mai urgisitã în
vechea (ºi noua) societate româneascã. Contactul cu

ÏNTRE BINE ÇI RÅU*

Eugen SimionEugen SimionEugen SimionEugen SimionEugen Simion

Dialog realizat de Andrei GrigorAndrei GrigorAndrei GrigorAndrei GrigorAndrei Grigor

– Aº vrea sã fugim puþin din zona evocãrilor ºi, pentru– Aº vrea sã fugim puþin din zona evocãrilor ºi, pentru– Aº vrea sã fugim puþin din zona evocãrilor ºi, pentru– Aº vrea sã fugim puþin din zona evocãrilor ºi, pentru– Aº vrea sã fugim puþin din zona evocãrilor ºi, pentru
început, transform în bumerang o întrebare pe care i-aþiînceput, transform în bumerang o întrebare pe care i-aþiînceput, transform în bumerang o întrebare pe care i-aþiînceput, transform în bumerang o întrebare pe care i-aþiînceput, transform în bumerang o întrebare pe care i-aþi
pus-o lui Petru Dumitriu ºi î i dau direcþie cu totulpus-o lui Petru Dumitriu ºi î i dau direcþie cu totulpus-o lui Petru Dumitriu ºi î i dau direcþie cu totulpus-o lui Petru Dumitriu ºi î i dau direcþie cu totulpus-o lui Petru Dumitriu ºi î i dau direcþie cu totul
personalã: personalã: personalã: personalã: personalã: cccccare e rãul „care ne face viaþa urâtã…?” Careare e rãul „care ne face viaþa urâtã…?” Careare e rãul „care ne face viaþa urâtã…?” Careare e rãul „care ne face viaþa urâtã…?” Careare e rãul „care ne face viaþa urâtã…?” Care
ne duce uneori la disperare? ne duce uneori la disperare? ne duce uneori la disperare? ne duce uneori la disperare? ne duce uneori la disperare? Rãul din inima singurãtãþii?Rãul din inima singurãtãþii?Rãul din inima singurãtãþii?Rãul din inima singurãtãþii?Rãul din inima singurãtãþii?

– Rãul? Rãul este prolific, este contagios, vine din toate
pãrþile, mai ales de acolo de unde nu te aºtepþi.

Pentru epoca pe care o trãim rãul mi se pare provocat de
lipsa de criterii. Confuzia este, în viaþa literarã, rãul cel mai
mare.

Vine, apoi, la rând rãul mãrunt, zilnic, acela pe care ni-l
provoacã un prieten ce ne trãdeazã, un gazetar care ne insultã,
un vecin care, tam-nisam, ne face o porcãrie. Nu vrea, de
exemplu, sã-ºi plãteascã întreþinerea. Nu c-ar fi sãrac, cã
aºa, cã nu vrea el. S-a supãrat pe vecina din dreapta ºi, drept
represalii, refuzã sã plãteascã apa pe care a consumat-o.
Dacã-i zici ceva, se simte atins în onoarea lui de familist ºi
îþi cere numaidecât socotealã. A doua oarã te ameninþã, iar a
treia oarã lasã apa de la baie sã curgã ºi-þi inundã
apartamentul... Bun, acesta este micul rãu social, previzibil
ºi, la urma urmei, un rãu care poate fi stãpânit, educat...

– E „rãul mãrunt”, cum spuneaþi, deºi nu sunt atât de– E „rãul mãrunt”, cum spuneaþi, deºi nu sunt atât de– E „rãul mãrunt”, cum spuneaþi, deºi nu sunt atât de– E „rãul mãrunt”, cum spuneaþi, deºi nu sunt atât de– E „rãul mãrunt”, cum spuneaþi, deºi nu sunt atât de
sigur cã poate fi uºor stãpânit ºi educat. O fi al umanitãþii,sigur cã poate fi uºor stãpânit ºi educat. O fi al umanitãþii,sigur cã poate fi uºor stãpânit ºi educat. O fi al umanitãþii,sigur cã poate fi uºor stãpânit ºi educat. O fi al umanitãþii,sigur cã poate fi uºor stãpânit ºi educat. O fi al umanitãþii,
în general, sau vine din tipul nostru naþional, nu ºtiu,în general, sau vine din tipul nostru naþional, nu ºtiu,în general, sau vine din tipul nostru naþional, nu ºtiu,în general, sau vine din tipul nostru naþional, nu ºtiu,în general, sau vine din tipul nostru naþional, nu ºtiu,
poate încerpoate încerpoate încerpoate încerpoate încercãm sã aflãm ceva mai încolo... Dar „rãul celcãm sã aflãm ceva mai încolo... Dar „rãul celcãm sã aflãm ceva mai încolo... Dar „rãul celcãm sã aflãm ceva mai încolo... Dar „rãul celcãm sã aflãm ceva mai încolo... Dar „rãul cel
mare”, agresiv în haitã, injust, destructurant...?mare”, agresiv în haitã, injust, destructurant...?mare”, agresiv în haitã, injust, destructurant...?mare”, agresiv în haitã, injust, destructurant...?mare”, agresiv în haitã, injust, destructurant...?

— Existã, fãrã îndoialã, ºi acest tip de rãu: acela care
însingureazã individul. Rãul, de pildã, venit din interiorul
comunitãþii tale intelectuale. Acesta este mai subtil ºi mai
primejdios pentru cã lucreazã încet ºi sigur. Un exemplu:
trãieºti o bunã partea din viaþa ta (cea mai mare parte, în
fapt) într-o comunitate scriitoriceascã. Scrii cu regularitate
despre cãrþile care apar, ani, decenii în ºir, încerci sã fii drept,
aperi, dimpreunã cu alþii, cauze juste, publici cãrþi, încerci
proiecte ambiþioase (mari sinteze), treci peste micile
incidente (supãrãrile cronice, fatale ale scriitorilor despre
care scrii sau nu scrii), te strãduieºti sã fii de partea binelui
într-un sistem politic represiv ºi, deodatã, când ai ajuns la
suprafaþã, când simþi cã eºti liber, descoperi cã eºti singur,
cã vestita comunitate scriitoriceascã se destramã în grupuri
de interese, cã dl. X se simte, a doua zi dupã ce a pãºit în
regimul libertãþii, mai egal decât egalii sãi, cã dl. Y vrea
numaidecât recompensa jertfei naþionale, cã Miticã – amicul
– este nemulþumit de cronica pe care i-ai fãcut-o în revistã,
cã vecina de sus, scriitoare submediocrã, nu-þi mai rãspunde
la salut, cã vecinul de pe palier, prozator ilizibil, începe sã te
înjure în ºopronul ziarului la care lucreazã pentru cã n-ai
catadicsit sã-i analizezi romanele lui lungi ºi indigeste. El
vede în aceastã tãcere o crimã moralã, pusã la cale de poliþia
secretã. De aici pânã la acuzaþia de colaboraþionism nu-i decât
un pas.

* Fragmente din volumul în lucru Convorbiri cu Eugen SimionConvorbiri cu Eugen SimionConvorbiri cu Eugen SimionConvorbiri cu Eugen SimionConvorbiri cu Eugen Simion.....
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administraþia era, pentru un þãran, un prilej de mare spaimã.
Nu-i putea aduce decât o pagubã. I.L. Caragiale a prins bine
acest sentiment de fricã abisalã prin care trece þãranul mefient
faþã de orice semn i-l face administraþia. Aminteºte-þi de
schiþa Cum se înþeleg þãraniiCum se înþeleg þãraniiCum se înþeleg þãraniiCum se înþeleg þãraniiCum se înþeleg þãranii. Sã rezum elementele ei: straja
satului vine la un þãran pentru a-l anunþa cã a primit o
scrisoare. Vestea provoacã o reacþie teribilã de repliere din
partea destinatarului. Conversaþia care urmeazã este
formidabilã: „Hei, mã, din casã! – Cine? – Tu! – Eu? – Pãi
cine! – Ce-i? – Cum ce-i? – Pãi ce-i? – Ai o scrisoare! –
Cine, mã? – Tu. – Eu? – Pãi cine? – Ad-o-ncoa! – Ce, mã? –
Scrisoarea. – Ce scrisoare? – ªtiu eu ce scrisoare? – Trebuie
sã plãteºti! – Ce, mã? – Cum ce? – Ce sã plãtesc?” etc. ...
Caragiale ironizeazã, desigur, un mod primitiv de comunicare,
dar, dincolo de absurdul limbajului, este teama þãranului care
primeºte o scrisoare pe care n-o aºteaptã. ªi care nu poate
sã-i producã decât necazuri... Aceastã mefienþã s-a pãstrat
ºi a trecut ºi la alte categorii sociale.

— Dar mai existã o clasã þãrãneascã? Preda se întreba,— Dar mai existã o clasã þãrãneascã? Preda se întreba,— Dar mai existã o clasã þãrãneascã? Preda se întreba,— Dar mai existã o clasã þãrãneascã? Preda se întreba,— Dar mai existã o clasã þãrãneascã? Preda se întreba,
prin vocea lui Niculae din prin vocea lui Niculae din prin vocea lui Niculae din prin vocea lui Niculae din prin vocea lui Niculae din Marele singuraticMarele singuraticMarele singuraticMarele singuraticMarele singuratic, ce fel de, ce fel de, ce fel de, ce fel de, ce fel de
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sãptãmânã ºi apoi stau uitându-se la ogrãzile goale desãptãmânã ºi apoi stau uitându-se la ogrãzile goale desãptãmânã ºi apoi stau uitându-se la ogrãzile goale desãptãmânã ºi apoi stau uitându-se la ogrãzile goale desãptãmânã ºi apoi stau uitându-se la ogrãzile goale de
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clasei þãrãneºti”.clasei þãrãneºti”.clasei þãrãneºti”.clasei þãrãneºti”.clasei þãrãneºti”.

— Nu mai existã, în mod sigur, clasa þãrãneascã pe care
o ºtim din literaturã ºi, unii dintre noi, din copilãria noastrã.
Comunismul a spulberat-o (una din marile lui crime),
capitalismul sãlbatic de azi o supune unei terapii de ºoc.
„Navetiºtii” de care vorbeºti au murit sau îºi mãnâncã azi
amãrâta lor pensie. Alþii – care au muncit 40 de ani în
gospodãriile colective – n-o au nici pe aceasta.

Merg aproape sãptãmânal în mica localitate din Prahova
unde m-am nãscut ºi unde mi-am amenajat o casã de vacanþã
în casa familialã: satul tradiþional, satul lui Blaga (veºnicia...)
nu este decât o fantasmã literarã. Azi este o comunitate în
plinã transformare: unii se descurcã, ºi-au ridicat case
frumoase, fac mici afaceri, prind din mers meserii bãnoase,
prosperã (ceea ce este încurajator), alþii sãrãcesc. Pãmântul
nu-i ajutã sã trãiascã. ªi-au recãpãtat în bunã parte bunurile
(în speþã pãmântul) dar nu mai sunt þãrani sã-l lucreze...
Ce-i de fãcut? Neîndoios: formarea unei clase de fermieri,
agriculturã intensivã, protecþia produselor naþionale, un
sistem coerent ºi eficace de desfacere a produselor,
intimidarea ºi, în cele din urmã, eliminarea clasei de
intermediari care umflã inadmisibil preþurile ºi, mai ales,
burse pentru copiii de þãrani. Este aspectul cel mai alarmant:
azi existã în universitãþile româneºti sub 1% studenþi
proveniþi din mediul rural. Mi se pare o injustiþie strigãtoare
la cer... Ar trebui ca, neîntârziat, Ministerul Educaþiei sã
înfiinþeze un sistem de concurs în toate judeþele începând
cu clasa a IX-a la ºcolile importante: burse (câºtigate prin
concurs) pentru copiii din mediul rural. Acelaºi sistem sã
acþioneze ºi în universitãþile noastre. Chiar în universitãþile
particulare. Am auzit cã existã deja aceastã iniþiativã la unele
universitãþi.

Nu vom reface, desigur, cu aceste mãsuri clasa
þãrãneascã. Ea va evolua, se va sincroniza cu societatea
româneascã, nu putem transforma satul românesc într-un
muzeu. Trebuie doar sã-l ajutãm sã iasã din mizerie ºi trebuie
sã-i cultivãm, lucid, tradiþiile lui culturale, vechi ºi profunde.

— Vã amintesc cã suntem încã într— Vã amintesc cã suntem încã într— Vã amintesc cã suntem încã într— Vã amintesc cã suntem încã într— Vã amintesc cã suntem încã într-o epocã a-o epocã a-o epocã a-o epocã a-o epocã a

elitismului dispreþuitorelitismului dispreþuitorelitismului dispreþuitorelitismului dispreþuitorelitismului dispreþuitor, de multe ori agresiv, de multe ori agresiv, de multe ori agresiv, de multe ori agresiv, de multe ori agresiv. Mã tem cã. Mã tem cã. Mã tem cã. Mã tem cã. Mã tem cã
procesul de care vorbiþi nu va fi prea uºorprocesul de care vorbiþi nu va fi prea uºorprocesul de care vorbiþi nu va fi prea uºorprocesul de care vorbiþi nu va fi prea uºorprocesul de care vorbiþi nu va fi prea uºor...............

— Dispreþul elitist... El existã, într-adevãr. N-ai observat,
Andrei Grigor, cã puþini dintre intelectualii de azi mai au
curajul sã mãrturiseascã faptul cã vin din lumea þãrãneascã?
Mie nu-mi plac poporaniºtii, nu mi-au plãcut, la drept
vorbind, niciodatã. O speþã care a proliferat în regimul
totalitar. Am în schimb o mare stimã ºi, pot sã spun, o mare
iubire spiritualã pentru lumea þãrãneascã. Am spus ºi
altãdatã: ea ne-a þinut, ea ne-a format ca naþiune, ea ne-a
hrãnit cultura modernã, ea s-a sacrificat în istorie, ea a fost
batjocoritã... Elitiºtii de azi o dispreþuiesc. Dl. Alexandru
George o urãºte cu o urã de mahalagiu bucureºtean. Citeºte,
te rog, articolul recent pe care l-a publicat în „Ramuri”
împotriva lui Preda: pretext pentru a face procesul þãrãnimii.
Dupã socoteala dlui Alex. George þãranii au corupt cultura
românã ºi, lãsaþi sã intre în oraºele noastre, au corupt ºi
oraºul românesc. De aici ni se trage tot rãul. Ca sã vezi cum
se înlãnþuie lucrurile...

— Nu cred cã o sã vã urmez îndemnul. Alexandru— Nu cred cã o sã vã urmez îndemnul. Alexandru— Nu cred cã o sã vã urmez îndemnul. Alexandru— Nu cred cã o sã vã urmez îndemnul. Alexandru— Nu cred cã o sã vã urmez îndemnul. Alexandru
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— Puterea? Nu poate decât sã-þi aducã impozite.
Administraþia? Ea înseamnã o constrângere nouã sau o
penalizare neonoratã. Judecãtoria? Când ajungi la judecãtorie
te aºteaptã avocaþii, pricurorii ºi, la urmã, o amendã sau chiar
ceva mai grav. Cum s-o îndrãgeºti sau s-o stimezi? Românul
a crescut în aceastã mentalitate ºi, la drept vorbind, frica lui
este îndreptãþitã ºi în zilele noastre. Aºadar, nici românii nu
au încredere în „societatea încrederii”, nici ei nu respectã
„contractul social” pentru cã nimic bun n-a ieºit din acest
contract...

Suferã ei, din aceastã pricinã, de anomie, sunt nesupuºi
faþã de lege, inguvernabili, prea puþin apþi pentru democraþie,
cum spun unii analiºti? Nu cred. Românii sunt uºor de
guvernat chiar dacã, tot ei, încearcã sã eludeze legile. Morala
lor civicã presupune toleranþa ºi chiar compromisul. Au trecut
dintr-o stãpânire în alta, au cunoscut multe primejdii, au
învãþat sã se apere în istorie. A ieºit de aici legenda capului
ce se pleacã. ªtii, Andrei Grigor, eu nu cred în aceastã
legendã. Nu mi se pare realã. Este mai mult o moralã a
publiciºtilor care o întreþin cu o fervoare puþin masochistã.
Un subiect la modã, o marfã ce se vinde ieftin.

Nu-þi arunci ochii pe o gazetã ca sã nu afli, numaidecât,
cã românii pleacã mereu capul pentru ca sabia timpului sã
nu-l reteze. Nu deschizi o carte ca sã nu dai peste fabula
poporului vegetal...

— Un „popor de cîrtiþe”, spunea cu mai mulþi ani în— Un „popor de cîrtiþe”, spunea cu mai mulþi ani în— Un „popor de cîrtiþe”, spunea cu mai mulþi ani în— Un „popor de cîrtiþe”, spunea cu mai mulþi ani în— Un „popor de cîrtiþe”, spunea cu mai mulþi ani în
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— Eu cred cã un rãu esenþial este lipsa de comuniune a
lumii noastre, neîncrederea românilor de azi în proiecte
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trãncãnim pânã ne dor fãlcile, vorba lui Preda. S-ar putea ca
tocmai aici sã fie buba rãului de care suferim.
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— — — — — Binele românesc? Despre el vorbim mai rar, ai
dreptate. Rostul nostru pe lume este sã ne calomniem, nu
sã ne lãudãm. Admitem, în deriziune, cã „românii e deºtepþi”
(Camil Petrescu), cã sunt omenoºi, ospitalieri, toleranþi...
dar venim numaidecât ºi ne arãtãm sastisiþi de mioritismul
ºi omenia noastrã. Vorba unui profesor drag mie (Al. Piru):
„mai lãsaþi-mã în pace cu spaþiul ãsta miorlãitic”. Al. Piru
avea umor, el condamna excesele demagogice, poporaniste
ale mioritismului nostru. Ca om de carte, nu putea dispreþui
valorile morale ale toleranþei ºi omeniei care sunt, în fond,
valori creºtine.

Fãrã ironie: românii sunt chiar oameni inteligenþi, prind
repede ideea, au imaginaþie, agerime de minte, cum ziceau
bãtrânii de altãdatã. Când pãtrund în culturã, ajung departe
în profesiunea lor pentru cã sunt ambiþioºi ºi duc lucrurile
la capãt. Iorgu Iordan, Ilie Murgulescu, Sadoveanu, Arghezi,
Preda, Sorescu, geometrul ... vin din lumea þãrãneascã, nu
mai vorbim de Creangã ºi Slavici, chiar Eminescu ºi Blaga
sunt, spiritual vorbind, exponenþi ai satului românesc...

 Omenia face parte din ecuaþia noastrã moralã, nu te uita
la faptul cã, sub Ceauºescu, conceptul acesta a devenit silnic
din pricina limbajului de lemn ºi a eticii ºi echitãþii socialiste.
Mie îmi place termenul (ºi conceptul ca atare) de omenie
pentru cã devine o relaþie bunã între indivizi, o relaþie bazatã
pe bunãtate, înþelegere (toleranþã) ºi respect faþã de om. A fi
om de omenie înseamnã a respecta valorile creºtine ºi, în
genere, valorile morale, regulile de civilitate. Ce-am aºtepta
mai mult decât atât? Aº pune, dar, omenia în compartimentul
binelui românesc.

Românii nu sunt, apoi, xenofobi, românii sunt îngãduitori
(pânã le ajunge cuþitul la os), nu sunt mistici, dar au respect
pentru religie ºi se tem de Dumnezeu... Mila este, de
asemenea, un sentiment real la români. Sunt miloºi, chiar
dacã uneori dau dovadã de cruzime... Vorbesc mult,
trãncãnesc, bagã intrigi, fabuleazã, traduc, ca eroii lui
I.L.Caragiale? Fac ºi aceste lucruri, dar nu cred cã
trãncãneala, trãdarea etc. sunt dimensiuni naþionale. La acest
punct sunt de acord cu G.Ibrãileanu: miticismul este cu
precãdere o specialitate a târgoveþului român. Þãranii nu
vorbesc mult, ci se conduc dupã proverbul cã vorba multã e
sãrãcia omului... Nu vreau sã-i idealizez, cum nu vreau sã
calomniez pe Miticã, tipul ºmecherului naþional. Camil
Petrescu ºi Eliade au încercat sã-l reabiliteze moral ºi, în
parte (mai ales Eliade) au reuºit...

Românitatea este o lume originalã ºi, prin marii ei
creatori, este o forþã spiritualã. Binele românesc vine, am
impresia, din aceastã direcþie. Mie îmi place, mã simt bine
cu poeþii noºtri, îmi plac indivizii din cartierul meu, când mã
duc în Prahova am emoþii, o zi petrecutã într-un oraº
românesc (altul decât Bucureºti) mã împacã pentru o vreme
cu lumea. Ca sã te provoc þi-aº spune chiar cã natura
româneascã face parte din binele românesc.

colective. Individual, românul face minuni. Împreunã cu alþii,
se eschiveazã, abandoneazã cursa, o apucã pe cãi lãturalnice.
O sutã de români, la un loc, sunt ca un sac de cartofi. Desfã
sacul, ºi ei se împrãºtie care încotro. De aici vine ºi
dificultatea de a porni mari proiecte colective. Pânã-i convingi
pe cercetãtorii noºtri sã facã un dicþionar al literaturii române
trece un deceniu. Iar când se apucã, fac articole de mântuialã.
Am o experienþã catastrofalã în acest sens. Lipsã de educaþie,
inerþie a firii noastre, bãtrâna ºmecherie (lasã sã facã alþii,
de ce sã mã omor eu cu firea, nu-mi ridicã nimeni statuie!)
sau funciara neîncredere în izbânda unei acþiuni colective?...
Mulþi dau vina pe istorie, mai ales pe istoria din ultima
jumãtate de secol: aceea în care au dominat structurile
colectivismului. Poate fi o explicaþie (oamenii au muncit mult
ºi n-au primit nimic), dar nu este una care sã justifice aceastã
inerþie naþionalã. Va mai trece un timp pânã ce spiritul nostru
civic va fi educat cum se cuvine. Avem, apoi, un complex
faþã de strãini (de regulã, un complex de inferioritate,
compensat de complex de superioritate, þâfnos ºi irealist)
pentru cã am trãit multã vreme sub orânduiri strãine ºi strãinii
au fost mai totdeauna mai bogaþi, mai puternici, mai civilizaþi
(sub aspectul civilizaþiei materiale) decât noi. Este cazul sã
ne vindecãm de el, sã lepãdãm þâfna ºi umilinþa, sã ne
înþelegem condiþia ºi sã acþionãm lucid. Îmi plac, din cultura
noastrã, personalitãþi ca Maiorescu ºi Lovinescu: au înþeles
ce trebuie ºi au construit o Culturã.

Altã pacoste pe capul nostru: Simþul exagerat al
catastrofei. Când ratãm ceva, intrãm la idei. Adicã ne pierdem
cu firea, avem sentimentul cã se apropie apocalipsa. Nu ºtim,
în fapt, sã pierdem. N-ai observat, prietene Andrei Grigor, cã
atunci când echipa naþionalã pierde un meci se decreteazã
doliu naþional? Devenim, toþi, cioranieni, jurnaliºtii noºtri
intrã în transã, e atacat guvernul ºi bocitoarele naþionale
anunþã apropierea neantului. Dupã trei zile ne trece. Suferim,
pe perioade scurte, de sinistrozã, o veritabilã maladie
naþionalã.

— Dar rãul cel mare, rãul determinant?...— Dar rãul cel mare, rãul determinant?...— Dar rãul cel mare, rãul determinant?...— Dar rãul cel mare, rãul determinant?...— Dar rãul cel mare, rãul determinant?...
— Rãspunsul nu poate fi decât o insolubilã dubitaþie:

adamismul nostru (începem, cu fervoare, un lucru ºi, dupã
o vreme, îl abandonãm), anomia (incivismul nostru),
individualismul exacerbat, scepticismul nostru nutrit de o
experienþã istoricã nefavorabilã, ºi de contactul cu
mentalitãþile orientului, prudenþa noastrã proverbialã,
neîncrederea în viitor (dupã ideea cã viitorul nu poate sã
aducã nimic bun), spiritul nostru vegetativ denunþat de Cioran
ºi transformat, ulterior, în slogan politic, în fine, se poate
pune întrebarea dacã nu cumva rãul românesc vine din prea
marea noastrã cumsecãdenie, din spiritul exagerat de
toleranþã sau, vãzând lumea lui I.L. Caragiale, din vocaþia
noastrã de a vorbi mult ºi de a face puþin?

Avea dreptate Ralea când scria în „Fenomenul românesc”
cã ceea ce ne caracterizeazã este spiritul tranzacþional,
combinat, spun alþii, cu plãcerea noastrã sinucigaºã de a ne
critica?! Sã fie criticismul pãcatul nostru de moarte?... Cine
ar putea da un rãspuns satisfãcãtor la aceste chestiuni, în
fond, impenetrabile? ªi încã ceva: dacã toate acestea ar fi
adevãrate, cum de a supravieþuit românitatea (într-o istorie,
altminteri, imposibilã) ºi cum de au creat aceºti latini orientali
o culturã remarcabilã?... Românii au o vorbã: sã nu pui
niciodatã rãul în faþã. Este ceea ce am fãcut, în fond, noi. ªi
cam ceea ce facem noi, toþi, zilnic. Cârtim cu plãcere,

contemporanii  nostricontemporanii  nostricontemporanii  nostricontemporanii  nostricontemporanii  nostri
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Mihai CimpoiMihai CimpoiMihai CimpoiMihai CimpoiMihai Cimpoi

EMINESCU ÇI POETICA MEDIEVALÅ*

Nu gåsim, evident, la Eminescu un medievalism
paradigmatic; doctrinarismul cultural medieval çi
canonul mitopo(i)etic medieval îi marcheazå gândirea,
fie exprimatå în formula liricå (stilul gnomic, de „gloså”
çi sentinÆe; lumea ca teatru, cavalerismul, „lumea pe
dos”, lumea ca o carte, cultivarea unor altor topoi topoi topoi topoi topoi ca
fortuna labillisfortuna labillisfortuna labillisfortuna labillisfortuna labillis, castelul, idilicul locus amoenuslocus amoenuslocus amoenuslocus amoenuslocus amoenus), fie
în forme pur conceptuale, care îçi gåsesc expresia çi
în poezie (polaritatea naturå/raÆiune sau mintea ca
advocatus diaboli, refuzul raÆionalismului strålucitor,
elogiul Renaçterii, conceperea circularå a istoriei, a
„uriaçei roÆi a vremii”, a universului çi lumii ca scenå
în care se då un råzboi a tuturor contra tuturor etc.,
viziunea universalist-atemporalå, conjugarea
perspectivei universale cu cea raÆionalå, organicismul
etc.).

Un lucru e cert: Eminescu însuçeçte medievalismulmedievalismulmedievalismulmedievalismulmedievalismul
doctrinar-mitopo(i)etic prin modernitatemodernitatemodernitatemodernitatemodernitate, prin sinteza
de stiluri, formule çi concepte pe care o impune
aceasta. E de observat cå el cultivå în chip alternativ
sau amalgamat clasicismul, romantismul çi barocul,
schimbând mereu atmosfera çi culorile mediilor în care
se transportå imaginar: Dacia e „poartå solarå”, Grecia
se naçte din „întunecata mare”, „poartå-n ceruri a ei
temple ç-a ei sarcini de ninsoare,/ Cer frumos, adânc-
albastru, stråveziu, nemårginit”. Spania medievalå e
plinå de castele „cu muri cerniÆi çi colÆuri de crepote”,
Rusia este cufundatå în „ruinele-i de gheaÆå”.

Vorbind despre modalitåÆile formårii canonului mo-
dern, Curtius menÆiona doar rolul indirect al
clasicismului italian care s-a exercitat asupra teoriei
franceze din secolele al XVI-lea çi al XVII-lea (nu existå
un sistem „clasic” închegat al literaturii franceze; Dante,
Petrarca, Bocacio, Ariosto Tasso, nu au un numitor
comun, raporturile lor cu  antichitatea fiind diferite),
existenÆa unui clasicism adevårat doar în FranÆa
secolului al XVII-lea (Fenelon considera, la 1693, în
Academia Francezå, cå un ideal clasic este comun
tuturor artelor çi epocilor, eterogenitatea stilurilor în
Spania „secolului de aur” forma popularå, ermetism
gongoric, realismul corosiv al romanelor picareçti,
conceptismul) çi Anglia (în care nu e un clasicism
limpede) çi coabitarea romantismului cu clasicismul
în Germania.

Eminescu, pe acest fundal al contradicÆiilor çi diver-
sificårilor polare, vine cu o adevåratå simbiozå a
canoanelor antic, medieval çi modern. ïmbinå, astfel,
metrul antic cu prosimetrumul prosimetrumul prosimetrumul prosimetrumul prosimetrumul medieval (cu formele
metrice diverse) çi cu formulele caracteristice epocii
moderne.

Strofa saficå din Odå (un met ru  ant ic )   Odå (un met ru  ant ic )   Odå (un met ru  ant ic )   Odå (un met ru  ant ic )   Odå (un met ru  ant ic )  çi

hexametrul homeric (folosit într-un fragment tradus din
OdiseeaOdiseeaOdiseeaOdiseeaOdiseea) alterneazå cu gazelul oriental çi glosa
spaniolå, fårå nota parodicå cervantescå (Gazel Gazel Gazel Gazel Gazel çi
GlossåGlossåGlossåGlossåGlosså), satira horaÆianå din Scrisori Scrisori Scrisori Scrisori Scrisori cu pastorala
medievalå (Sara pe dealSara pe dealSara pe dealSara pe dealSara pe deal) çi poemul baroc de întindere
hugolianå (Memento moriMemento moriMemento moriMemento moriMemento mori), romanÆa „cantabile” de
origine folcloricå cu basmul, legenda, balada de tip
romantic (Leceafårul, CålinLeceafårul, CålinLeceafårul, CålinLeceafårul, CålinLeceafårul, Cålin, Fata în grådina de aurFata în grådina de aurFata în grådina de aurFata în grådina de aurFata în grådina de aur,
Fåt-Frumos din lacrimåFåt-Frumos din lacrimåFåt-Frumos din lacrimåFåt-Frumos din lacrimåFåt-Frumos din lacrimå, Muçatin  Muçatin  Muçatin  Muçatin  Muçatin çi UrsitorileUrsitorileUrsitorileUrsitorileUrsitorile) schiÆa
metafizicå tot de sorginte romanticå (ArchaeusArchaeusArchaeusArchaeusArchaeus,
Sårmanul DionisSårmanul DionisSårmanul DionisSårmanul DionisSårmanul Dionis), sonetul petrarchist-shakespearian
(traduce unul din sonetele „divinului brit”) cu terÆina
dantescå (TTTTTerÆine; TerÆine; TerÆine; TerÆine; TerÆine; TerÆine asupra trinitåÆiierÆine asupra trinitåÆiierÆine asupra trinitåÆiierÆine asupra trinitåÆiierÆine asupra trinitåÆii).

ReflecÆiile eminesciene asupra evoluÆiei organice
a istoriei, asupra vieÆii interne a acesteia care stå sub
semnul determinismului, se axeazå, în câteva
însemnåri manuscrise, pe constatarea involuÆiei
formelor spiritului în Evul Mediu creçtin. Este un timp
orborborborborb, un timp fårå valori. Poezia nu se poate adânci în
„schemele” çi „coajele vechi” ale antichitåÆii sau Evului
Miez, fiindcå e „nemijlocitå”, e aducere directå „a lumii,
vieÆii çi pasiunilor în forme estetice”, fårå a putea så
se joace cu „fantaziile sale”, cu „superstiÆiile, mistica
çi spiritele” caracteristice antichitåÆi i  sau cu
„precedentele vechi” ale poporului (sunt citate, astfel,
NibelungileNibelungileNibelungileNibelungileNibelungile, în a cåror istorie adevåratå poetul roman-
tic nu se mai poate scufunda). Reproducem integral
aceste însemnåri, în care transpare refuzul eminescian
al preluårii schemelor vechi în favoarea „cuprinsului

* Fragment dintr-un studiu în pregåtire. BreazaBreazaBreazaBreazaBreaza

eminescianåeminescianåeminescianåeminescianåeminescianå
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adânc de pasiuni çi miçcåri ale vieÆii”, pe care-l exprimå
cu deosebire medievalul Shakespeare, considerat de
poetul nostru exponent strålucit al naturaleÆii („Shake-
speare a vorbit de om - de om cum e. BeÆivul såu e
beÆiv, eroul såu erou, nebunul såu nebun, scepticul
såu sceptic çi fiecare om e muruit din gros cu coloarea
carecterului såu, cåci poporul  concepe cum vede çi
Shakespeare a fost al poporului såu prin excelinÆå”
[3,551]. „Så stabilim întrucât icoana de fantasie a lumei
trebuie så fie îmbisinte în spaÆiul raÆiunei. Este o
slåbiciune a poeziei cå crede a putea så se joace cu
fantasiile sale. – Care-ar fi arta viitorului, în marginile
raÆiunei. CombinaÆia fantaziei çi raÆiunei. ïi trebuie
ficÆiune, superstiÆ ie misticå, spiritele. A fost
caracteristica timpilor în care poeÆii cei mari au fost
prejudiÆioçi, adicå au fost în timp. Poesia: Este scopul
ei de a aduce lumea, viaÆa çi pasiunile în formele
estetice. Ce-a folosit intrarea mitologiei antice în poezia
modernå. Råmâne ne-nÆeleaså pentru mulÆime. Ne
trebuie çcoala unor concepÆiuni oarecare. ïn acest caz
susÆinåtorii poeziei populare vor deveni romantici
într-un mod oarecare – adicå vor cåuta poporului
precedenÆe çi mai vechi – d. ex. poesia vechei
naÆionalitåÆi germanice. Niebelungen. Ce gustare de
arte e acela, ca så te adânceçti în istoria ce nu-i istorie
a acelei poezii. Evul Miez al Creçtinismului este
imposibil. Este învierea unor lucruri, care nu sunt
înnåscute sufletului omenesc. Un aparat, crud, vechi,
a-l introduce în esteticå. Nu este de trebuinÆå de a
cunoaçte multe din istoria unui popor în vremi în care
a tråit animalic, timpi orbi. Sunt încercåri deçarte, de a
rechema cunoçtinÆa oarbå a popoarelor, din vremi, în
care aceasta nu avea nici o valoare. A reproduce
scheme, coaje vechi, este såråcie, poesia adevåratå
e nemijlocitå. Pons esinorum. Gåsim cu toate astea
un cuprins adânc. Metal curat fårå de lamurå. Heine.
Lyricå. Shakespeare în contul timpului. Ne va miçca
numai ceea ce în genere umanå. Sceneria este
romanticå. Cuprinsul: pasiunea, miçcårile vieÆei sunt
în Sh[akespeare]”, – Byron [13] ïnlåturarea superïnlåturarea superïnlåturarea superïnlåturarea superïnlåturarea super-----
stiÆiuniistiÆiuniistiÆiuniistiÆiuniistiÆiunii. „Trebuie poetul ca så fie servitorul credinÆelor
populare?” Goethe (:Faust Faust Faust Faust Faust – P.II).

Originalitatea çi originalitatea. Naturalitate potenÆatå
çi veridicå (însemnare din 9/1 (1873) [3,92-93].

Filosofia istoriei çi filosofia artei se încruciçeazå,
în aceste însemnåri manuscrise fulgurante care de fapt
rezumå mitopo(i)etica eminescianå ce presupune
organicitatea, naturalitatea discursului „potenÆatå çi
veridicå”, refuzul excesului de fantazare (fantezia,
„mama imaginilor”, trebuie combinatå cu „raÆiunea”,
trebuie supuså cenzurii „marginilor” acesteia, moderni-
tatea bazatå pe ea însåçi, fårå „prejudicii” mitologice
antice çi fårå regresiuni romantice în timpi orbi sau cu
fond poetic neînÆeles (ca în cazul NibelungilorNibelungilorNibelungilorNibelungilorNibelungilor), bazatå
– apoi – pe expresia nemijlocitå a miçcårilor vieÆii çi
pasiunilor care constituie de fapt cuprinsul adânc, etern
al artei.

De observat cå Eminescu admite çi nu admite
romantica adâncire în antichitate çi Evul Mediu. El este
totuçi plin de vechime vechime vechime vechime vechime anticå çi medievalå; adâncirea

în aceste douå vechimi e una de regåsire a esenÆei
FiinÆei, a substanÆialitåÆii acesteia ascunså în curgere,
în devenire sau mai degrabå în revenire arhealå. Aça
cum contradicÆiile se ivesc de oriunde çi se adâncesc,
el pune conceptual totul în dreaptå cumpånå, într-un
juste milieujuste milieujuste milieujuste milieujuste milieu, care e çi o noÆiune medievalå.

Gåsim o ontologizare care e susÆinutå evident de o
„medievalizare” a viziunii asupra lumii: „Medieva-
lizarea” face parte indiscutabil din romantizarea gene-
ralå a viziunii. CâÆiva topoitopoitopoitopoitopoi, caracteristici canonului
mitopo(i)etic medieval, sunt reactivi i  acestei
ontologizåri: lumea ca teatru, lumea ca o carte, lumea
ca un cântec, Dumnezeu ca Demiurg, ca ziditor – adicå
– al lumii çi al omului ca parte din „FiinÆa lui, retras
într-o neclintire deterministå.

Risipite prin mai multe poeme, în ScrisoriScrisoriScrisoriScrisoriScrisori, în LuceaLuceaLuceaLuceaLucea-----
fårul fårul fårul fårul fårul mai cu seamå, aceste motive se focalizeazå în
Æesåtura textualå a GlosseiGlosseiGlosseiGlosseiGlossei, în care ele se Æes, se
interÆes çi inversÆes pe un fir intertextual de båtåturå
într-un efect ciudat al înnodårii/ deznodårii/ reînnodårii:
„Privitor ca la teatru/ Tu în lume så te-nchipui:/ Joace
unul çi pe patru,/ Totuçi tu ghici-vei chipu-i... Viitorul çi
trecutul/ Sunt a filei douå feÆe,/ Vede-n capåt începutul/
Cine çtie så le-nveÆe...”. „Alte måçti, aceeaçi pieså/
Alte guri, aceeaçi gamå...; Ca un cântec de sirenå,/
Lumea-ntinde lucii mreje;/ Ca så schimbe-actorii-n
scenå./ Te momeçte în vârteje.”

Toatå simbolistica medievalå cu fascinaÆia ei
negativå este topitå în aerul încremenit al ataraxiei
stoice. Omul este un spectator pe marea scenå a lumii,
dirijatå cu sfori din culise de Demiurg; într-o versiune
îçi îndreaptå ochii plini de lacrimile suferinÆei spre cerul
acestuia care este înså un cer al nepåsårii: „Omul
plânge çi se-ndeaså/ Cerçetor la preaînaltul,/ Parcå
cerului îi paså/ De e unul, de e altul/ Timpul care bate-n
stele/ Bate pulsul çi în tine;/ ïÆi då bune, îÆi då rele/
Dupå råu açteaptå bine” (ms. 2261). Cartea vieÆii sau
Cartea cerului, cartea tristå çi încâlcitå din EpigoniiEpigoniiEpigoniiEpigoniiEpigonii
(„ce mai mult o încifreazå cel ce vrea a descifra”)
devine aici carte reduså la o filå cu douå feÆe care
sugereazå reluarea monotonå a învåÆului, zådårnicia
iremediabilå a încercårii de a o înÆelege. Dulcea muzicå
de sfere din care e constituit universul, viaÆa de poet
în Scrisoarea IV Scrisoarea IV Scrisoarea IV Scrisoarea IV Scrisoarea IV çi pomenitå çi în versiunea citatå,
devine în textul de bazå un înçelåtor cântec de sirene.
ïn Andrei MureçanuAndrei MureçanuAndrei MureçanuAndrei MureçanuAndrei Mureçanu, „cartea lumii d-eternå råutate/ E
scriså çi-i menitå”. Dominantå este totuçi reprezentarea
cårÆilor sub semnul sacralitåÆii, ca în Evul Mediu.
(Asupra metaforelor cårÆii în Evul Mediu çi în contextul
romantismului european a se vedea Ernst Robert
Curtius, Literatura europeanå çi Evul Mediu latinLiteratura europeanå çi Evul Mediu latinLiteratura europeanå çi Evul Mediu latinLiteratura europeanå çi Evul Mediu latinLiteratura europeanå çi Evul Mediu latin,
Bucureçti, 1970, cap. XVI, Cartea ca simbol, p. 347 -
404). Ca çi Cartea Cerului, Cartea VieÆii çi Cartea
Naturii, Cartea Poeziei e o expresie a sacrului: „Ce e
cugetarea sacrå? Combinare måiestritå/ Unor lucruri
neexistente; carte tristå çi-ncâlcitå,/ Ce mai mult o
încifreazå cel ce vrea a descifra./ Ce e poezia? ïnger
palid cu priviri curate,/ Voluptos joc cu icoane çi cu
glasuri tremurate,/ Strai de purpurå çi aur peste Æårâna
cea grea” (EpigoniiEpigoniiEpigoniiEpigoniiEpigonii).

eminescianåeminescianåeminescianåeminescianåeminescianå
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EMINESCU ÎN IUNIE

Ion MurgeanuIon MurgeanuIon MurgeanuIon MurgeanuIon Murgeanu

Lui; de æara noastrã, aça cum apare în Singura misiuneSingura misiuneSingura misiuneSingura misiuneSingura misiune
a poporului româna poporului româna poporului româna poporului româna poporului român:::::

„Ceea ce ne dã dreptate e realitatea. Chiar de-am
voi sã calomniem, nu putem. De-am voi sã zugrãvim
lucrurile mai rele decât sunt, condeiul nostru abia e-n
stare a atinge umbra realitãþii. Pentru a putea exagera
ceea ce se-ntâmplã-n þarã, în parlament, în administraþie,
în viaþa economicã ºi moralã a imensei majoritãþi a
poporului, ar trebui cuiva sã împrumute colorile negre
din infernul lui Dante...

Uºurinþa, reaua credinþã, nesocotinþa ori zelul
pãtimaº la noi înºine, numai acestea pot sã fie izvorul
primejdiilor ce ne ameninþã, ºi vai ºi amar de noi, dacã
în vremile noastre mari am avea parte de a fi conduºi
de oameni mici, al cãror cap e prea strâmt spre a putea
coprinde concepþia bogatã a misiunii unui popor întinerit
dupã o viaþã de veacuri ori a cãror inimã e prea searbãdã
spre a se putea încãlzi de aceastã misiune, oameni ce
ar voi sã ne ducã unde n-avem sã mergem prea în pripã,
prea departe ori în direcþii nepotrivite cu firea blândã ºi
aºezatã a neamului nostru.

Trebuie sã fim un strat de culturã la gurile Dunãrii;
aceasta e singura misiune a poporului român, ºi oricine
ar voi sã ne risipeascã puterile spre alt scop, pune în
joc viitorul urmaºilor ºi calcã în picioare roadele muncii calcã în picioare roadele muncii calcã în picioare roadele muncii calcã în picioare roadele muncii calcã în picioare roadele muncii
strãmoºilor noºtristrãmoºilor noºtristrãmoºilor noºtristrãmoºilor noºtristrãmoºilor noºtri.....”

Aceste rânduri scrise de Eminescu în anii 1879 -
1882, par a fi scrise ieri sau asearã. Sunt mai actuale
decât oricând. Sunt mai dureroase ca niciodatã. Sunt
un catehism pe foiÆå de aur ºi-n sunet de bronz, pe care
numai orbii nu-l pot citi ºi numai surzii nu-l pot auzi, ºi
nebunii...

„Sara vine din ariniºti,/ Cu miroase o îmbatã,/ Cerul
stelele-ºi aratã,/ Solii dulci ai lungii liniºti.// Dar prin codri
ea pãtrunde/ Lângã teiul vechi ºi sfânt, / Ce cu flori
pân-în pamânt/ Un isvor vrãjit ascunde.// Îngânat cu
glas de ape/ Cânt-un corn cu-nduioºare/Tot mai tare ºi
mai tare,/ Mai aproape, mai aproape; // Iar isvorul, prins
de vrajå,/ Rãsãrea sunând din valuri -/ Sus în codrii de
pe dealuri/ Luna blândã Æine strajå”.

Cine îmi va spune cã nu-i este dor în iunie de
Eminescu? Dar cine îmi va spune cã, recitindu-i poesiile,
oriunde s-ar afla, nu-l prinde ºi mai tare dorul de acasã,
de serile dintre ariniºti, de vraja florilor de tei, de izvorul
vrãjit, în fine, de lunã, stele ºi luceferi, de prima lui iubitã
sau de primul ei iubit: „Cu ochi mari la ea se uitã/ Plini
de vis, duioºi plutind, / Flori de tei în pãru-i negru/ ªi la
ºold un corn de-argint.” Cine a uitat toate acestea? Sara
pe deal, lacul codrilor albastru, ºi pe Blanca cea nebunã,
rãzvrãtirea ei de fatã care a ºi presimþit iubirea: „- Traiul
lumii, dragã tatã,/ Cine vor, aceia lese-l,/ Darã sufletul
mi-e vesel,/ Tinereþea luminatå:// Danþul, muzica,
pãdurea,/ Pe acestea le-ndrãgii,/ Nu chiliile pustii/Unde
plângi, gândind aiurea!” Dacã pãdurea a fost în rãstimp
sãlbatic defriºatã, pe alocuri, ºi pe locul ei au rãsãrit
oraºe -furnicar cu discoteci ºi baruri aduse de aiurea,
„danþul, muzica” rãmân; rãmâne sufletul etern al fetei
(„eternul feminin”) care e-n stare pentru „o orã de amor”
sã lase totul ºi sã fugã-n lume cu iubitul ei ºi mai nebun
ca dânsa: „La castel în poartå calul/ Stã a doua zi în
spume,/ Dar frumoasa lui stãpânã/ A rãmas pierdutã-n
lume.” Este posibil ca în locul albului cal de spume
argintii lunare Blanca sã-i remitã încãpãþânatului ei tatã
„merþanul” primit cadou la absolvirea ºcolii, însã
„povestea teiului”, dar mai ales povestea cu „Fãt Frumos
din tei” este aceeaºi. Nu ne îndrãgostim „cumplit” decât
o singura oarã în viaþã. Nu ne abandonãm iubirii cu
adevãrat divine, sfidând învãþãtura, legea ºi pãcatul,
decât o singurã datå. O singurå datã jucãm scenariul
Cãtãlinei ºi-al lui Cãtãlin, priviþi de sus de ochiul recelui
Hyperion.

Veþi spune cã acestea sunt poveºti în pierdere.
Greºit. Ele sãlãºluiesc oriunde ne-am afla „pierduþi în
lume” în sufletul nostru românesc profund. „Înãlþimile
albastre/ Pleacã zarea lor pe dealuri,/ Arãtând privirii
noastre/ Stele-n ceruri, stele-n valuri.// E-un miros de
tei în crânguri,/ Dulce-i umbra de rãchiþi/ ªi suntem atât
de singuri/ ªi atât de fericiþi!// Numai luna printre ceaþã/
Varsã apelor vãpaie,/ ªi te aflã strânsã-n braþe,/ Dulce
dragoste bãlaie.” Cine e român e imposibil sã nu
regãseascã în adâncul sufletului sãu aceastã genã a
iubirii plãmãditã din melancolie, din alean, din prea lunga
simþire a aºteptãrii ºi a împlinirii, numitã cu un cuvânt
unic ºi intraductibil, din limba românã: Dor...

Deci este iunie; ne este dor de Eminescu ºi de lumea

PeisajPeisajPeisajPeisajPeisaj

eminescianåeminescianåeminescianåeminescianåeminescianå
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EMINESCU ÇI CONTEMPORANII SÅI FOCÇÅNENI

Dumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanu

Aproape obsesiv, în toate discuÆiile pe care le purtam
cu regretatul poet focçånean Florin Muscalu despre
scriitorii çi cårturarii vrânceni de altå datå, revenea,
dinspre el, întrebarea dacå am gåsit pe undeva mårturia
trecerii lui Eminescu prin Focçani.

Cum eram în preajma centenarului morÆii poetului çi
aveam în program o ducumentare la Biblioteca
UniversitåÆii din Iaçi i-am promis cå voi încerca så gåsesc
ceea ce mie mi se pare mai important: mårturii ale întâlnirii
focçånenilor contemporani fie cu omul Eminescu, fie cu
opera sa.

Timpul fiind limitat, am consultat doar presa focçå-
neanå a anilor 1880 - 1890. Nu micå mi-a fost bucuria så
gåsesc în slova scriså confirmarea a ceea ce putea fi
doar o prezumÆie.

Mårturiile punctau întâlnirea marelui nostru poet cu
Focçanii, prin focçåneni, o întâlnire pe orbita spirituali-
tåÆii, cu reflexe în acÆiunea directå, implicitå în viaÆa
poetului çi-n recepÆionarea valorii çi personalitåÆii sale.
Este, credem, mult mai semnificativ decât o trecere
(neatestatå documentar dar posibilå) prin Focçani,
însoÆind trupa de teatru a lui Pascaly.

Råmâne de lårgit çi adâncit cercetarea, aceasta
presupunând timp, råbdare, cunoaçtere atentå a epocii.
Semnalåm doar faptul cå mårturii vin chiar din biografia
poetului: întâlnirea elevului Eminescu cu poezia
focçåneanului Dumitru Dåscålescu, cu actorul Ion
Lupescu; mai târziu, întâlnirea poetului Eminescu, în
cadrul „Junimei” sau în redacÆia unor ziare, cu poetul
focçånean Nicolae Pruncu, cu poetul, dramaturgul çi omul
de vastå culturå, Olånescu Ascanio, cu scriitorul Duiliu
Zamfirescu, cu marele cårturar Simion MehedinÆi çi,
poate, cu mulÆi alÆii peste care s-a açternut uitarea.

Cum, cred, timpul nu va mai avea multå råbdare cu
mine, cercetarea råmâne måcar o sugestie pentru tinerii
cercetåtori vrânceni.

Deocamdatå, pentru cå numårul revistei apare în iunie
çi din economie de spaÆiu, ne vom opri la mårturiile oferite
de presa timpului referitoare la ultimii ani de viaÆå ai
poetului, detaçând çi subliniind momentul aniversårii
primului an de la trecerea sa în nefiinÆå.

Çtiut este cå în 1887 - 1888, bolnav fiind, Eminescu
se retrågea la Botoçani, cu plecåri sporadice, fortuite, în
Bucureçti; existenÆa sa materialå devenise o problemå.
Deçi refractar colectelor publice, prin Harieta, poetul le-a
acceptat cu amåråciune1. Cei dintâi care au simÆit nevoia
såvârçirii unui asemenea gest au fost tinerii. Gestul
elevilor çi studenÆilor din Botoçani, Iaçi çi Bucureçti era
de apreciat nu atât pentru valoarea pecuniarå ci,
îndeosebi, prin semnificaÆii.

Printre listele de subscriere se numårau çi acelea

trimise de elevi Liceului NaÆional din Iaçi: „S-au primit de
la dl Petre Liciu2, elev la Liceul NaÆional din Iaçi 3 liste cu
nr. 31, 35 çi 38, toate în sumå de 40 fr.”3 Cum Petre Liciu
era coleg de claså cu Gh. Longinescu4, concetåÆeanul
såu çi cu Nicolae Iorga, listele inserau çi contribuÆiile
båneçti ale acestora.

ïn multe oraçe ale Æårii, tinerii, oamenii de teatru,
studenÆii au iniÆiat o serie de conferinÆe, spectacole ç.a.,
iar fondurile erau trimise poetului la Botoçani ori Bucureçti.
Asemenea gesturi, care onorau semnatarii çi demonstrau
inexplicabila neputinÆå a societåÆii de-a griji de soarta
omului care dådea chintesenÆa spiritualitåÆii româneçti,
s-au petrecut çi la Focçani sau au fost såvârçite de
focçåneni.

Ziarul „Adevårul”, care apårea în localitate, îçi anunÆa
cititorii, în articolul de fond „O conferinÆå pentru
Eminescu”, cå „luni, 4 ianuarie, ora 8 seara, în teatru, dl
Nicolai N.Såveanu va Æine o conferinÆå a cårui profit estea cårui profit estea cårui profit estea cårui profit estea cårui profit este
destinat poetului Eminescudestinat poetului Eminescudestinat poetului Eminescudestinat poetului Eminescudestinat poetului Eminescu” (s.n.), amintind, totodatå,
cå s-a mai Æinut în Focçani o asemenea conferinÆå, cu
acelaçi scop, în care „s-au aråtat meritele acestui poet”
çi cå ziarul a mai publicat un „articol amånunÆit în care
cercam a zugråvi pe Eminescu”.5

Erau iniÆialele aceluiaçi N.N.Såveanu, focçånean,
absolvent al FacultåÆii de Litere din Bucureçti în vara
anului 1889, ceea ce explicå cu limpeziciune resorturile
adânci, sentimentale çi spirituale ale acÆiunii sale.

ConferinÆa ce urma a se Æine, prilejuia autorului artico-
lului referirea la cuvântarea Æinutå de Al.VlahuÆå la Ateneul
din Bucureçti6 la articolul lui Titu Maiorescu din „Convorbiri
Literare” – „PoeÆi çi critici”.7 Subliniind locul lui Eminescu
în literatura românå çi plecând de la paralelismul
Eminescu-Alecsandri, autorul întåreçte cele spuse de
VlahuÆå çi Maiorescu, fåcând o amplå comparaÆie cu
Leopardi çi Victor Hugo.

Pentru mai multå înÆelegere a sensurilor çi pentru
bogåÆia de idei çi sentimente conÆinute, redåm mai pe
larg articolul.

«Cu prilejul acesta, scria autorul (cu siguranÆå
N.N.Såveanu, articolul fiind nesemnat), ne amintim de
conferinÆa Æinutå la Ateneul din Bucureçti, în care dl
VlahuÆå se cerea så facå un paralelism între Eminescu
çi Alecsandri çi, nu dupå multå vreme, dl Maiorescu a

1 G.Cålinescu - VVVVViaÆa lui EminescuiaÆa lui EminescuiaÆa lui EminescuiaÆa lui EminescuiaÆa lui Eminescu, Editura pentru literaturå,
1964, p. 327 çi urm.

2 Marele actor român, nåscut la Focçani
3 „Liberalul”, 6 iunie 1887, Botoçani
4 Marele savant çi profesor universitar, fiu al oraçului Focçani.
Clasica fotografie a poetului, cumpåratå de tânårul
Longinescu în 1890, îçi avea locul cuvenit pe biroul savantului
de mai târziu, cum îmi relatau, prin 1975, urmaçii acestuia
5 „Adevårul”, Focçani, anul al V-lea, nr. 2, duminicå, 2 ian.
1888
6 V.Râpeanu - VlahuÆå çi epoca sa VlahuÆå çi epoca sa VlahuÆå çi epoca sa VlahuÆå çi epoca sa VlahuÆå çi epoca sa, Bucureçti, Editura pentru
literaturå, 1966, p. 63 çi urm.
7 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem
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scris în „Convorbiri literare” un articol „PoeÆi çi critici” în
care zice: „Cine este mai mare poet, Eminescu sau
Alecsandri?”

Så limpezim chestiunea printr-o paralelå din douå
literaturi stråine: de la Leopardi avem numai 34 de poezii,
toate sunt admirabile. De la V.Hugo avem sute de poezii
çi drame çi romane, unele sunt contestabile. Cine este
mai mare poet, Leopardi sau V.Hugo?

Dacå este vorba numai de poezia liricå, çi încå
înlåuntrul poeziei lirice, numai de exprimarea cea mai
frumoaså a unei adânci melancolii în mijlocul aspirårii
spre ideal çi totodatå a celei mai amare satire, Leopardi
este neajuns çi stå deasupra lui V.Hugo.»

Çi conchide: „Dacå din cele 60 de poezii ale lui
Eminescu, în adânca lor melancolie, çi în amåråciunea
lor satiricå, am lua pe cele mai bune çi le-am pune cu
sutele de poezii lirice ale lui Alecsandri în eleganÆa lor
stråvezie çi în simplitatea lor gingaçå, discuÆia ar fi cu
putinÆå.”

Este poate prima apropiere fåcutå între Leopardi çi
Eminescu în exegeza operei poetului.

Justificând scopul conferinÆei, autorul articolului con-
tinua: „Când, deci, un critic distins ca dl Maiorescu vine
çi ne spune cå poÆi discuta, întru ce priveçte poezia liricå,
dacå Eminescu e sau nu mai mare poet decât Alecsandri,
pricepe fiecare cå un asemenea om meritå cel puÆinpricepe fiecare cå un asemenea om meritå cel puÆinpricepe fiecare cå un asemenea om meritå cel puÆinpricepe fiecare cå un asemenea om meritå cel puÆinpricepe fiecare cå un asemenea om meritå cel puÆin
så albå cu ce så-çi ducå viaÆa de azi pe mâineså albå cu ce så-çi ducå viaÆa de azi pe mâineså albå cu ce så-çi ducå viaÆa de azi pe mâineså albå cu ce så-çi ducå viaÆa de azi pe mâineså albå cu ce så-çi ducå viaÆa de azi pe mâine. (s.n.)
Çi când çtim sigur cå el, în aceste momente este bolnav
çi are nevoe de bani spre a-çi cåuta de sånåtate, socotim
cå nimeni nu va desaproba o conferinÆå a cårui produs e
menit så i se trimeatå lui”.

ïn final, autorul face apel cåtre focçåneni: „Facem,
deci, un apel cålduros la toÆi câÆi înÆeleg de câtå însemnå-
tate e literatura pentru naÆiune çi-i rugåm så vinå în
ajutorul unui poet atât de distins ca Eminescu çi care în
viaÆa lui a avut atât de suferit”.8

ConferinÆa urma så se încheie prin recitarea „uneia
dintre cele mai frumoase bucåÆi din literatura noastrå
(sigur, „Luceafårul” n.n.) de cåtre distinsul çi venerabilul
poet N.Pruncu”,9 iar articolul se încheia cu reproducerea
integralå a poeziei lui Al.VlahuÆå – Lui EminescuLui EminescuLui EminescuLui EminescuLui Eminescu.

Adeziunea focçånenilor la acest gest este confirmatå
çi de catrenul semnat de Gh. Mane, adresat „Junelui
domn Nicolae N.Såveanu, conferenÆiarul în beneficiulconferenÆiarul în beneficiulconferenÆiarul în beneficiulconferenÆiarul în beneficiulconferenÆiarul în beneficiul
eminentului poet Eminescueminentului poet Eminescueminentului poet Eminescueminentului poet Eminescueminentului poet Eminescu” (s.n.)10

SemnificaÆia unor asemenea gesturi era subliniatå
«frumos dar dureros în „Românul” de lunea trecutå (cum
scria „Familia” în numårul såu din 6 noiembrie 1887) de
dl Delavrancea: „Eminescu a scris bucåÆi care ar fi miçcat
pe un popor cu literaturå veche, bogatå çi serioaså.
Eminescu ar fi fost mare çi cåutat çi în patria lui Dante, în
patria lui Molière, în patria lui Shakespeare, Eminescu
moare în såråcie... Poeziile lui Eminescu, marea glorie a

literaturii româneçti sunt date la o parte, iar autorul lor
redus la atâta såråcie çi nefericire din cauza
indiferentismului celor culÆi, încât amintirea mizeriei lui
va stråbate ca o neçtearså ruçine a epocii noastre”».11

La 15 iunie 1889, Eminescu trecea în nefiinÆå; pe 17
iunie, pe ultimul såu drum, era însoÆit, alåturi de Titu
Maiorescu, Th. Rosetti, M.Kogålniceanu ç.a., çi de
focçåneanul N.N.Såveanu, de mulÆi tineri studenÆi, printre
care çi vrânceanul Simion MehedinÆi.12

ïn toamna aceluiaçi an, „Familia” publica un apel
pentru ridicarea, la mormântul poetului, a unui „monu-
ment de piatrå, înconjurat de grilaj çi plantaÆii”. ïn acest
scop se constituise un cabinet din care, alåturi de
Th.Rosetti, J.C. Negruzzi, dr. Neagoe, I.L.Caragiale, Titu
Maiorescu, N.Mandrea, A.Chibici Râvneanu, M.Bråtianu,
fåcea parte çi Nicolae N.Såveanu.13

Un an mai târziu, la 15 iunie 1890, la prima aniversare
a morÆii lui Eminescu, în faÆa mormântului poetului,
singurul vorbitor a fost N.N.Såveanu. „Cuvântarea d-lui
Såveanu, bine simÆitå çi gânditå, a produs o foarte
puternicå impresie asupra auditoriului de faÆå”.14

Cum aceastå cuvântare a råmas necunoscutå,
pierdutå în paginile ziarului focçånean, neregåsindu-se
nicåieri vreo referire cât de fugarå, o redåm integral în
finalul materialului de faÆå. Mai mult, credem cå ea poate
fi reintegratå nu numai istoriei culturale locale, ci çi
exegezei eminesciene. Ziarul o publica cu titlul „Aniver-Aniver-Aniver-Aniver-Aniver-
sarea moartei lui Eminescusarea moartei lui Eminescusarea moartei lui Eminescusarea moartei lui Eminescusarea moartei lui Eminescu” (s.n.).15

Cuvântarea focçåneanului N.N.Såveanu depåçeçte
ca interes ocazionalul cuprinde afirmaÆii pertinente çi

8 „Adevårul”, Focçani, nr.2, duminecå, 2 ian. 1888, p.1
9 Focçånean, poet minor, membru al „Junimei”, cultivat de
„Convorbiri literare”
10 „Så-Æi fie cåminul rai de fericire/ Zilele într-însul mândre
sårbåtori,/ Så poÆi face bine fårå såvârçire,/Celor ce-s în lipså
çi-ajutor Æi’implor.” în „Cavalul”, Focçani, anul 1, nr. 34, 23
ianuarie 1888, p. 3

11 Petru Vintilå - Eminescu – roman cronologic Eminescu – roman cronologic Eminescu – roman cronologic Eminescu – roman cronologic Eminescu – roman cronologic, Editura
Cartea Româneascå, 1972, p. 722
12 Caietele Mihai EminescuCaietele Mihai EminescuCaietele Mihai EminescuCaietele Mihai EminescuCaietele Mihai Eminescu, vol. II, 1974, Bucureçti, Editura
Eminescu, p. 217
13 Petru Vintilå - op.cit.op.cit.op.cit.op.cit.op.cit., p. 807
14 „Cavalul”, Focçani, nr. 47, 24 iunie 1890, p.2
15 Ibidem
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durabile referitoare la felul cum l-au înÆeles çi simÆit
contemporanii pe Eminescu; este, poate, una dintre cele
mai frumoase cuvântåri Æinute la cåpåtâiul poetului çi,
desigur, o relatare plinå de adevår çi simÆire a primei
aniversåri a morÆii acestuia.

Comentariile se pot adânci dar låsåm cititorului
bucuria de a le face dupå vrerea çi tråirea sa.

Cum çi amånuntul capåtå, peste veac, alte dimen-
siuni atunci când este vorba de Eminescu, redåm çi con-
semnarea din finalul articolului: „N-a vorbit nimeni dupå
Dsa çi la orele 6½ studenÆii çi-au luat drumul înapoi în
oraç...

Pe mormânt, afarå de cununa studenÆilor, a mai depus
Dra Andrei çi o frumoaså lirå din flori de tei, a depus Dl
dr. Neagoe, la cåpåtâiul poetului.”16

Am credinÆå, çi-mi doresc din tot sufletul så fie aça,
cå çi noi, cei de azi, intraÆi în cel de al doilea veac scurs
de la såvârçirea poetului în faÆa mormântului lui Eminescu
simÆim durerea noastrå aidoma durerii lor çi putem repeta,
fårå reÆinere, cuvintele din finalul articolului: „Astfel a fost
aniversatå aceastå zi atât de tristå çi atât de scumpå
tuturor acelora ce-l au în gând çi inimå pe Eminescu”.

La un an de la stingerea marelui nostru poet, studenÆii
universitari au fåcut o procesiune la monument, depunând
o coroanå. Acolo N.N.Såveanu, fiul Putnei, absolvent al
FacultåÆii de litere, Æinu o cuvântare. O reproducem inte-
gral:

N.N.SåveanuN.N.SåveanuN.N.SåveanuN.N.SåveanuN.N.Såveanu

Aniversarea moartei
lui Eminescu

Pe cerul sårac de stele al literaturii româneçti, acum,
vreo treizeci de ani, apåru un luceafår, „frumos cum
numa-n vis se aratå”, un înger trimiÆându-çi razele pe
„påmântul acesta råtåcitor”.

Ani d-a rândul strålucit-a, pe fiecare zi razele-i erau
mai pline de farmec, înså cei ce erau pe påmânt, obosiÆi
de munca de fiecare zi, când veneau seara, se dau
odihnei aça cå numai izvoarele çi codru aveau parte de
strålucirea lui.

ïn 1883, împrejurårile îndreaptå ochii celor tineri spre
albastru senin çi aceçtia descoperå abia atunci comoara
ce sta de nimeni zåritå de vreme îndelungatå.17

Uimitå de focul ce avea în privire-i luceafårul, gene-
raÆia tânårå sta privind încremenitå la el, çi „våzându-l
azi, våzându-l mâine”, se pomeni îndrågostitå de el.

ïn focul acestei dragoste ea îl rugå: „Cobori în jos
lucefår blând-çi viaÆa-mi lumineazå”.

Açteptarea înså îi fu zadarnicå, rugåmintea-i nu fu
ascultatå, dragostea tinerei generaÆii era o dragoste fårå
noroc, de vreme ce sus pe bolta tåriilor nu mai era
luceafårul ce lucea, ci icoana lui.

Cåci, când noi tinerii întâlnisem un poet çi pricepusem
valoarea, când, råscolind dintru început literatura noastrå,

16 Ibidem
17 Referire la prima ediÆie a volumului de Poezie Poezie Poezie Poezie Poezie de Mihai
Eminescu 18 „Cavalul”, Focçani, nr. 47, 24 iunie 1890, p. 2

pe altul asemenea lui nu gåsim, era prea târziu.
Era prea târziu de vreme ce poetul spusese:
„Unde-s çirurile clare din viaÆa-mi så le spun?
Ah, organele-s sfårâmate çi maestrul nebun”
Ca compensare am sorbit atunci ce scrisese dânsul,

fåcuråm çi pe cei mai în vârstå ca noi så doreascå a çti
cine e cel pentru care avem atâta admiraÆie, çi cel råzvråtit
gåsi în el un tovaråç, cel sceptic întâlni adevårul, båtrânul
îçi aminti tot ce a simÆit mai demult, iar sufletele aprinse
ascultarå cu nesaÆ în cuvintele pline de patimå, ce
dragostea i le insuflase lui.

Durerea ce se oglindea în obrazul lui frumos întocmit,
ne durea çi pe noi, lacrimile ce le varså lângå sicriul dragei
lui ne fåcea så plângem çi admiraÆia ce arata pentru trecut,
sfatul de a råmâne reci la toate ce se petrec în lumea
asta ne då måsura adâncei lui simÆiri çi ne fåcea så
regretåm cå am venit noi prea târziu pentru a-i recunoaçte
valoarea, çi cå el murise ca scriitor mai înainte de a ne
spune tot ce gândea.

Iar când s-a consumat çi corpul ce purta cerul nebun
acuma, când n-a mai råmas decât o maså neînsufleÆitå
din ceea ce era numai viaÆå çi gândire înaltå, mai de
demult, când „cel pe care gândul îl dusese cu mii de
veacuri înainte çi cuprinsese întreg universul”, era Æintuit
în patru scânduri, cei ce îl iubeam, fårå podoabe, fårå
sicriu bogat, l-am adus în amurgul serei în acest låcaç
de odihnå.

La aceastå înmormântare n-au fost nici suliÆi, nici surle,
a fost înså o întristare, cum rar se vede, ce ducea lacrimi
în ochii celor ce întovåråçisem pe poet, deoarece çtiam
cu toÆii cå pentru vecie ne despårÆeam în acele momente
çi de cea din urmå råmåçiÆå a celui ce fusese odinioarå
aça de strålucitor.

Çi acum, dupå trecerea de un an, când s-a uscat
Æårâna ce acoperå mormântul såpat în amurgul serii, ca
dovadå cå e vie amintirea adâncului gânditor, prietenii
venim în mare numår så plângem la creçtetul celui ce a
turnat „în forme noue limba veche çi înÆeleaptå”.

Iar când depunem aceastå coroanå, eu, cel care må
aflu aproape de tine, corp neînsufleÆit ce ai menirea så
ne vorbeçti de genialul poet viu, så exprim durerea ce
toÆi am simÆit-o când tu, cel ce nu mai tråieçti, te-ai dus
dintre noi.

Dacå ne pare råu de o floare ce o rupe vântul sau o
arde soarele, dacå ne pune pe gânduri pråbuçirea la
påmânt a unui brad tânår çi verde, apoi ce mult a trebuit
så suferim când te-am privit dispårând pentru tot-d’a-una
pe tine cel care ne serveçti drept ideal.

De aceea, iartå-ne dacå venim så-Æi tulburåm odihna,
iartå-ne dacå, în mijlocul durerii, çtiind cå e mai bine a fi
decât a nu fi, te întrebåm:

„De ce ai murit geniu cu faÆa ta palå?”
ïnså
„Suflarea ta caldå nu poate så vie,
Iar graiul tåu dulce pe veci este mut
Ce eri a fost geniu, aståzi e lut”.
Deci, nu ne råmâne, drept mângâiere, decât, în semn

de neclintitå admiraÆie, dupå dorinÆa ta, så îÆi frângem
din teiul cel sfânt o creangå, så o îngropåm cu grijå çi s-o
stropim cu lacrimile noastre.

„SimÆi-o-vei odatå umbrind påmântul tåu
Mereu noi vom plânge
Tu vei dormi mereu”.18
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PÅDUREA EMINESCU

Gheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe Istrate

Un rege al fotografiei din România – l-am numit pe
regretatul IoniÆå G.Andron din Negreçti-Oaç, dupå ale
cårui fotografii cu chipurile dacilor liberi au fost modelate,
în cearå, în Muzeul Omului din celebrul complex
„George Popidou” din Paris, figurile reprezentative ale
fiinÆei umane – a fost cel dintâi împåtimit care mi-a vorbit
despre Pådurea EminescuPådurea EminescuPådurea EminescuPådurea EminescuPådurea Eminescu. Povestea lui m-a cutre-
murat prin ineditul unei viziuni necuprinse pânå atunci
în închipuirea mea.

A scrie cu o pådure întreagå numele Poetului, iatå o
idee demnå de un suveran al iubirii, un omagiu reîntors
Creatorului însuçi, care, iniÆial, le-a proiectat pe toate la
o propoziÆie nu mult mai mare decât o poate concepe
omul erodat al anotimpului nostru. Çi totuçi... ïntru
cinstirea lui Eminescu, generaÆii dupå generaÆii de admi-
ratori, un popor întreg, au simÆit totdeauna nevoia de
a-çi dura preÆuirea ori recunoçtinÆa faÆå de cel care, ales
de destin, a înålÆat rostirea româneascå în universalitate.

Din prea-plinul unei astfel de cucernicii, iatå repo-
vestitå fapta unor oameni ai påmântului, care au çtiut
într-un fel aparte så omagieze numele Poetului.

ïn vara anului 1939, ostaçii Diviziei a 20-a infanterie,
în frunte cu comandantul lor, generalul Pion Georgescu,
mobilizaÆi så organizeze apårarea PorÆii Someçului în
faÆa primejdiei fasciste, s-au hotårât så depunå
împreunå mårturie de credinÆå întru cinstirea lui Mihai
Eminescu, de la a cårui moarte tocmai se împlineau 50
de ani. ïn arhiva Ministerului Apårårii NaÆionale, în
Fondul 3027, dosar 8736, filele 169 - 172, stå depozitatå,
în cuvinte simple dar tocmai de aceea de cea mai înaltå
simÆire româneascå, mårturia a însuçi bravului general
Pion Georgescu: „Am hotårât atunci, ca în amintirea
lui, çi în faÆa centrului de rezistenÆå ce lucram pe muntele
Gutâiului (...) så-i ridicåm un monument viu, scriind
literele numelui lui cu 10.000 de brazi aduçi din regiune
çi de la aceeaçi înålÆime (650 m altitudine, n.n.). Mai
întâi am obÆinut de la locuitorii comunei Seini-Racça
terenul – se-nÆelege, convingându-i çi însufleÆindu-i çi
pe ei pentru aceastå idee... Am cåutat apoi puieÆii de
brad în pådurile regiunii çi pepinierele ocoalelor silvice.
Am dispus scoaterea brazilor çi am organizat transportul
lor în târguçorul Seini, unde era postul de comandå al
diviziei, pentru ca de acolo, montându-i pe samare de
cai çi catâri, så-i ridic la 650 m altitudine. Am scåpat çi
am amenajat terenul poienii. Am pus så se determine
locul literelor prin profilele fåcute pe teren (...), så fie
våzute astfel din piaÆa Seinilor, precum çi din diferite
porÆiuni ale çoselei naÆionale çi cåii ferate Baia Mare-
Satu Mare”.

Çi iatå cum justificå inimosul general fapta ostaçilor
såi: „Treceam de la såparea trançeelor pentru apårare,

la aceea a unei trançee mai puternice, aceea a plantårii
cu brazi în påmântul de acolo, din æara Oaçului, çi acolo,
la Poarta Someçului, a numelui lui Eminescu, care çtiam
çi eu, çi ei cå este çi va råmâne cea mai straçnicå
fortificaÆie ce puteam ridica acolo...”

Çi vremea a curs neîntreruptå, brazii au crescut ca
o proprie semnåturå a naturii, påmântul s-a legånat sub
lumina soarelui çi a stelelor, purtând împreunå numele
celui mai mare poet al românilor, scris cu o pådure
întreagå.

Dar le-a fost dat hotarelor istoriei transilvånene så
cunoascå, vremelnic, desprinderea de Patria-mumå. Çi
atunci, dupå odiosul Dictat de la Viena din 1940, sub
apåsarea crivåÆului învråjbirii, nu dupå mulÆi ani, securi
duçmane au retezat pådurea çi au smuls rådåcinile, iar
pe buturugile înnegrite çi pe gropile despicate în trupul
Transilvaniei a râs iaråçi, pentru o vreme, triumful
violenÆei. Dar în consens cu febrilitatea evenimentelor,
natura româneascå, reparatorie, a hrånit abundent çi
cu statornicie alveolele påmântului råscolit, råsturnând
în ele seminÆe noi çi mir, culese de-aiurea, din Luceafår
çi din solul matern, din cele patru vânturi, astfel cå
numele lui Eminescu a Æâçnit în tårii pe trunchii drepÆi
de fagi çi de brazi, cu o nouå çi încrâncenatå putere,
colorându-çi reînvierea cu frunziçurile înfråÆite ale întregii
vieÆuiri româneçti.

Pådurea Eminescu existå; ea este rodul unui act de
jertfå dar çi de magie naturalå. Ne trebuie doar aripi s-o
privim. Adicå så facem acel mic efort de a ne ridica
sufletul în raza stelei çi a o privi în întreaga ei måreÆie.
Numai cel care crede poate privi cu adevårat.

Un munte respirând prin numele lui Eminescu.Un munte respirând prin numele lui Eminescu.Un munte respirând prin numele lui Eminescu.Un munte respirând prin numele lui Eminescu.Un munte respirând prin numele lui Eminescu.
Imagine reproduså dupå un desen de epocåImagine reproduså dupå un desen de epocåImagine reproduså dupå un desen de epocåImagine reproduså dupå un desen de epocåImagine reproduså dupå un desen de epocå

de Alex. Donici.de Alex. Donici.de Alex. Donici.de Alex. Donici.de Alex. Donici.
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UN DOCUMENT ÇI... ENIGMELE LUI

Ilie TIlie TIlie TIlie TIlie Torsanorsanorsanorsanorsan

ïntr-un articol cu acest titlu, publicat în revista de
culturå, „Al cincilea anotimp”, Oradea, anul IV, nr. 3,
2000, am prezentat rezultatele unei analize statistice a
textului interogatoriului luat lui Eminescu, în ospiciul din
strada Plantelor, la 12 iunie 1889. Acest studiu a apårut
çi în lucrarea lui N.Georgescu, Moartea antumå a luiMoartea antumå a luiMoartea antumå a luiMoartea antumå a luiMoartea antumå a lui
EminescuEminescuEminescuEminescuEminescu, ed. Cartier, 2002, p. 17 - 30.

Referitor la acest document Theodor Codreanu în
cartea sa, Dubla sacrificare a lui EminescuDubla sacrificare a lui EminescuDubla sacrificare a lui EminescuDubla sacrificare a lui EminescuDubla sacrificare a lui Eminescu, 1999,
p.159, scrie urmåtoarele: „Interogatoriul luat de
Gheorghe Bursan (Bursen) este ultima tragi-comedie
masonicå înscenatå lui Eminescu. Bursan era Maître,
adicå maistru in ierarhia masonicå. ïn el a avut încre-
dere, se vede, Maiorescu. Interogatoriul luat constituie
un act juridic, deci hotårâtor  în a marca destinul poetului
çi a pecetlui pentru eternitate starea de nebun
irecuperabil.”

N. Georgescu, numårând, în anumite condiÆii, cuvin-
tele din întrebårile çi råspunsurile interogatoriului, ajunge
la urmåtoarea concluzie: „...relaÆiile numerice dintre
cuvinte sunt suspect de exacte ceea ce înseamnå cå
actul, în întregul såu, este un fals. Cade dintr-un condei
valoarea probatorie a acestui act.”

ïn cartea sa, N.Georgescu prezintå çi urmåtoarele
date, importante pentru demersul nostru:

- Textul acestui document a fost editat prima oarå
de cåtre Radu D.Rosetti în „Adevårul literar çi artistic”
din 27 septembrie 1922;

- Dosarul cu nr. 645 din 1889 care conÆine originalul
acestui document s-a pierdut;

- EdiÆia academicå reproduce actul dupå ediÆii
anterioare. Radu D.Rosetti însuçi îçi reia textul din
„Adevårul literar çi artistic” într-un volum. Sunt înså
diferenÆe de un cuvânt sau douå – pe care nu le luåm în
seamå...

Analiza statisticå pe care am efectuat-o, a evidenÆiat
mai multe relaÆii numerice între cuvintele çi literele
întrebårilor çi råspunsurilor interogatoriului, precum çi
unele „mesaje” care ar fi putut fi disimulate în acest text,
toate acestea susÆinând concluzia lui N.Georgescu, mai
precis prima ei parte çi anume cå: „relaÆiile numerice
dintre cuvinte sunt suspect de exacte”.

Reluând cercetarea acestui document, am ajuns la
concluzia cå, råspunsul la întrebarea a patra din
interogatoriu reprezintå de fapt expresia biblicå: „ALE
TALE DINTRU ALE TALE, EMINESCU”.

Dacå este aça atunci rezultå cå într-adevår
documentul acesta este un fals.

Supunem analizei celor interesaÆi, elementele care
ne-au condus la aceastå concluzie.

Reamintim textul întrebårii a patra din interogatoriu

çi råspunsul la ea:

Cine e Poenaru care te-a lovitCine e Poenaru care te-a lovitCine e Poenaru care te-a lovitCine e Poenaru care te-a lovitCine e Poenaru care te-a lovit?
Un om bogat care are 48 de moçii, 48 de râuri, 48

de garduri, 48 de case, 48 de sate çi care are 48 de
milioane.

Din expresia biblicå „ALE TALE DINTRU ALE TALE”,
notând numårul de litere din fiecare cuvânt, obÆinem
structura numericå 3 4 6 3 43 4 6 3 43 4 6 3 43 4 6 3 43 4 6 3 4.

Så consideråm primele cinci cuvinte din råspuns,
care sunt precedate de numårul 48 çi så le scriem în
urmåtoarea ordine:

CASE      MOSII      GARDURI       SACASE      MOSII      GARDURI       SACASE      MOSII      GARDURI       SACASE      MOSII      GARDURI       SACASE      MOSII      GARDURI       SATE      RÂURITE      RÂURITE      RÂURITE      RÂURITE      RÂURI

Dacå, pentru fiecare dintre aceste cuvinte notåm
numårul de litere pe care le conÆine, obÆinem structura
numericå 4 5 7 4 54 5 7 4 54 5 7 4 54 5 7 4 54 5 7 4 5  çi dacå din fiecare numår scådem
o unitate, obÆinem structura, 3 4 6 3 4, identicå cu aceea
obÆinutå din expresia biblicå.

Deci, pentru a obÆine expresia biblicå din cele cinci
cuvinte din interogatoriu care sunt precedate de numårul
48, ele trebuie scrise în ordinea de mai sus çi din fiecare
dintre ele trebuie eliminatå câte o literå, urmând så
stabilim care literå se eliminå din fiecare cuvânt.

Så consideråm urmåtoarea substituÆie:

   A       B     C      D     E   ...      X      Y       Z
   1       2      3      4      5   ...    24     25      26
 27     28    29    30    31   ...    50      51     52
  -1     -2     -3     -4     -5   ...   -24    -25    -26
-27   -28   -29   -30   -31   ...   -50    -51    -52

în care fiecare literå are patru reprezentåri cifrante (çi
nu cifrate), acestea fiind cele patru numere, douå
pozitive çi douå negative, care se gåsesc pe coloana
literei respective. Astfel, litera A se poate cifra prin
oricare dintre numerele: 1, 27, (-1), (-27), iar la descifrare
(operaÆia inverså cifrårii), oricare dintre numerele: 5, 31,
(-5), (-31) reprezintå litera E etc.

Cu aceastå substituÆie vom descifra cele cinci cuvinte
din interogatoriu, scrise în ordinea stabilitå, dupå ce în
prealabil eliminåm câte o literå din fiecare, procedând
astfel:

Fiecare literå va fi înlocuitå cu rangul ei din alfabetul
normal ordonat (aceste ranguri se aflå în prima linie a
tabelului de mai sus), apoi la aceste ranguri li se adunå
numerele (pozitive sau negative) aparÆinând cheii de
descifrare, se fac calculele iar numerele rezultate se
descifreazå cu substituÆia de mai sus, adicå se

eminescianåeminescianåeminescianåeminescianåeminescianå



13SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003

înlocuiesc cu literele care au aceste numere drept
reprezentåri cifrante, deci se gåsesc în aceeaçi coloanå
cu litera respectivå.

Så consideråm primele douå cuvinte din ordonarea
prezentatå anterior, adicå, CASEMOSII, secvenÆå din
care eliminåm prima çi a opta literå, respectiv C çi I,
aflate deci la o distanÆå de 7 litere în secvenÆå, iar
succesiunea rezultatå o descifråm cu substituÆia
prezentatå, conform cu procedura stabilitå, folosind
urmåtoarea cheie de descifrare (0 - 7  0  7  -14  -7  -14),
adicå:

A     S      E    M     O     S      IA     S      E    M     O     S      IA     S      E    M     O     S      IA     S      E    M     O     S      IA     S      E    M     O     S      I
1    19       5    13    15    19      9
0    -7       0     7   -14    -7  -140    -7       0     7   -14    -7  -140    -7       0     7   -14    -7  -140    -7       0     7   -14    -7  -140    -7       0     7   -14    -7  -14
1    12       5    20      1    12     -5
A      L      E      T      A      L      E

deci, din cuvântul CASE a rezultat cuvântul ALE, iar
din cuvântul MOSII, a rezultat cuvântul TALE.

Este important de reÆinut structura cheii de descifrare.
Astfel se observå cå, pentru consoanele råmase din

cele douå cuvinte, numerele din cheie cu care ele se
descifreazå formeazå structura simetricå (-7, 7, -7), iar
pentru vocale, numerele din cheie cu care se
descifreazå formeazå structura (0, 0, -14, -14), în care
ultimele douå numere reprezintå dublul lui (-7), ele
modificând vocalele din al doilea cuvânt.

Så consideråm secvenÆa formatå din al treilea çi al
patrulea cuvânt din ordonarea folositå,

G A R D U R I S A T EG A R D U R I S A T EG A R D U R I S A T EG A R D U R I S A T EG A R D U R I S A T E

Deoarece structura (-7, 7, -7) folositå în cheia
anterioarå pentru descifrarea consoanelor, are
continuarea logicå (7, -7), vom folosi aceastå
succesiune pentru a descifra prima literå din gruparea
de mai sus, adicå consoana G çi litera de pe locul opt,
adicå consoana S, distanÆa dintre aceste douå litere în
succesiunea formatå din cele douå cuvinte, fiind egalå
cu 7.

Deoarece secvenÆa pe care o analizåm, începe cu
al treilea cuvânt din ordonarea folositå, vom elimina litera
a treia, adicå R çi litera a zecea, adicå T, distanÆa în
secvenÆå între aceste douå litere este egalå cu 7.

Pentru literele råmase avem:

  G    A     D    U    R     I     S    A    EG    A     D    U    R     I     S    A    EG    A     D    U    R     I     S    A    EG    A     D    U    R     I     S    A    EG    A     D    U    R     I     S    A    E
  7     1      4    21   18     9    19    1     5
  7  -21     0     0     0    0    -7    0     07  -21     0     0     0    0    -7    0     07  -21     0     0     0    0    -7    0     07  -21     0     0     0    0    -7    0     07  -21     0     0     0    0    -7    0     0
14  -20      4    21   18     9   12     1     5
  N     T     D     U     R     I      L    A     E

deci, din cuvântul GARDURI a rezultat secvenÆa
NTDURI care este o anagramå pentru cuvântul
DINTRU, iar din cuvântul SATE a rezultat secvenÆa LAE
care este o anagramå a cuvântului ALE.

Numårul (-21) folosit în cheie pentru descifrarea

vocalei A, este triplul numårului (-7), aceastå vocalå
aparÆinând celui de-al treilea cuvânt din ordonarea
folositå.

Ultimul cuvânt din cele cinci, RÂURI, dupå eliminarea
literei de pe locul trei çi adunarea cheii (28,0,-56,-14)
devine:

 RRRRR  A     R      I A     R      I A     R      I A     R      I A     R      I
18  1    18      9
2828282828  0   -56  -14 0   -56  -14 0   -56  -14 0   -56  -14 0   -56  -14
46  1    -38    -5
 T  A       L     E

çi în acest caz, numerele care formeazå cheia sunt
multipli ai numårului 7, dar simetria observatå la cheile
anterioare nu se mai regåseçte.

Am putea presupune cå acest cuvânt este greçit.
Dacå, de exemplu, în locul lui ar fi fost cuvântul STÄNE,
dupå eliminarea literei N am fi obÆinut:

  S    T    A     E  S    T    A     E  S    T    A     E  S    T    A     E  S    T    A     E
19   20      1     5
-7     7   -21    0-7     7   -21    0-7     7   -21    0-7     7   -21    0-7     7   -21    0
12   27   -20     5
  L    A       T     E

secvenÆa finalå fiind o anagramå a cuvântului TALE, iar
cele douå consoane, S çi T au fost descifrate prin
numerele (-7) çi 7 iar vocala A prin (-21) exact ca çi în
cazurile precedente.

Pentru ultimul cuvânt din acest råspuns, precedat
de numårul 48, avem:

M    I    L     I     O    A   N   EM    I    L     I     O    A   N   EM    I    L     I     O    A   N   EM    I    L     I     O    A   N   EM    I    L     I     O    A   N   E
13   9  12     9   15      1  14   5
  0   0   7  -14  14  14    0   0  0   0   7  -14  14  14    0   0  0   0   7  -14  14  14    0   0  0   0   7  -14  14  14    0   0  0   0   7  -14  14  14    0   0
13   9  19    -5   29   15   14   5
 M   I    S      E    C    O    N   E

secvenÆa finalå, prin anagramare, conduce la cuvântul,
EMINESCO. Çi în acest caz, pentru descifrarea
consoanelor s-a folosit numårul 7 iar pentru descifrarea
vocalelor s-au folosit numerele, 14 çi (-14).

Dar în interogatoriu mai existå un cuvânt care este
precedat de un numår, el se afla în finalul råspunsului
la întrebarea a treia, având urmåtoarea formulare:

STIU 64 DE LIMBISTIU 64 DE LIMBISTIU 64 DE LIMBISTIU 64 DE LIMBISTIU 64 DE LIMBI

Dacå din cuvântul LIMBI eliminåm litera a doua çi
aplicåm cheia de descifrare, (7, 7, 7, -14) obÆinem:

  L    M  B      I  L    M  B      I  L    M  B      I  L    M  B      I  L    M  B      I
12   13   2      9
  7    7   7   -14  7    7   7   -14  7    7   7   -14  7    7   7   -14  7    7   7   -14
19   20   9     -5
  S    T    I      E
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deci s-a obÆinut cuvântul ÇTIE. Çi în acest caz
consoanele au fost descifrate cu numårul 7 iar vocala
cu numårul (-14).

Dar, numårul 64, care precede acest cuvânt este 64
= 8x8 çi atunci eliminând din cuvânt litera a patra çi
folosind pentru descifrarea consoanelor tot numårul 7,
iar pentru descifrarea vocalelor numårul (-56), dedus
din 7x8=56, rezultå:

  L      I     M    I  L      I     M    I  L      I     M    I  L      I     M    I  L      I     M    I
12      9    13    9
  7  -56     7 -56  7  -56     7 -56  7  -56     7 -56  7  -56     7 -56  7  -56     7 -56
19   -47   20  -47
 S      U     T    U

adicå cuvântul „ÇuÆu”, numele doctorului implicat în
tratamentul mercurial aplicat lui Eminescu.

Dupå cum se observå, acest sistem de cifrare este
„tributar” numårului 7 (çapte). Astfel:

- Dacå se analizeazå structura cheilor de descifrare
folosite, se constatå cå, numerele care compun aceste
chei sunt 0, 7 sau multiplii numårului 7;

- Dacå excludem cuvântul RÄURI se constatå cå
numerele din chei cu care se descifreazå consoanele

din toate celelalte cuvinte, sunt numai 0, 7 çi (-7), iar
numerele cu care se descifreazå vocalele sunt: 0, 14,
(-14) çi (-21), deci în acest caz cheile sunt formate cu
ajutorul a çase numere distincte: 0,  7,  14,  (-7), (-14),
(-21), çase fiind çi numårul de apariÆii ale numårului 48
în råspunsul la întrebarea a patra.

Mai mult, numårul 48 are ca divizori primi numerele:
1, 2, 3, iar cele çase numere distincte cu care se constru-
iesc cheile de descifrare, se obÆin din cele trei numere
prin înmulÆirea cu 0 (zero) çi 7 (abstracÆie fåcând de
semn).

- Pentru patru din cele cinci cuvinte din care a trebuit
så eliminåm câte o literå, literele eliminate se gåsesc,
douå câte douå, la distanÆa de 7 litere între ele.

Aceastå „subordonare” faÆå de numårul 7, poate fi
puså în legåturå (deci „semnalatå”) cu urmåtoarele
elemente:

- ïn interogatoriu apar explicit 7 numere, o datå 64 çi
de çase ori 48;

- Textul celei de a patra întrebåri are 7 cuvinte, în
ipoteza cå „TE-A” se numårå ca douå cuvinte;

- Numele celui care a luat interogatoriu, GHEORGHE
BURSAN, conÆine 14=7x2 litere.

EMINESCU ÎN VIZIUNEA  STEINLEN

Ion C.RogojanuIon C.RogojanuIon C.RogojanuIon C.RogojanuIon C.Rogojanu

PuÆini sunt artiçtii din afara fruntariilor României
care au ilustrat versul lui Eminescu. Aceasta nu
pentru cå lirica sa ar fi „aproape intraductibilå”, cum
pripit aprecia, în anul 1956, un critic de artå din
România. ColecÆia de stampe a Bibliotecii Academiei
Române posedå patru gravuri - litografii, din care trei
au fost prezentate în expoziÆie. Creatorul este
Alexandru Theophile-Samuel SteinlenAlexandru Theophile-Samuel SteinlenAlexandru Theophile-Samuel SteinlenAlexandru Theophile-Samuel SteinlenAlexandru Theophile-Samuel Steinlen. Cine a fost
Steinlen?

Nåscut la Laussane – ElveÆia, în anul 1852,
Steinlen provenea dintr-o familie de artiçti. Nedorind
så urmeze îndemnul tatålui såu, care voia ca fiul så
devinå scriitor, la 16 ani abandoneazå çcoala. Intrå
ucenic la un bijutier. Dar destinul såu era altul. Pleacå
din ElveÆia în FranÆa. Se angajeazå la o tipografie,
unde face desene industriale, coperÆi de cårÆi, vignete.
ïn anul 1880, o „pisicå-afiç”, fåcutå pentru localul Chat
Noir, îl scoate din anonimat. Apar colaborårile la reviste
satirice („L’Assiette au beaure”, „Le Rire”, „Gil Blas
illustre” etc.). Volumul Dans la vieDans la vieDans la vieDans la vieDans la vie, apårut la Paris, în
anul 1901, prezintå o selecÆie de 100 de desene, din
cele peste o mie ce i-au apårut în publicaÆiile satirice,
prefaÆat de Camille de Saint-Croix, o personalitate a
vremii. ïn 1901 devine cetåÆean francez. Ilustreazå

cårÆile unor contemporani celebri: Cing poemesCing poemesCing poemesCing poemesCing poemes de
Victor Hugo, LLLLL’af’af’af’af’affaire Crainquebillefaire Crainquebillefaire Crainquebillefaire Crainquebillefaire Crainquebille de Anatole
France etc. Sfârçitul fizic al lui Steinlen se produce în
15 decembrie 1923.

Apropierea lui Steinlein de versul çi verbul emi-
nescian s-a produs datoritå gazetarului Adolphe
Clarnet (1937), evreu din România, care a tradus limba
francezå poezii ale lui Eminescu: Si de hautsSi de hautsSi de hautsSi de hautsSi de hauts
peuplierspeuplierspeuplierspeuplierspeupliers... (Çi dacåÇi dacåÇi dacåÇi dacåÇi dacå...), SonetSonetSonetSonetSonet (VeneÆia), Prière d’unPrière d’unPrière d’unPrière d’unPrière d’un
dace dace dace dace dace (Rugåciunea unui dacRugåciunea unui dacRugåciunea unui dacRugåciunea unui dacRugåciunea unui dac), O mère, o mère di-O mère, o mère di-O mère, o mère di-O mère, o mère di-O mère, o mère di-
vinevinevinevinevine... (O,mamaO,mamaO,mamaO,mamaO,mama...) etc. ïn anul 1907, Clarnet publicå
poemul ïmpårat çi proletarïmpårat çi proletarïmpårat çi proletarïmpårat çi proletarïmpårat çi proletar de Eminescu, tradus în
limba francezå. PrefaÆa – Luciene Descaves. Aceastå
ediÆie de lux are, aça cum menÆiona „Foaia diece-
zeana” din Caransebeç, nr. 50, din 9 decembrie 1907,
„un bogat material ilustrativ: litografii originale, gravuri
pe lemn çi un portret al lui Mihai Eminescu datorate
artistului parizian Steinlen”.

Din cercetårile fåcute am constatat cå, din påcate,
volumul nu se aflå în fondul Bibliotecii Academiei çi
nici în alte biblioteci din România. Orice semnalare a
volumului din partea cititorilor noçtri ar fi beneficå.
Speråm så vedem un portret al lui Eminescu în
viziunea lui Steinlen!
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ESEUESEUESEUESEUESEU

TRADIæIE ÇI MODERNISM

Constantin CiopragaConstantin CiopragaConstantin CiopragaConstantin CiopragaConstantin Ciopraga

Nu cunoaçtem pânå acum o definiÆie cuprinzåtoare,
general acceptatå, a ideii de istorie. Din perspectivå
existenÆialistå, Albert Camus Albert Camus Albert Camus Albert Camus Albert Camus credea cå istoria e
„semnul faptelor pe scurt”... Analitic vorbind, putem
spune cå istoria e, în acelaçi timp, memorie înregistratå,
modalitate de transmitere complexualå çi instrument de
panoramare a mutaÆilor umanitåÆii. Timpul e un mutant
tipic! ïn practicå, un eveniment, un fapt de excepÆie, un
moment tragic pot fi dublate în amintire cu reverberaÆii
legendare, cu elemente abåtând de la real; – un reper
memorabil, grandios sau pustiitor, transcende în mit.
Istorie fårå mitologie nu existå, cum nu existå obiect
fårå umbrå. TradiÆia acÆioneazå multiform, înregistrând,
înnegrind sau poleind, actualizând în perpetuitate.
Instaureazå o anumitå tradiÆie doar figurile exponenÆiale
cele marcând durabil „ritmurile” istorice invocate de
Pârvan. A existat un ritm çtefanian, bunåoarå. ïn Moldo-
va – observa Eminescu – „Çtefan Vodå era ca acaså,
de vorbesc oamenii de el ca çi când ar fi tråit ieri între
ei” („Timpul”, 1882, nr. 95). A declarat ritos: „nu cred
decât în istorie!” – asta nu anuleazå mitologia. ïn fond,
tradiÆia, ca ficÆiune întregitoare adaugå documentului
uscat vibraÆii compensatorii, reclamând o necontenitå
în-fiinÆareîn-fiinÆareîn-fiinÆareîn-fiinÆareîn-fiinÆare. V.Pârvan gloseazå astfel: „TradiÆia este în
viaÆa omenirii continuitatea în lupta çi munca pentru
culturå. Fiecare generaÆie trece celei urmåtoare çi
fiecare mileniu trece celor mai târzii, rezultatele expe-
rienÆei çi silinÆelor lor. Fårå tradiÆie nu existå culturå:
nici omul simplu, nici geniul, nu poate crea nimic fårå
tradiÆie (...). Ritmul tradiÆional cultural e o perpetuå stare
de veghe iar nu, cumva, o ondulaÆie mecanicå, în felul
ritmului tradiÆional, primitiv-vegetativ, al popoarelor
necivilizate. Ritmul vieÆii sufleteçti al acestora din urmå
neevolutiv, deci neistoric” (Idei çi forme istoriceIdei çi forme istoriceIdei çi forme istoriceIdei çi forme istoriceIdei çi forme istorice, Ed.
Cartea româneascå, 1920, p.168, 169).

Teze memorabile formulase, la sfârçitul secolului al
XIX-lea, Miguel de Unamuno într-un eseu råsunåtor –
La TLa TLa TLa TLa Tradicion eterna radicion eterna radicion eterna radicion eterna radicion eterna (1895); în acest prim text din cele
cinci configurând EsenÆa SpanieiEsenÆa SpanieiEsenÆa SpanieiEsenÆa SpanieiEsenÆa Spaniei, se fåcea o diferenÆå
nuanÆatå între tradiÆiile esenÆiale çi simulacrele lor: –
„TradiÆia, de la tradere, echivaleazå cu «reluare»: e ceea
ce trece de la unul la altul, (trans), concept frate cu cele
de transmisiune, de transport, de transfer. Dar ceea ce
trece råmâne, cåci este ceva care serveçte de suport
fluxului perpetuu al lucrurilor (...). ïn timp ce sistemele,
çcolile çi teoriile trec, se depune puÆin câte puÆin
sedimentul adevårurilor eterne ale eternei çtiinÆe (...).
Existå o tradiÆie eternå, dupå cum existå çi o tradiÆie a
prezentului (...). Dar dacå existå un prezent istoric, e
pentru cå existå o tradiÆie a prezentului, pentru cå tradiÆia
este substanÆa istoriei. Aça e felul viu de a concepe: ca
substanÆå a istoriei, ca sediment al acesteia, ca revelaÆia
realitåÆii intra-istorice, a inconçtientului în istorie (...).
Aceastå viaÆå intra-istoricå, tåcutå çi masivå ca însuçi

fundul mårii, este substanÆa progresului, adevårata
tradiÆie, tradiÆia eternå, foarte diferitå de tradiÆia
mincinoaså pe care obiçnuim s-o cerem trecutului
înmormântat în cårÆi çi hârtii, în monumente çi pietre”.
Câteva precizåri de final îçi påstreazå definitiv
actualitatea. „TradiÆia tråieçte în fundul prezentului, ea
îi este substanÆa (...). TradiÆia eternå, iatå ce trebuie så
caute vizionarii fiecårui popor pentru a se ridica la
luminå; trebuie så facå conçtient în ei ceea ce în poporul
lor este inconçtient, pentru a-i cålåuzi mai bine”.

ïn acest sens, alte observaÆii inspirate: „MulÆi dintre
cei care se intituleazå tradiÆionaliçti, sau care, fårå a-çi
spune astfel,  nu våd tradiÆia eternå, ci umbra ei vanå în
trecut (...). Trebuie så mergem la tradiÆia eternå, mamå
a idealului, cåci idealul nu e decât aceastå tradiÆie însåçi,
proiectatå în viitor...” (LLLLL’Essence de l’Espagne’Essence de l’Espagne’Essence de l’Espagne’Essence de l’Espagne’Essence de l’Espagne, „Plon”,
Trad. Marcel Bataillon, 1923)

Peste timp, La un René Guénon – mentorul revistei
„Études traditionnelles”     – alte nuanÆåri despre tradiÆie
çi tradiÆionalism din unghiul de vedere al etnologului,
mai exact al exploratorului profunzimilor. Din ignoranÆå
acumulatå (crede el) „ideea de tradiÆie a fost atât de
distruså încât cei care aspirå s-o regåseascå nu mai
çtiu încotro så se îndrepte çi sunt gata så accepte toate
ideile false care le vor fi prezentate în locul çi sub numele
tradiÆiei”. Aceasta, tradiÆia, presupune un ferment sim-
bolic, gnostic, transtemporal. „Nu poate så existe nimic
cu adevårat tradiÆional care så nu conÆinå un element
suprauman...” Acela care considerå termenul de tradiÆie
sinonim cu «datinå» çi «obicei» creeazå o „confuzie între
lucrurile umane inferioare, lipsite de orice sens profund”.
Evident reputatul antropolog are în vedere tradiÆiile pe
fundal esoteric, magic, simbolic, coerenÆa lor de substrat
pe ample spaÆii europene çi orientale, rådåcinile lor în
zonele aluvionare ale conçtiinÆei (Domnia cantitåÆii çiDomnia cantitåÆii çiDomnia cantitåÆii çiDomnia cantitåÆii çiDomnia cantitåÆii çi
semnele vremurilorsemnele vremurilorsemnele vremurilorsemnele vremurilorsemnele vremurilor, 1945; Ed. Humanitas, 1995, p. 214
- 216).

Prin sublinierea principiului de continuitate, G.Cålinescu
relua, cu sunete proprii, linia Pârvan. — „TradiÆia – gândea
criticul – este continuitatea obiectivå pe care inteligenÆa
noastrå o descoperå, dupå såvârçirea unei serii istorice,
în fenomenele de culturå, în vreme ce tradiÆionalismul
e teoria dupå care suntem îndatoraÆi a urma o cale sau
alta, dupå bunul plac al teoreticianului culturii, care
pretinde cå aceea çi nu alta e tradiÆia, lucru întotdeauna
mai mult decât discutabil” (Despre Aspecte çi atitudiniAspecte çi atitudiniAspecte çi atitudiniAspecte çi atitudiniAspecte çi atitudini
ideologice ideologice ideologice ideologice ideologice de Al.Dima, în „Adevårul literar çi artistic”,
13 august 1933). Transpare aici aluzia la tradiÆionalismul
„gândirii”.

Dimensiuni de context felurite sunt de gåsit la antro-
pologi çi sociologi, la moraliçti, la cercetåtorii mentalitå-
Æilor, la ceilalÆi. „TradiÆia – conchide un André Leroi-
Gourhan – este din punct de vedere biologic, la fel de
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indispensabilå speciei ca çi condiÆionarea geneticå pentru
societåÆile de insecte: supravieÆuirea etnicå Æine de rutinå,
dialogul stabilit creeazå echilibrul dintre rutinå çi progres,
rutina fiind simbolul necesar supravieÆuirii grupului, iar
progresul intervenÆiilor individuale în vederea ameliorårii
supravieÆuirii”... (Gestul çi cuvântul Gestul çi cuvântul Gestul çi cuvântul Gestul çi cuvântul Gestul çi cuvântul II Memoria çi ritmuMemoria çi ritmuMemoria çi ritmuMemoria çi ritmuMemoria çi ritmu-----
rilerilerilerilerile, Ed. Meridiane, 1983, p. 20, – Trad. Maria Berza).

Tentat de arhaitåÆi, întors spre elementar, sedus de
mituri, Eminescu vedea în tradiÆie garanÆia izbåvirii de
înstråinare. „Mi-ar fi plåcut mai mult så tråiesc în trecut”
– citim în Geniu pustiuGeniu pustiuGeniu pustiuGeniu pustiuGeniu pustiu –, trecutul apårându-i în tonuri
armonice. Un Rudolf Steiner, contemporanul nostru,
dezavuând excesele raÆionalismului modern se gândea
la revråjirea lumii, la formele genuine apropiate sacru-
lui. Orice dezvråjire aplatizeazå. ïn cele din urmå, identi-
ficåm în starea de tradiÆie sinteze succesive, fapt ce-l
îndreptåÆea pe Jean d’Ormesson (la primirea prozatoarei
Marguerite Yourcenar în Academia Francezå) så afirme
laconic: „TradiÆia e un umanism care a reuçit!...” Pe scurt,
nici o tradiÆie nu se repetå tale quale, în spiritul unui
conservatism rigid; în momentul creaÆiei, un debutant
trage cu ochiul spre modelele consacrate, refuzând înså
obedienÆa, repetarea limbajelor deja obosite. Formule
ca neoclasicism sau neosimbolism, prin care se înÆeleg
prelungiri sau reluåri, reprezintå în fapt momente de
reculegere, urmate de noi cåutåri în apele primordiale.

„Dar ce este tradiÆia?” – se întreba arhitectul
G.M.Cantacuzino în 1926.

„O regulå de viaÆå? O formulå?
Nu.
TradiÆia este o adâncå neliniçte.
Çi ce este neliniçtea, dacå nu fåclia spiritului, dacå

nu puterea care pune în miçcare conçtiinÆa.
TradiÆia este corectivul care tinde så menÆie spiritul

în armonie.
TradiÆia este conçtiinÆå.
Spiritul încårcat de întunecime, al îndrågostiÆilor în-

verçunaÆi de progres, a învinuit tradiÆia cå se açeazå
de-a curmeziçul vieÆii. Dar nu tot ce e însufleÆit de viaÆå
este frumos çi omenirea e împovåratå de uscåturi.

TradiÆia selecÆioneazå. Copilå a vremii, ea distruge
ceea ce timpul n-a copt... Timpul care statorniceçte victo-
riile çi înmlåçtineazå erorile...” (Izvoare çi popasuriIzvoare çi popasuriIzvoare çi popasuriIzvoare çi popasuriIzvoare çi popasuri, Ed.
Eminescu, 1977, p. 218. Pe scurt, sintagma traditio esttraditio esttraditio esttraditio esttraditio est
reditio reditio reditio reditio reditio („tradiÆia este întoarcere”), vehiculatå în Evul
Mediu apusean, stå în picioare.

O propoziÆie dintr-un incendiar Manifest activistManifest activistManifest activistManifest activistManifest activist
cåtre tinerime cåtre tinerime cåtre tinerime cåtre tinerime cåtre tinerime („Contimporanul”, 1924, nr. 46) anunÆa
grandilocvent ruptura cu trecutul: „România se constru-
ieçte azi!...” PrezumÆie juvenilå; gesticå retoricå, repetatå
în toate publicaÆiile de avangardå din epocå!... Nimic
nu se naçte din vid; apriorisme diverse puncteazå, în
realitate, orice biografie, punând-o în rezonanÆå cu
experienÆa pan-umanå. — „Modernismul – constata
Al.Philippide, spre sfârçitul epocii interbelice – dispre-
Æuieçte tradiÆia recentå, nu tradiÆia cea mai veche;
dispreÆuieçte tradiÆia care de-abia s-a format, adicå
tradiÆia înaintaçilor imediaÆi, aceea a generaÆiei imediat
anterioare. FaÆå de tradiÆia mai veche, faÆå de miçcårile
literare de mult trecute, modernismul aproape întot-

deauna, dacå nu chiar în toate cazurile, aratå simpatie,
de multe ori chiar admiraÆie imitatoare...” (ConsideraÆiiConsideraÆiiConsideraÆiiConsideraÆiiConsideraÆii
confortabileconfortabileconfortabileconfortabileconfortabile, I, Ed. Minerva, p. 139). Cå lucrurile se
petreceau întocmai, rezultå din însuçi menÆionatul Mani-Mani-Mani-Mani-Mani-
fest activistfest activistfest activistfest activistfest activist... preconizând racordarea „la arta integralå,
pecete a marilor epoci (elenism, romanism, goticism,
bizantinism etc.) – çi simplificarea procedeelor pânå la
economia formelor primitive (toate artele populare, olåria
çi Æesuturile româneçti etc.)”. ïn esenÆå, dincolo de extre-
misme varii, „activiçtilor” modernizaÆi de atunci le revine
meritul unui NU NU NU NU NU categoric vizând formele înÆepenite,
cliçeizate, anacronice.

Sugestii çi impulsuri productive din fondul tradiÆional
au favorizat la Blaga, la V.Voiculescu, la Pillat, la George
Enescu çi Brâncuçi, o modernitate organicå, o evoluÆie
în pas cu timpul. Un modernizant de structurå aparte,
B.Fundoianu, colaborator la „Contimporanul”, la „Inte-
gral”, la „Unu”, nu ezita så recunoascå rolul precurso-
rilor: – „Poezia româneascå începe cu Eminescu. Dar
nu numai poezia îi este tributarå. Cu Eminescu începe
poezia, proza, viaÆa româneascå, începem noi cu toÆii;
çi trecutul de pânå la el – prin el el el el el abia îçi gåseçte o
desluçire – cu el începe. Poate fårå Eminescu n-am fi
putut exista; – nu-i el singurul nostru orgoliu çi singura
noastrå scuzå?”

ïn Bovarismul Bovarismul Bovarismul Bovarismul Bovarismul lui Jules de Gaultier (eseu din 1902)
se face urmåtorul distinguo: unii creatori de „prim rang”,
personalitåÆi puternice în sens nietzschean, laså urme
în tot ce fac; inçii de „rangul al doilea” sunt gata, oriunde,
så imitå diverse „modele” în vogå. Un bovaric (un ins în
spiritul flaubertian din Madame BovaryMadame BovaryMadame BovaryMadame BovaryMadame Bovary) se imagineazå
„altul decât este”; existå înså çi un bovarism colectiv,
cu implicaÆii multiple în stilul public general. „TradiÆia,
diferitå de la o Æarå la alta este, pentru locuitorii unei
aceleiaçi Æåri, un principiu de sugestie uniform. Cum
sensibilitåÆile asupra cårora se exercitå aceastå
sugestie, deçi înrudite, sunt departe de a fi identice,
rezultå cå studiul diferitelor tradiÆii ar dezvålui sursa unui
bovarism bogat, numai dacå ar fi posibil så întårim
fiecare tradiÆie cu o colecÆie de cazuri individuale” (Ed.
Institutul European, 1998, p. 9, 44). ïn imposibilitate de
a preciza cine prezideazå în cristalizarea Renascentis-
mului italian – fenomen eminamente sincretic –, putem
admite la originea celorlalte Renaçteri un impuls bovaric
colectiv, francez, flamand, spaniol ori de alt tip. Sunt
diferenÆe între goticul francez, sintetizator-armonic, çi
goticul german, construit pe alte tradiÆii, împovårat, cu
alt orizont metafizic. — „ïntreaga lume europeanå çi
americanå (absolutiza V.Pârvan), am putea zice întrea-
ga lume civilizatå-latinå, germanå, anglo-saxonå –
tråieçte cu idei romane” (Op.cit.Op.cit.Op.cit.Op.cit.Op.cit., p.33).

Cu un alt sentiment al timpului çi spaÆiului decât
orientalii, cu alte ritmuri de civilizaÆie decât occidentalii,
cu alt mental, noi am pus la temelia ideii de tradiÆie
impulsuri primare thrace (diferite de cele elene), sonuri
bizantine, un naturism cu amprente carpato-danubiene-
pontice sacralizând påmântul, apa çi cerul – iar
deasupra tuturor gândul modelator latin. Marii cronicari,
iar dupå ei Eminescu, Iorga, Sadoveanu, Blaga, Enescu,
Brâncuçi, atâÆia alÆii – iatå figuri mårturisitoare confi-
gurând o tradiÆie, relevând forme identitare în mers.

ESEUESEUESEUESEUESEU
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GENERAæIA ’60
PoeÆi çi oameni, în acelaçi lut încåpuÆi, îçi dorm

somnul de veci, cu lumina lor låsatå pe påmânt, ne-
destråmatå. Labiç, nåscut în 1935, cel dintâi a alergat
spre moarte, dupå tramvaiul fårå speranÆå, pe care l-a
çi ajuns într-o staÆie finalå, într-o ultimå iarnå a vieÆii
sale. Cu måduva spinårii secÆionatå, ca så nu mai aibå
nici o çanså medicalå de supravieÆuire, Labiç a
inaugurat prima cruce din çirul de cruci al generaÆiei
’60. ïnhumat în cimitirul Bellu, n-a apucat, în primul
såu mormânt, så se risipeascå în lumea esenÆelor
naturii, fiindcå a fost scos la luminå, dupå çapte ani,
pentru câteva zeci de minute, ca så fie reînhumat în al
doilea mormânt, mai aproape de Eminescu, unde se
aflå çi azi. ïmpreunå cu pårinÆii såi. A fost dorinÆa
pårinÆilor så se açeze alåturi de fiul lor în nefiinÆa ce
va veni. Çi au fost açezaÆi alåturi.

Dan Deçliu, dintr-o generaÆie anterioarå, çi-a pus
capåt zilelor, dupå unii dåtåtori de påreri, sau a fost furat
de valurile mårii, în larg, dupå alÆi dåtåtori de påreri,
într-o varå postdecembristå, la Neptun. A ieçit din viaÆå
neîmpåcat, dezamågit de propriile sale vise, minÆit de
cei care s-au folosit de oratoria sa actoriceascå, çi
radicalå. I se spusese naç Eminescu, prin anii ’50, dar
dupå 1956, prea låudat, pânå atunci, dupå unii dåtåtori
de påreri, epuizat, dupå alÆii, s-a våzut singur, çi singur
s-a våzut ieçind din cårÆi, nu numai din manuale. Aerul,
apa çi påmântul de la Neptun l-au våzut pentru ultima
oarå viu, înainte de a se întoarce în elementele din care
toate decurg. Çi, fiindcå çi Dan Deçliu trebuia înhumat,
i s-a gåsit un mormânt liber, mormântul låsat liber de
Labiç, çi a fost îngropat în cimitirul Bellu, în primul
mormânt al lui Nicolae Labiç.

Trebuie fåcutå o primå precizare: între ziua fatalå
în care Labiç s-a stins, visând un tramvai, çi ziua fatalå
în care Deçliu s-a stins în valurile mårii, sub zborul
pescåruçilor, s-a dus spre moarte Nichita Stånescu...
Labiç a tråit 21 de ani, Nichita a tråit 50 de ani; Nichita
a murit acum douåzeci de ani, Labiç a murit acum
aproape cincizeci de ani! Adunând anii de viaÆå ai lui
Labiç çi ai lui Nichita ajungem la çaptezeci... Dacå
scådem anii copilåriei lor?... Unde vreau så ajung? La
cifra anilor lor de creaÆie! Labiç – câÆi ani a scris? Çi
câÆi ani a scris Nichita?... Dar Ioan Alexandru? Trei
genii care, cu anii lor de creaÆie, nu ating un secol!...
Dar poemele lor au trecut în mileniul în care ne aflåm...
ïntr-un veac absurd, moartea lor a fost absurdå!... Ioan
Alexandru a zåcut câÆiva ani într-un cårucior!
Ardeleanul  Ioan Alexandru s-a stins în Germania.
Nichita Stånescu, venind de la o nuntå întâmplatå în
oraçul Drobeta-Turnu Severin, çi-a legat de Oltenia
ultimele sale ore de viaÆå înainte de a purcede spre un
tårâm invizibil! Spun tårâm invizibil, ca så nu må întreb
de ce a preferat så plece atât de repede din clipa cea

repede ce i s-a dat!? ïntotdeauna când se întâlnea cu
un înger alb, cu un înger negru, sau când se afla într-
o situaÆie de cumpånå, Nichita gåsea o ieçire
salvatoare, spectaculoaså! La Chiçinåu, sosind de la
Moscova, împreunå cu Mircea Tomuç, cu trenul, primul
lucru pe care l-a fåcut în garå, în faÆa lui Grigore Vieru
çi a câtorva prieteni care-l açteptau çi a câtorva civili
ce-l priveau pe sub gene! – a fost så cadå în genunchi
çi så sårute påmântul Basarabiei! Un gest emoÆionant,
istoric, niÆel cam sinucigaç! AsistenÆa a încremenit! Au
urmat câteva întâlniri cu scriitori, oameni de culturå
etc. ïntâlniri enigmatic de gålågioase, suspicioase,
morocånoase – în care nu de puÆine ori participanÆii
se consumau inutil, mai ales în vorbe stinse çi în libaÆii
plicticoase. Pânå ce Nichita, în faÆa unor oficioçi – çi a
fiicei unui grangur, se pare! – a ridicat un pahar plin cu
vin întru cinstirea... Ei, bine, Nichita a propus så
ciocneascå un pahar... întru memoria lui Vladimir Ilici
Lenin! Çi pentru... RevoluÆia din Octombrie! Fiindcå, a
precizat Nichita imediat, dacå nu exista Vladimir Ilici
Lenin, nu exista RevoluÆia Socialistå – çi atunci
generalul rus, al armatei Æariste, generalul alb... din
gena cåruia se trågea Nichita, n-ar mai fi fugit din
Rusia, pe mare, la ConstanÆa, çi n-ar mai fi ajuns la
Ploieçti!... Dacå n-ar fi existat Lenin, n-ar fi existat nici
Nichita Stånescu!

Anecdotele din biografia lui Nichita Stånescu n-ar
avea rezonanÆå dacå n-ar exista marea operå scriså
de Nichita Stånescu... Sigur!

FloriFloriFloriFloriFlori

D.R.PopescuD.R.PopescuD.R.PopescuD.R.PopescuD.R.Popescu
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DESPRE CAFEA

Cât timp Stancu a fost preçedintele Uniunii Scriitorilor
s-au înfiinÆat în provincie noi AsociaÆii de scriitori, au
apårut noi reviste çi edituri, la Craiova, Bacåu, Iaçi,
Timiçoara, Târgu-Mureç, Oradea, Piteçti, Sibiu,
ConstanÆa, Broçov... Revistele erau în custodia
Comitelelor de culturå, dar în redacÆiile lor çi-au gåsit
locul nenumåraÆi scriitori!

Pensiile unor poeÆi, prozatori, dramaturgi çi critici mai
importanÆi erau, în vremea preçedinÆiei lui Zaharia
Stancu, de 4000 de lei. Tudor Arghezi, care în anii ’50
vindea cireçe, a avut în ultimii såi ani o pensie de 4000
de lei. Pensii çi ajutoare lunare, de la Fondul Literar, au
primit çi scriitorii eliberaÆi în 1964 din închisori... Nu spun
cå toate aceste beneficii se datorau exclusiv abilitåÆii
lui Zaharia Stancu, înså de consemnat trebuie så
consemnåm aceste realitåÆi...

Sunt enorm de multe lucruri bune ce se pot spune
despre Zaharia Stancu! Iatå o întâmplare petrecutå la

Cluj pe vremea când eram secretarul AsociaÆiei...
Stancu, într-o deplasare în oraçul de pe Someç, a avut,
la un moment dat, o discuÆie cu Theodor Mihadaç...
Poetul i s-a plâns, fireçte, impacientat, cå i-a dispårut
din caså manuscrisul unui jurnal! Mihadaç fåcuse câÆiva
ani de închisoare! Stancu a luat imediat legåtura cu
forurile competente regionale çi centrale çi jurnalul i-a
fost restituit poetului Mihadaç... Trebuie så spun cå, din
påcate, jurnalul îi fusese sustras lui Mihadaç de niçte
apropiaÆi de-ai såi... Nu insist, nu mai conteazå cine au
fost combatanÆii! Conteazå promptitudinea lui Stancu
çi conteazå prestanÆa çi prestigiul lui Stancu, da, fiindcå,
pânå atunci, vai, nu cred cå se mai întâmplase ca un
manuscris deocheat çi suspectat så mai revinå intact
pe masa celui ce l-a scris...

Altceva! La o întâlnire la foruri, cum se spunea în
vremile de ieri, fiind puse în discuÆie situaÆia cårÆilor, a
scriitorilor, Zaharia Stancu, fie-i Æårâna uçoarå, çi-a
vårsat pe piept cafeaua din ceaçcå!... Discursul såu,
trançant în favoarea scriitorilor, a avut nevoie de o pauzå
scurtå, de o gurå de cafea... Nu era o çedinÆå cu prezidiu,
era una ce se desfåçura într-o salå dreptunghiularå, cu
scaune egale, o çedinÆå cu apå mineralå çi cafele...
Stancu, nervos, – o pauzå lungå, ca så i se observe de
cåtre toÆi cei prezenÆi tensiunea nervoaså – a ridicat
ceaçca, uçor... Mâna, tremurândå, a vårsat conÆinutul
ceçtii pe cåmaça tovaråçului Zaharia Stancu! Prilej de
derutå, de îngrijorare, de întrebåri. Ce mai putea urma?
Stancu deja declarase cå dacå situaÆia scriitorilor se
înråutåÆeçte pleacå în Spania, ajunge çomer în Spania!...
Spania, Spania lui Cervantes, a råzboiului antifascist,
Spania lui Franco, de ce voia Stancu så renunÆe la
România çi så se refugieze în Spania?! Stancu, în acea
clipå a câçtigat båtålia! Stancu trebuia împåcat, Stancu
avea dreptate – cine se gândise så se uite în ograda
scriitorilor, nu mai existau alte probleme importante în
România?!...

Unii au spus, mai apoi, cå Stancu a jucat teatru.
Probabil. Dar atunci înseamnå cå era un actor genial,
fiindcå nimic n-a fost teatral... Nu! Un bårbat cåruia îi
tremura mâna, un bårbat supårat, responsabil de soarta
confraÆilor!... Aça a fost perceput. Çi cred cå aça a çi
fost... sigur, ulterior, asemenea båtålii câçtigate de
Zaharia Stancu li s-au pårut unora neînsemnate. Poate
cå însuçi Stancu le-ar fi dat acestora dreptate... Nu conta
ce ziceau unii sau alÆii, important era cå Zaharia Stancu
fåcuse så nu fie întreruptå lucrarea binelui cåci, boieri
dumneavoastrå, måcar atât trebuie så recunoaçtem cu
toÆii, cå pe „vremea lui Zaharia Stancu”, preçedintele
cel mai bun al Uniunii Scriitorilor, scriitorii nu mureau
de foame, aveau pensii onorabile çi puteau tråi din
munca lor... Dar cine, dintre noi, îçi mai stropeçte azi
cåmaça cu o cafea fierbinte? Cine mai are cåmaçå?
Cine mai are cafea?

Zaharia Stancu - foto: Vasile Blendea

ESEUESEUESEUESEUESEU



19SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003

ESEUESEUESEUESEUESEU prozåprozåprozåprozåprozå

CADENæE*

Fånuç NeaguFånuç NeaguFånuç NeaguFånuç NeaguFånuç Neagu

* Fragment de roman

„Dumnezeul dimineÆii åsteia, îçi spunea Miki-potaie, privind
la PeliniÆa Marcu, adormitå în fotoliul de rafie çi care nici måcar
nu-l simÆise intrând, e unul ursuz, cu tulburåri de memorie; cel
blând, domol çi mângâietor se iveçte numai în amurg”. Fereastra
bucuriei lui, cum îçi alinta el amanta, dar numai dupå primul
degetar de coniac, care-i çi vâra în açternut, dormea, cu bårbia
copilåros sprijinitå în palma dreaptå. Un vag miros de tåmâie
(nu cumva asta se råspândeçte din punga de venin din inima
ei?) çi de parfum Pacciuli plutea ca o prejudecatå a viciului în
odaia semånând cu un harem al lenei, dominatå de douå divane
moi, carpete orientale, mici çi înguste rogojini de trestie, o
måsuÆå de sticlå pe care se afla o cåråfioarå cu lichior verde
(tot în verde erau pictate çi pleoapele PeliniÆei Marcu), o
potârniche de teracotå çi un ceainic miniatural de argint din
ciocul cåruia curgea, când îl aplecai, muzicå de Glinca. Pe un
cufår Æårånesc se låfåiau douå piei de vulpe albå care
constituiserå centrul atracÆiei, coloana vertebralå a buticului
deschis de-o finlandezå pe Calea Cålåraçi.

— Te iubesc, Miki, rosti palid PeliniÆa, dar trupul ei nu avu
nici un tremur, nici o zvâcnire, nici un fior, ca çi cum s-ar fi
îngropat într-un sac de nisip; trupul se afla în exil, ca çi fixitatea
privirii. Miky al meu, continuå ea, Miky cu „y”, fac frisoane dacå
nu simÆi „y”-ul. Miky fårå „y” nu valoreazå nici cât o ceapå
degeratå...

Glasul urca din antale cu vin somnoros. Cald ca ouåle în
timpul eclozårii. Çi totuçi dispreÆuitor prin moliciune.

— Vorbeçti cu inimå grea, iubito. Nu te poÆi dezbåra de
mitocånia din tine nici båtutå.

— Må desconsideri, Miki? Un suspin îi fugi pe buze.
ïn grådinå, tåtarul Sagamay scosese din buzunar o sticluÆå

çi, suflând în ea c-un pai, fåcea baloane de såpun.
— De ce nu-l jugåneçti? întrebå PelinuÆa, cåscând. ïÆi dau

canon så-l jugåneçti pe Sagamay. E prea bocciu ca så aibå
dreptul så se înmulÆeascå.

— Prostia, nu sluÆenia, e ceea ce defineçte un tåtar, decretå
Miki, scuturând capul cu pår ondulat. Vrei så citeçti ce scrie
aici?

PeliniÆa primi o foaie de hârtie måtåsoaså çi silabisi prin
apele somnului.

„RevoluÆiile îçi uitå repede morÆii, se înfråÆesc cu asasinii,
beau çampanie cu ei...”.

— Sari peste asta, citeçte doar versurile.
— „Ciocârlii pråjite-n unt de bivoliÆå,
æaru-n crâng c-o gâsculiÆå...”
— æarul! N-o fi vlåjganul åla care se Æine cu vecina ta?
— El, cu siguranÆå el. ïl cheamå Grigore Toporaç çi stå-n

BråiliÆa, Intrarea Deçertul Libiei 4.
— L-ai încercat çi tu?
— Eçti nebun! (ïl încercase, chipul de ascet al æarului îi

mistuise somnul câtorva nopÆi; æarul o posedase brutal,
zbuciumat, gålågios çi ea-i dåruise o mantie roçie, replicå
dispreÆuitoare la mantia albastrå a lui Miki-potaie).

— Sagamay! strigå Miki, cråpând geamul. Sagaaa!
ïntre timp, tåtarul, plictisindu-se så rotunjeascå baloane

inconsistente, se stråduia så fie în grådina cu tei çi sålcii
plângåtoare çi nu izbutea; se afla rezemat de çoldul unei mânze,
de un punct miçcåtor pe zare, de osul unei påsåri neîntrupate.

Auzi ca prin vis chemarea çi veni sub geam, cu paçi clåtinaÆi.
— Iei un taxi, te duci în BråiliÆa, Intrarea Deçertul Libiei 4. ïl

aduci aici pe un golan cåruia i se spune æarul.
— Speriem niÆel la el?
— Nu, se împotrivi PeliniÆa, spune-i doar cå-l açteaptå

doamnele de pe strada Izvorul Sfânt. Garantez eu cå vine fårå
så punå întrebåri.

– Garanteazå douå târfe sfinte, çuierå Miki, având grijå så
nu-l audå çi tåtarul.

— Ce-i, ce vrei, nu Æi-e bine? Ia te uitå ce ticålos oribil!
— Ducå-se dracului binele de pe capul meu.
— E nevoie så må împroçti cu låturi de faÆå cu lighioana de

tåtar?
— æi-am adus douå gåleÆi cu raci.
— Bagå-Æi-le în fund, jigodie scârboaså; rahat de rahat ce

eçti. Se înfuria pe måsurå ce vorbele-i nåvåleau din gurå. ïntr-o
zi, çi nu-i departe ziua aia, o så fug de tine unde oi vedea cu
ochii.

— Numai cå eu, înainte cu o zi de ziua sorocitå så ne luåm
adio, o så-Æi tai amândouå tendoanele.

— Te cred în stare, admise PelinuÆa, eçti destul de trilili çi
tralala. Nu-Æi prea merg treburile, aça-i?

— Eu, ca un ratat ce må aflu, n-am niciodatå destulå treabå
de fåcut.

— Scopul tåu pe lume, dacå judecåm drept, este acela de
a-l distruge pe Çerban Necçari. Da, se pare cå nu ai altceva de
fåcut decât så-l vezi la balamuc pe omul care te îngåduie în
palatul lui grandios.

— Mai am un scop. Så aflu de ce Dragomir Mireasa i-a dat
numele de Eduard Confesorul unei pisici persane.

— Laså-l în pace pe Dragomir Mireasa. E foarte talentat. Ca
actor.

— O så-Æi iau înapoi inelul cu monogramå pe care Æi l-am
dåruit în cabana din Bucegi.

— Dacå vrei, Æi-l înapoiez cu deget cu tot.
— Vreau.
PeliniÆa întinse spre el mâna dreaptå. Miki-potaie i-o apucå

într-ale lui çi o sårutå, linguçitor.
— Ai mâinile odihnite, ca frumoasele femei din Biblie. „Fata

asta are mâinile ca frumoasele femei din Biblie sau ca domniÆele
care açtern cetinå de brad la intrarea casei unde sunt açteptaÆi
oaspeÆi de seamå”, îçi spusese, cu doi ani în urmå, iarna, la
încruciçarea stråzilor în pantå din dreptul Månåstirii Sinaia. Se
oprise acolo, sub ninsoarea copleçitoare, påtruns brusc de-un
val de fericire din nimic. Douå sånii ai cåror vizitii beau Æuicå
dintr-o ploscå neagrå, iar cei patru cai înhåmaÆi la ele aveau
boturi roz, de parcå atunci le-ar fi scos din gåleÆi pline cu vin de
Æarå înspumat, açteptau muçterii pentru o plimbare. ïn buzunarul
çubei unuia din vizitii, un tranzistor învelit într-o månuçå de fân
transmitea muzicå popularå.

Roua florilor de crin
Çi amarul de pelin...
Tranzistorul din buzunarele celuilalt, fixat pe alt post,

transmitea un comentariu insipid din care Miki-potaie reÆine
fraza: „fiecare om se naçte cu certificatul de deces în buzunar”,
apoi pierdu çirul, atenÆia fiindu-i cuceritå de douå femei în blånuri
de lup, care ieçeau din månåstire, certându-se în çoaptå, mascat.
Cea mai vârstnicå (depåçise treijcinci de ani), brunetå, cu pårul
revårsat, buzele groase, presatå de mânie, vorbea repede,
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întårâtat. Lui Miki, glasul çi figura ei i se påreau cunoscute.
„Simptomul Langusta, îçi aminti brusc, detestabila Cici Langusta
din anturajul Serviciului de protocol”. Blonda care suporta
agresiunea Langustei era înaltå, sub treizeci de ani, faÆå ovalå,
miçcåri grave. Purta o pålårie de fetru cu boruri largi çi cordica
latå båtutå cu påtråÆele de chihlimbar.

— M-am rugat så crape, da, vreau så crape putoarea, repeta
Cici Langusta, cu vocea durå, alimentatå de o surså de durere
pateticå. Iar tu Æii cu ea, te faci cå nu çtii cu ce reclamaÆii må
încondeiazå. Spune peste tot cå intermediez înfieri de copii
pentru o firmå elveÆianå care-i sacrificå så le vândå organele...

— Multå lume te bånuieçte.
— Chiar çi tu?
Un cuplu tânår în echipament de schi sui în prima sanie

care pieri în clinchet de clopoÆei. Vizitiul celeilalte, îndrepta
cåpiÆelele cailor, tropåind stâlcit, avea piciorul stâng mai scurt,
çi trågea cu ochiul când spre Miki-potaie, când spre cele douå
femei în blånuri de lup, în speranÆa unui câçtig dupå care jinduia
de multiçor.

— Da, destulå lume te bånuieçte, repetå blonda, în timp ce
Miki angaja printr-un pocnet de deçte sania liberå.

— Vezi ce târfa dracului eçti!? trânti mânioaså Cici
Langusta, în liniçtea largå a ninsorii çi porni spre sanie, parcå
atraså de Miki prin puterea sugestiei. Pot så urc lângå dumneata,
domnule?

— Såru’mâna, Cici, cu multå plåcere.
Femeia îl privi bånuitor. Ochii negri, rotunzi, miraÆi, cåutau

un punct de sprijin în trecut – omul acesta îmbråcat prezentabil,
de-o supleÆe felinå, cu ochii aprinçi, pårul ondulat, cine era?
Negåsindu-l, buzele groase rostirå ironic:

— Am citit împreunå scrisorile reginei Maria adresate unui
marinar din flota turceascå? Hai încoace, PeliniÆa Marcu, îi strigå
blondei peste umår sau ai de gând så te mai spovedeçti o datå?!
Domnul acesta se pare cå må cunoaçte. De unde må cunoçti?
Cine crezi cå sunt?

— Eçti a treia dimensiune a påcatului,Cici.
— Care anume?
— Aia demnå de tot respectul.
— Celelalte douå sunt demne de tot dispreÆul?
— Celelalte douå sunt fellatio çi cunnilingus.
— Hei, fårå måscåri, ai luat-o razna. Da, îl anunÆå în çoaptå,

cred cå çtiu de unde ne cunoaçtem.
PeliniÆa Marcu veni çi luå loc pe leagån, alåturi de Cici

Langusta.
— Despre ea ce poÆi så zici? îl întrebå Langusta pe Miki,

ghemuit în faÆa lor pe un maldår de fân.
Sania pornise, ca çi prima, tot în clinchet de zurgålåi.
— Are pårul castaniu spre blond ca çi mine iar ochii speriaÆi.
— FaÆa? Apleacå-te, PeliniÆo, så-Æi vadå domnul faÆa mai

de-aproape. Hai, vreau s-aud ce pårere ai despre mutra prietenei
mele.

— FaÆa doamnei, zise Miki, trådeazå un fel de lipså de
speranÆå.

— Dimpotrivå, ripostå PeliniÆa Marcu, pe un ton vesel, sunt
încrezåtoare în steaua mea çi în toate ale vieÆii.

— ïn cazul acesta, fii binecuvântatå, råspunse Miki ocrotitor.
Sania luneca plåcut spre centrul oraçului. Brazii uriaçi, pe

crengile cårora se adunaserå imense cantitåÆi de zåpadå,
casele, toate cu ferestrele luminate în plinå zi, tråiau cu
îndemânare nedisimulatå o zi din întâia copilårie a  lumii; mai
cu seamå casele bâiguiau poveçti romantice, înfulecau
miracole, bârnele lor groase râdeau la încheieturi, temeliile
de piatrå vânåtå påreau mândre så arate uneori o uçå roçie, o
poveste de polen råtåcitå în vreun ochi de geam al încåperilor
de la subsol. Puteai crede cå prin odåi umblau ciute înconjurate
de iezii lor, în pod cârduri de veveriÆe sparg nuci, fete în rochii

verzi, spumoase, încearcå paçi de dans pe coridoarele pline
de mister iar în hamacurile întinse sub grinzile cioplite ale
saloanelor se leagånå ca-n luntri de umbrå, umbrele rarefiate
ale trecutului... O bucurie curatå Æâçnea pe hornul fiecårei
clådiri, risipindu-se în largul pådurilor, peste catapetesmele
Bucegilor.

— VreÆi så vå duc undeva anume sau oprim la o cârciumå
så luåm un pahar împreunå? întrebå Miki pe când ajunserå în
faÆa restaurantului Caraiman.

— Sunt obositå, se plânse PeliniÆa Marcu, aç merge så må
culc.

— S-a tåvålit  toatå noaptea cu unul care îndoaie fiare la
circ, azvârli Cici, vulgar. Cearcånele o denunÆå.

— M-am cåÆelit cu fostul tåu bårbat.
— Eçti Æicnitå, bårbatu-meu e mort de doi ani.
— Nu, e cât se poate de viu, l-am legånat în braÆele mele

ceasuri întregi.
Miki-potaie îçi lingea vesel prunele uscate ale buzelor. Adora

certurile între muieri. La Bråila, în anumite zile, se furiça iscusit
printre liniile de cale feratå ale portului, ca så asculte potopul
de înjuråturi çi bålåcåreli cu care se miruiau curvele ce-çi au
culcuçul clandestin în vagoanele abandonate pe çinele ruginite
de nefolosinÆå; încåierårile, påruiala, trådårile, vulgaritatea
smuciturilor din çolduri, senzuala împerechere a insultelor
trezeau în el o hårmålaie de pofte, predominant fiind sentimentul
plutirii prin ticåloçia veçnic prosperå a femeii.

— Mort sau viu, zise el, asta se poate låmuri uçor, nu pot
exista dubii.

— Mort çi îngropat, cu toate pomenile fåcute, se îndârji så
susÆinå Langusta.

— Ba nu, e la fel de viu ca noi trei.
— Eçti nebunå de legat.
— Atunci veniÆi cu mine. Spune-i domnule...
— Manole Vâlceanu, oricând la dispoziÆia dumneavoastrå.
— Spune-i omului cu sania så ne ducå pe strada Moara cu

cinci zåvoare.
Vizitiul lungi biciul pe crupa cailor care se avântarå în trap

întins çi, peste un sfert de ceas, sania opri în faÆa unei vile spre
care ducea o scarå monumentalå, revårsatå între balustrade
dominate la capete de doi lei de piatrå. O fatå în jur de optuçpe
ani, în hanorac çi cu cåciuliÆå de lânå cu doi ciucuri cât spicul
stufului, le strigå din rama uçii cå au sosit târziu, înscrierile
s-au încheiat.

— ïn urmå cu o orå mai aveaÆi çanså.Acum, gata, s-a ridicat
registrul. Ceasul a cåzut în fântânå, îngânå ea.

— Cine locuieçte aici? întrebå Miki.
— Nimeni în mod special. Aici e çcoala de detectivi

particulari. Ce credeaÆi?
— Imposibil! strigå PeliniÆa Marcu.
— CredeÆi-må, repetå fata, îmbujoratå, înscrierile pentru

examenul de admitere la cursul seral s-au încheiat.
Din caså apåru în stânga fetei un bårbat solid, într-o scurtå

de doc.Legånându-se pe tocul cismelor, îi anunÆå çi el, cu
dezamågire în glas:

— Domniçoara v-a spus adevårul, înscrierile s-au încheiat.
Delia, se întoarse spre fatå, eu îmi cam închipui genul de subiect
pe care ni-l vor da la tezå: o crimå în munÆi.

La porunca lui Miki-potaie, vizitiul apucå drumul înapoi.
Casele din stânga, retrase spre fundul grådinilor, nu se desluçeau
din ninsoare. Cele din dreapta scoteau în relief câte-o fereastrå
deschiså: pe fiecare pervaz, ca înçirate la comandå, se aflau
pahare cu picior conÆinând câte un trandafir roçu.

— E ceva neobiçnuit, rosti PeliniÆa, uimitå. Cu totul
neobiçnuit...çi minunat.

— Iar eu cred cå e un joc ticålos, declarå Langusta.
— Al cui? Al fostului tåu bårbat?
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Petru DumitriuPetru DumitriuPetru DumitriuPetru DumitriuPetru Dumitriu

Aici încep falsele memorii ale lui Simon Abazia, care
povestesc faptele celui ce sub acest nume îºi ascunde
inima rãnitã ºi iubirea de oameni ºi nu se lasã zdrobit ºi
descurajat de vremea potrivnicã ºi barbarã, de þara
sumbrã ºi barbarã, nici de tiraniile succesive care
zdrobesc sufletele ºi trupurile, ci încearcã sã scrie
memoriile unui om ºi consemneazã ceea ce crede el
din tot sufletul sãu cã e adevãrat.

Anul MCMLIV, ziua XXVI, luna X, când cel ce se
ascunde sub numele lui Simon Abazia împlinise 30 de
ani, cu voia lui Dumnezeu întâia treime a vieþii sale; la
miezul nopþii, când miºcarea oraºului s-a liniºtit ºi
oamenii înspãimântaþi de viitor, îndureraþi ºi osteniþi de
prezent, sleiþi de muncã ºi de sãrãcie, ºi prostiþi de
plãceri ieftine, dorm; iatã ce am de spus, ºi aºteptam
sã spun de mulþi ani de zile, ºi acum spun.

Întâia mea amintire este aºa: stãteam întins pe burtã,
în pielea goalã, pe o bancã lungã, lângã un nuc cu coaja
albã cu crãpãturi negre. Cred cã era prin mai sau iunie:
judec aºa dupã culoarea cerului, care era de un albastru
pur, adânc, strãlucitor, hrãnit cu lumina intensã ºi
nemiºcatã a soarelui din preajma amiezii. Deasupra
mea era cerul ºi frunziºul acela gros, gras, dens, amar,
verde, greu, adânc, al nucului puternic ºi tânãr. Erau pe
aproape douã femei, cu fuste creþe (una avea o fustã
albastrã); aveau feþe arse de soare ºi erau legate la
cap cu basmale. Vorbeau. Nu ºtiu ce spuneau. Cred cã
erau vesele. Era cald ºi bine ºi putere în cer, putere în
nuc ºi putere în mine.

Aminitirile urmãtoare nu le-aº putea împãrþi, sã spun
care a fost a doua sau a treia, ºi nici n-au importanþã
pânã la una din ele; totuºi le voi pune aici pe scurt
(lectura lui Harap Alb, Tinereþe fãrã bãtrâneþe, furtuna,
lacrimi de sânge, scrisul cu aureole, pipi în cafea,  acul
din baga, iarna, la dentist, gelozia); astfel, îmi aduc
aminte de cãruciorul în formã de cãruþã þãrãneascã, dar
aidoma, punct cu punct, de la oiºte pânã la cercul de
fier al roþilor, numai cã mult mai mic. În acest vehicul
zgomotos care mã zdruncina ca dracul, adormeam
liniºtit; pe când cãruciorul lãcuit alb ºi suspendat pe
arcuri moi ºi roþi de cauciuc, a zãcut mulþi ani nefolosit

Personajul Simon Abazia (în latinã Simon de la Baziaº, Simon fiind numele
originar al Sfântului Petru, pescarul din Nazareth) ar fi avut rolul, în complexul
numit Colecþia de biografii, autobiografii ºi memorii contemporaneColecþia de biografii, autobiografii ºi memorii contemporaneColecþia de biografii, autobiografii ºi memorii contemporaneColecþia de biografii, autobiografii ºi memorii contemporaneColecþia de biografii, autobiografii ºi memorii contemporane, conceput
de autor ca o continuare a Cronicii de familie Cronicii de familie Cronicii de familie Cronicii de familie Cronicii de familie (notele ºi fiºele de lucru atestã
aceastã relaþie), sã permitã legãtura dintre episoade, evenimente, personaje. La
fuga din þarã Colecþia Colecþia Colecþia Colecþia Colecþia a rãmas în dactilogramã (1770 de pagini) ºi a fost recuperatã
de Academia Românã de la SRI în urmã cu câþiva ani. Aceastã CCCCColecþieolecþieolecþieolecþieolecþie, ale cãrei
notiþe le-a luat cu el autorul la fuga sa, în 1960, au alcãtuit baza documentarã a
romanului IncognitoIncognitoIncognitoIncognitoIncognito, scris de Petru Dumitriu mai întâi în românã, manuscris distrus
de el însuºi atunci când romanul, apãrut în francezã la Editions du Seuil, a fost
respins la Premiul Goncourt deoarece purta menþiunea “version française de
l’auteur” ºi nu era un original francez, cum cerea regulamentul Academiei Goncourt.
Textul de mai jos este inedit. (Ecaterina ÞarãlungãEcaterina ÞarãlungãEcaterina ÞarãlungãEcaterina ÞarãlungãEcaterina Þarãlungã)

într-un ºopron, pânã când a fost vândut sau dat.
Îmi mai aduc aminte cã, trîgându-mi singur cãruþul

prin curte, înjuram cumplit, pãgâneºte. Învãþasem de la
ordonanþele tatãlui meu. Ordonanþele fãceau servicii prin
casele ofiþerilor, pe vremea aceea: tãiau ºi spãrgeau
lemne, serveau la masã, plimbau copiii, fãceau
cumpãrãturi. Tot soldaþi lucrau la clãdirea câte unei case,
udau grãdina de flori sau de zarzavat.

Tot soldaþi lucrau într-o noapte de toamnã când m-am
trezit ºi am deschis ochii asupra odãii vãruite, cu
ferestrele pânã-n podea, lipsite încã de geamuri. Pe
pereþi se miºcau umbre, în odaie era frig – mi se pare
cã pe fereastrã întra un fel de ceaþã – ºi afarã era beznã
ºi vuia, ºuera ºi bubuia vântul; jos în vale se auzea
zgomotul Dunãrii rãscolite de furtunã.Pe uºi ºi pe
ferestre intrau ºi ieºeau soldaþi în mantale; mama mea
ºi doica le dãdeau ceaiuri fierbinþi ºi ei plecau iar sã se
suie1  pe acoperiº unde legau þiglele de stinghiile
acoperiºului; le legau cu sârmã ca sã nu le ia vântul. În
orice loc din lume, þiglele stau singure la locul lor, prin
propria lor greutate; la noi erau legate cu sârmã ca sã
nu le ia vânturile primãvara ºi toamna.

Stãteam în vârful patului, cu ochii mari, ºi-mi era frig,
ºi mã uitam. Pe urmã am adormit. Nu çtiam cã viaþa
mea are sã fie la fel: construcþia unei case în furtunã ºi
vreme rea , ºi nevoia sã consolidezi mereu totul
împotriva vântului negru al vremelniciei ºi al neantului.

Dar toate astea sunt literaturã; n-aveam cum sã
prevãd nimic atunci, ºi nici clipa n-avea o valoare
simbolicã; altfel lucreazã în vieþile noastre mecanica
destinului.

1 De-a curmeziºul paginii a doua a textului, autorul a scris o
rugãciune. Ea sunã astfel: „Dumnezeul meu, Dumnezeul
meu, ajutã-mã sã-mi termin opera, Dumnezeul meu, Doamne,
Dumnezeul meu, stãpâne, tatãl, supremã putere, abis
necuprins, totul lumii, sufletul ºi inima mea, ajutã-mã sã-mi
termin opera care e a ta , ajutã-mã, du-mã mai departe, sã te
slujesc în operele mele . Ajutã-mã. Ajutã-mã. Binecu-
vânteazã-mã, binecuvânteazã-mi opera.  VIII.V.MCMLV, sub
mezzo nocte”.

FILE DE JURNAL
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Dunãrea se depãrta de sine, devenea un peisaj al
memoriei ºi tânãrul Petru recitea cu alþi ochi orizontul
Baziaºului ºi al propriei sale copilãrii.

Scriitorul a mai avut de traversat atunci, la începuturi,
încã un moment important. Existã undeva, lângã casa
natalã, un izvor numit al Sfântului Sava, patronul sârbilor,
ºi lui i-a dedicat de fapt prima scriere literarã, astãzi
pierdutã. S-a întâmplat când tatãl sãu, ofiþer român, a
primit ordin sã-i împuºte pe muncitorii sârbi ai grãdinii
de zarzavat a familiei, sub pretext cã au legãturi cu piloþii
sârbi de Dunãre care acþionau contra germanilor.
Sfãtuindu-se cu soþia lui, unguroaica, a refuzat. Trei
neamuri se apãrau astfel unul pe altul în acest unghi al
Dunãrii ºi al vremurilor. Ca urmare, ofiþerul Dumitriu a
fost trimis la Târgu Jiu, tocmai spre a-i pãzi pe piloþii de
Dunãre care-ºi aveau acolo lagãrul1 .

Plaurul cu sãlcii din mijlocul Dunãrii, locul de refugiu
ºi de meditaþie de unde se vedeau, de jur împrejur,
dealul, casa ºi grãdina, au rãmas în urmã. Se încheiase
prima etapã a cãlãtoriei. Iatã ce spunea Petru Dumitriu
în 2000: „Am avut în viaþa mea o serie de întâlniri care
au fost importante ºi hotãrâtoare pentru perioadele
respective. ªi asta, a noastrã, este ºi ea.” Atunci, odatã
cu plecarea de la Baziaº, începuse însã lungul drum al
zilei cãtre noapte. Ca ºi Dunãrea, se depãrta de izvoare
ºi se pregãtea sã intre în marele defileu al Cazanelor
numit viaþa literarã româneascã. L-am întrebat, în 1999,
când l-am vizitat la Metz: „— La care dintre cãrþile
dumneavoastrã þineþi cel mai tare?” ªi mi-a rãspuns:
„— La asta pe care-o scriu acum. Sã-i spunem NonNonNonNonNon
credo – orocredo – orocredo – orocredo – orocredo – oro (Nu cred – mã rog). Despre rugãciune în
ziua de astãzi. În lumea culturalã formatã mintal ºi
sentimental de ºtiinþele moderne. Soluþia o dau
cititorului, cel care va fi interesat. Asta, ºi înainte de
asta a fost IncognitoIncognitoIncognitoIncognitoIncognito, ce-am scris mai bine.” „— ªi
înainte de IncognitoIncognitoIncognitoIncognitoIncognito?” „— ªi Cronica de familieCronica de familieCronica de familieCronica de familieCronica de familie, dar,
sãraca, era, pe ici-pe acolo, sugrumatã de sistemul de
pe atunci. De estetica marxist-leninistã.” „— Aþi revedea
Incognito Incognito Incognito Incognito Incognito pentru o ediþie definitivã?2 ” „— Da.”

                     Un destin senzaþional s-ar zice, dacã priveºti
raftul de cãrþi publicate. Autorul Cronicii de familieCronicii de familieCronicii de familieCronicii de familieCronicii de familie, 1500
de pagini tipãrite, 400 de personaje, 200 de ani de istorie
româneascã, apãrut pe când avea 30 de ani  - ºi s-ar

O POEZIE CA UN DESTIN

Ecaterina æarålungåEcaterina æarålungåEcaterina æarålungåEcaterina æarålungåEcaterina æarålungå

Dunãrea la Baziaº... Acolo, într-o barcã obiºnuitã,
în urmã cu trei sferturi de veac, se plimbau, pe apele
calme, cel care avea sã devinã scriitorul Petru Dumitriu
ºi sora lui, Lila, cu patru ani mai micã decât el. Un tatã
român ºi ofiþer, Petre, distant, dar nu aspru, o mamã
unguroaicã, Teresa, frumoasã ºi iubitoare de arte, îºi
construiserã pe dealul de deasupra Dunãrii o casã a
iubirii lor ºi avuseserã, în 1924, primul copil, botezat
Petru, dupã tatã, în religia ortodoxã. L-au învãþat de mic
sã preþuiascã ºtiinþa de carte. Franceza, engleza ºi
germana aveau acces în acest loc deschis cãtre toate
orizonturile lumii, unde se întâlnesc frontierele a trei
state: România, Ungaria ºi Voivodina. Crescuþi între
bãnãþeni de toate felurile ºi veniþi în contact devreme
cu negustori de toate neamurile, copiii vor fi înþeles
atunci pentru toatã viaþa cã lumea e o carte deschisã,
iar viaþa este o alegere continuã a felului în care trebuie
s-o citeºti. Urcând prin timp treptele vieþii, în 1999, când
se apropia de 77 de ani, Petru Dumitriu îºi aminteºte
lecþia amarã a acelui loc al începuturilor. Ca ºi mirosul
amãrui ºi uleios al nucului de la colþul terasei, spulberat
de tunurile armatei germane în retragere, în primãvara
lui 1945, odatã cu solida casã a copilãriei. Totul s-a
sfârºit ºi a început acolo, în locul ºi în clipele acelea
când, rapid ºi dramatic, orizontul vieþii s-a schimbat
radical. Student la filosofie în Germania,  fusese privat
de acest ultim refugiu al fiecãrui om, casa copilãriei, de
cãtre aceia a cãror culturã o preþuise mai mult. A scris
atunci aceastã poezie rãmasã ineditã:

Privesc cetatea-n care m-am nãscut,
Pe vremuri strãlucitã, azi ruine.
De vor s-o calce oºtile strãine
Zidul bãtrân nu îi mai este scut.

Mã duc pe câmp. Vãd soarele cum soarbe
Descãtuºate, apele de ger.
La umbra muntelui, cu fruntea-n cer,
În neguri turme pasc. Sunt triste, oarbe.

ªi-acum intru-n casa mea ºi nu e
Decât paragini ºi pustietate.
Eu gârbov, port toiag în loc de spadã.

ªi orice lucru, mut ºtie sã-mi spuie
Cã ora morþii în curând va bate
ªi orice lucru în þãrânã va sã cadã.

Cu poezia aceea se nãscuse de fapt scriitorul Petru
Dumitriu ºi, în ea era pus  întregul lui destin. Acolo,
lângã trunchiul nucului spulberat, abia ieºit din pivniþa
care le salvase viaþa, brusc maturizat la 21 de ani, Petru
Dumitriu avea sã ridice dintre sfãrâmãturile zidului cheia
pivniþei ºi s-o poarte cu el mereu, pretutindeni în lume,
ca pe un simbol al ocrotirii pierdute.

1 În Cronica de familieCronica de familieCronica de familieCronica de familieCronica de familie, capitolul intitulat „Salata”, dupã care
regizorul Lucian Pintilie a fãcut în 1995 filmul intitulat O varãO varãO varãO varãO varã
de neuitatde neuitatde neuitatde neuitatde neuitat, episodul figureazã ca întâmplat în Cadrilater, iar
muncitorii care trebuiau împuºcaþi erau bulgari. Petru Dumitriu
însã mi-a mãrturist, în 1999, cã lucrurile s-au întâmplat la
Baziaº, dar, fiindcã atunci când a scris Cronica de familieCronica de familieCronica de familieCronica de familieCronica de familie
relaþiile României cu Iugoslavia lui Tito erau mai mult decât
reci, s-a temut ºi a mutat acþiunea în Cadrilater. Izvorul Sfântului
Sava existã ºi astãzi în apropierea  rãmãºiþelor casei natale
de la Baziaº, dupã cum se vede ºi cã acolo, pe coasta dealului,
a fost o grãdinã de zarzavat.
2 L-a ºi revãzut ºi mi-a dat în pãstrare exemplarul lucrat de el.
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zice cã era rãsfãþatul literelor române – de douã ori
laureat al Premiului de Stat pentru Literaturã ºi Artã,
invitat de mai marii politicii ºi „arãtat” la diverse sindrofii
cu menþiunea „e de-al nostru”, Petru Dumitriu n-avea
însã din start datele pentru a fi adeptul noii puteri. Iubirea
dintre el ºi Henriette Yvonne Stahl, franþuzoaicã ºi
prozatoare, nãscutã la Saint Avold, aproape de Metz,
naturalizatã în România, pe care a susþinut-o ºi material
în anii stalinismului, este încã un indiciu al rupturii dintre
esenþa ºi condiþionãrile cotidiene ale scriitorului.

Faptul cå în 1956 i s-a fãcut dosar de Securitate ca
adept al revoluþiei maghiare, punându-se în acest dosar
poezia lui menþionatã mai sus, spune totul despre
conflictul dintre esenþã ºi aceste condiþionãri, mereu mai
pregnante.

S-a cãsãtorit cu frumoasa Irina Medrea, a avut primul
copil, a fost dat afarã de la editurã, s-a hotãrât sã fugã.
A fugit în 1960 luând cu el notiþele Colecþiei de biografii,Colecþiei de biografii,Colecþiei de biografii,Colecþiei de biografii,Colecþiei de biografii,
autobiografii ºi memorii contemporaneautobiografii ºi memorii contemporaneautobiografii ºi memorii contemporaneautobiografii ºi memorii contemporaneautobiografii ºi memorii contemporane, care aveau
sã alcãtuiascã substanþa romanului IncognitoIncognitoIncognitoIncognitoIncognito. A scris
peste 30 de cãrþi, plus douã încã inedite: ªtiri deªtiri deªtiri deªtiri deªtiri de
senzaþiesenzaþiesenzaþiesenzaþiesenzaþie, nuvele, în francezã ºi Non credo – oroNon credo – oroNon credo – oroNon credo – oroNon credo – oro, eseu
filosofic, în englezã, 34 de eseuri politice în englezã, 11
piese în germanã. Asta a fãcut deci dupã ce a fugit, în
1960, luând cu el cheia pivniþei pãrinteºti. L-am întrebat
atunci, în 1999, direct: „— Aþi dori sã reveniþi la cetãþenia
românã?”  ªi a rãspuns astfel: „— Pot sã spun un singur
lucru: cã mi s-a retras ºi retrasã a rãmas. Nu e frumos
pentru nici una din pãrþile acestei relaþii. Nici pentru þara
româneascã, nici pentru scriitorul român Petru Dumitriu.
Care nu e din cei mai pãcãtoºi. Pãcãtos poate, moral-
mente vorbind, dar pãcãtos ca valoare, nu.” „—Aþi dori
sã vi se publice o ediþie de Opere Opere Opere Opere Opere în România?” „— Aº
dori sã mi se publice o ediþie de Opere completeOpere completeOpere completeOpere completeOpere complete. ªi
probabil într-o bunã zi, cândva, poate dupã moartea
mea, se va ºi face. ªi eu acum încep sã scriu iarãºi pe
româneºte. Prima datã dupã 40 de ani.”

Prin urmare, deºi a trãit în România ºi a publicat în
limba românã doar pânã la 36 de ani, apoi doar în
francezã, Petru Dumitriu continuã sã se considere
scriitor român. Cartea lui de cãpãtâi, IncognitoIncognitoIncognitoIncognitoIncognito, apãrutã
în 1962 la Editions du Seuil, rãmâne pânã astãzi cel
mai pertinent strigãt al literaturii române împotriva
constrângerilor spiritului. În 1996 SRI a cedat Bibliotecii
Academiei Române  o parte din manuscrisele
scriitorului, mai exact continuarea Cronicii de familieCronicii de familieCronicii de familieCronicii de familieCronicii de familie,
dactilograma Colecþiei de biografii, autobiografii ºiColecþiei de biografii, autobiografii ºiColecþiei de biografii, autobiografii ºiColecþiei de biografii, autobiografii ºiColecþiei de biografii, autobiografii ºi
memorii contemporanememorii contemporanememorii contemporanememorii contemporanememorii contemporane, aproape 1800 de pagini.
Receptarea lui Petru Dumitriu în România abia urmeazã
sã aibã loc.

Dacã treci podul numit „al morþilor”, la Metz, peste
Mosela, ºi vezi casa unde stãtea Petru Dumitriu ºi
insula din mijlocul apei, ca odinioarã plaurul din mijlocul
Dunãrii, înþelegi nostalgia ºi mesajul consecvenþei cu
sine ºi cu locul unde s-a ivit pe pãmânt. Nu spune
Mosela. Spune „gârla cenuºie”. Dar când îºi amintea
de Dunãre i se îngroaºã vocea vorbind despre lãrgimea
oglinzilor ei însorite.  Fie ºi numai prin acest mod de
raportare la þinutul apelor ºi înþelegi cã Petru Dumitriu
ni se oferã cu tot ceea ce reprezintã aproape trei sferturi
de veac de creaþie. Ne aparþine ºi îi aparþinem. Cu
acelaçi prilej l-am întrebat: „— Dacã aþi veni în România

ce v-ar place sã vedeþi mai mult ºi mai mult prima
oarã?” „— Totul. Orice. Dar n-aº vrea sã-mi revãd casa
de naºtere. ªi locul unde am suferit. Am numai amintiri
triste, din pãcate, din anii ’40-’50, pânã la ’60, când
am plecat. Triste, întunecate”. „— O urare pentru cei
de-acasã?” „— Ce sã spun… Eu sunt român. ªi le
doresc românilor, ca naþiune ºi individual, românilor ºi
româncelor ºi copiilor lor, vieþi fericite ºi luminate, ºi
îmbelºugate. Le doresc înþelepciune, ca sã ºtie sã se
descurce cu giganþii politici din Europa ºi Eurasia, ºi
sã nu le mai fie victime, cum au fost. Au fost victima
turcilor ºi niþel – mai mult decât niþel – a ruºilor ºi pe
urmã de-a binelea a ruºilor – ºi e trist în istoria noastrã.
Noi suntem pe marginea stepei eurasiatice.” „— Mai
aveþi prieteni în România?” – l-am iscodit în continuare.
„— A, da! Prieteni dragi. Sigur cã da. Care m-au ajutat
ºi sã scriu ºi sã pãstrez cãrþi, ºi care mi-au dat sfaturi,
mi-au povestit lucruri pe care le trãiau ºi din care eu
am fãcut literaturã. În contextul Academiei este Nicolae
Fotino, un drag prieten, ºi soþia lui, sunt cei de la
«Steaua», Aurel Rãu ºi soþia lui, ºi încã vreo câþiva,
Ion Vartic ºi Marta Petreu. Eu am gânduri bune pentru
România ºi emoþii, ºi amintiri, ºi dorinþe ºi-mi pasã de
ce se întâmplã în România. ªi acum, pe cât pot eu, cu
creion ºi cernealã, o sã încerc sã ajut cu sfaturi sau cu
informaþii. S-ajut ca românii sã se descurce cu prob-
lema lor istoricã.” – mi-a mårturisit în încheierea
dialogului pe care l-am purtat atunci, în 1999, la Metz,
acaså la prozatorul, dramaturgul çi eseistul Petru
Dumitriu.

Suntem liberi, fireºte, sã auzim ori nu aceastã voce.
Aceastã invitaþie la evaluarea unui destin. Dar ce
câºtigãm ºi ce pierdem? Eu cred cã în lumea agitatã a
României de azi fiecare dintre noi ar trebui sã urce con-
tra curentului, dincolo de Cazanele cele înguste ale vieþii
cotidiene, spre oglinzile largi ale apei începuturilor, acolo
unde – copii ai civilizaþiei fiind – putem vedea frumuseþea
ºi ne putem alege destinul. Dar oare putem? Mai putem
face ceva?

FloriFloriFloriFloriFlori
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LA LIBERTÉ - de Petru Dumitriu
(Editions du Seuil, 1983, Paris)(Editions du Seuil, 1983, Paris)(Editions du Seuil, 1983, Paris)(Editions du Seuil, 1983, Paris)(Editions du Seuil, 1983, Paris)

Ion CaraionIon CaraionIon CaraionIon CaraionIon Caraion

Libertate Libertate Libertate Libertate Libertate se cheamå ultimul roman de Petru Dumitriu.
Pace, democraÆie, dreptate, drepturi, popor, umanism, adevår,
misiune, datorie, råspundere, Dumnezeu, patrie, libertate –
cine oare nu a auzit çi nu aude pânå la saturare aceste cuvinte,
care (vânturate çi de chemaÆi çi de nechemaÆi) nu mai au de
când lumea nici un conÆinut? Ca niçte jucårii perimate. Ca
niçte cutioare ale Pandorei, în ungherele cårora de mult n-a
mai råmas nici pulbere de speranÆå. Fiecare din aceste cuvinte
e o capcanå. Sau doar o punguliÆå de minciuni. Câteodatå nu
numai de minciuni ci çi de gloanÆe. Cåci atât pråsila dracului
cât çi odraslele Domnului Æin discursuri servindu-se de aceleaçi
noÆiuni, înså nu fiecare îçi încarcå arma cu aceleaçi muniÆii,
nu fiecare pune în conceptele acestea intenÆii, såmânÆå,
experienÆå de acelaçi fel.

Prieten cu autorul, eroul romanului Libertatea Libertatea Libertatea Libertatea Libertatea se numeçte
Popescu. Pascal Popescu. Çi e matematician. Eminent
matematician. „Prietenul meu, o spune P.D., se chema Pascal
Popescu. ïn Æara noastrå de baçtinå, Popescu çi Ionescu e
cum ar fi Durand çi Dupont. ïn cartea de telefon numele umple
pagini çi pagini”.

Se înÆelege cå Pascal Popescu nu existå sau dacå da, e ca
çi când n-ar fi decât varianta, o variantå, a autorului. Or... ce
poate scrie, de-ar mai publica încå un secol, Petru Dumitriu,
ca så çteargå amintirea a ceea ce a scris? A se cåzni så
demonstreze (çi cum?) azi cå tot ce a constituit arivismul såu
se producea deliberat, exclusiv în vederea clipei când avea så
plece çi så råmânå în Occident, e neconvingåtor. E rizibil.
Admitem cå aça stau lucrurile. Dar aceasta nu çterge de
hidoçenie paginile pe care le-a publicat çi mai ales nu înseamnå
cå ele n-au påtat istoria literaturii române çi n-au sprijinit cålåii.
„La 23 de ani, înfometat, slab numai piele çi os, pândit de
tuberculozå – mårturiseçte el, çi cine nu cunoaçte în România
cå altul e adevårul? –, m-am decis la încheierea pactului cu
Råul.” Pe româneçte: cu Dracul. Ca apoi så continue: „Dupå
doar câÆiva ani, eram bine hrånit çi chiar gras... etc. Dacå îmi
vândusem sufletul, vroiam cel puÆin så profit. De altminteri
nu mi-l vândusem. Mi-l închiriasem numai, pentru un timp,
hotårât acerb så rup contactul çi så fug în Occident. ïnså pânå
atunci, doream så månânc pe cât mi-era foame, så beau mai
mult decât mi-era sete, så fumez Æigarete, så må îmbrac
boiereçte, så am frumoase mobile vechi çi la dispoziÆia mea o
maçinå cu çofer.” Le-a avut. Çtim. Dar trebuie så fi dat în mintea
copiilor ca så-Æi imaginezi cå o asemenea confesiune scuzå pe
cineva. E drept, înså, cå repulsie provoacå.

Må gândesc într-aiurea ce atitudine ar avea azi un lector
dacå i s-ar oferi un Anti-HitlerAnti-HitlerAnti-HitlerAnti-HitlerAnti-Hitler scris de Hitler; un Anti-StalinAnti-StalinAnti-StalinAnti-StalinAnti-Stalin
scris de Stalin sau, apropiindu-ne, un Anti-Arafat Anti-Arafat Anti-Arafat Anti-Arafat Anti-Arafat scris de
Yasser Arafat?...

Må întreb cum ar fi de comentat un Ezra Pound, care-l
invectiva de la radio Roma, în anii råzboiului, pe Roosevelt,
exaltându-l pe Mussolini, dacå dupå îndelungul såu stagiu
sanatorial, când s-a întors în Italia unde a çi murit, tot el çi tot
cu talent l-ar fi descris pe Duce ca pe o paiaÆå, ca pe un
fanfaron, ca pe un închipuit, ca pe un deplorabil dictator de

operetå, cum de fapt a çi fost?!
De cât credit se poate bucura (çi la cine?) cel ce a profesat

minciuna? Dar cel ce a aprobat crima, scuze: crima politicå çi
a incitat la ea? Pascal Popescu alias Petru Dumitriu e vizitat la
închisoare, într-una din Æårile Americii Latine, unde tribunalul
militar al generalului Mendoza l-a condamnat la moarte fårå
proba vreunei vinovåÆii asupra sa, e vizitat acolo de Petru
Dumitriu, graÆie prestigiului Ligii drepturilor omului, prestigiu
respectat în acea Æarå. Ce-i mai uçor så scrii azi contra unui
regim abuziv çi dictatorial din cutare stat al Americii de Sud çi
så-l asemeni – pentru oameni încå naivi çi încå neinformaÆi –
cu comunismul, invocând pe fiecare paginå pe Iisus, pe profeÆi,
pe David, pe evangheliçti ç.a.m.d.?

Petru Dumitriu a fost înscris la comuniçti. Repede. ïn orice
caz nu prea târziu dupå intrarea ruçilor în Æarå çi instalarea
prin forÆå la putere a partidului lor, partid unic, de dictaturå
aça-zis proletarå, complet impopular çi care a dizolvat în
totalitatea lor celelalte partide, notoriu democratice çi – ele
majoritare. Ca membru al P.C.R., a ocupat, între altele, postul
de director al celei mai mari edituri de dupå 1944 – Editura de
Stat pentru Literaturå (scuzaÆi pleonasmul) çi Artå. Pe scurt:
ESPLA. A debutat cu volumul EuridiceEuridiceEuridiceEuridiceEuridice,  tipårit la Editura
FundaÆiilor Regale çi cuprinzând un fel de poeme în prozå
despre câteva profiluri mitologice. Este cea mai bunå carte a
sa, fiindcå era o culegere oricum de pagini de literaturå çi
vestea un eventual scriitor, printre debutanÆii de talent ai
primilor ani de dupå råzboi, A devenit înså cunoscut prin
volumele lui tendenÆios politice, vinovat mincinoase çi
nedrepte, adânc nedrepte, dintre care ne mårginim a cita:
Vânåtoarea de lupi Vânåtoarea de lupi Vânåtoarea de lupi Vânåtoarea de lupi Vânåtoarea de lupi (nuvelå sau nuvele), Drum fårå pulbereDrum fårå pulbereDrum fårå pulbereDrum fårå pulbereDrum fårå pulbere
(roman), Neo-barbarii Neo-barbarii Neo-barbarii Neo-barbarii Neo-barbarii (eseuri), Bijuterii de familie Bijuterii de familie Bijuterii de familie Bijuterii de familie Bijuterii de familie (nuvele),
Cronica de familie Cronica de familie Cronica de familie Cronica de familie Cronica de familie (roman). Lui i se datoreazå câteva
incontestabile prioritåÆi:

— A fost cel dintâi condei – prin Vânåtoare de lupi Vânåtoare de lupi Vânåtoare de lupi Vânåtoare de lupi Vânåtoare de lupi – care
a scris contra partizanilor din munÆi, pledând (så convenim
cå... dialectic) pentru condamnarea la moarte a celor ce erau
prinçi. ïntr-adevår, ei au fost condamnaÆi la moarte çi executaÆi.
„Literatura” lui Petru Dumitru a servit magistraÆilor „poporului”
ca pieså acuzatoare. Un galon.

— A fost iaråçi cel dintâi condei care a redactat un roman
despre Canalul Dunårea - Marea Neagrå, intitulându-çi-l c-un
fragment de vers dintr-un cunoscut distih al unui poet gândirist
interzis iar apoi arestat, çi ceva mai târziu omorât: „Dunåre,
Dunåre, drum legånat,/ Drum fårå pulbere çi fårå leat”.

ïn poezia noastrå popularå, de unde se inspirase çi
respectivul bard gândirist, gåsim de asemeni expresia ce i-a
intitulat lui Petru Dumitriu veninosul roman Drum fåråDrum fåråDrum fåråDrum fåråDrum fårå
publerepublerepublerepublerepublere. La acel canal faimos, la Canalul Dunårea - Marea
Neagrå, glorificat în sute de pagini de Petru Dumitriu, au lucrat
ca deÆinuÆi politici zeci de mii de nevinovaÆi (m-am aflat printre
ei) unii murind acolo. Cåpeteniile justiÆiei „populare”, în
verdictele lor contra celor expediaÆi så piarå la canal, s-au
servit cu îmbelçugare de ideile lui Petru Dumitriu din mai
înainte pomenitul roman. Al doilea galon.
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Pe atunci autorul nostru lua masa la Athénée Palace çi la
Capça, se înveçmânta çi se tunsese ca Iulius Cesar, era plåtit
regeçte (e adevårat cå pe rege îl înjura çi-l cam înjurå çi acum,
la pagina 32 a ultimului såu roman, La libertéLa libertéLa libertéLa libertéLa liberté), cålåtorea
gratuit (prin) Æåri care conveneau regimului comunist, înjura
burghezia cu care se vizita, petrecea, çi din gura cåreia culegea
fructe utile unei anumite instituÆii, înjura Occidentul (neo-
barbarii) din a cåror culturå îçi alimenta propriu-i buget cul-
tural çi invectiva trecutul României, pentru cå profita din plin
de prezent. BineînÆeles cå çi prezentul profita la rândul såu de
acest inginer de suflete, pus director la ESPLA. Acolo, sub a
sa direcÆie, s-au produs bunuri spirituale. Printre bunurile
spirituale produse pot a se cita câteva traduceri din Shake-
speare. Le fåcuse poetul Ion Vinea. Au apårut cu semnåtura
prozatorului Petru Dumitriu. Mai târziu, din Germania Federalå,
acesta a trimis doamnei Henriette Yvonne Stahl o scrisoare în
care îçi recunoçtea nepaternitatea traducerilor. Una sau douå
dintr-însele s-au republicat sub numele adevåratului tålmåcitor,
Ion Vinea, înså neprecizându-se ce çi cum. Potlogåria s-a dosit
çi sub succesorul lui Gheorghiu-Dej. Acolo, în anul 1954 -
1955, la ESPLA, s-au produs epuråri. ïn ziua când celor zvârliÆi
pe drum avea så li se înmâneze plicurile cu avizul conducerii,
în aceeaçi zi – o zi însoritå – pe terasa editurii pentru... literaturå
çi artå, elegant, luminos, înalt, Petru Dumitriu, care între timp
o cvasiabandonase pe întâia sa prea maturå dulcinee, a apårut
çi s-a fotografiat întreaga dimineaÆå cu o frumoaså femeie
tânårå: era soÆia lui. Se însurase. Fåcea poze. Râdea. ïncepuse
seria Portretelor contemporanePortretelor contemporanePortretelor contemporanePortretelor contemporanePortretelor contemporane. Câtå literaturå! Câtå artå!
Ce moment editorial! ïn aceeaçi zi, licenÆiatå, cu o necåjitå de
familie în cârcå çi-n lipså de orice altå perspectivå, o redactoare
s-a sinucis. Dar socialismul a mers înainte. Çi Petru Dumitriu,
care n-a scris pânå la plecarea sa din Æarå nici un cuvânt
împotriva socialismului, a mers cu socialismul çi cu profiturile
aduse de socialism slujitorilor såi zeloçi.

Çi Petru Dumitriu iar a mers cu socialismul. Çi numårul
portretelor contemporane, prelinse elogios din a sa peniÆå, a
tot sporit. Portretele erau ale pramatiilor partidului, de la
Chiçinevski la Gheorghiu-Dej: pleiada scursurilor çi bubelor
de pe trupul României. Iuliu Maniu, Gheorghe Bråtianu, Ion
Mihalache, Titel Petrescu, Argetoianu, Fluieraç zåceau sau
mureau în închisoare. Nu ale lor erau portretele.

Pe urmå a fost vorba de preçedinÆia Uniunii Scriitorilor çi
de alte ascensiuni. ïntre scundul Mihai Beniuc çi falnicul Petru
Dumitriu a învins piticul. Portretele contemporane s-au
întrerupt. Cartea cu ele n-a apårut. Påcat. Unul din adoraÆii
Partidului, autorul nostru, a izbutit – påråsindu-çi în România
copilul – så treacå teafår, dimpreunå cu soÆia, frontierele patriei
socialiste.

PuÆin îi påsase çi-i påsa lui de revoluÆie çi de socialism.
N-a acceptat så fie director la ESPLA, så iscåleascå
manuscrisele lui Ion Vinea, så epureze redactori, så månânce
la Capça, så se tundå çi så se îmbrace ca Iulius Cesar, så
laude inepÆii sovietice çi så atace în scris Occidentul, pentru
cå altfel ar fi avut insomnii în fidelitatea lui faÆå de Partid. Nu.
Toate aceste inocente acte le-a såvârçit fiindcå s-a vrut cu
bani mulÆi, cu glorie multå, cu putere multå çi mai ales, în
primul rând, cu puternicii momentului, indiferent cå ei erau
recrutaÆi de un stat ocupant çi de o ideologie asasinå, indiferent
cå formau pleava moralå a societåÆii, sau ruçinea, sau
slåbiciunea, sau dezertorii, sau infirmitatea ei. Când n-a mai
fost sigur cå poate urca, s-a decis la îmbråÆiçarea altor puncte
cardinale. Ce scuipase, a sårutat – ajuns în Apus. Apusul mai

degrabå iartå dezonoarea de stânga, decât så ia prea dulce în
braÆe pe cei ce o viaÆå întreagå – intransigenÆi – au respins
abuzurile totalitarismului çi de dreapta çi de stânga. L-a iertat.
Curiosul alegåtor al libertåÆii libertåÆii libertåÆii libertåÆii libertåÆii a continuat så scrie. Doar atât
cå a început (conjuncturi çi conjuncturi...) så scrie de råu
despre cei cu care cinase, de ale cåror sugestii ascultase, pe
care-i servise peste måsurå, alåturi de care vociferase, ceruse
çi obÆinuse moartea duçmanilor de claså, a adversarilor
ideologici, la ale cåror posturi çi posturi jinduise flatându-i.
Vechii såi amici, protectori, ståpâni s-au våzut brusc aråtaÆi
cu degetul, decojiÆi çi prezentaÆi în trista lor goliciune realå,
puçi la zidul infamiei.

A zugråvit (atroce, fireçte) siluete çi aspecte ale burgheziei
roçii, în sânul cåreia fusese altceva decât un simplu mårginaç
trepåduç. Acelaçi lucru îl påÆiserå din parte-i çi comparçii
burgheziei celeilalte, prin ale cåror case Petru Dumitriu trecuse,
alåturi de care gustase (bårbaÆi çi femei) zile çi nopÆi agreabile,
din tainele cårora dåduse îngråçåmânt operei lui ideologice çi
literare. Acum venise rândul comuniçtilor. Era drept? Era. Cu
o pilduitoare tårie de caracter mobil, dupå ce îl råsfåÆaserå,
le-o întorcea çi-i obliga så råspundå la fel din niçte alte
identitåÆi. Tot portrete contemporane, înså pe negativ. „Sunt
liber” – zice eroul såu, Pascal Popescu, în ultima lui carte.
„Orice îmi este permis”. BineînÆeles, fårå încetare Petru
Dumitriu a crezut cå orice îi este permis. Açadar a procedat în
consecinÆå. Cine se schimbase? Se schimbaserå comuniçtii?
Nu. Se schimbaserå capitaliçtii? Nu. Se schimbase Petru
Dumitriu? Nu. Se schimbaserå interesele lui Petru Dumitriu.

E romanul lui Petru Dumitriu bun? Poate cå nu-i råu. E
cartea lui Petru Dumitriu rea? Incorect çi greu de spus cå nu-i
bunå. Poate chiar foarte bunå. Dar bunå çi de numeroase
aduceri aminte. Totuçi o carte conteazå mai puÆin dacå e sau
nu doar bunå, dacå e sau nu doar rea. Ea trebuie så convingå,
så nu fie imoralå. Pe cineva care n-a mai citit altceva de acest
autor, cine çtie romanul (e sfidåtor, e brutal, e violent) are
destule çanse de a-l cuceri çi tulbura. Niciodatå înså pe cineva
care-i cunoaçte autorului cårÆile celelalte, „opera” întreagå.
Orice cronicar literar onest poate selecta zeci de formulåri,
propoziÆiuni, pasaje, observaÆiuni frapante, antologice unele.
Cu o sigurå condiÆie: så fie amnezic çi så nu le alåture niciodatå
altor afirmaÆii din alte opuri ale aceluiaçi Petru Dumitriu. Avem
de-a face cu un virgin.

Cå îçi coafeazå biografia, cå çi-o explicå tandru-penibil, cå
se scuzå naiv defavorabil, cå e iertåtor cu sineçi ori se
imagineazå elegiac în suferinÆe pe care nu le-a suferit,
disproporÆionate çi susÆinåtoare, n-ar fi nimic. Patiseria aceasta
e compensatå prin cinismul såu funciar, çtiutor totdeauna så
iaså la suprafaÆå. Cå abuzeazå de referinÆe biblice ori teologice,
cå uitå convenabil sau compune cu materiale de o discutabilå
pudoare çi calitate, cå greçeçte accentele puse pe unele noÆiuni
de familie, de moralå, de politicå sau de istorie, iaråçi treacå-
meargå. El a traversat çi spaÆii ale incertitudinii, ale adaptårii
(„Totul e permis, va spune mai târziu, dar nu totul e indicat” –
p. 372), ale umilinÆei, ameninÆårii, indiferenÆei, dispreÆului
meritat sau nemeritat, ale urii care nu-çi pierde lesne memo-
ria, ale nopÆii care ne administreazå insomniile ca pe niçte
arme, ca otrava. Dar un oarecare detaliu laså, dupå lectura
romanului La LibertéLa LibertéLa LibertéLa LibertéLa Liberté, gust amar: cå totuçi Petru Dumitriu,
urmând promisiunile din EuridiceEuridiceEuridiceEuridiceEuridice, deçi ar fi putut så devinå
scriitor, n-a ajuns decât un autor. E lumea plinå de autori.
ïntr-adevår, cel despre care ne-am pronunÆat citeçte çi citeazå
maniacal în ultimii ani Scriptura. Dar nu tot aceasta e çi
îndeletnicirea sectanÆilor?
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Dialog realizat de Alexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru Deçliu

„GREUL DIN JUR M-A ASALTAT, DAR SPERANæA
E CA O PAVÅZÅ ÎMPOTRIVA LUI” (I)

Irina MavrodinIrina MavrodinIrina MavrodinIrina MavrodinIrina Mavrodin

— Care sunt rådåcinile familiei dumneavoastrå?— Care sunt rådåcinile familiei dumneavoastrå?— Care sunt rådåcinile familiei dumneavoastrå?— Care sunt rådåcinile familiei dumneavoastrå?— Care sunt rådåcinile familiei dumneavoastrå?
— Pericle Mavrodin, bunicul tatålui meu, Anastase

Mavrodin, descindea dintr-o familie cu origini îndepårtate
în Grecia, familie venitå în Principatele Române la înce-
putul secolului al XIX-lea sau poate çi mai devreme.
Mama tatålui meu, Maria Mavrodin, nåscutå Purice, este
dintr-o veche familie de råzeçi vrânceni. Unul dintre
ascendenÆii ei fusese ispravnic de Vrancea. Tatål tatålui
meu, Nicolae Mavrodin, a murit în Primul Råzboi
Mondial, ca çi Nicolae Purice, stråbunicul meu, care a
murit în Clipiceçti în timpul unui tir de artilerie – cu
picioarele tåiate de un obuz – lansat de armata germanå
(comuna Clipiceçti, unde locuia stråbunicul meu, se afla
pe linia de front). Polixenia, soÆia lui Nicolae Purice,
stråbunica mea din partea tatei, descindea dintr-o familie
de boieri moldoveni sau, dupå unele spuse, chiar dintr-o
familie domnitoare, care fugise de la Iaçi cu ocazia unor
certuri între boieri în jurul tronului. Luaserå cu ei
obiectele cele mai preÆioase, printre care o icoanå cu
SfinÆii Constantin çi Elena, foarte veche, care se gåseçte
acum în posesia veriçoarei mele, Irina Vintilå. Dupå
moartea soÆului ei, Polixenia Purice s-a cålugårit,
retrågându-se la Schitul de maici de lângå Panciu. ïn
aceastå familie Purice au existat mulÆi cårturari.

Pe linia mamei mele, Maria Mavrodin, descind dintr-o
familie putneanå care numårå printre membrii ei mulÆi
preoÆi. Stråbunicul meu, tatål bunicii mele Paraschiva
Popescu, era preotul Gheorghe Popescu, om cu mare
greutate çi autoritate în Satu-Nou (Putna). Dintre cele
cinci fiice ale lui, trei s-au cåsåtorit cu preoÆi, doi fiind
profesori universitari la Facultatea de Teologie din
Bucureçti. Unul dintre ei, Vasile Radu, mare savant, a
tradus Biblia Biblia Biblia Biblia Biblia (împreunå cu Gala Galaction, care a stilizat
textul traducerii). Timp de mulÆi ani, Vasile Radu a fost
preot la biserica românå din Paris, unde adeseori l-a
gåzduit pe Nicolae Iorga, cu care legase o strânså prie-
tenie. Bunicul meu din partea mamei, soÆul Paraschivei,
Constantin Popescu, mort foarte tânår, a fost funcÆionar
la Cåile Ferate Române. Unul dintre fraÆii bunicii mele,
Paraschiva, Ion Popescu, colonel în armata românå
înainte de 1944, a stat fugar çi ascuns mai bine de zece
ani de zile, dupå venirea regimului comunist la putere,
fiind condamnat politic. Tatål meu Anastase Mavrodin
s-a nåscut la Måråçeçti, în 1896, la 21 martie. A urmat
çcoala la Liceul „Unirea” din Focçani çi çi-a fåcut studiile
universitare (francezå çi românå) la Facultatea de Litere
çi Filosofie din Bucureçti. ïn anul întâi, la vârsta de
nouåsprezece ani, çi-a întrerupt studiile çi a plecat
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Irina Mavrodin s-a nåscut la 12 iunie 1929, la Oradea. Vine la Focçani
împreunå cu familia, în 1940, unde urmeazå çcoala primarå çi Liceul de
Fete. Este licenÆiatå a FacultåÆii de Filologie a UniversitåÆii din Bucureçti,
SecÆia limba çi literatura francezå, în 1954. Pânå în 1985 este cadru di-
dactic la Catedra de limbå çi literaturå francezå a UniversitåÆii din Bucureçti,
când se vede constrânså så-çi cearå pensionarea. Nu a simÆit acut ruptura
de Catedrå, pentru cå, din fericire avea mult de lucru: propriile sale cårÆi
de poezie çi eseu, traducerile. ïn 1971 îçi ia doctoratul cu teza „Nathalie
Sarrante et la Nouveau Roma”. ïn prezent predå la Universitatea din
Craiova, unde a instituit un masterat de poieticå/poeticå, çi la cea din
Braçov. Din 1991 este directoarea colecÆiei „Lettres roumaines” publicatå
de Editura Actes Sud, FranÆa.

Este decoratå de statul francez cu ordinul „Chevalier des Arts et des
Lettres”. ïn 1997 este distinså cu Premiul Editurii Scrisul românesc pentru
întreaga operå, iar Ambasada FranÆei în România îi conferå Premiul „Le
14 Jullet”. Din 1971 este membrå a Uniunii Scriitorilor din România.

Debuteazå publicistic în 1960, în revista „Steaua” çi editorial în 1970
cu volumul PoemePoemePoemePoemePoeme  dupå care publicå Reci limpezi cuvinte Reci limpezi cuvinte Reci limpezi cuvinte Reci limpezi cuvinte Reci limpezi cuvinte (1971), SpaÆiulSpaÆiulSpaÆiulSpaÆiulSpaÆiul
continuu continuu continuu continuu continuu (1972), Romanul poetic Romanul poetic Romanul poetic Romanul poetic Romanul poetic (1977), Poussin – Praxis çi metodåPoussin – Praxis çi metodåPoussin – Praxis çi metodåPoussin – Praxis çi metodåPoussin – Praxis çi metodå,
Modernii, precursori ai clasicilor Modernii, precursori ai clasicilor Modernii, precursori ai clasicilor Modernii, precursori ai clasicilor Modernii, precursori ai clasicilor (1981), Poieticå çi poeticå Poieticå çi poeticå Poieticå çi poeticå Poieticå çi poeticå Poieticå çi poeticå (1982),
Stendhal – Scriiturå çi cunoaçtere Stendhal – Scriiturå çi cunoaçtere Stendhal – Scriiturå çi cunoaçtere Stendhal – Scriiturå çi cunoaçtere Stendhal – Scriiturå çi cunoaçtere (1985), Punctul central Punctul central Punctul central Punctul central Punctul central (1986), CopacCopacCopacCopacCopac
înfloritînfloritînfloritînfloritînflorit, Picåtura de ploaie Picåtura de ploaie Picåtura de ploaie Picåtura de ploaie Picåtura de ploaie (1987),Mâna care scrie Mâna care scrie Mâna care scrie Mâna care scrie Mâna care scrie (1994, Premiul Uniunii
Scriitorilor, Premiul Academiei Române), VVVVVocile ocile ocile ocile ocile (1998, Premiul Uniunii
Scriitorilor), Uimire çi poiessis Uimire çi poiessis Uimire çi poiessis Uimire çi poiessis Uimire çi poiessis (1999), Punere în abisPunere în abisPunere în abisPunere în abisPunere în abis, antologie (2000),
Cvadratura CerCvadratura CerCvadratura CerCvadratura CerCvadratura Cercului cului cului cului cului (2001). Traduceri (însoÆite de prefaÆe, note,
comentarii) din: Doamna de Staël, Albert Camus, Doamna de Sévigné,
Élie, Faure, André Gide, Francis Pogne, Henry de Montherlant, Aloysius
Bertrand, Gérard Genette, Eugène Delacroix, Maurice Blanchot (Premiul
pentru traducere al Uniunii Scriitorilor), Gustave Flaubert (Premiul pentru
traducere al Uniunii Scriitorilor), Paul Ricoeur, Mircea Eliade (în francezå),
Gaston Bachelard, Albert Vohen, Emil Cioran, Mandiargues etc. Lucreazå
la o ediÆie Proust, Opere completeOpere completeOpere completeOpere completeOpere complete, în 12 volume (dintre care au apårut
primele 7), în curs de publicare la Univers; ïn cåutarea timpului pierdutïn cåutarea timpului pierdutïn cåutarea timpului pierdutïn cåutarea timpului pierdutïn cåutarea timpului pierdut
(Premiul „Iulia Haçdeu”, Premiul Uniunii Scriitorilor). Colaboreazå la
alcåtuirea unor dicÆionare, manuale didactice çi lucråri de sintezå privind
literatura francezå.
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voluntar pe front, deçi în calitatea lui de „fiu unic la mamå
våduvå” era scutit de orice obligaÆie de a participa la
råzboi. S-a întors de pe front decorat cu „Virtutea
militarå”. Ca preçedinte al AsociaÆiei studenÆilor putneni,
a luat iniÆiativa construirii la Måråçeçti a Mausoleului
(care existå çi aståzi) de pomenire a eroilor patriei, morÆi
în råzboiul pentru întregire. Tot lui îi aparÆine çi iniÆiativa
unei plåci comemorative cu numele foçtilor elevi ai
Liceului „Unirea” morÆi în Primul Råzboi Mondial, placå
açezatå în holul mare al liceului. Dupå absolvirea
facultåÆii, deçi profesorul Charles Drouhet îi propusese
så råmânå asistent la Catedra de francezå pe care o
conducea, tatål meu a preferat så plece (împreunå cu
mama mea) ca profesor de liceu la Oradea, unde, în
scurt timp, a ocupat postul de director al Çcolii Normale
„Iosif Vulcan”, pe care a condus-o cu multå pricepere çi
abnegaÆie (ferma Çcolii Normale era consideratå o fermå
model pe Æarå). Tatål meu a mai avut în Oradea çi o
serie de alte importante activitåÆi pe linia promovårii
culturii române la graniÆå, ceea ce reprezenta atunci o
imperioaså necesitate. ïn 1940, când s-a anunÆat
cedarea unei pårÆi din Transilvania prin Dictatul de la
Viena, pårinÆii mei çi cu noi, copiii – eu, sora mea, Maria
çi fratele meu, Alexandr – am plecat la Focçani, unde
tatål meu a ocupat postul de profesor de francezå la
Liceul „Unirea” din Focçani, iar mama mea, Maria
Mavrodin, pe cel de medic primar oftalmolog la Spitalul
de boli de ochi din Focçani. O datå cu venirea comu-
niçtilor la putere, tata, care fåcuse politicå naÆional-
Æårånistå, fost arestat politic çi a fåcut trei ani de
închisoare. Dupå detenÆie, nu i s-a redat vechiul post çi
a funcÆionat ca profesor la diferite licee din mai multe
comune din judeÆul Vrancea. Sora mea, Maria Mavrodin
Tåråbîc, doctor în chimie, cercetåtor principal la Centrul
de Chimie fizicå al Academiei Române, a publicat
totodatå, sub pseudonimul Mioara Izverna, numeroase
traduceri din literatura francezå. Fratele meu, Alexandru
Mavrodin, a fost elev al Liceului „Unirea” din Focçani, a
fost – în urma unei teribile înscenåri – arestat çi
condamnat politic, în 1957, la trei ani de închisoare, în
timp ce era student în anul patru la Facultatea de
Medicinå din Iaçi. La ieçirea din închisoare a fost nevoit
så lucreze ca salahor timp de doi ani, çi ca infirmier la
Æarå. ïn anul 1962, çi-a dat din nou admiterea la Facul-
tatea de Medicinå, de care a urmat-o çi a absolvit-o la
Bucureçti. A fost medic la Spitalul de Stat din Focçani.

— Care a fost atmosfera în familie, cum v-au— Care a fost atmosfera în familie, cum v-au— Care a fost atmosfera în familie, cum v-au— Care a fost atmosfera în familie, cum v-au— Care a fost atmosfera în familie, cum v-au
educat, cum v-au pregåtit pentru viaÆå?educat, cum v-au pregåtit pentru viaÆå?educat, cum v-au pregåtit pentru viaÆå?educat, cum v-au pregåtit pentru viaÆå?educat, cum v-au pregåtit pentru viaÆå?

— ïn familia mea domnea respectul faÆå de valori
morale care aståzi încep parcå så fie uitate. Atât tatål,
cât çi mama mea au fost pentru mine modele în ceea
ce priveçte cinstea, sinceritatea, munca, înÆelegerea çi
toleranÆa faÆå de ceilalÆi. Ei au fost modelele mele atât
în plan uman, cât çi profesional, cåci erau profesioniçti
de mare claså, care m-au învåÆat cå, respectându-mi
profesia, må respect pe mine însåmi. Profesia exem-
plar exercitatå – mama ca medic, tata ca profesor – a
avut prioritate, a jucat un rol central în familia mea, çi

îmi dau din ce în ce mai mult seama cå acest modusmodusmodusmodusmodus
vivendi vivendi vivendi vivendi vivendi al pårinÆilor mei çi-a pus indelebil pecetea pe
întreaga mea existenÆå, devenind, aç putea spune,
destinul meu. Dar mai este ceva. ïn familia mea a domnit
întotdeauna o mare iubire, între mama çi tata, între noi,
copiii, çi între noi, copiii, çi pårinÆii noçtri. O mare iubire,
care însemna armonie çi încredere deplinå unii faÆå de
alÆii. O bunå energie, dar çi un calm, o seninåtate, atât
de rare în zilele noastre. Am înmagazinat mari rezerve
de lucruri bune pentru sufletul çi mintea mea în perioada
cât am tråit în preajma pårinÆilor mei, rezerve din care
îmi trag încå puterea çi acum.

— Cum vå apar în amintire pårinÆii dumnea-— Cum vå apar în amintire pårinÆii dumnea-— Cum vå apar în amintire pårinÆii dumnea-— Cum vå apar în amintire pårinÆii dumnea-— Cum vå apar în amintire pårinÆii dumnea-
voastrå?voastrå?voastrå?voastrå?voastrå?

— Ca figuri tutelare ale întregii mele existenÆe.
Dreptre, hieratice, simboluri ale unui desåvârçit echi-
libru. Din care mi-au dat çi mie o preÆioaså parte. Douå
centre din care iradiazå iubire, credinÆå, speranÆå. Mama
çi tata m-au înarmat cu ceva care må ajutå så trec prin
aceastå viaÆå, poate cu ceva care poate fi numit çi
bucuria de a fi în viaÆå, de a avea viaÆå. Destinul meu –
mai spun încå o datå – stå parcå înscris în ceea ce au
çtiut så-mi transmitå ei, în plan fizic çi metafizic.

— Cine v-a atras cåtre limba francezå?— Cine v-a atras cåtre limba francezå?— Cine v-a atras cåtre limba francezå?— Cine v-a atras cåtre limba francezå?— Cine v-a atras cåtre limba francezå?
— ïn familia noastrå toatå lumea citea çi vorbea în

francezå, limba çi literatura românå fiind totodatå la mare
preÆ. Aç putea deci spune cå am mers spre francezå în
mod natural, de vreme ce tatål meu, mama mea, sora
çi fratele meu iubeau çi practicau ei înçiçi franceza.
Totuçi, fårå îndoialå cå rolul decisiv în opÆiunea mea
pentru limba çi literatura francezå ca profesie l-a jucat
tatål meu. Aç fi putut fi medic, ca mama, dar am ales
profesia tatei, cea de profesor de francezå.

— Care ar fi principalele coordonate în formarea— Care ar fi principalele coordonate în formarea— Care ar fi principalele coordonate în formarea— Care ar fi principalele coordonate în formarea— Care ar fi principalele coordonate în formarea
dumneavoastrå? Çcoli, cårÆi, oameni...dumneavoastrå? Çcoli, cårÆi, oameni...dumneavoastrå? Çcoli, cårÆi, oameni...dumneavoastrå? Çcoli, cårÆi, oameni...dumneavoastrå? Çcoli, cårÆi, oameni...

— E o întrebare la care e greu så råspunzi. Oare
putem çti întotdeauna ce ne-a format? Prima çcoalå a
fost, dupå cum am aråtat deja, familia mea, pårinÆii mei
adicå, dar çi înÆeleapta mea bunicå din partea mamei,
Paraschiva, care locuia împreunå cu noi, dar çi înÆe-
leapta mea dådacå Ioana, Æårancå din Vrancea care a
stat cincizeci de ani în familia noastrå, devenind cineva
din familia noastrå, pânå când s-a stins din viaÆå, la
çaptezeci de ani. De la Paraschiva çi de la Ioana am
învåÆat så intru în comunicare cu natura într-un fel pe
care nu cuvintele îl pot exprima, ci doar exemplul celui
de lângå tine care are un asemenea dar. Apoi au urmat
alte çcoli: çcoala primarå de la Oradea çi cea de la
Focçani, Liceul de Fete çi apoi Liceul „Unirea” din
Focçani, Facultatea de Filologie, SecÆia limba çi
literatura franceza de la Bucureçti. Toate au fost bune,
importante pentru mine, fiecare în felul ei. Çcoala
primarå çi liceul au fost fåcute solid, pe „stil vechi”, cum
se spune, cu profesori excepÆionali. Baza instrucÆiunii
mele aici a fost puså. Dar bunå a fost, cred eu, çi
facultatea fåcutå sub auspiciile proletcultismului, pentru
cå m-a obligat så-mi fiu propriul profesor, så caut çi så
gust çi mai mult marile cårÆi prohibite, marii autori –
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Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Lautréamont, Mallarmé,
Proust, Valéry, Apollinaire etc. etc. etc. puçi la index.
Ca tânår asistent çi apoi lector la Universitatea din
Bucureçti, voi încerca çi treptat voi reuçi så reintroduc
aceçti autori  în programa çcolarå. CårÆile care m-au
marcat? Aç cita multe titluri, dar må voi opri doar la cele
ale lui Dostoievski çi, mai târziu, cåci eu cred în formarea
noastrå continuå, ale lui Proust. Oamenii care au contat
în formarea mea? Cei din familia mea, bineînÆeles. Dar,
desigur, çi toÆi studioçii mei prieteni, studioçii mei colegi,
cu care fåceam schimburi „ilicite” de cårÆi în timpul
studenÆiei noastre apåsate de proletcultism. Çi toÆi pro-
fesorii mei m-au format, de asemenea, unii îndemnân-
du-må så citesc, alÆii interzicându-mi så citesc cårÆi pe
care eu le çtiam importante (cåci o învåÆåturå putem
trage din tot ceea ce ni se întâmplå, çi bun, çi råu). Dupå
cum se vede, lecturile mele au jucat în formarea mea
un rol cel puÆin la fel de mare ca çi çcoala, lecturile
mele indisociabile de oameni care mi-au pus în mânå
anumite cårÆi, primul dintre ei fiind tatål meu, mare cititor
de literaturå çi care a råmas aça pânå în ziua morÆii lui,
la mai bine de optzeci de ani.

— Vå amintiÆi prima mare interogaÆie pe care aÆi— Vå amintiÆi prima mare interogaÆie pe care aÆi— Vå amintiÆi prima mare interogaÆie pe care aÆi— Vå amintiÆi prima mare interogaÆie pe care aÆi— Vå amintiÆi prima mare interogaÆie pe care aÆi
adresat-o vieÆii?adresat-o vieÆii?adresat-o vieÆii?adresat-o vieÆii?adresat-o vieÆii?

— Ar trebui så må concentrez foarte mult timp – fårå
så am neapårat çansa de a avea „evidenÆa” acelei prime
mari interogaÆii. Vå voi råspunde deci într-un fel care
nu çtiu dacå este cel bun, pentru cå s-ar putea ca eu
så-mi fi pus de fapt prima întrebare existenÆialå majorå
cu mult înainte. ïmi amintesc de întrebarea pe care
mi-am pus-o exact în ziua când împlineam çaptespre-
zece ani – pe 12 iunie 1946; au trecut deci cincizeci çi
çapte de ani de atunci. Era o zi însoritå, cerul era foarte
albastru, iar eu, bolnavå de tuberculozå, må internasem
cu o orå înainte la sanatoriul Moroieni, unde credeam
din toatå fiinÆa mea cå voi muri. Çi întrebarea era simplå,
aça cum çi-o pune orice fiinÆå muritoare: de ce trebuie
så mor, când e atâta viaÆå în jurul meu? ïnså aceastå
întrebare avea totuçi ceva special: spaima din ea era
dizolvatå de un sentiment de totalå împåcare, de
armonie desåvârçitå cu o lume în care moartea nu-i
decât celålalt chip al vieÆii. Poate cå aceasta ar fi cheia
pentru întreaga mea poezie.

— La ce vârstå aÆi început så simÆiÆi greutatea a— La ce vârstå aÆi început så simÆiÆi greutatea a— La ce vârstå aÆi început så simÆiÆi greutatea a— La ce vârstå aÆi început så simÆiÆi greutatea a— La ce vârstå aÆi început så simÆiÆi greutatea a
toate din jur?toate din jur?toate din jur?toate din jur?toate din jur?

— Cred cå pe mine m-a ajutat çi må ajutå ceva care
må susÆine, o mânå divinå, un har. Cum så-mi explic
altminteri nesecata rezervå de speranÆå care existå în
mine? Cine nu a avut acest gen de speranÆå nu poate
înÆelege ce vreau så spun. Çtiu cå greutatea a toate din
jur existå, pentru cå am fost încercatå de boalå încå din
adolescenÆå çi pentru cå familia noastrå a fost crâncen
lovitå de detenÆii politice çi de morÆi. Unul câte unul,
mulÆi dintre cei dragi din preajma mea s-au dus, çi s-a
dus çi iubitul meu frate, cel întemniÆat la nouåsprezece
ani, cel cu suflet curat çi minte genialå, mai tânår decât
mine cu nouå ani. S-a dus çi casa noastrå pårinteascå
din Focçani, frumoaså çi veche, boiereasca noastrå

caså care a gemut sub buldozer, çi s-au dus çi copacii
din marea curte care o înconjura. Dar ceva în sufletul
meu må ajutå så îndur toate acestea cu greu çi totodatå
cu sufletul plin de o speranÆå care nu înceteazå
niciodatå. Cu o speranÆå plinå de råbdare. Må întreb
dacå nu aceasta este forma cea mai concretå pe care o
poate avea credinÆa. Valuri-valuri, greul din jur m-a
asaltat, dar speranÆa mea e tot aici, ca o pavåzå
împotriva lui. Greul din jur ne împovåreazå pe toÆi încå
din copilårie, çi nici eu n-am putut så scap de aceastå
povarå. Sprânceana încruntatå a unei doamne
învåÆåtoare, iatå ce-mi amintesc dupå mai bine de
çaizeci de ani, iatå poate råspunsul la întrebarea
dumneavoastrå.

— Cum v-aÆi tråit tinereÆea, domnå Irina Mavrodin?— Cum v-aÆi tråit tinereÆea, domnå Irina Mavrodin?— Cum v-aÆi tråit tinereÆea, domnå Irina Mavrodin?— Cum v-aÆi tråit tinereÆea, domnå Irina Mavrodin?— Cum v-aÆi tråit tinereÆea, domnå Irina Mavrodin?
— ïn sanatoriul Moroieni de care v-am vorbit deja,

l-am cunoscut pe doctorul Eugen Stånescu, eminent
ftiziolog çi chirurg. Eu aveam çaptesprezece ani, el avea
douåzeci çi çapte. Acum el nu mai este. El a fost cel
care m-a îngrijit çi m-a vindecat. Dupå doi ani ne-am
cåsåtorit. Dupå unsprezece ani am divorÆat. Cåsåtoria
noastrå a fost una problematicå. Poate pentru cå eu
trebuia så må duc adeseori la Bucureçti, unde îmi
fåceam studiile la Facultatea de Filologie. ïn 1954, când
am terminat facultatea, am fost opritå la Catedra de
francezå ca preparator. ïntr-un anume fel am fost puså
în situaÆia de a opta între cåsåtorie çi profesie. Am ales
profesia, fårå så çtiu cå o aleg împotriva cåsåtoriei. Çi
cå, de fapt, urmam cu necesitate un fir al destinului meu.
Poate cå nimeni nu m-a iubit mai mult decât fostul meu
soÆ. ïmi amintesc dimineÆile când, la Moroieni, îmi
aducea buchete mari de margarete culese de el de pe
deal. Am råmas foarte buni prieteni. El s-a recåsåtorit,
eu nu. TinereÆea mea a continuat tumultuos. Am avut
mari iubiri, despre care poate cândva voi scrie, çi mari
nefericiri din dragoste. Eram deznådåjduitå, distruså, çi
nu credeam decât în iubire, în iubirea dintre bårbat çi
femeie, care mi se pårea valoarea supremå. Totodatå,
de parcå ar fi fost vorba de douå fiinÆe çi nu de una, îmi
scriam cårÆile cu mâna altuia parcå, îmi rosteam cursurile
parcå cu gura altuia. Totul a fost aça cum trebuia så fie,
totul e bine aça cum a fost, îmi spun privindu-mi în urmå
tinereÆea, viaÆa. Så nu uitåm cå exista çi un context,
aproape mort acum: o boemå artisticå, literarå, care îçi
avea strålucirea çi savoarea ei.

— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?
— ïn prima adolescenÆå m-am pomenit scriind câteva

poeme pe care cred cå le-am pierdut pentru totdeauna.
ïmi amintesc cå unul dintre ele se numea Câmpul cuCâmpul cuCâmpul cuCâmpul cuCâmpul cu
macimacimacimacimaci. ïn anii facultåÆii am început så scriu cu oarecare
regularitate, tot poeme. I le aråtam Herthei Spuhn, ale
cårei vorbe de încurajare mi-au dat un mare impuls.
Modest Morariu a mers cu mine la A.E.Baconsky: i-am
dat spre citire un mare ciclu din aceste poeme. ïi dådeam
så citeascå ceea ce scriam çi lui Mircea Ivånescu. Mi-am
descoperit vocaÆia de scriitor treptat, din aproape în
aproape, pe måsurå ce scriam çi aveam micul, foarte
micul meu cerc de cititori.

contemporanii  nostricontemporanii  nostricontemporanii  nostricontemporanii  nostricontemporanii  nostri
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PAGINI DE JURNAL REGÅSITE

Eugen BarbuEugen BarbuEugen BarbuEugen BarbuEugen Barbu

Dorind så marcåm împlinirea a zece ani de la trecerea în eternitate
a scriitorului Eugen BarbuEugen BarbuEugen BarbuEugen BarbuEugen Barbu, ne-am adresat distinsei sale soÆii, actriÆa
Marga BarbuMarga BarbuMarga BarbuMarga BarbuMarga Barbu, cu rugåmintea de a ne da spre publicare câteva pagini
din File de jurnalFile de jurnalFile de jurnalFile de jurnalFile de jurnal, care n-au våzut încå lumina tiparului.

TrimiÆându-ne, cu amabilitate, un fragment mai lung, pe care îl
vom publica în numårul viitor, Dna Marga Barbu ne-a fåcut o mare
bucurie încredinÆându-ne çi fragmentul de faÆå. „Am ales din noianul
de pagini – ne-a scris Domnia sa – câteva ce par mai interesante çi
am adåugat çi trei pagini de la Villa Drågan din Palma de Mallorca,
unde Traian Filip i-a povestit tot felul de întâmplåri råutåcioase, dar
çi picante... Dacå sunt prea „tari”, nu le publicaÆi, dar ele sunt sarea
çi piperul la lectura cititorului, chiar dacå vor naçte çi animozitåÆi.
Suntem obiçnuiÆi cu ele”.

Cum çi noi suntem obiçnuiÆi, o facem cu multå plåcere! (RedacÆiaRedacÆiaRedacÆiaRedacÆiaRedacÆia)

Drågan pare în siguranÆå aici, la Palma, dar îi explic
cå nu e bine så se iluzioneze. Niçte profesioniçti l-ar
lua çi de aici cu un yacht, poate chiar din mijlocul mårii.
Afirmå cå are patru gorile, dar eu nu prea le-am våzut.
Çoferul, care e çi bucåtar, nu aratå a boxer. Câinii sunt
blânzi çi în rest cine så mai fie? Uçor zgârcit, are mania
de a nu te låsa så laçi ceva nemâncat în farfurie. Am
mers la hanul acela unde ni s-au dat niçte porÆii uriaçe,
pe care bineînÆeles cå nu am putut så le consumåm.
Ne-a implorat så nu le låsåm. Dacå çtie cå o maçinå i-a
råmas în panå suferå îngrozitor. ïl înÆeleg, nici mie nu-mi
plac lucrurile nepuse la punct çi având atâÆia salariaÆi
måcar de atâta putea fi scutit. Face economii la lucruri
mici, dar pierde sume mari în afaceri, pentru cå nu totul
merge pe roate totdeauna. ToÆi îl înjurå pentru cå e dur,
dar trag toatå ziua. Pe yacht, trei zile, nu fåcea decât så
vorbeascå prin radio cu filialele lui din Grecia çi Italia,
asta mai e viaÆå? Limbajul cifrat, greutatea cu care
obÆinea legåturile, teama de a fi spionat de propriul såu
personal de pe vas, iatå numai câteva aspecte din
aceastå viaÆå deloc lenicioaså, bogatå, da, dar
nelesnicioaså çi de neinvidiat. Oricum, e vorba de
mentalitatea unui om de afaceri, pe care o înÆeleg foarte
bine. Este vinovat oare în totalitate un om cå se scoalå
de dimineaÆå çi munceçte în felul lui cu mintea, fåcând
speculaÆii sau surpând pe alÆii la burså? Dar åsta e un
sport, riscurile sunt egale pentru toatå lumea. Cine e
mai deçtept nu piere. Dacå e så luåm partea lui bunå,
îmi place cå e patriot pentru cå nimeni nu-l silea så-çi
mai aducå aminte de problemele României. Când ai
averea lui, vorbeçti patru limbi çi ai domicilii la
Johanesburg, la Paris, la Atena, la Frankfurt, la Madrid,
la Palma, în ElveÆia, la Milano çi mai çtie Dumnezeu
unde, de ce ar trebui så te doarå capul? Asta trebuie
ales la el çi cultivat, aceastå disponibilitate de a-çi iubi
încå poate Æara care nu e totdeauna primitoare cu el (nu
Æara, ci niçte indivizi care de fapt slujesc la niçte tipi fårå
patrie). Memento: så nu-i ceri bani! Cei cu bani nu
împrumutå. Asta nu çtia  familia VråneanÆu care voia så
facå o afacere dintr-o invitaÆie binevoitoare la un voiaj

în Italia çi Spania ce trebuia onoratå måcar cu cele douå
tablouri care erau plåtite, zic eu, de costul cålåtorilor,
dar românul aça este, se înghesuie la pomanå!

5 iunie, vineri5 iunie, vineri5 iunie, vineri5 iunie, vineri5 iunie, vineri. Ieri la Porto Cristo, cu maçina. 50 de
km de Palma. Foarte frumos. Coborât într-o grotå ca
aceea din Cehoslovacia din urmå cu câÆiva ani. Cloul
era concertul dat de orchestra care era açezatå în trei
bårci, luminate cu becuri. Patru persoane în total. Unul
la clavicembali, altul la vioarå, al treilea la ghitarå çi
ultimul la o micå orgå. Chopin, Hoffmann (Barcarola),
Schumann. O muzicå tristå, de orbi. Dacå aç scrie o
nuvelå i-aç pune så cânte de çase - opt ori pe zi, pentru
vilegiaturiçti çi ar fi cu adevårat orbi, pentru cå pe ei nu
îi intereseazå decât întunericul interior, nu çi cel din
peçtera în care se produc. Prânzul l-am luat la Hanul
Oracului, cu cârnaÆi çi sângeret ca în Banat, cum îi place
din nostalgia locului natal lui Drågan. O supå
mallorchezå veritabilå de ceapå, totul foarte bun. Seara,
dupå îngheÆatå, într-un sat, Don Felipe e chemat în Æarå
pentru cå viza de stat în Spania i-a expirat demult. SoÆia
lui nu poate veni çi ea aci.

— Poveçtile lui Felipe: Påunescu çi Breban, l-au
cåutat, bineînÆeles pe Drågan la Roma, cerându-i burse.
Norocul lui a fost cå nu l-au gåsit. Påunescu, cu fero-
citatea lui çi cu insolenÆa-i binecunoscutå, l-a indispus
pe Horia Roman, secretarul armatorului çi totul a fost
compromis. FormaÆia lui Breban (Statul major ideologic
când a pornit la luptå cu mine çi ceilalÆi): Matei Cålinescu,
care a fugit în America; Nichita Stånescu care-i spunea
la beÆie Verei Lungu (çi ea fugitå la Londra [...]): „Ne-au
invadat românii declarându-se rus; Pop Simion care a
pactizat cu noua formaÆie când a simÆit cå barca veche
se scufundå (era secretar al Uniunii sau vice-preçedinte)
çi pe care Breban l-a cam baçoldit la picior pentru cå
l-a proiectat cu automobilul în altul. Pop Simion
aflându-se pe locul mortului. Breban a fost eliminat din
çcoalå ca fiu de popå cu ativitate legionarå, a fost çofer
de autocamion çi de taxi, lovind cu manivela dacå nu
lua bacçiç. Pe Popescu Dieu l-a cucerit scurt,
promiÆându-i un roman în care acesta ar fi eroul princi-
pal. Breban a fost decorat dintr-o datå cu douå decoraÆii
la o zi festivå. Când a ajuns membru în CC nici nu s-a
mai pus chestiunea cå nu avea vechimea necesarå.

15 iunie15 iunie15 iunie15 iunie15 iunie: Ieri  la Montserrat cu familia Siria (Marty).
Localitatea e un fel de Vale de los Caidos: o månåstire
în stâncå, multå opulenÆå creçtinå, aurårie, mozaicuri,
o Sfântå Fecioarå neagrå de la 1200, aduså de creçtini
din Tunis, foarte interesantå, piatrå, peisaj arid, o apå
tulbure, cafenie, spumegåtoare. Bune çoselele, cald.
Seara, osteniÆi din nou la Barcelona care nu mai are
farmecul iniÆial din noaptea când am descoperit
Ramblasul cu NeluÆu. Papagalii roçii de Peru au fost
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trimiçi la pensie. Lume multå; ziare, reviste sexy,
policiéuri colorate ca niçte caramele, marfå, multå marfå,
o marfå care invadeazå oraçele, le sufocå, le deper-
sonalizeazå. Acum bat de undeva niçte clopote. Plecåm
pe Costa Brava cu maçina. Undeva, Palma de Mallorca
råmâne în memoria mea ca o ranå frumoaså.

— Poveçtile lui Felipe: poeta NinicuÆa Cassian l-a
atacat pe vremuri pe Felipe într-o excursie la SuceviÆa.
El nu a avut organ pentru aça ceva. De atunci s-au råcit
împreunå. Dupå 20 de ani, la mare, atacul femeii s-a
exercitat din nou, de data asta asupra fiului: pictor,
ilustrator de carte care venise întâmplåtor, probabil la 2
mai. Ce frenezie! CâÆi au trecut prin nesåtulul ei sex,
dar asta nu mi-o face mai puÆin simpaticå!

— ïn tinereÆe, Zaharia Stancu l-a executat pe Petru
Comarnescu numindu-l Nou cavaler de Curlanda. Acela,
distrus, n-a mai apårut opt ani în lume. Când, în ’46,
Comarnescu era cât pe-aci så fie ministru, dacå totul ar
fi mers pe cartea americanå, nu s-a låsat nici el,
amintindu-i çacalului, cå a fost agent de SiguranÆå. Acela
nu s-a intimidat çi l-a ameninÆat din nou. Când a simÆit
cå moare, l-a chemat la Uniunea Scriitorilor çi i-a vorbit
frumos. Omul (ca çi MRP care s-a iertat cu mine înainte
de a sfârçi) voia så se aibå bine în finalul vieÆii, çtiind cå
posteritatea nu iartå.

— Poveçtile lui Felipe, pe care le notez conçtiincios
pentru cå el are talentul de a le colecÆiona.

— Breban, la capul soÆiei sale care s-a spânzurat la
Mogoçoaia.

— Maria citeçte ultimul capitol din romanul meu.

Alt nebun.
— SoÆia lui Cålinescu moçteneçte la moartea

acestuia trei milioane. Aude cå vine stabilizarea. Ia o
maçinå çi merge prin toatå Æara depunând sume mici
pe carnete CEC la fiecare sucursalå) de la 50.000 la
200.000 pentru secretul operaÆiei.

— Chivu Stoica colecÆiona bijuterii. AlÆii au luat de la
Peleç çi din casele mari ale burgheziei tabouri de pictori
renumiÆi (mie, de pildå, Bîrlådeanu mi-a vândut un tablou
de Tonitza cu 18.000 de lei acum zece ani, ceea ce era
o sumå). Chivu era un mare afemeiat. Le aducea acaså
pe tinerele pe care le plåcea çi le aråta bijuteriile
amågindu-le. Ultima devenise scepticå. Atunci, din
disperare cicå s-ar fi sinucis cu puçca de vânåtoare, cu
telefonul deschis ca så audå aceea. Povestea e prea
romanticå pentru a fi crezutå. Acolo au fost chestiuni
mult mai împuÆite.

— Tereza Drågan povesteçte impresiile ei din
celebrul naufragiu al yachtului lor. Un marinar, cåutând
prin întuneric o sticlå de apå pentru a o avea pe barca
de salvare, a adus pe yglou o sticlå de çampanie. De
çampanie le mai ardea în mijlocul mårii. Primul såu gând
(al povestitoarei) când s-a aflat în barca care trebuia
så-i salveze, a fost cå a scåpat în fine de bucåtarul prost
pe care-l angajaserå çi care le lua banii de pomanå. O
femeie de serviciu de pe vas se isterizase; baba celebrå
care çi-a ucis soÆul somnola tot timpul în vremea
tragediei, pentru cå luase patru pastile împotriva råului
de mare. Naufragiul a durat în totalitate çase ore. Ce
nuvelå!

discret dar relevant, este numele realizatorului grafic
al meniului – Mützner, pictor renumit al vremii, bine
cotat çi aståzi în galeriile de artå.

O „manerå” a vremii impunea convivilor, fie çi
capete încoronate, så se semneze pe meniu, ce se
transforma astfel în obiect de colecÆie. ïn partea stângå
semneazå: regii României – Ferdinand I çi Carol al II-
lea, Alex. I. Marghiloman – fost prim-ministru, apoi sunt
douå înscrisuri pe care nu le-am descifrat. ïn dreapta
semneazå: Richard Franassovici, Tcholak - Arhitect
(?) çi colonel M.Vukovici.

Vizitatorii Bucureçtilor vor putea fi oaspeÆi la Hotelul
Lebåda, unde va funcÆiona un sediu al Muzeului
OspeÆiei. Aici, la „hotelul dintre ape”, vor afla: gravuri,
desene, stampe, hårÆi, fotografii, meniuri, cårÆi de
bucate, manuscrise çi multe obiecte privitoare la
ospeÆia din România, unele piese cu vechime de peste
400 de ani! Lebåda este primul hotel din Æara noastrå
unde partea muzeisticå se va îmbina fericit cu practica
hotelierå. Camere gen chilii månåstireçti, tradiÆionale
mâncåruri çi preparate de post româneçti, specialitåÆi
ale bucåtåriei franÆuzeçti, italiene, germane, ruseçti
etc., vinuri din podgoriile noastre sunt oferite clienÆilor
de un personal profesionist.

Una din iniÆiativele nou constituitei FundaÆii „Muzeul
OspeÆiei” a fost realizarea unor inedite cårÆi poçtale
ilustrate cu imagini ale tradiÆiilor gastronomice pe
meleagurile României.

Prima ilustratå reproduce un meniu datat 7 iunie
1923. Acum, dupå 80 de ani, meniul a devenit un docu-
ment cu relevanÆå pentru istoria mentalitåÆilor. Privitorul
de azi are o mostrå a bunului gust, culinar çi artistic, a
elitei din România începutului de secol XX.

Automobilul Club Român (ACR), a cårui emblemå
– roatå apare în partea de sus, stânga, una din primele
asociaÆii de acest fel din Europa, aflatå sub patronajul
Casei Regale, oferea, prin Casa Capça, o „listå de
mâncåri” rafinatå, un regal gastronomic, scris,
bineînÆeles, în limba francezå, limba europeanå a
gastronomiei: Crème Argenteuil, Somn froid à ala
Parisienne, Sause Tartare, Filet de beuf pommes
nouvelles, Poularde Siberienne, Salade verte et
Concombres, Petits Pois nouveaux Bonne Femme,
Glace Printanière, Bonbons, Corbeille de fruits, Café.

Båuturile, în majoritate indigene(!), au fost: æuicå,
Masticå, Riesling vieux, Dealu Mare - vin vechi, din
anul 1907, Champagne Capça brut, Liquers, Cointreau
(un stimulent al digestiei, din FranÆa). ïn dreapta jos,

IonIonIonIonIon C.RogojanuC.RogojanuC.RogojanuC.RogojanuC.Rogojanu

Meniul, ca document istoric
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DRUMUL „CALOIANULUI” DE ION LÅNCRÅNJAN –
„DRUMUL CÂINELUI” (II)

Romanul CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul, o carte ceva mai amplã, la care
am lucrat mai mulþi ani, a fost predat Editurii Albatros în
februarie 1971. De atunci ºi pânã acum a trecut prin
mai multe peripeþii. Mi s-a schimbat mai întâi redactorul
de carte, lucru pe care l-am aflat dupã o lunã de zile de
la predarea cãrþii, când am întrebat de soarta ei. Primul
redactor fusese tov. N.Ioana, care, mi-a spus
conducerea editurii, nu se mai putea ocupa de carte ºi
prin urmare ceruse sã fie schimbat; la rândul sãu, tov.
N.Ioana mi-a spus cã a fost schimbat de cãtre
conducerea editurii, care a încredinþat cartea unui alt
redactor, tov. Rodica Ioan, care nici nu se afla în editurã
la ora aceea, era la Dubna, la centrul de cercetãri
nucleare. Dupã ce s-a înapoiat la editurã, tovarãºa Ioan
a aluat cartea în primire, fãrã nici o bucurie. Mi-a ºi spus
de altfel, cã nu va putea sã se ocupe de carte decât mai
târziu, fiindcã avea alte lucrãri, cu a cãror rezolvare
întârziase din pricina plecãrii în strãinãtate. În sfârºit, în
toamnã a fost rezolvatã ºi aceastã problemã, de romanul

CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul urmând sã se ocupe, ca redactor, tovarãºa
Bengescu. E adevãrat cã între timp romanul fusese citit
de cãtre tov. Al.Georgescu, redactorul ºef al editurii. O
discuþie asupra cãrþii însã nu am avut decât la
4 decembrie 1971, la zece luni dupã ce cartea intrase
în editurã. Ulterior s-a spus cã aceastã întârziere s-a
datorat ºi schimbãrilor organizatorice din cadrul editurii,
lucru inexact, fiindcã tov. P.Ghelmez era director al
editurii când am predat romanul, tov. Al.Georgescu era
redactor ºef º.a.m.d.

La discuþia din 4.XII.1971 au participat tov.
P.Ghelmez, Al.Georgescu, tov. Bengescu ºi tov.
Al.Oprea, ca „referent extern”. Eu propusesem sã fie
invitaþi ºi alþi scriitori care citiserã romanul, lucru ce nu
s-a realizat, n-am înþeles de ce. Nu voi intra însã în
amãnunte, pentru a nu încãrca prea mult aceste
însemnãri. Voi preciza doar cã discuþia s-a desfãºurat
normal, fãrã „crispãri” ºi fãrã „tensionãri”. Fac aceastã
precizare întrucât am constatat cã atunci când nu mai

Este în afarå de orice îndoialå rostul documentelor
în clarificarea problemelor istoriei noastre literare. ïn
primul rând a acelora care, prin forÆa lucrurilor, au fost
çi au råmas controversate. ïn context, se impune så
reÆinem cazul prozatorului Ion Låncrånjan (1928-1991),
incontestabil unul dintre creatorii preferaÆi ai cititorului
român din anii ’60 - ’70, în primul rând pentru volumele
CordovaniiCordovaniiCordovaniiCordovaniiCordovanii (1963), Drumul câinelui Drumul câinelui Drumul câinelui Drumul câinelui Drumul câinelui (1974) çi CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul
(1975), dar nu numai. Examinând cu atenÆie çi înÆelegere
opera lui Ion Låncrånjan, dl Eugel Negrici îi releva, re-
cent, calitåÆile çi limitele, pentru a conchide neiertåtor:
„Curajul tematic al acestui scriitor funciarmente
anticomunist, ca orice Æåran legat de amintirea gliei, s-a
întemeiat pe antiteza dintre prezentul (ceauçist) çi trecutul
(dejist), dintre practica çi teoria comunistå. Ea avea, se
înÆelege, girul autoritåÆilor” (vezi Eugen Negrici, Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura
românå sub comunism. Prozaromânå sub comunism. Prozaromânå sub comunism. Prozaromânå sub comunism. Prozaromânå sub comunism. Proza, Bucureçti, Editura
FundaÆiei PRO, 2002, p. 246). Pentru a afla în ce måsurå
o asemenea concluzie se justificå, se impune, desigur,
så apelåm la corespondenÆa ineditå a prozatorului. ïn
cazul în speÆå, ne referim la mesajul adresat de scriitor,
la 19 martie 1973, secretarului de cabinet al lui
N.Ceauçescu, cåruia – în anexå – i se transmitea o amplå
„informare” (31 de pagini dactilografiate), datatå 15 martie
1973. GraÆie „informårii”, pe care o publicåm integral în
paginile prestigioasei reviste focçånene „Saeculum”,
aflåm detalii nebånuite çi folositoare privind viaÆa literarå
la începutul anilor ’70 çi, îndeosebi, informaÆii despre
odiseea incredibilå de la stadiul de manuscris la acela
de carte al unor creaÆii binecunoscute precum nuvela
Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui, romanul Caloianul Caloianul Caloianul Caloianul Caloianul sau diverse eseuri

încredinÆate publicaÆiilor vremii („România literarå”,
„Luceafårul”, ”Cronica”, „Ateneu” ç.a.), pentru apariÆia
cårora – releva Ion Låncrånjan – se derulaserå „discuÆii
mai mult decât penibile”, care s-au purtat în legåturå cu
problema „çantierului de creaÆie”, lucru ce nu s-a mai
petrecut, din câte cunosc eu, cu nici un scriitor” (?!)
Trebuie så precizåm cå, în raport cu momentul
„informårii” adresate lui N.Ceauçescu (martie 1973), Ion
Låncrånjan avea så întâmpine mai departe dificultåÆi,
care au determinat apariÆia Drumului câinelui Drumului câinelui Drumului câinelui Drumului câinelui Drumului câinelui çi
Caloianului Caloianului Caloianului Caloianului Caloianului cu un an - doi întârziere. ïntr-un loc al
„informårii” sale, un veritabil memoriu incriminator, Ion
Låncrånjan – reÆinând replica unui oficial la demersurile
insistente pentru tipårirea creaÆiilor sale – a consemnat
cå „vinovatul principal (singurul vinovat, de fapt, pentru
toate întârzierile, pentru faptul cå nu am voie så public
etc., etc.) sunt numai çi numai eu, pentru cå m-am situat
çi må situez «pe o poziÆie de suspiciune», pentru cå
sufår de «mania superstiÆiei», pentru cå i-am jignit pe
«tovaråçii de la edituri» de foarte multe ori, la foarte
multe discuÆii. Aceste complimentåri çi eliberåri de cer-
tificate de bunå purtare çi de sånåtate au culminat, într-
un fel, cu afirmaÆia fåcutå chiar de tovaråçul Dumitru
Popescu, care a spus cå eu aç avea impresia, nici mai
mult, nici mai puÆin, cå împotriva mea s-a Æesut «un
complot naÆional», cu alte cuvinte aç fi bolnav în ultimul
hal, am deviat demult de la condiÆia fireascå a oricårui
om normal...” Este foarte probabil ca prozatorul så se fi
dovedit extrem de susceptibil, înså, în acelaçi timp, nu
putem oricum neglija faptul cå documentul tipårit relevå
o stare de lucruri realå. (Gh.BuzatuGh.BuzatuGh.BuzatuGh.BuzatuGh.Buzatu)
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au „argumente ideologice ºi estetice” tovarãºii editori
apeleazã la altfel de acuzaþii, þinând de comportament,
aspect ceva mai nou, cel puþin în ceea ce mã priveºte,
fiindcã eu eram obiºnuit sã mi se dea „certificate
ideologice ºi estetice”, iar acum am constatat cã mi se
dau ºi „certificate de sãnãtate”, ceea ce e mai mult decât
jignitor, oricât de ponderaþi am fi în aprecieri.

Revenind la discuþia din 4.XII.1971 mai trebuie spus
cã opiniile care s-au formulat cu acest prilej au fost
favorabile cãrþii. Chiar directorul editorii, tov. P.Ghelmez,
care nu citise cartea pânã la ora aceea, a avut de spus
vorbe de laudã despre aceastã carte. S-au formulat,
desigur, ºi obiecþii, unele mai generale, altele mai con-
crete, unele întemeiate, altele mai puþin întemeiate.
Dintre cele din urmã aº menþiona una care rezidã în
încadrarea „greºitã” a romanului, care a fost ºi mai este
socotit ºi acum de unii lectori drept „roman frescã”, de
aici ºi obiecþia cã unele „sectoare sociale” ar fi insuficient
tratate în roman (transformarea socialistã a statului, de
pildã). N-am împãrtãºit aceastã opinie, arãtând cã
despre colectivizare am vorbit în CordovaniiCordovaniiCordovaniiCordovaniiCordovanii ºi în câteva
nuvele ºi cã aici este vorba despre sat numai atât cât
este nevoie în raport cu eroul principal al cãrþii,
Alexandru Gheþea, în raport cu tema romanului, care
vizeazã responsabilitatea civicã a scriitorului ºi a
artistului în contemporaneitate, eºecul inevitabil al
falselor aderãri. Alte obiecþii, cu care am fost de acord,
priveau existenþa unor lungimi în roman, cât ºi unele
asperitãþi de expresie ºi anumite note de „criticism”, care
dãunau înþelesurilor grave ale cãrþii. Am spus în
încheierea acestei discuþii, mai ales cã unele opinii se
întâlneau cu unele pãreri ale colegilor ºi prietenilor care
citiserã între timp romanul, cã voi revedea încã o datã
întreaga carte. Am rugat totodatã conducerea editurii
sã ia în considerare ºi alte referate, nu numai pe al
tovarãºului Aurel Martin, care trunchia înþelesurile reale
ale cãrþii, mergând pânã acolo încât afirmã cã unele
pãreri exprimate de eroul romanului ar fi ale autorului,
ceea ce seamãnã a rãstãlmãcire, fiindcã autorul se
exprimã prin întreg, nu printr-o vorbã sau alta. Am rugat,
de asemenea, sã nu se înmulþeascã numãrul lectorilor
în editurã, sã colaborez în continuare cu tovarãºii care
citiserã cartea ºi participaserã la discuþie. Conducerea
editurii a fost de acord cu aceste propuneri, dovedind,
atunci maxim de înþelegere.

În februarie 1972, dupã ce am lucrat intens la carte,
am prezentat romanul la editurã, într-o nouã variantã.
Nu voi insista asupra modificãrilor care s-au fãcut, ele
pot fi constatate pe manuscris. Voi arãta doar cã au
fost dactilografiate din nou peste 300 pagini din întreaga
carte, fãrã a mai vorbi de modificãrile de amãnunt, la
paginã, risipite de-a lungul întregului roman. ªi aceastã
precizare îºi are importanþa ei, dat fiind faptul cã s-a
acreditat, în ceea ce mã priveºte, ideea cã aº fi refractar
la orice discuþie, respingând din capul locului orice
obiecþie, idee falsã, dacã nu chiar dubioasã, menitã sã
acopere lipsa de rãspundere ºi de competenþã a unora
dintre numeroºii noºtri „editori”. În afarã de asta, se mai
pun aici niºte întrebãri întemeiate, dupã pãrerea mea:
cât ºi ce e valabil din ceea ce  propune un scriitor pentru

publicare, cât ºi ce e valabil ºi obligatoriu din ceea ce
formuleazã un „editor” ca obiecþie, pe marginea unei
lucrãri, pe marginea unui roman, sã zicem, care e cu
totul altceva decât o povestioarã pentru copii?!
Îndrãznesc sã formulez aceste întrebãri pentru cå, la
discuþia din 5 martie 1973, tov. M.Sântimbreanu,
directorul Direcþiei editoriale, susþinea, cu o candoare
pe care am admirat-o, cã orice carte care este
prezentatã spre publicare se aflã „într-o stare larvarã”
ºi cã abia dupã aceea, cu ajutorul discuþiilor ºi lecturilor
din sistemul editorial, ea devine carte, este creatã,
aºadar, rolul scriitorilor fiind doar acela de a propune o
ciornã, o schiþã de roman, care capãtã apoi consistenþã
prin contribuþia tovarãºilor editori ºi „animatori culturali”.

Revenind la istoria CaloianuluiCaloianuluiCaloianuluiCaloianuluiCaloianului, trebuie spus cã de
data aceasta, dupã ce am prezentat cartea într-o nouã
variantã, în februarie 1972, editura a fost mai operativã.
La 28 martie am avut o altã discuþie, la care au participat:
tov.P.Ghelmez, tov. Al.Georgescu, tov. Bengescu, tov.
D.Filimon, ºefã de secþie în editurã, tov. Gh.Timcu,
reprezentantul Direcþiei editoriale din Consiliul Culturii.
Se încãlcase deja o înþelegere, o hotãrâre a conducerii
editurii, în ce priveºte înmulþirea lectorilor din editurã,
fiindcã tov. Filimon era ºefã de secþie ºi la discuþia
anterioarã. Am amintit acest lucru, cât ºi de înþelegerea
din decembrie, dar conducerea editurii mi-a spus cã
aºa s-a hotãrât ºi cã tov. Filimon trebuie sã participe la
discuþie, fiind ºefã de secþie. O datã „lãmuritã” aceastã
problemã, în raport cu ceea ce tot conducerea editurii
stabilise, s-a trecut la discutarea cãrþii, recunoscându-se
faptul cã au intervenit multe schimbãri ºi îmbunãtãþiri,
dar... E de la sine înþeles cã de la acest „dar” înainte,
sau înapoi, depinde, se pot organiza nenumãrate
discuþii, în cadrul cãrora se pot formula nenumãrate
obiecþii. Nu am spus acest lucru atunci, cu toate cã
evoluþia evenimentelor a confirmat aceastã supoziþie.
Am notat, dimpotrivã, obiecþiile care s-au formulat pe
marginea cãrþii, cu toate cã unele dintre ele erau cam
în afara problemei. Reprezentantul Consiliului, tov. Gh.
Timcu, care avea probabil sarcina sã facã dintr-o larvã
un roman publicabil, a fost foarte drastic la adresa cãrþii.
Dumnealui a dat indicaþii sã se rezolve ce se poate
rezolva în redacþie, în editurã, dat fiind faptul cã aceastã
carte are „implicaþii directe în politica externã a þãrii
noastre”. În problema socializãrii agriculturii, tov. Gh.
Timcu a constatat cã ea este insuficient tratatã în ro-
man ºi cã un cititor care vrea sã vadã ce s-a întâmplat
în acest sector, va rãmâne cu o imagine greºitã. I-am
rãspuns tov. Timcu ceea ce am rãspuns ºi altora, ºi
anume cã aceste lucruri au fost tratate pe larg în
CordovaniiCordovaniiCordovaniiCordovaniiCordovanii ºi în câteva nuvele, fãrã a mai vorbi de
lucrãrile altor scriitori. Punctul culminant al acestei
intervenþii, pe care nu o clarific nici cum, l-a constituit
afirmaþia privitoare la Plenara Comitetului Central din
1968, din aprilie, ºi la documentele acestei plenare, care
sunt evocate ºi în roman. „Dumneavoastrã, mi-a spus
tov. Gh.Timcu, în legãturã cu aceastã problemã, vã
referiþi la lucruri prea fierbinþi, asupra cãrora s-ar putea
sã se revinã”.

În finalul acestei discuþii, despre care de asemenea
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aº dori sã spun cã a decurs în condiþii normale, s-a
stabilit sã mai fac o ultimã revizuire a cãrþii. La 1 aprilie
era gata ºi aceastã revizuire. Pe urmã, la 5 aprilie mi
s-a spus cã romanul va pleca, într-adevãr, la Direcþia
Presei (se lucra, de fapt, la „referatul sintezã”). La 13
aprilie mi s-a spus cã nu se ºtie dacã romanul va pleca
sau nu la Direcþia Presei, întrucât directorul editurii, tov.
P.Ghelmez, nu vrea sã semneze „referatul sintezã”, cu
toate cã ºi el a fost de acord cu trimiterea cãrþii la Direcþia
Presei, dar când s-a pus problema semnãturii, s-a
rãzgândit. Era dreptul lui, de director, dar ºi eu cred cã
am dreptul, ca scriitor, sã cred cã aceste schimbãri de
atitudine sunt dovezi certe ale lipsei de rãspundere. Am,
din pãcate, o bogatã „experienþã editorialã” (nici o carte
semnatã de mine nu a vãzut lumina tiparului fãrã discuþii
ºi fãrã amânãri) dar aºa ceva, atâtea contraziceri ºi
atâtea bâjbâieli pretins ideologice nu am întâlnit
niciodatã, ceea ce mi se pare de-a dreptul ciudat, în
raport cu ceea ce se întâmplã în alte sectoare ale vieþii
noastre sociale.

La 19 aprilie 1972 am fost invitat la editurã, la tov.
P.Ghelmez, care mi-a spus cã nu este de acord cu
publicarea cãrþii ºi cã eu sunt liber, ca scriitor, sã merg
cu romanul la altã editurã. Cu alte cuvinte, eram trimis
la plimbare, dupã ce avusesem discuþiile pe care le
avusesem. M-am ridicat ºi am plecat, fãrã a lua cartea.
Dupã aceea, la sfârºitul lunii aprilie, am avut o
convorbire cu tov I.D.Bãlan, despre care am vorbit când
m-am referit la Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui. La 31 mai 1972 am
trimis o scrisoare Editurii Albatros prin care îi propuneam
sã renunþãm complet la epilogul romanului, pentru a se
ajunge la o rezolvare a problemei. În aceeaºi scrisoare
rugam editura sã-mi trimitã, în caz cã nu va gãsi
acceptabilã nici aceastã soluþie, un referat de respingere
a cãrþii ºi de anulare a contractului existent între mine
ºi editurã. Nu am primit nici un rãspuns. În luna iulie
abia am fost cãutat de editurã, de unde mi s-a spus cã
e vorba sã se organizeze o nouã discuþie, la tov.
I.D.Bãlan, ceea ce s-a ºi întâmplat imediat, la 13 iulie
1972. La aceastã discuþie, la care au participat ºi tov.
P.Ghelmez ºi tov. Al.Georgescu, s-a manifestat maxi-
mum de bunãvoinþã ºi de înþelegere faþã de problemele
aflate „în litigiu”, dorindu-se, dupã cum mi s-a spus, o
rezolvare a lor. S-a convenit astfel ca epilogul romanului,
la care eu renunþasem, sã fie inclus din nou în carte,
minus partea de început, unde se vorbea în treacãt de
„evenimentele din Chehoslovacia”. S-a stabilit, de
asemenea, sã mai fac un rând de „retuºeri” ºi de
„modificãri”, pentru ca romanul sã poatã pleca la Direcþia
Presei, pentru vizã. În afarã de asta, tov. I.D.Bãlan mi-a
spus cã tov. M.Sântimbreanu, proaspãt numit ca direc-
tor al Direcþiei editoriale, nu va mai citi cartea, pentru a
nu se naºte noi ºi noi întârzieri ºi amânãri.

În urma acestei discuþii, am inclus din nou epilogul
în carte, minus partea de la început, cum se stabilise în
discuþie. Am fãcut, de asemenea, încã un rând de
„retuºeri”, am transcris aceste „retuºeri” de pe un exem-
plar pe altul la editurã, ajutat fiind de tov. Al.Georgescu
ºi tov. Bengescu, dupã care am plecat în concediu,
convins fiind cã lucrurile s-au rezolvat.

În continuare, începând din septembrie, când m-am
interesat de soarta cãrþii, dacã a venit sau nu de la
Direcþia Presei, mi s-au dat urmãtoarele rãspunsuri:

a) romanul nici nu a plecat la Direcþia Presei, întrucât
a fost dat la ilustrat pictorului Bogoi;

b) romanul nu a fost dat la ilustrat, dar a fost cerut
încã o datã la Consiliul Culturii (nu se ºtia însã exact de
cãtre cine ºi de ce);

c) romanul a fost cerut de tov. M.Sântimbreanu, care
l-a citit ºi nu e de acord cu publicarea lui;

d) tov. M.Sântimbreanu nu a citit romanul;
e) tov. M.Sântimbreanu ar dori sã organizeze ºi

dumnealui o discuþie asupra cãrþii;
f) editura, care fusese de acord cu publicarea cãrþii,

nu mai este de acord etc., etc.,...;
M-am referit de fiecare datã, când am primit aceste

rãspunsuri, la ceea ce s-a stabilit la discuþia din 13 iulie
1972 de la tov. I.D.Bãlan, despre care nu se mai spunea
nimic, de parcã nici nu ar fi fost. Punctul culminant al
acestei „amnezii” l-a constituit scrisoarea pe care mi-a
trimis-o Editura Albatros pe data de 10 ianuarie 1973.
Iatã ºi aceastã scrisoare:

Editura Albatros
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 5
Telefon 130310 10 ianuarie 1973 nr.90

Stimate tovarãºe
ION LÃNCRÃNJAN,

Aºa dupã cum v-am informat ºi la ultima discuþie, în
legãturã cu romanul dumneavoastrã „Caloianul”, vã
aducem la cunoºtinþã ºi pe aceastã cale, cã nu-l putem
accepta pentru tipãrire, în actuala sa formã, conside-
rându-l necorespunzãtor din punctul de vedere al editurii
noastre.

DIRECTOR  REDACTOR ªEF
Petre Ghelmez Alexandru Georgescu

Ultima discuþie însã, dupã cum am arãtat, a avut loc
la 13 iulie 1972, când s-a cãzut de acord ca romanul –
„în actuala sa formã”, fiindcã nu am mai adãugat nimic
la carte, nici n-am mai vãzut-o de atunci – sã fie înaintat
pentru vizã de publicare. Revine, dupã cum se poate
observa, o anumitã formulare, întâlnitã ºi în scrisoarea
primitã de la Editura Eminescu în legãturã cu DrumulDrumulDrumulDrumulDrumul
câineluicâineluicâineluicâineluicâinelui, „…cum v-am informat…” ºi „…la ultima noastrã
discuþie…” Nu conteazã dacã a avut loc sau nu o
asemenea „ultimã discuþie”, nu conteazã ceea ce s-a
stabilit la discuþia care efectiv a avut loc, conteazã tonul,
a cãrui tãrie trebuie sã fie invers proporþionalã cu
respectarea celor mai elementare adevãruri.

3) Istoria celei de-a treia cãrþi, în care a fost inclusã
o parte din articolele mele publicistice, e ceva mai
„sãracã” în evenimente, dat fiind faptul cã abia a fost
înaintatã Editurii Eminescu, la 4 decembrie 1972. La 31
ianuarie a.c. cartea era deja respinsã de cãtre proaspãtul
editor V.Râpeanu. Respingerea s-a fãcut într-o discuþie
de aproximativ 10 minute, timp în care tov. V.Râpeanu
a fost nevoit sã rãspundã unor apeluri telefonice (soþiei
ºi unor colaboratori), amãnunt asupra cãruia nu insist,

ineditineditineditineditinedit
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aºa cum nu insist, aºa cum nu insist asupra „argu-
mentelor” care au dus la respingerea cãrþii, nu în
totalitate, e adevãrat – numai în proporþie de 80 la sutã.
Socotesc, fãrã a mai cerceta în amãnunþime ºi aceastã
situaþie, cã era normal sã se întâmple aºa, dupã tot ce
s-a întâmplat înainte de asta, – dupã „peripeþiile” trãite
de Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui, dupã împingerea romanului
CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul de colo-colo, de parcã ar fi o carte ciudatã,
dupã ce am fost împiedecat de nenumãrate ori sã pu-
blic în presa literarã ºi culturalã, cum spuneam în
treacãt, la începutul acestor însemnãri.

În legãturã cu aceastã ultimã problemã, aº vrea sã
dau câteva exemple, mergând din prezent spre trecut,
fãrã a face prea multe comentarii asupra fiecãrui fapt în
parte:

1) Oprirea de la publicare, la începutul acestui an, a
unui fragment de roman, la revista „Luceafãrul” (oprirea
s-a fãcut fãrã ca fragmentul sã fi fost citit, cu indicaþia
urmãtoare, datã de tov. V.Nicolescu: „Dacã veþi da
fragmentul la tipar, eu îl voi scoate din paginã...!”);

2) Scoaterea din paginã, la revista „România literarã”,
a unui alt fragment de roman, scoatere care a fost
însoþitã de asemenea comentarii: „…nu trebuia sã
includeþi acest fragment în sumarul revistei! Scoateþi-l,
– ºi cu aceasta discuþia s-a încheiat…!”

3) Discuþiile mai mult decât penibile, care s-au purtat
în legãturã cu publicarea „ºantierului de creaþie”, lucru
ce nu s-a mai petrecut, din câte cunosc eu, cu nici un
scriitor;

4) Oprirea de la publicare, anul trecut, a unui
fragment de roman, la revista „Luceafãrul”, fragment în
legãturã cu care mi s-a spus de cãtre redacþie cã Direcþia
revistelor literar-culturale nu este de acord cu publicarea,
iar Direcþia aceasta mi-a comunicat, prin tov.
V.Nicolescu, cã redacþia nu este de acord cu publicarea
fragmentului, de unde am tras concluzia cã amândouã
pãrþile învãþau sã spunã adevãrul pe spatele meu;

5) Un fragment din nuvela Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui, la
„România literarã”, fragment care a fost aprobat ºi
amânat, pe care am fost pus sã-l „tai” ºi sã-l „modific”,
contându-se probabil pe refuzul meu de a face
asemenea operaþii (dovada cea mai certã în acest sens
e însuºi faptul cã fragmentul nu a apãrut, cu toate cã a
fost „tãiat” ºi „modificat”);

6) Oprirea de la publicare a unui alt fragment din
Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui, la revista „Cronica”, fãrã nici o
explicaþie;

7) Scoaterea din paginã, la revista „Steaua”, a unui
articol referitor la climatul din viaþa noastrã literarã;

8) Oprirea de la publicare, la aceeaºi revistã, a unui
fragment din Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui;

9) Oprirea la revista „Tribuna”, în anul 1971, a unui
articol publicistic – „Un interviu aproape imaginar”

10) Oprirea de la publicare, la aceeaºi revistã, a unui
fragment din romanul CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul – „Printre stele”;

11) Oprirea de la publicare, tot la „Tribuna”, a unui
alt fragment de roman – „Lemne de foc”;

12) Oprirea de la publicare, la revista „Tribuna”, a
unui articol publicistic „Gaºca”;

13) Oprirea de la publicare, la revista „Ateneu”, în

1970, a fragmentului „Tãierea pãdurii”, din romanul
CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul;

Aceastã oprire meritã un scurt comentariu, dat fiind
faptul cã s-a petrecut în 1970, în varã, când romanul
CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul nici nu fusese înaintat mãcar editurii. Se ºtia,
cu toate acestea, cã este vorba de o „carte duºmã-
noasã”, lucru care s-a transmis de la centru spre Bacãu,
atunci când s-a hotãrât soarta materialului.

14) Oprirea de la publicare a unui alt fragment de
roman, „O întreprindere neînregistratã” – tot din romanul
CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul ºi tot în vara 1970, când nici un editor nu
citise încã acest roman, despre care se ºtia însã, încã
de atunci, cã „e greºit ideologic” etc., etc.;

15) Oprirea de la publicare, în anul 1970, la „România
literarã”, a unui articol intitulat „Dincolo de aparenþe”;

ªi aceastã oprire necesitã un mic comentariu, dat
fiind faptul cã articolul acesta nu a fost scris din propria
iniþiativã, era rãspunsul pe care m-am simþit obligat sã-l
dau lui Al.Ivasiuc, care publicase în „România literarã”
douã articole: „Explicaþia unei absenþe” (I ºi II). Am scris
atunci o scurtã scrisoare tovarãºului Dumitru Popescu,
în legãturã cu rãspunsul pe care îl dãdeam lui
Al.Ivasasiuc, am vorbit la telefon cu tov. D.Ghiºe, am
fãcut ºi la acest articol modificãri în ºpalt. A fost degeaba
însã, fiindcã articolul nu a apãrut, deºi intra în ceea ce
se cheamã cu un termen destul de general „dreptul la
replicã”, dreptul de a te apãra, mai ales atunci când eºti
denigrat. Faptul, ca atare, m-a determinat sã trag
concluzia cã Al. Ivasiuc a scris articolele lui în urma
unor „sugestii”. Dacã nu ar fi fost aºa, ar fi vãzut lumina
tiparului ºi modestul meu rãspuns.

Ar mai fi câte ceva de spus la acest capitol ºi despre
materialele care mi-au fost înapoiate de cãtre redacþii,
fãrã a mai fi înaintate spre publicare. Nu mai stãrui însã,
nu vin cu exemple, pentru a nu încãrca prea mult aceste
însemnãri. Sesizez doar legãtura care existã între
aceste înapoieri de materiale ºi indicaþiile care s-au dat
în ceea ce priveºte dreptul meu de a publica. Tovarãºii
care au dat asemenea indicaþii susþin, cum am arãtat în
treacãt la începutul acestor însemnãri, cã ele se referã
numai la anumite lucrãri, nu la tot ce am scris eu. De
fapt, la început ele se refereau numai la Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui,
al cãrui titlu nu era voie sã fie pronunþat nicãieri, pentru
ca dupã aceea, de prin 1970, ele sã fie extinse ºi asupra
CaloianuluiCaloianuluiCaloianuluiCaloianuluiCaloianului, dupã care vor urma, – am dreptul sã
anticipez, având în vedere experienþa pe care am
acumulat-o – Suferinþa urmaºilorSuferinþa urmaºilorSuferinþa urmaºilorSuferinþa urmaºilorSuferinþa urmaºilor ºi MonuMonuMonuMonuMonu etc., etc.
Motive se vor gãsi, vor fi inventate, dacã nu vor exista.
ªi apoi chiar dacã nu se va întâmpla aºa, e uºor de
dedus ce consecinþe au asemenea indicaþii în practica
redacþionalã curentã. Cine va mai sta sã vadã din ce
carte face parte o anumitã prozã care este semnatã de
Ion Lãncrãnjan? Cred cã nimeni. Dimpotrivã, tendinþa
fireascã va merge spre evitarea oricãrei colaborãri. Se
naºte astfel, voit sau nu, o compromitere a scriitorului
în cauzã, datoritã repetatelor opriri de la publicare. E
de menþionat, în legãturã cu aceastã chestiune, cã nici
o redacþie nu mi-a mai solicitat în ultimul timp
colaborarea, aceasta fiind, dupã pãrerea mea. O
consecinþã aproape inevitabilã a mult prea deselor ºi
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mult prea stãruitoarelor piedici ce mi s-au pus în drum,
când a fost vorba de publicare, piedici care au culminat
cu indicaþiile amintite, de a nu se îngãdui nici mãcar
pomenirea unor lucrãri semnate de mine.

Tovarãºul Dumitru Popescu spunea, în discuþia de
la 5 martie a.c. cã nu s-au mai luat asemenea mãsuri
împotriva nici unui alt scriitor, – „pentru cã nu a mai
existat un asemenea caz”. Dar „cazul” în mãsura în care
existã, a fost creat tot de cãtre cei ce au luat mãsurile
respective. Cum se zice, într-o parte creãm „cazul”, iar
în altã parte îl dãm drept exemplu, spunând cã n-a mai
existat altul asemãnãtor. Dar cãrþi „cu probleme”, oprite
sau aflate în discuþie, au mai fost, mai sunt ºi vor mai fi.
Nu e normal atunci sã se punã, în legãturã cu aceastã
chestiune, urmãtoarele întrebãri? De ce nu s-au luat
asemenea mãsuri ºi împotriva altor scriitori, de ce nu a
fost opritã pomenirea lor la o rubricã modestã din
„România literarã”, de ce nu a fost ºi nu este opritã
publicarea de fragmente din romane care nici nu au fost
terminate, presupunând, în virtutea unei asemenea
judecãþi, cã ºi acelea vor avea „probleme”?!

Precizeze, înainte de a spune câteva lucruri despre
discuþia de la 5 martie a.c., discuþie care a fost
consideratã în final „interesantã ºi utilã” (ºi semnificativã,
aº îndrãzni eu sã adaug), cã nu-mi îngãdui ºi nu mi-am
îngãduit sã fac aprecieri generalizatoare asupra muncii
nimãnui, pentru simplul motiv cã nu am nici o investiturã
în acest sens ºi pentru cã nu am o cunoaºtere exactã a
tuturor datelor care ar duce la o asemenea apreciere.
Înþelesul exact al problemelor ridicate de-a lungul
acestor însemnãri (ºi în câteva ºedinþe de partid) trebuie
raportat la ceea ce s-a întâmplat cu mine în aceastã
ultimã perioadã, mai ales cã aceste întâmplãri nu sunt
prea vesele. Nu sunt însã nici atât de triste încât sã mã
facã sã-mi pierd capul, sã mã vãduveascã de acel
minimum de luciditate necesar în orice analizã. Aceasta
ar fi, de fapt, obiecþia mea principalã, în raport cu datele
amintite aici: crearea „cazurilor” este generatã de
inversarea unor sarcini, a unor obligaþii de muncã,
inversare care a avut loc la anumite nivele ale mult prea
încãrcatului ºi mult prea voluminosului „sistem editorial”,
inversare care a fost generatã de lipsa de rãspundere
sau de incompetenþã, sau poate cã ºi de o cauzã ºi de
alta, în mãsuri pe care le poate stabili o cercetare mai
aprofundatã. Nu e bine, socotesc eu, ca un om sã fie
împins, practic, spre alte poziþii, nu e bine din punct de
vedere politic, în raport cu obligaþiile ºi rãspunsurile pe
care le avem unii dintre noi, în raport cu salariul cu care
suntem retribuiþi, dacã e sã apelãm ºi la acest ultim
argument. Evident, nu doresc sã absolv pe nimeni de
rãspunderea proprie, care capãtã o importanþã ºi mai
mare în asemenea împrejurãri. E de presupus însã, cã
existã ºi oameni care nu rezistã la asemenea
supralicitãri, de care nici nu e nevoie, care se situeazã,
practic, în afara orientãrii generale a politicii dusã de
partidul nostru. Sunt convins, în ceea ce mã priveºte,
cã, dacã eu, cel ce semnez aceste rânduri, aº sãvârºi
un gest necugetat, toþi cei ce ºi-au bãtut, practic, joc de
mine ºi de munca mea, ponegrindu-mã de-a dreptul sau
pe alte cãi, ar rãsufla uºuraþi, ar spune cã ei au avut

dreptate ºi cã nu întâmplãtor au spus dumnealor un
anumit lucru etc., etc., cu toate cã dreptatea aceasta
nu e atât de dreaptã. Anticipând puþin, nu am dorit
altceva decât sã subliniez inversarea pomenitã aici, care
a avut ºi are, voit sau nu, un pronunþat caracter politic,
care a adus ºi aduce daune, favorizeazã naºterea
„cazurilor” într-o vreme când nu se doreºte aºa ceva,
mai mult decât oricând în trecut. E de menþionat, de
asemenea, cã existã anumite contradicþii, în ceea ce
priveºte opþiunile „sistemului editorial”, orientarea de fapt
a literaturii. Am constatat astfel, pornind de la modesta
mea experienþã, care nu poate fi decât limitatã ºi
eventual subiectivã, cã în timp ce într-o parte sunt oprite
(sau amânate, sau întârziate, discutate ºi rãsdiscutate)
anumite cãrþi, în altã parte sunt tipãrite cu dãrnicie cãrþi
minore sau deficitare de-a dreptul în ceea ce priveºte
viziunea çi perspectiva, delimitarea faþã de eroi ºi
respectarea adevãrurilor fundamentale ale vieþii noastre.
Cu alte cuvinte, ceea ce devine în anumite cazuri, prin
supralicitare sau denaturare, motiv de discuþie, devine
în alte cazuri altceva, se transformã în calitate artisticã
ºi ideologicã, implicit, exprimând astfel, voit sau nu, o
opþiune. Nu mai insist, fiindcã nu vreau sã se înþeleagã,
nici mãcar în treacãt, cã aº dori sã-mi scot la ivealã
propriile mele cãrþi, apãsând la fund cãrþile altor confraþi,
dar problema, ca atare, cred cã existã ºi cã reflectã
destul de exact deficienþele care se mai manifestã în
activitatea editorialã – ºi nu numai editorialã.

Revenind la discuþia amintitã mai sus ºi mai înainte,
trebuie arãtat, ca ºi în cazul celorlalte discuþii, cã ea s-a
desfãºurat într-o atmosferã tovãrãºeascã. Faptul cã s-a
discutat deschis nu poate fi socotit decât pozitiv. S-a
depãºit astfel un anumit mod de-a aborda problemele.
Despre cãrþi, însã, nu s-a discutat aproape deloc. E
adevãrat cã eu am ridicat câteva probleme de principiu
în legãturã cu ceea ce s-a stabilit în varã, referitor la
romanul CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul, în legãturã cu discuþia din februarie
1972, referitoare la Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui, în legãturã cu
interdicþiile la care am fost ºi sunt supus, când e vorba
de a publica fie ºi o ºtire modestå privind propriul „ºantier
de creaþie”, lucruri la care m-am referit ºi în cuprinsul
acestor însemnãri. Ar fi fost normal, socotesc eu, sã se
dea mãcar din politeþe unele explicaþii, fiindcã era vorba
de niºte fapte concrete ºi cam contradictorii, dacã nu
chiar neprincipiale. Nu s-a întâmplat însã aºa, s-a venit,
dimpotrivã, cu noi acuzaþii ºi cu noi etichetãri. Tov.
M.Sântimbreanu a afirmat, dupã ce a fãcut un fel de
„istoric” al romanului CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul (despre Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui
n-avea rost sã se mai discute, lucrarea fusese
„rezolvatã”) cã aº fi ameninþat adunarea generalã a
organizaþiei de bazã nr. 1 de la Uniunea Scriitorilor cã
voi preda carnetul de partid dacã nu se rezolvã
problemele pe care le am în faþã. Tot domnia sa a spus
cã i-am jignit pe „tovarãºii editori”, spunând despre ei
cã nu au spirit de rãspundere, sunt oportuniºti ºi
incompetenþi. Tovarãºul I.D.Bãlan a þinut sã adauge,
subliniind caracterul deschis al discuþiei, cã vinovatul
principal (singurul vinovat, de fapt, pentru toate
întârzierile, pentru faptul cã nu am voie sã public etc.,
etc.) sunt numai ºi numai eu, pentru cã m-am situat ºi
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mã situez „pe o poziþie de suspiciune”, pentru cã sufãr
de „mania persecuþiei”, pentru cã i-am jignit pe „tovarãºii
de la edituri” de foarte multe ori, la foarte multe discuþii.
Aceste complimentãri  ºi eliberãri de certificate de bunã
purtare ºi de sãnãtate au culminat, într-un fel, cu
afirmaþia fãcutã chiar de tovarãºul Dumitru Popescu,
care a spus cã eu aº avea impresia, nici mai mult, nici
mai puþin, cã împotriva mea s-a þesut „un complot
naþional”, cu alte cuvinte aº fi bolnav în ultimul hal, am
deviat demult de la condiþia fireascã a oricãrui om
normal. Faptul, ca atare, m-a întristat dar m-a ºi uimit,
fiindcã fusesem obiºnuit sã primesc „certificate
ideologice”, ºi, la nevoie, „certificate valorice”. Dar iatã
cã acum am ajuns ºi în posesia unor „certificate de
sãnãtate”, cu toate cã nu am fost chemat la Consiliul
Culturii pentru aºa ceva, cu toate cã nu mã aflam în
faþa unei comisii de psihiatri. Dar poate cã acest mic
amãnunt nu are nici o importanþã, aºa cum nu are
importanþã, în asemenea împrejurãri, restabilirea ºi
respectarea strictã a adevãrului. Am încercat, de pildã,
sã arãt cã afirmaþia tov. M.Sântimbreanu privitoare la
„predarea carnetului de partid” este exactã (adevãrul
poate fi restabilit prin cercetarea stenogramei de la
ºedinþa de partid din 22 februarie a.c.), dar peste asta
s-a trecut foarte repede, s-a discutat mai departe, de
parcã nu s-ar fi spus acolo, la o întrunire care se voia
foarte importantã, o minciunã cam grosolanã ºi cam
tendenþioasã, faþã de care nu am de rostit decât o
singurã întrebare: nu e normal, nu e logic sã presupun
cã asemenea minciuni se rostesc ºi se vehiculeazã ºi
în lipsa mea, dacã atunci, fiind ºi eu prezent, s-a rostit
ºi a fost aruncatã în discuþie o asemenea vorbã?!

Nu mai revin asupra „comportamentului” pe care l-am
avut la discuþiile purtate la diverse nivele, în legãturã
cu modestele mele lucrãri. Am vorbit despre aceastã
problemã când am arãtat cum a decurs fiecare discuþie
în parte. Alt motiv care mã determinå sã nu mai revin,
þine de faptul cã ceea ce fusese reproº ºi obiecþie la
începutul discuþiei, a devenit apoi recunoaºtere ºi
obiecþie proprie. S-a recunoscut astfel cã în edituri existã
„lipsã de rãspundere”, ºi „manifestãri de oportunism,
incompetenþã” etc., etc., lucruri care s-au acumulat în
timp, datoritå unor condiÆii obiective etc., etc. E adevãrat
însã, cã aceste recunoaºteri nu priveau pe nici unul
dintre participanþii la aceastã discuþie, ele cãdeau în
afara acelui perimetru. M-am gândit chiar, în timp ce le
ascultam (cu uimire, fiindcã la început aceste pãreri
fuseserã considerate drept jigniri, pe care eu, un autor
turbulent ºi tulbure, le adusesem „tovarãºilor editori”),
cã dacã ar fi fost de faþã ºi directorii editurilor, lipsurile
care mai existã în acest important sector al activitãþii
noastre ar fi cãzut pe capul redactorilor ºefi, iar dacã ar
fi fost ºi ei acolo, responsabili ar fi devenit redactorii,
pentru ca pânã la urmã sã se ajungã, fãrã nici o
exagerare, la tovarãºii portari…

În ceea ce priveºte starea sãnãtãþii mele, nu am nimic
de spus în plus, faþã de ceea ce am spus ºi în cadrul
discuþiei. Dacã se considerã totuºi cã e nevoie de un
consult medical, mã voi supune ºi acestei hotãrâri, cu o
singurã condiþie (sau rugãminte, sau precizare): sã facã
un asemenea consult ºi „tovarãºii psihiatri”, dacã s-a

ajuns, într-adevãr, pânã aici.
La sfârºitul acestei discuþii, pe care continui så o

consider utilã ºi semnificativã, s-a stabilit sã se facã
încã douã discuþii, în cadrul „comisiei editoriale”: prima
referitoare la Drumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câineluiDrumul câinelui (ceea ce înseamnã cã
aceastã lucrare nu era „rezolvatã”, cum mi s-a spus), la
sfârºitul acestei luni, a doua referitoare la romanul
CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul, la sfârºitul lunii aprilie. Eu propusesem, dat
fiind faptul cã tovarãºul Dumitru Popescu nu cunoºtea
decât vol. I din CaloianulCaloianulCaloianulCaloianulCaloianul, sã mai aºteptãm cu rezolvarea
pânã ce parcurge domnia sa întreaga carte, timp în care
ar mai fi putut sã citeascã romanul încã vreo câþiva
scriitori, pentru a avea ºi alte opinii, din afara „sistemului
editorial”. Am propus sã mai fie cititã cartea de tov. Dan
Deºliu, Eugen Barbu, Titus Popovici. S-a considerat însã
cã e mai bine sã se apeleze la „comisia” amintitã, drept
pentru care s-a ºi luat aceastã hotãrâre, pe care eu, ca
„vinovat” ce eram, mi-am însuºit-o în chip democratic,
cum am ºi spus în cadrul discuþiei. E de menþionat cã
s-a procedat la acest punct al discuþiei cu atât de multã
politeþe, încât îmi venea sã mã întreb dacã mã aflu în
aceeaºi salã, în faþa aceloraºi stimaþi tovarãºi?! Mi s-a
arãtat lista „comisiei”, mi s-a spus cã ea, „comisia”
aceasta, a fost formatã printr-o hotãrâre de partid ºi cã
are rol consultativ. Nu am avut nimic de spus despre
lucrurile acestea, nu am formulat nici o obiecþie în ceea
ce priveºte componenþa comisiei, mai ales cã s-a admis
sã participe la aceste dezbateri ºi scriitorii care au citit
lucrãrile în cauzã, chiar dacã nu fac parte din „comisia
editorialã”. Nu formulez nici acum obiecþii, o întrebare
însã tot aº îndrãzni sã formulez în legãturã cu aceastã
„comisie”, dacã nu chiar douã: Era nevoie, într-adevãr,
de un asemenea organism, când e ºtiut cã existã o
armatã întreagã de „editori”, directori çi vicepreçedinÆi,
direcÆie editorialå çi centralå editorialå, directori de
edituri ºi redactori ºefi etc., etc.?; nu cumva, aº îndrãzni
eu sã mai zic, aceastã „comisie” are nobila ºi dificila
sarcinã de a-i scuti de rãspundere pe cei ce rãspund de
bunul mers al treburilor în acest sector, urmând ca atunci
când ea zice „da„, sã fie tot „nu”, iar atunci când zice
„nu”, sã fie „nu” de douã ori, cu vârf ºi îndesat?! Asta nu
înseamnã însã cã nu mã voi duce la aceste consfãtuiri,
mã voi duce, orice ar fi, fiindcã mai interzis decât sunt
acum, nu se poate sã fiu, mai batjocorit decât am fost,
iarãºi nu se poate sã mai fiu…

Aº dori sã spun, înainte de a încheia, cã nu am scris
aceste însemnãri pentru a „reclama” pe cineva anume,
nici pentru a mã våita, nici vorbã. Am vrut doar sã arãt,
pe bazã de fapte ºi date concrete, cum s-a creat o
anumitã atmosferã în jurul meu, nu deliberat, desigur,
nu pentru cã ar fi vrut cineva cu orice preþ, cu tot
dinadinsul, dar acest mic amãnunt nu mai are nici o
importanþã, mai ales sã stadiul acumulãrilor involuntare
a fost depãºit demult, în clipa de faþã aflându-ne
(aflându-mã, de fapt) în stadiul eliberãrilor de certificate,
pe care aº dori de asemenea sã-l depãºesc, – aç dori
adicã sã mã întorc la condiþiile normale de lucru, fiindcã
altceva nu am cerut ºi nu cer nici acum.

ineditineditineditineditinedit

Bucureºti, 15 martie 1973
Ion Lãncrãnjan
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POEZIA – UN UNIVERS DE VIS ÇI SPERANæÅ

Joël ConteJoël ConteJoël ConteJoël ConteJoël Conte

Dialog realizat de Alexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru Deçliu

— Stimate Joël Conte, în fapt cine sunteÆi?— Stimate Joël Conte, în fapt cine sunteÆi?— Stimate Joël Conte, în fapt cine sunteÆi?— Stimate Joël Conte, în fapt cine sunteÆi?— Stimate Joël Conte, în fapt cine sunteÆi?
— Sunt nåscut la Aubervillers, lângå Paris, la

1 februarie 1961, din douå familii provinciale. PårinÆii
mei s-au întâlnit la Paris pentru a aduce pe lume doi
copii (am o sorå de 41 de ani). DivorÆat çi fårå copii,
sunt funcÆionar la France Telecom din 1982.

Sunt preçedintele AsociaÆiei Rencontres
Européennes – Europoésie (ïntâlniri Europene), secretar
general al Academiei Francofone, membru societar al
ADELF (Association des Ecrivains de Langue
Française), administrator al Sindicatului Jurnaliçtilor çi
Scriitor, corespondent pentru Quebec çi România a
Casei Poeziei din Toulon çi din Var.

Printre cele mai importante realizåri ale mele sunt,
desigur, volumele: La sagesse de l’amourLa sagesse de l’amourLa sagesse de l’amourLa sagesse de l’amourLa sagesse de l’amour, ilustrat de
Louise Cottereau, 1966, Les deux petits écureuilsLes deux petits écureuilsLes deux petits écureuilsLes deux petits écureuilsLes deux petits écureuils,
ilustrat de Anne-Marie Vernu, 1996, puse pe muzicå çi
editate pe o casetå audio de Christian Ulmer,
Accrostiche en ContésieAccrostiche en ContésieAccrostiche en ContésieAccrostiche en ContésieAccrostiche en Contésie, ilustrat de Florence Poulain,
1997, Au sujet de la ContésieAu sujet de la ContésieAu sujet de la ContésieAu sujet de la ContésieAu sujet de la Contésie, ilustrat de Claire leClaire leClaire leClaire leClaire le
DouarinDouarinDouarinDouarinDouarin, 1997, Le jardin d’HélèneLe jardin d’HélèneLe jardin d’HélèneLe jardin d’HélèneLe jardin d’Hélène, prefaÆat de marele
dispårut, poetul René Galichet, 1999, Pour ranimer lePour ranimer lePour ranimer lePour ranimer lePour ranimer le
rêverêverêverêverêve, prefaÆat de Maggy de Coster, ilustrat de Nicole
Durand, 2002. Am animat seri de poezie: La Caravelle,
Le Saigon, ca çi diferite ateliere de scriiturå çi am
participat în diverse jurii de poezie. Am fost invitat la
Salonul de Carte de la Estrie, în Sherbrooke, din Que-
bec-ul canadian (octombrie 1996). Am fost invitat la
Târgul de Carte de la Melun (între 1998 çi 2002) çi am
participat la Salonul de Carte de la Paris: 1998, 2000,
2002, 2003. Am expus poeme ilustrate de Florence
Poulain çi am scris nuvele. Am participat çi particip la
emisiuni radiofonice çi televizate, naÆionale çi interna-
Æionale în FranÆa, Quebec, BRTV çi România. Sunt
prezent pe Internet, unde apar pe mai multe sit-uri. Sunt
publicat în numeroase reviste çi antologii naÆionale çi
intenaÆionale. Cam atât...

— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?— Când çi cum v-aÆi descoperit vocaÆia de scriitor?
— Primul zbucium, fior, l-am simÆit la vârsta de 17

ani, când am scris un an întreg. Era deja vorba de poeme
sentimentale, reflecându-mi dorinÆele çi speranÆele. La
18 ani, am distrus toate aceste texte çi-am pus pana în
cui pânå la vârsta de 27 ani. ïn 1987 m-am cåsåtorit.
DivorÆul consumat un an mai târziu m-a marcat profund.
ïntr-un anume fel, pot spune cå m-am refugiat în
scriiturå, pe care n-o consideram încå poezie. Muza
inspiratoare, simbolizând visul çi speranÆa, cores-
pundeau imaginii unei tinere femei care dintotdeauna
m-a emoÆionat, de când fåcusem cunoçtinÆå cu ea încå
dinaintea cåsåtoriei.

— Ce reprezintå pentru dumneavoastrå poezia?— Ce reprezintå pentru dumneavoastrå poezia?— Ce reprezintå pentru dumneavoastrå poezia?— Ce reprezintå pentru dumneavoastrå poezia?— Ce reprezintå pentru dumneavoastrå poezia?
— Arta de a tråi. O stare de spirit care permite så se

întreÆinå un univers de vis çi de speranÆå. Este un mijloc

de a te dezvolta, de a înflori în poezie, dar çi o posibilitate
de a prezenta sau de a reaminti anturajului çi publicului
existenÆa unui univers optimist, chiar utopic. Acest stil
nu exclude absolut deloc privirea çi asupra realitåÆii,
care este adesea dramaticå.

— AÆi putea tråi fårå poezie, în absenÆa poeziei?— AÆi putea tråi fårå poezie, în absenÆa poeziei?— AÆi putea tråi fårå poezie, în absenÆa poeziei?— AÆi putea tråi fårå poezie, în absenÆa poeziei?— AÆi putea tråi fårå poezie, în absenÆa poeziei?
—  De fapt, poezia este în mine. Nu îmi pun nici o

întrebare în aceastå privinÆå. Scriu aça cum respir sau
cum månânc: în orice moment, pentru a-mi alimenta
spiritul çi simÆurile. Ea face parte integrantå din viaÆa
mea, må face så vibrez, så înfloresc. Poate cå  într-o zi,
nu voi mai avea aceste senzaÆii. Dar dispariÆia poeziei
în viaÆa mea ar fi un fenomen asupra cåruia nu voi putea
avea nici un control, aça cum nu pot controla nici
inspiraÆia çi nici volumul scriiturii.

— A— A— A— A— Având o vedere de ansamblu, v-aç întreba carevând o vedere de ansamblu, v-aç întreba carevând o vedere de ansamblu, v-aç întreba carevând o vedere de ansamblu, v-aç întreba carevând o vedere de ansamblu, v-aç întreba care
este specificul poeziei franceze?este specificul poeziei franceze?este specificul poeziei franceze?este specificul poeziei franceze?este specificul poeziei franceze?

—Poezia francezå dispune de o bogåÆie unicå în lume
în ceea ce priveçte profunzimea poeÆilor de excepÆie.
Limba francezå permite exprimarea emoÆiilor çi
sentimentelor, prin structura çi varietatea vocabularului
såu. Adesea, în alte Æåri a fost remarcat un çef de çcoalå,
sau unu-doi autori. ïn FranÆa, alåturi de Victor Hugo, apar
numeroase nume întinse pe mai multe secole.

— Cum— Cum— Cum— Cum— Cum vedeÆi  poezia francezå în context vedeÆi  poezia francezå în context vedeÆi  poezia francezå în context vedeÆi  poezia francezå în context vedeÆi  poezia francezå în context
european?european?european?european?european?

— Fiecare poet este independent în opera sa. El se
poate ataça de o çcoalå sau de o tendinÆå din oraçul
såu, regiunea, Æara sa... ïn ciuda unei scåderi a interesului,
în principal la nivelul organelor mediatice, poezia råmâne
prezentå în inima unei mari pårÆi a populaÆiei franceze çi
europene. Existå schimburi începând de la cele mai mari
structuri asociative çi culturale în Europa çi în lumea
întreagå. Personal lucrez pentru dezvoltarea întâlnirilor
dintre poeÆi. Nu ezit så må deplasez pentru a regåsi artiçti,
care-mi devin prieteni.

— Care sunt, în opinia dumneavoastrå, marii— Care sunt, în opinia dumneavoastrå, marii— Care sunt, în opinia dumneavoastrå, marii— Care sunt, în opinia dumneavoastrå, marii— Care sunt, în opinia dumneavoastrå, marii
creatori, marile curente ale poeziei secolului alcreatori, marile curente ale poeziei secolului alcreatori, marile curente ale poeziei secolului alcreatori, marile curente ale poeziei secolului alcreatori, marile curente ale poeziei secolului al
XX-lea?XX-lea?XX-lea?XX-lea?XX-lea?

— ïn FranÆa, lumea poeticå a cunoscut evoluÆii mai
mult sau mai puÆin fericite. VoinÆa de a inova sau de a
cåuta forme originale de scriiturå nu se dovedeçte
întotdeauna probantå. Alain Breton cu suprarealismul,
Robert Desnos cu lirismul, Jacques Prevert apropiat de
publicul popular, Aragon cu Les yeux d’Elsa Les yeux d’Elsa Les yeux d’Elsa Les yeux d’Elsa Les yeux d’Elsa sunt
primele nume care-mi vin în minte. Dar tendinÆa de la
sfârçitul secolului se dovedeçte mai neliniçtitoare într-o
formå de dezintegrare a limbajului, predicatå de Philippe
Sollers, care pune pe fugå un public mai deschis spre
imaginile figurative.

— Çi în ce priveçte cultura românå?— Çi în ce priveçte cultura românå?— Çi în ce priveçte cultura românå?— Çi în ce priveçte cultura românå?— Çi în ce priveçte cultura românå?
— Aç cita pe Tristan Tzara, Lucian Blaga, Nichita

Stånescu çi Mateiu Caragiale.
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— Cum vedeÆi evoluÆia scrisului franÆuzesc în— Cum vedeÆi evoluÆia scrisului franÆuzesc în— Cum vedeÆi evoluÆia scrisului franÆuzesc în— Cum vedeÆi evoluÆia scrisului franÆuzesc în— Cum vedeÆi evoluÆia scrisului franÆuzesc în
secolele urmåtoare çi care îi sunt çansele?secolele urmåtoare çi care îi sunt çansele?secolele urmåtoare çi care îi sunt çansele?secolele urmåtoare çi care îi sunt çansele?secolele urmåtoare çi care îi sunt çansele?

— Formidabila bogåÆie pe care o oferå limba
francezå dimpreunå cu o propensiune de a dezvolta o
inteligenÆå a scriiturii conferå perspective durabile de
continuitate. Rolul pe care l-a jucat de atâÆia ani pe plan
internaÆional nu poate decât så continue, chiar çi în faÆa
limbii comerciale care este anglo-americana. Scriitorii
francofoni vor avea întotdeauna un loc privilegiat în
universul literar.

— T— T— T— T— Trebuie så fie poetul oglinda timpului såu?rebuie så fie poetul oglinda timpului såu?rebuie så fie poetul oglinda timpului såu?rebuie så fie poetul oglinda timpului såu?rebuie så fie poetul oglinda timpului såu?
— Aç fi tentat så spun nu. Dar depinde de sursa de

inspiraÆie a fiecårui poet. ïn stare brutå, el reproduce pe
hârtie un visåtor care percepe senzaÆii. DorinÆa de a
scrie nu este obligatå så priveascå un anumit subiect
de actualitate. Evadarea sufletului poate privi subiecte
foarte îndepårtate de lumea care-l înconjoarå pe artist.
ïn schimb, sensibilitatea îl poate împinge så se apropie
de contemporani çi så vrea så se asocieze realitåÆilor
din cotidian sau cu aspecte mai generale. Angajarea
politicå sau umanitarå poate fi o urmare logicå a scriiturii.
Acest demers este totuçi mai ponderat decât repro-
ducerea spontanå a stårilor sufleteçti ale unei pene
(= poet)pe un suport fizic.

— Care ar fi, în opinia dumneavoastrå, rolul— Care ar fi, în opinia dumneavoastrå, rolul— Care ar fi, în opinia dumneavoastrå, rolul— Care ar fi, în opinia dumneavoastrå, rolul— Care ar fi, în opinia dumneavoastrå, rolul
poeziei în favoarea påcii?poeziei în favoarea påcii?poeziei în favoarea påcii?poeziei în favoarea påcii?poeziei în favoarea påcii?

— Poetul poate exprima o voinÆå de pace, de
pacificare a relaÆiilor umane cu cerneala penei sale: este
modul de exprimare pe care çi eu îl utilizez firesc,
dimpreunå cu temele dominante ce se rezumå la
umanism, romantism çi optimism. El poate çi fizic
favoriza animarea çi demersul poetic spre instituirea
unor relaÆii de prietenie çi de culturå. Çi aici, sunt un
actor concret çi pragmatic a ceea ce nu este încå
îndeajuns de luat în seamå de majoritatea poeÆilor.
Primirea de care m-am bucurat în cursul diferitelor mele
vizite în România intrå, în schimb, în optica acestui
univers de pace.

— Cine v-a deschis porÆile României?— Cine v-a deschis porÆile României?— Cine v-a deschis porÆile României?— Cine v-a deschis porÆile României?— Cine v-a deschis porÆile României?
— Plecând de la creaÆiile mele poetice, am simÆit

nevoia så iau parte activå la viaÆa culturalå contemporanå.
Treptat, mi-am asumat diverse responsabilitåÆi în asociaÆii
artistice cu deschidere internaÆionalå, ceea ce a facilitat
primele contacte. ïn acest sens, AsociaÆia „ïntâlniri
Europene”, pe care o prezidez din 2000, a jucat un rol
primordial. Ea a fost creatå în 1990, çi din 1994 a devenit
o structurå de schimburi culturale cu poeÆii români.
Preçedinte de onoare este poetul Horia Bådescu, în
prezent consilier cultural al Ambasadei Române la Paris.
Claude Aslan çi Marie-Andrée Balbastre sunt çi ei mari
prieteni ai lumii literare româneçti. ïn 1996, am reprezentat
asociaÆia la a doua ediÆie a Festivalului-Colocviu
InternaÆional L’Enfant Poete, organizat de profesorul
universitar Constantin Frosin, la GalaÆi. Çi iatå-må din
nou în România. De data aceasta am avut plåcerea de a
traversa Æara dumneavoastrå de la vest la est. ïn fiecare
oraç unde am ajuns am fåcut cunoçtinÆå cu mulÆi scriitori.
La GalaÆi, m-am reîntâlnit cu profesorul Frosin. ïn
compania acestuia am venit çi în Vrancea unde am fost
primit cu multå cåldurå. Promit, voi reveni cât mai curând
în România unde acum am mulÆi prieteni. Legåturile sunt
trainice. Colaborarea culturalå este çi ea bine înscriså în
raporturile astfel instituite. Trebuie acum så concretizåm

proiectele avute în vedere: realizarea de volume bilingve,
dezvoltarea de relaÆii europene între çcoli, universitåÆi,
teatre çi reviste, procurarea de cårÆi pentru biblioteci.

— Ce înseamnå pentru dumneavoastrå prietenia,— Ce înseamnå pentru dumneavoastrå prietenia,— Ce înseamnå pentru dumneavoastrå prietenia,— Ce înseamnå pentru dumneavoastrå prietenia,— Ce înseamnå pentru dumneavoastrå prietenia,
în general, çi prietenia franco-românå, în special?în general, çi prietenia franco-românå, în special?în general, çi prietenia franco-românå, în special?în general, çi prietenia franco-românå, în special?în general, çi prietenia franco-românå, în special?

— Prietenia este condiÆia celui mai bun raport uman
pe care-l poÆi întreÆine cu anturajul. Ea este cea care
deschide porÆile spre o artå de a tråi pe care o apreciez
çi al cårei adept fervent sunt. Ea este cea care permite
proiectarea viitorului în chip constructiv çi de duratå. Ea
laså så se întrevadå concretizarea unei lumi umane çi
apropiatå de o pace çi o seninåtate benefice pentru toate
spiritele. ïn ceea ce priveçte prietenia franco-românå
aceasta are la origine generozitatea stråmoçilor noçtri
care au çtiut, în secolul XIX, så stabileascå legåturi care
au råmas la fel de solide. Originea latinå a celor douå
limbi, o susÆinere politicå a independenÆei României çi
strânsa colaborare în timpul råzboiului dintre 1916 çi
1918, au procurat acestei prietenii o energie durabilå.

— Sigur çi literatura, arta în general, a jucat un— Sigur çi literatura, arta în general, a jucat un— Sigur çi literatura, arta în general, a jucat un— Sigur çi literatura, arta în general, a jucat un— Sigur çi literatura, arta în general, a jucat un
anume rol...anume rol...anume rol...anume rol...anume rol...

— A jucat chiar un rol considerabil. StudenÆii români
care se întorceau la Bucureçti dupå un sejur în FranÆa,
la începutul secolului al XIX-lea, erau impregnaÆi de
culturå francezå. ConstrucÆia Micului Paris în capitala
românå råmâne un simbol remarcabil. Numeroçi artiçti
români au venit în FranÆa, cei mai cunoscuÆi fiind
Constantin Brâncuçi, Eugen Ionescu, Tristan Tzara.

— Cum vedeÆi relaÆia criticå-polemicå?— Cum vedeÆi relaÆia criticå-polemicå?— Cum vedeÆi relaÆia criticå-polemicå?— Cum vedeÆi relaÆia criticå-polemicå?— Cum vedeÆi relaÆia criticå-polemicå?
— Ca poet, mi-am dat pânå la urmå seama cå i-am

convins pe clasici çi pe moderni de faptul cå creaÆiile
mele aveau un loc al lor în poezia contemporanå, fårå
a fi puse în legåturå cu vreo çcoalå. Dar aspectele de
animator çi de cålåtor sunt foarte bine percepute, cåci
asumarea de råspunderi este un lucru destul de rar,
într-un mediu în care problemele materiale sunt adesea
neglijate çi par insurmontabile. Fapt este cå, dupå ce
capeÆi o anumitå notorietate, apar reacÆii de ostilitate
ce pot fi atribuite unor indivizi geloçi çi invidioçi, sau
neliniçtiÆi de umbra pe care a-i putea-o proiecta asupra
lor...

— CredeÆi cå literatura se aflå în pericol din cauza— CredeÆi cå literatura se aflå în pericol din cauza— CredeÆi cå literatura se aflå în pericol din cauza— CredeÆi cå literatura se aflå în pericol din cauza— CredeÆi cå literatura se aflå în pericol din cauza
asaltului televiziunii, a computerelor?asaltului televiziunii, a computerelor?asaltului televiziunii, a computerelor?asaltului televiziunii, a computerelor?asaltului televiziunii, a computerelor?

— ïntr-o primå fazå, era posibil så ne fi îngrijorat de
sosirea mijloacelor moderne de comunicare. Dar,
uzanÆele ne aratå cå literatura çi cartea påstreazå un
loc intact în societatea noastrå. Este chiar posibil så
constatåm o formå de complementaritate între ele-
mentele trecutului çi cele ale viitorului.

— Çantierul dumneavoastrå literar?— Çantierul dumneavoastrå literar?— Çantierul dumneavoastrå literar?— Çantierul dumneavoastrå literar?— Çantierul dumneavoastrå literar?
— Dupå apariÆia ultimului meu volum, Pour ranimerPour ranimerPour ranimerPour ranimerPour ranimer

le rêvele rêvele rêvele rêvele rêve (la Editura New Legend), am în plan editarea
unui viitor volum, cu posibilitatea de a fi bilingv: franco-
român. ïn domeniul Francofoniei, ca secretar general
al Academiei Francofone, lucrez pentru aceastå
frumoaså idee a unei prietenii profunde, având ca
pasarelå dragostea pentru o limbå universalå (franceza,
n.n.). Må pasioneazå jurnalismul çi scriu articole pentru
diverse reviste. Este o muncå extrem de acaparantå çi
care priveçte, în principal, lumea culturalå. ïn fine, dupå
15 zile de cålåtorie în România, doresc så merg çi în
Quebec, în octombrie 2003, pentru a må întâlni acolo
cu alÆi prieteni poeÆi çi francofoni.
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ca un altar o våzurå grecii,
unde så doarmå în pacea-i multå un semizeu,
s-au gândit un timp la Ahile
dupå ce, lunecând pe-aici
spre sud, spre vreo altå patrie,
o numirå vatrå a soarelui.
Atât de-a mårii çi a uscatului
cå zåmisli çi un personaj: Harap Alb,
spun fântânari.
Dispåru-ntr-o noapte.
Çi doar  smaragd cea de-a doua.
ïmbujoratå ca de-un siroco, cu pomi braÆe
de candelabre, låmâi çi rodii
anunÆându-i, în loc de far,
apropierea, când låsai Pusta,
cu arcade çi bolÆi din BizanÆ, deslegåri dând
de intrare brusc pescåruçilor,
fu scoborâtå-ntr-o noapte la ochii peçtilor.
Au fost odatå ca niciodatå douå surori,
de nu trei,
amintiri çi dovezi Genezei,
Ifigenii
pe rug
spre-mbunåri de duhuri
patronând arta navigaÆiei,
pe care nimeni din somn nu le-nvie
c-un sårut. Ba mai vine-un viscol,
un potop,
un cutremur. Poruncind alte
tributuri,
de vieÆi violent zdrobite.
Umblåri pierdut cu mâinile-ntinse, un Lear

spre fiicele-i
surde
(l-au moçtenit,
l-au vândut, au triçat, au uitat, îl laså
afarå, în ochii lupilor),
så se-ntoarcå spre-a-çi regåsi drumul.
Se moare de aer,
de påmânt se moare;
de încredere, de vânzare,
de såråcie çi de cuvinte încruciçate,
de clipire de ochi de faruri.
Çi degetele îi sunt copite de-atât båtut
din poartå-n poartå, cu munÆi de aur, ce-i fac

cumpånå
çi-i asigurå umbletul printre zodii.
A fost odatå o vatrå a soarelui. Så mergem acolo,
semn din stråvechi al porÆilor,
çi så cuprindem cu ochii soclul, så înålÆåm statuia
Çarpelui-Oaie din ConstanÆa,
så ascultåm ce poveçti spune Dunårea în
Michelangelo,
în schimbul ei de impresii cu Pontul;
totul
atât: o problemå de memorie.

Aurel RåuAurel RåuAurel RåuAurel RåuAurel Råu

Se credea, de la est la vest çi de la nord
la sud,

de ce så mai dezgropåm morÆii?!
„O stafie umblå prin Europa” se spusese,
în însåçi sfânta sfintelor Æårilor

mai din frunte,
o navå,
unde se purtau spectrele.
Får-så se vadå cå în el cuvântul

îçi poartå propria
condamnare.
Se credea, sun stiharele
preoÆilor,
sun frunÆi de
prinÆi

scåpåtaÆi,
în taverne sumbre,
în adânci biblioteci silenÆioase,
între spaimå çi masochism çi speranÆe:
cå o lume

nouå
se miçcå, purtatå din Prusia,
în burta unui vagon plumbuit, printre izbe ninse,
çi întoarså pe copitele cailor,
pe potcoave de mari çenile çi sub roçii steaguri,
în cântec de sudålmi çi obidå.
Zadarnic aprindeau Rilke
çi Einstein çi Brâncuçi çi Stravinski çi Klee

çi Joyce
din Pontul Euxin çi din Alpi pânå-n Atlantida

focuri.
Un alt continent: Eurasia.
Un alt Crist, din caçcaval, dåltuia Papini,
dupå naturå,
râzând în hohote,
stråbåtând un oraç fårå oameni, sub lunå,

prin noapte.
Se credea, se credea la sânge...

A fost odatå ca niciodatå.
Au fost odatå un båiat çi-o fatå, care s-au pierdut.
dar au fost çi douå surori.
Tråia o insulå
albå
într-o mare neagrå,
çi una verde-ntr-o apå galbenå.
ïçi vorbeau numai prin coråbii.
Dar purå piatrå pe-oglinzi înaltului

cea dintâi,

* Dintr-un poem inedit: IntrospecþieIntrospecþieIntrospecþieIntrospecþieIntrospecþie

Elegie*
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Dumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru Pricop Adrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian Botez

Omul Parolå

în palma mea s-au låfåit imperii
çi ochiu-acaparat-a galaxii
iar gloanÆele s-au nåpustit puzderii
într-ale hainei mele broderii

poporul mistic tare-n buzunar
sub guler freamåtå Leviathanul
nasturii ard aiuritor – lunar
çi-n portmoneu – Soarele-mi este Banul

întreg – aça-mbråcat çi filfizon
Parolå sunt la porÆile veciei:
trafic de îngeri e al meu creion –
fascinant rezumat nimicniciei

L-au împuçcat pe Don Quijote

L-au împuçcat senini pe Don Quijote
pe Delcineea-au dat-o la tractir –
astrali påuni – asfixiaÆi în grote:
çters e din frunte ochiul sfânt de mir

Satana-çi face båile atlantic:
meduzele-çi dau poala peste cap –
ororile-n orgii distrug semantic
tot ce cu sufletul aç vrea så scap

copii cu ochii arçi vin spre oceane:
vor fi cândva profeÆi judecåtori!
så nu speraÆi – voi – diavoli de maidane
cå tråznet nu va coborî din nori

acolo sus – Quijotele Hristos
çi-a cumpånit pråjina lui de foc:
printre urechi de Rosinante – furtunos
TrâmbiÆa-Bold stråpunge-n Ultim Joc

Sfârçit

profeÆii zac în temniÆa uitårii
iar Dumnezeu a-ntârziat la Cinå –
Golgota-i arestatå-n turla mårii
pe-autostradå-i hoitul de luminå

s-au plictisit apostolii çi urlå
înjuråturi cu iz de motorinå
cu eleganÆa astmului de surlå
afiç pun fariseii: „vid de vinå”

în ghilimele – capul de girafå:
antologii de inimi de caiafå
vor pustii pe datå Paradisul
aerisi-vor cu otråvuri visul

RevelaÆie

Zåpezile, pe chip, de altådatå
iluminând în sânge un altar
unde se roagå, flacårå uitatå,
braconierul cântecului rar

Din Dumnezeii lui cu ceruri multe
nu i-a råmas niciunul credincios
niciunul cu lumina så-i asculte
sågeÆile de rit miraculos.

De-aceea izgonirea în Tåcere
din jertfa-i repetatå a-ntrupat
sacrul blestem ce duce peste ere
poemele de strigåt uzurpat.

Rit

Çi iatå vin cu verbul înroçit
de sângele sågeÆilor confuze
tot cerul Lui înalt e ofilit
ca o garoafå ruptå între buze

Çtiut mi-i verbul çi-i atât de vechi
încât mi-e fricå så nu-l frângå versul
acest bordel de nimfe neperechi
ce-au legånat pe ÆâÆe Universul

Pe viaÆa scurtå care mi s-a dat
eu scriu dintr-o aleaså disperare
låsând pe MunÆi coroana de-mpårat
çi oasele materiei în Mare

Çi-n cimitirul numelui må rog
Måriei sale, Domnului - Cuvântul
så nu må punå timpului zålog
cât eu îmbrac în alte astre cântul.

Cåmaça de in

Sunt transparent ca sfântul Augustin
nimbul albastru ce må înconjoarå
e curcubeul cerului senin
din care voi veni çi-a doua oarå

Dacå-n påmânt se-ntâmplå prinÆul crin
cu roua lui de lebådå-fecioarå
nu pasul pe sub stele e stråin
ci sclavul orb obiçnuit så moarå

ïn toÆi må pierd puÆin câte puÆin
când ochiul în femeie må strecoarå
dar ea råmâne dulcele meu chin
deasupra lumii lunecând uçoarå

Sunt transparent ca sfântul Augustin
ulcior de mirt sau pasåre ce zboarå
de-aceea las cåmaça mea de in
pe trupul care-n voi coboarå.
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Lângå strungå jalea
Mamei får’noroc...
Cum så mângâi plânsul
MåicuÆei båtrâne
Ce umblå de secoli
Cåutând cu foc?
Cad în august stele
La atâtea „nunÆi”.
Ne leagå de ceruri
Nevåzute punÆi
Ce se rup mereu
Mari, nenumårate.
Numai ciobånaçul
Çi cu el çi eu
Am låsat în urmå
Så plângå mereu
MåicuÆe båtrâne
Greu nemângâiate...
Çi de-o fi så fie
Så le întâlnesc
Va-nceta aceastå
Jale de baladå.
Voi curma blestemul!
Din înalt ceresc
Voi opri legenda
Çi din înålÆimi
Steaua sorocitå
Nu o så mai cadå.

Berlin, 1.12.1982

Alexandra AlexandruAlexandra AlexandruAlexandra AlexandruAlexandra AlexandruAlexandra Alexandru

Alexandra Alexandru tråieçte în Berlin. E
absolventå a FacultåÆii de Limba çi Literatura
Românå a UniversitåÆii din Bucureçti, promoÆia
1968, colegå fiind cu poeÆii Ioan Alexandru,
ConstanÆa Buzea, Adrian Påunescu, Gh. Istrate,
Dorin Tudoran, Tia Çerbånescu, precum çi cu soÆii
Dorina çi Liviu Gråsoiu – istorici literari ç.a. Deçi
de douå decenii s-a exilat în Germania, Domnia sa
crede cå spiritul såu s-a „întemniÆat” definitiv în
limba românå. MioriÆa meaMioriÆa meaMioriÆa meaMioriÆa meaMioriÆa mea, poemul alåturat, este
neîndoielnic descântecul (citeçte: bocetul) såu de
despårÆire vremelnicå de matricea natalå. Are sub
tipar un valoros volum de istorie literarå, intitulat
curajos: Un nou mod de a citi. Nuvela istoricåUn nou mod de a citi. Nuvela istoricåUn nou mod de a citi. Nuvela istoricåUn nou mod de a citi. Nuvela istoricåUn nou mod de a citi. Nuvela istoricå
româneascå din secolul al XIX-learomâneascå din secolul al XIX-learomâneascå din secolul al XIX-learomâneascå din secolul al XIX-learomâneascå din secolul al XIX-lea.

Abstraså într-o vinovatå modestie, aceastå
apariÆie reprezintå pentru dna Alexandra Alexandru,
scriitoriceçte, absolutul såu debut literar. (Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.)

MioriÆa mea

Pe-un picior de plai
Pe-o gurå de rai
S-au tot dus la vale
NeopriÆi în cale
Anii tinereÆii...
S-au pierdut în zare
Deçi cu greu de care
Pe-un picior de plai
Cu mare alai
Anii frumuseÆii...
Codrii cu frunziç
Çi verde-aluniç
S-au pierdut departe...
ïn suflet i-o parte
Din cårarea vieÆii...
Locuri nu mai sunt
Pe acest påmânt
Så må mai doreascå...
Çi-se-aude-un cânt
Çi frumos çi sfânt
Doina påstoreascå...
Moare în baladå
Ciobånaçul tainic
Çi îl plânge jalnic
Suspinând prin vânt...
El råmâne tânår,
Çi frumos çi falnic
Sub acest påmânt.
Lui îi sunå veçnic

Jean-Claude GeorgeJean-Claude GeorgeJean-Claude GeorgeJean-Claude GeorgeJean-Claude George

Preºedinte al S.P.A.F. (Société des Poètes et Artistes
de France) ºi critic literar, Jean-Claude George este atât
poet, cât ºi povestitor. Originar din Pagny — sur —
Meuse, textele sale traduc adesea, în chip fericit,
dragostea de þinutul såu.

Din opera acestui poet exemplar, am ales pentru dvs.
unul din textele sale de referinþã, extrase din volumul
D’aujourd’hui et d’hierD’aujourd’hui et d’hierD’aujourd’hui et d’hierD’aujourd’hui et d’hierD’aujourd’hui et d’hier, pe care le-am putea caracteriza,
stilistic, astfel: poeme ritmate de aforisme, mici catrene
cu sclipãt de aforisme, strãfulgerãri din ciocnirea ideilor
ºi a sentimentelor; întoarceri în trecut, în inima þinuturilor
Lorrenei.

Aºadar, asta va oferã acest volum, al cãrui cititor va fi
antrenat pânã-n vremurile ducilor ºi mareºalilor, când se
auzeau cântând cuvintele de altãdatã, pe fundalul dialectului
meusien, care miroase atât de frumos a corcoduºe...
(prezentare çi traducere de Constantin Frosin)(prezentare çi traducere de Constantin Frosin)(prezentare çi traducere de Constantin Frosin)(prezentare çi traducere de Constantin Frosin)(prezentare çi traducere de Constantin Frosin)

TRANSFERURI

Så suferi, de fapt,
ceea ce reproºezi altora,

så fii derivatul celor nespuse
ºi scãparea exasperãrilor

ºi a nerãbdãrii

Så plãteºti pentru intenþie
ºi så-þi vezi actele ignorate

sau interpretate
Nu caut nici ovaþii
nici sã iau palme

dar n-am braþele destul de largi
pentru a-l maimuþãri pe Mântuitor

Sunt såtul de-a fi rãspunzãtor
de ceea ce merge prea repede

sau nu îndeajuns
de ceea ce merge rãu

sau strâmb

Nu am influenþã
nici asupra oamenilor
nici asupra lucrurilor
nici asupra partidelor

nici asupra patronatului
nici asupra sindicatelor
nici... asupra vremii...

Atunci, vå rog...
Dacã plouå prea adesea
peste speranþele voastre

sau asupra plictiselii voastre,
mai scutiþi-mã...

Umbrela abia mi-ajunge mie!
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Coriolan PåunescuCoriolan PåunescuCoriolan PåunescuCoriolan PåunescuCoriolan Påunescu

Mereu mai cald, mai aproape

Hei, calule, murgul meu tânår
çi senin precum pajiçtea inocentå,
cum de må Æii tu minte
pe asemenea întuneric verde?

Hei murgule, îÆi spuneam,
paçte bucata aceasta de inimå fragedå
çi degetele albe ca niçte lujeri,
paçte tu poiana din luna mea împuçcatå
çi necheazå
prin umårul înrourat de reumatisme.
Murgule, murgule ce aproape e cerul meu
în dumbravå
çi cât de nåråvaç e påmântul cu tine,
frumosule!

O, cum må priveçti de adânc çi de blând –
parcå Æi-ar fi milå de mine,
biet om ce-adastå lângå tine
marele çi puternicul meu necuvântåtor.
Çi de ce râzi, de fapt nechezi râzând,
când dau cu oglinda vremii de genunchi
spulberându-må?

Murgule, murgule ce çtrengar copil
ai ajuns la uça casei mele,
unde vara vine special pentru tine,
cel care fuge de timp într-o insulå proprie
çi singularå!

Te vreau murgule çi mai aproape, çi mai cald
tremurându-mi sub degete.

Paisaj BeazaPaisaj BeazaPaisaj BeazaPaisaj BeazaPaisaj Beaza

Claudia Ilie VClaudia Ilie VClaudia Ilie VClaudia Ilie VClaudia Ilie Voiculescuoiculescuoiculescuoiculescuoiculescu

EternitåÆi unite-ntr-un tandem...

Ci este Dumnezeu, când se coboarå
Atâta pace-n sufletu-mi poem
Çi-atunci, ca çi vråjitå, eu te chem
Izbåvitor iubind ca-ntâia oarå.

Çi-aç vrea, nectaru-acesta så îl bem
ïntr-un decor de zi aniversarå
Când rana veche-n piept så nu mai doarå
— EternitåÆi unite-ntr-un tandem...

Dar simt cum pacea asta må devorå
ïnlånÆuind, cum ielele-ntr-o horå
Tot dorul meu setos, de peregrin

Çi-atunci må-nchin, cum Bachus, la un vin
Çi-nchipui casa noastrå-ntr-o enclavå
Çi eu de dorul tåu de tot bolnavå...

Ceva demonic e-n oglinzi...

Ceva demonic e-n oglinzi
Çi parcå Æi se ia o vamå
Çi-ai vrea din ele så desprinzi
Un chip ce nu se mai destramå...

Dar unde oare så cuprinzi
Imagini ca-ntr-o panoramå?
Ceva demonic e-n oglinzi
Çi parcå Æi se ia o vamå

Când în trecut vrei så colinzi
Çi nostalgiile te cheamå...
ïn van arcadele întinzi
Peste un timp ce te recheamå

Ceva demonic e-n oglinzi...

Vai, petic peste petic cos...

Vai, petic peste petic cos
Pe-o hainå care mi s-a ros
De-atât purtat, de-atât ponos
Vrând så-i påstrez acel miros...

Avea un aer boieros
Çi inefabilul noptos...
Vai, petic peste petic cos
Pe-o hainå care mi s-a ros...

ïn timpu-acela glorios
Eram într-însa graÆios
Çi-acum, în timpul lunecos
Råmân acel romanÆios

Când petic peste petic cos...
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ïn inima nopþii

Toamna venea ºovãind din noianul de aer
Mii de ºoptiri risipind prin ºuvoiul de frunze
Prea singur priveam la margini de gând,

Ascuns în tãcere.

Pe sub Cerul în nopþi tresãrind
Se pierdeau în rãscruci fapte ºi gesturi uscate
Mari iubiri amorþeau în chenare de cãrþi

Pãrãsite în rafturi.

Unde eram, în ce loc, în ce timp, în ce stare?
Doar un abur al toamnei mã chema peste dealuri...
„Vis al unei umbre” cãutându-ºi menirea,

Fãrã speranþå.

Dar neîmplinirea se pierde acum în potecile toamnei,
Dezamãgiþii copaci ºi-aruncã pletele-n vânt,
Nepãsãtor anotimpul se-ndreaptã spre zodii strãine,

Niciodatã atinse.

Si rãmân ca un plop bântuit doar de zboruri,
Do cohorte de pãsãri ce pier înspre zãri depãrtate
O, trestie gânditoare, tu eºti doar o jertfã,

În inima nopþi.

Apele lumii

Se alegeau Æårmurile
Noaptea-çi schimba vârsta:
Intrând în centrul lucrurilor
Tot ce era în jur
Pårea un tremur continuu
Çi orele transparente
Se amestecau
între ele
ïntr-un noian de întâmplåri
Orizontul se îmbina de singuråtate
Iar din adâncul cerului
Se nåçtea o apå tristå
Izvorul unor açteptåri fårå capåt

Se alegeau Æårmurile
ïn timp ce conturul luminii fierbea
ïn trecåtoarele ore de cearå...
Så råmânem pe-o margine de apå
ïn açteptarea unor simboluri scufundate
Sub o lunå concavå
Care-çi plimba prin conul de umbrå
Raza ei rece
Ca pe o dârå metalicå

VVVVViorel Dinescuiorel Dinescuiorel Dinescuiorel Dinescuiorel Dinescu

Atingere

Pe o cutå a timpului curbat
ïn mod ciudat,
Douå clipe stråine çi-au dat mâna.
Mute, fragile, triste
Au survolat împreunå
ïnålÆimile imposibilului.
Fericirea, noÆiune abstractå,
Pentru ele – prezent efemer –
Pe o cutå a timpului
Ce s-a dus în eter.

Searå de varå

SperanÆe de varå târzie
ïn searå cenuçie.
Gânduri îndråzneÆe
Stau pe vârfuri de minte, semeÆe.
Se scaldå în marea nebunå çi nudå,
Le scaldå nisipul
Çi cerul le udå.
O stea cåzåtoare dorinÆe aduce,
O mamå-n durerea-i
Se-nchinå çi plânge.
Din lacrimi amare
Pe flori visåtoare
Se naçte speranÆå de varå
ïn caldå çi albastrå searå.

Ela MaysEla MaysEla MaysEla MaysEla Mays

FloriFloriFloriFloriFlori
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Doina CherecheçDoina CherecheçDoina CherecheçDoina CherecheçDoina Cherecheç

Empatie

Intrau în aparentul decor
desuetele tipare,
alb-negru sau policolor
ca timpul sub reci minutare...

Toate, un çir previzibil
de ore, de ani çi de gesturi banale,
doar tu – un cer ilizibil
dion tremurânde petale,
un verb între stele çi mare
pe interminabilå zare...

Så nu ne ucidem cocorii
– ai spus fremåtând
a lumii poveste –
ei ne sunt påsåri-solie,
aducându-ne amnistie
zorii ce
ne vor stråbate prin gând
în zonetele clare...

Târziu, vom råmâne
smulçi din tipare,
zåmisliÆi çi uimiÆi
ca un cânt de iubire
a clipelor ce nicicând
nu vor fi ale acestui påmânt...
......................................................
Doar eu te ascultam visând
çi te citeam crezând...

Infinitezemala

Låsåm infima noastrå parte
în artele de peste moarte,
trecând canoanele-n candori
så fie veçnic sårbåtori...

Iar noi – doar pulbleri la întâmplare,
paçi çterçi de vreme-n ninsele uimiri,
poveçti neçtiute, lumi suprinzåtoare,
nåluci çi visuri arzåtoare,
amurguri pustiite în clepsidre
de colÆi de vreme
(çi de hidre!) –
vom dåinui în palide oglindiri
de gesturi tandre...
lumini prin ramurile-ambre,
când dorul iaråçi ne va paçte
ne-am înålÆa Fåclii de Paçte...

Livia BonarovLivia BonarovLivia BonarovLivia BonarovLivia Bonarov

teoria unui singur dor

då-o naibii de teorie c-a mai anchilozat oleacå bietul Darwin
çi îl ia Amstrong cu încå un pas
e-atât de relativ ce zice nenea Einstein
cå pânå çi Descartes se îndoia
çi atingem odat’ cu el påmântul çi nu cerul
moare poezia pe buze çi renaçte adânc în oase
acolo unde piatra çi crângul s-au înfråÆit dând limbå, dând glas
cåutårilor lui Diogene – lumânarea lui vesteçte apostolul ce se va naçte
din ruinele teoriilor simbolice
din nervuri moarte çi minÆi sufocate
frunza nu cântå fårå verde çi cerul ne minte fårå albatru
ne pipåim negåsindu-ne pierduÆi în biblia cifrelor
låtråm çi ragem contabilitatea morÆii noastre
çi ne trezim doar când urlå deçteptåtorul cu cadranul strâmb
de ce credeÆi voi cå un Nichita simÆea cå n-are trebuinÆå
sau låcrima marea pasul lui Ovidiu
daÆi-o naibii de viaÆå, e-nmormântatå deja în dioptriile istoriografilor
haideÆi så ne naçtem moartea frumos cu un condei din panå
din zbucium de zbor arzând la cåpåtâi
måcar un singur dor...

parfum

parfum de rådåcini învechite
de flori târziu îmbobocite

rime fårå glas
se-açtern calendaristic cu cruci negre

çi anii mei ce tot nu vor så vinå
hoinåresc prin legende tropotind
råtåcesc prin çarade nedezlegate
închisele în nodul gordian din gât

parfum de vorbe nedigerate
obez e cugetul meu deja

de contradicÆii çi dihotomii ce nu må laså
carnivor de copaci

beat de izvoare
mort de viaÆå

çi adorat de nepåsare
så-mi bântui umbra cu vers

dor de nefiinÆå

Mamå, dor de nefiinÆå, mamå, caså pierdutå,
veacurile trec çi nu le paså,
mese goale çi pahare pline

vråji de vise stråji
suflet siamez

diapazon în diez aer risipit între distanÆe
unde eçti? adunå scamele astea inutile

înc-o datå çi praful de pe cålcâie
mai taie perciunii åçtia de nor în creçtetul meu

laså-mi neputinÆa la locul ei,
acolo doare cerul cel mai mult.

poesispoesispoesispoesispoesis
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Angela BaciuAngela BaciuAngela BaciuAngela BaciuAngela Baciu

Så nu mai çtiu nimic

într-o zi
voi fi atât de uçoarå
må va Æine într-o mânå
cu inima – zicea EL –
iubeçti cel mai repede

unul câte unul ne spunem pe nume
bem ciocolatå fierbinte la aceeaçi maså
din colÆ acolo
numai acolo
pânå ies scântei ne certåm apoi
cålåtorim într-aiurea
în miezul lucrurilor çi ajungem la
cele mai adânci izvoare.

EA – îçi reazimå tâmpla în plamå
îndåråtnicå çi nåråvaçå
e frumoaså poate fi o Æigancå
ori o grecoaicå din alte vremuri
aleasa inimii lui.
in fiece zi se îndrågosteçte çi
dureazå
dureros de tandru çi plânge
çi iubeçte.

EL – fårå dorinÆa de a mai adaogi ceva
må mântuieçte.

Prezent

Toate chipurile cunoscute
au ceva din tristeÆea chipului meu.

nu poÆi înÆelege cum poate fi izgonit
NECUPRINSUL.
çi atunci când se nåruie totul
çi Æi-e dor

atâta dor
altcineva nu poate suferi atât de mult
vor veni çi alte zile
çi alte ploi
inundând stråzile oraçului G.
ascult stând cu ochii pe jumåtate închiçi
trec ani buni pânå bågåm
de seamå cå ajungem pe rând
optzeciçti nouåzeciçti prea multå îngrådire
ce-om mai ajunge, Doamne
stingheri, incerÆi çi
venerabili.

s-au risipit demult anii
copilåriei mele.

Simona Antohi-MocanuSimona Antohi-MocanuSimona Antohi-MocanuSimona Antohi-MocanuSimona Antohi-Mocanu

cotidian împåturit
fårå o altå întrebare

dacå te-ar întreba cineva ceva
(ce anume n-are importanÆå)
desigur te-ai råsuci de trei ori
çi-ai rupe-o la fugå

copacii în urma ta
ar putea jura cå ai existat cu adevårat
cå ai fost acolo în esenÆa lucrurilor
ai ridicat chiar un pahar în memoria
cifrelor de importanÆå secundarå

mai târziu florile ar rosti rugåciunea
obiçnuitå s-ar închina spre liniçtea din conturul
umbrelor råmase (acolo e singura dovadå
cå dinozaurii n-au dispårut de tot)

în nopÆile senine te-ar putea vedea
prin triunghiul acela de apå
de cristal de iubire e adevårat deci
ar spune copacii tu ai nega tot e
adevårat deci ar spune florile tu
ai nega tot apoi ai lua iluzia de mânå
ca-n vremurile de demult

(cotidian împåturit fårå o altå
întrebare)

Incursiune

Camera
ca o rochie decoloratå
çi strâmtå
potrivindu-çi frisoanele
sub fardul îndråzneÆ
al dimineÆii.
Må priveçte cineva
din oglindå
råsucind nervos între dinÆi
o amintire.
Ars, pârjolit, sterp
câmp nearat
sufletul meu neprimenit
sub cerul turcoaz
de Duminicå.

poesispoesispoesispoesispoesis
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VVVVValeriu Mateialeriu Mateialeriu Mateialeriu Mateialeriu Matei

CRUCIADA BALCANICÃ
- dogme antibarbiene -- dogme antibarbiene -- dogme antibarbiene -- dogme antibarbiene -- dogme antibarbiene -

Pentru mai grabnica uitare a balcanismului

Prefaþã dogmaticã la o
teoremã absolutã

Nimic din ceea ce e adevãrul
nu se citeºte cu adevãrat,
mai roºu decât sângele e mãrul
din care chiar ºi-n vise am muºcat.

Oricine e din adevãr sã vinã dupã mine –
de-i este fricã sau îi e ruºine
de masa unanimã ce musteºte
ºi-n patimile cãrnii se-nalþã, se umileºte –

la margine de cer în livada de numere
cu rod fecund pe ramurã de gând:

neintersectate linii, umere
de atlanþi gârboviÆi peste-al bolþilor prund,

lãsând pradã cãderii libere, bruºte
spre terestre grãdini, cu frunziºu-n delir,
mãrul mai roº decât sângele, sã-l muºte
omul concret spãlat de pãcate cu mir

ºi vise în care tronul gândirii abstracte,
pun de geometrici pãianjeni, e neocupat,
sã facã paºi magici spre el, doar ºapte,
liber, senin, neîmpovãrat,

sau pasul greu, de urs hrãnit din palme cu mure
pe piscuri de munþi, unde foametea, l-a îmblânzit,
fãcându-l duh liric, cu iz de pãdure
inclus în bucolicul circuit.

Balcanicã glumã îngroºatã-n abstracþii
cu logos multiplu ºi multiform,
spirit germanic în logici tranzacþii
la birtul pe unde antonpanii adorm.

Privire pieziºã când aºtrii fac dansul
cercului din Siracuza, grãbit
arhimedicul strigat: — Noli me tangere!
plutea-n universul neprihãnit.

Splendoarea negãrii te face mai splendid,
sã caute sensuri ascunse mereu
paradigmaticii verbului putred
ºi-ntruna s-aclame: — El, unul –  sunt eu!

Neg dogme statuate prin fragede dogme,
duhul carpatic sã zvânte în noi
încremenirea comodelor forme,
nuferii albi aºteptaþi în noroi.

Murmurã-n vise cãderea ºi zborul,
pãcatul alegerii, neîntinat
când nimic din ceea ce-i adevãrul
nu se citeºte cu adevãrat.

Daniel DincåDaniel DincåDaniel DincåDaniel DincåDaniel Dincå

***
Doar rujul Æi-a råmas
Pe ceaçca de cafea
Çi parfumul
Cu arome amare.
Forma gurii
Conturatå de zaÆ
O aduc lângå buze
Cu råceala din ea
Çi în ultimul ceas
Printre franjuri de suflet
Mii de clopote bat
Semnul tåu
Sau al meu,
De plecare.

Am fost tânår
Dar n-am vorbit de iubire.
Am tråit-o
Ascultându-i viorile
Çi scârÆâitul ierbii.
Cåderile
ïntunecatelor ape,
Çi lacrima
De smoalå, pe pleoape,
ïncinså
Am simÆit-o.
Am fost tânår
Cu pieptul un câmp de cicoare,
Am râs în iubire
Çi-am plâns
Fårå så cred
Cå desertul, cândva,
Fårå çtire
Va veni çi în el,
Toatå dragostea
Moare.

FloriFloriFloriFloriFlori2003
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POSESIE

Lucian SârbuLucian SârbuLucian SârbuLucian SârbuLucian Sârbu

„...îngeri, pentru cã în ei a strãlucit mai întâi iluminarea  divinã.”
–Pseudo-Dionisie Areopagitul

facã nenumãrate drumuri de la noi la þarã, cãlãtorind
numai cu trenuri obositoare ºi dormind prin gãri. Aerul
se solidifica, devenind din ce în ce mai greu de respirat;
plãmânii tresãreau în rãstimpuri, zgâlþâindu-mi toatå
fiinþa, amplificând prin neliniºtea lor durerea ce îmi
despicase atât de sinistru carnea. Nu ºtiu cât am rezistat,
dar în zori am deschis iarãºi ochii ºi, mirat, am vãzut-o
pe mama aplecatå deasupra mea, în timp ce un medic
îmi fãcea o injecþie. ,,Nu e decât o apendicitã.”, îi spuse
medicul mamei; ,,Nu e mare lucru, îl luãm la spital, unde
va fi operat, probabil, chiar astãzi, iar mâine searã va fi
deja externat.” - continuå el. Mama era speriatã, îºi þinea
mãna ei caldå ºi chinuitã pe fruntea mea ºi puteam
vedea cã nu dormise prea mult nici în noaptea care
trecuse. Mai târziu mi-a povestit cã mã auzise gemând
çi, vãzând cã nu mã poate trezi, chemase salvarea. De
fapt, a doua oarã nu mai adormisem, ci leºinasem.
Doctorul în halat alb îºi strânse trusa medicalã, apoi
ieºi pe balcon, de unde strigã la brancardieri sã vinã
sus. Ca prin vis m-am simþit ridicat de niºte mâini
puternice ºi aºezat cu grijã pe o targa; o voce cunoscutå
de curând, dar pe care o çi uitasem, dãdea câteva
indicaþii celor ce mã cãrau: „Îl ducem direct la sala de
urgenþe, sãracul, e într-o stare destul de proastã. Va
trebui operat chiar acum. Nu vã faceþi griji, doamnã,
totul va trece extrem de rapid. Puteþi veni cu noi, dar
n-are nici un rost. Mai bine veniþi peste vreo trei ore ºi o
sã-l gãsiþi deja sãnãtos.” Mama plângea pe la capul meu
ºi imediat m-am întrebat dacã nu cumva murisem. Blocul
nostru nu are lift, aºa cã, din cauza zdruncinãturilor, am
leºinat încã o datã. Fac o parantezã, anticipând niþel
continuarea: cred cã la spital m-am întâlnit pentru prima
oarã cu Satan, îngerul cãzut, care nu era altul decât
chirurgul care m-a operat. Nu ºtiu de ce, însã, la un
moment dat, pe când stãteam lungit în sala de operaþii,
cu masca pe nas, chirurgul a zis limpede: ,,Am dat
târcoale pe pãmânt ºi m-am plimbat în sus ºi-n jos. Dar
aºa apendicitã n-am vãzut niciodatã, nici mãcar în cãrþi.
Putea muri.” Ei bine, primele cuvinte mi-au creat o
indispoziþie profundã, mi s-a pãrut cã acel om nu stã
acolo pentru a mã face bine ci, dimpotrivã, pentru a-mi
provoca un rãu; ºi nu un rãu oarecare, un simplu chin,
ci un rãu ontologic, unul care sã-mi transforme negativ
întreaga fiinþã. Desigur, simpla intuiþie nu poate sã stea
în picioare ca dovadã acuzatoare; de la o asistentã am
aflat cã fusesem dat pe mâna celui mai mare specialist
din România în cazuri de apendicitã, un tip integru ºi
doxat, care fãcuse ºcoalã prin Occident ºi America.
Toate astea nu mã împiedicã totuºi sã cred cã era Sa-
tan însuºi: e convingerea mea pe care nu mi-o poate
scoate nimeni din cap. Râzi? Sã ºtii cã te poþi întâlni cu
dracul la orice colþ de stradã. De fapt ne întâlnim zilnic,
diavolul se plimbã printre noi cum se plimbã o oaie prin

Trebuie, mai întâi, sã înþelegi bine acest lucru: dacã
eºti bãtrân, sunt la fel de bãtrân ca tine; dacå eºti tânãr,
sunt la fel de tânãr ca tine; bref, oricum ai fi, suntem la
fel. Nu mã privi ºi nu te privi, ci, ca sã ne vezi pe
amândoi, uitã-te çi tu la un pasager anonim: suntem ca
el. Studiazã-i ochii ºi vei observa cã sunt ochii tãi,
studiazã-i visele ºi vei constata cã sunt visele tale, de
parcã toþi nu am fi decât oglinda celorlalþi, de parcã
acelaºi individ blestemat se multiplicã la infinit în mii de
chipuri, mii de staturi, mii de biografii. ªtiu cã te plictiseºti
în aceste clipe, în care îþi aprinzi þigara çi încerci cu
greu sã-þi maschezi întrebarea: ce o fi vrând sã-mi
spunã? Ei bine, aratã-mi-l pe cel care nu s-ar plictisi în
faþa acestei lungi introduceri; nu-i aºa cã te-am pus pe
gânduri? Dacã nu, atunci pleacã de lângã mine, du-te
ºi mai trãieºte, ne vom întâlni altã datã. Habar n-am
cum te cheamã, cine eºti în acte, însã nu mã îndoiesc
cã te voi întâlni: eºti inconfundabil ºi omniprezent, eºti
femeia pe care o strivesc sub sãruturi sau prietenul cu
care mã duc duminica la meciuri de fotbal, eºti unchiul
care mi-a murit acum trei ani ºi eºti, totodatã, ºi mama.
Tu, miratule (mai închide, rogu-te, ochii, mã hipnotizezi)
eºti toþi aceºtia ºi totuºi tu însuþi. Felul în care pufneºti
pe nas cu superioritate, auzindu-mi cuvintele, îmi
confirmã bãnuielile; cã mã socoteºti idiot, iarãºi nu mã
poate ºoca, toþi mã socotesc idiot. Ai auzit? Toþi. Poves-
tea pe care o vei afla nu e, aºadar, numai a mea, ci ºi a
ta ori a celorlalþi; poate cã începutul diferã, dar ce mai
conteazã începuturile când sfârºitul e unul? Nu bãga în
seamã ce spun, ci doar ceea ce îþi spun. Gândeºte-te
la noapte: e întuneric, dormi, felinarele sunt aprinse pe
stradã, singurul zgomot perceptibil e ticãitul pendulei
pe care, de altfel, deja l-ai asimilat de ani de zile, astfel
cã nu te mai deranjeazã, transperanturile din ferestre
nu lasã înãuntru nici o razã de luminã, patul e moale,
perna e moale, pufoasã, în camerå nu e nici  cald, nici
frig, ºi deodatã resimÆi o durere sinistrã, ca ºi cum cineva
a înfipt lama unui cuþit în tine ºi o roteºte sadic, ucigaº.
M-am trezit brusc, devenind imediat conºtient de ceea
ce mi se întâmplã. Mi-am pipãit mai întâi burta, cãci
aveam senzaþia vagã cã totul vine de la stomac
(mâncasem destul de neregulat în acea zi) însã durerea
persistã, chinuitoare. Am încercat sã må ridic, dar trupul
parcã îmi fusese þintuit: imediat, durerea se ascuþi,
avertizându-mã serios cã dacå vreau sã plec, nu-mi va
fi uºor. Cu greu am reuºit sã întind mâna dupã ceasul
deºteptãtor  ºi, apropiindu-l foarte mult de ochi, i-am
aprins lampa: arata ora unu ºi patruzeci de minute.
Disperat, l-am lãsat sã cadã pe pernã, alãturi de fruntea
mea pe care se formase o pânzã subþire de sudoare.
Nu prea vroiam sã o strig pe mama, mã gândeam cã
s-ar putea supãra, mai ales cã era prima ei noapte de
somn dupã vreo sãptãmânå în care fusese nevoitã sã
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turmã, numai cã nu avem ochi sã-l vedem. Diavolul
poate fi, dacã vrei sã ºtii, femeia pe care o striveºti sub
sãruturi sau prietenul cu care te duci duminica la meciuri
de fotbal, unchiul care þi-a murit în urmã cu trei ani sau
maicã-ta. Am terminat paranteza: sã revenim la subiect.
Þin minte cã în maºina salvãrii era cald ºi cã instalaþia
de perfuzii nu funcþiona. Mã gândeam ca trebuie
neapãrat sã mã fac bine cât mai repede, pentru a nu-mi
pierde serviciul. Brancardierii întinseserã alãturi de mine
un ºerveþel ºi jucau poker împreunã cu medicul, în
vreme ce ºoferul, þinând a singurã mânã pe volan, se
strãduia din rãsputeri cu cealaltã sã prindã mai bine nu
ºtiu ce post de radio. Bãnuiesc cã mergea destul de
tare, întrucât, deasupra noastrã, sirena zbiera ca o
apucatã. Am încercat sã întreb ceva, ori sã cer un pahar
cu apã, însã nici nu mai aveam forþå sã-mi descleºtez
fãlcile. „Stai liniºtit, în cinci minute ajungem çi într-o orã
o sã fii gata.”, mi se adreså unul din ei, aranjându-ºi
tacticos cãrþile. Închizând ochii am uitat pentru scurtã
vreme de situaþia delicatå în care mã aflam; deodatã
frânele maºinii scrâºnirã, zgomotul sirenei încetã,
ºoferul ieºi afarã ºi strigã cãtre un portar nevãzut sã
deschidã intrarea çase, jucãtorii de poker abandonarã
jocul çi, apucând fiecare de targã, mã transportarã în
spital, într-un hol imens, alb, mirosind a formol. De aici
mã preluarã alþi indivizi, care mã duserã cu liftul pânã
în sala de operaþii. Spre deosebire de primii, aceºtia
erau indiferenþi, nu vorbeau intre ei ºi cu atât mai puþin
cu mine, citeai pe feþele lor câtã experienþã plictisitoare
aveau în a vedea bolnavi ºi morþi. Te atingeau cu rãcealã
ºi profesionalism, te treceau de pe o targã pe alta cu o
îndemânare îndelung exersatã, mecanicã, lucrau ca
niºte roboþi. Suferinþa ta, chipul tãu scofâlcit de durere,
gemetele, vãicãrelile, nu mai pãreau sã însemne nimic
pentru ei. ªi totuºi, repet, din tot spitalul nu am resimþit
pe nimeni altcineva ca inamic, decât pe chirurg. Ce
apariþie: un ins livid, charismatic, slãbãnog, înalt, parcã
plutind, ºi totuºi puternic, osos, stând bine înfipt pe
picioare. Numai ºi-a pus mâna pe pântecele meu ºi a
fost de ajuns sã decreteze: „Putea muri.” Sunt sigur cã,
deçi îmi vroia råul, nu vroia sã mor; e ºi normal, diavolul,
ca sã împrãºtie nebunia în lume are nevoie de slujitori
vii, sãnãtoºi, nu de stârvuri. De aceea nu mi-a plãcut
felul în care mi-a apãrut pentru prima oarã când,
probabil, o revelaþie venitã de la îngerul meu pãzitor
m-a condus la acea intuiþie sumbrã. Judecã ºi tu, oricine
ai fi: nu þi se pare un pic pervers tonul lui, profesional la
început amabil la sfârºit? Vãzându-mã, a ghicit cã eu
sunt omul pe care îl aºtepta, probabil, de când se
nãscuse forma trupeascã de carne ºi sânge pe care o
poseda acum. Diavolul, sã ºtii, e un mare fricos: lucreazã
numai pe ascuns, loveºte numai pe la spate ºi umblã
doar noaptea, însã îºi urmãreºte victimele cu încãpã-
þânare. Asta e ºi cauza pentru care l-au trecut fiorii atunci
când ºi-a dat seama cã puteam muri mai înainte ca el
sã mã opereze. Peste mâini îºi trãsese niºte mãnuºi
sinistre, galbene, fals-optimiste, rupte complet de
realitate; de altfel nu-mi aduc aminte sã-l fi vãzut
vreodatã fãrã acele mãnuºi - probabil cã, sub ele, puteai
descoperi o piele negricioasã, reptilianã, ºi niºte degete
ornate cu gheare. Respiraþia, pe care am avut prilejul
sã i-o simt dupã operaþie, mirosea a parfum, cred cã a

magnolii - mirosul ei te îmbãta de plãcere ºi, culmea,
deçi fuma ca un turc, acel iz plãcut nu dispãrea niciodatã.
Venise la capul meu, vrând, chipurile, sã vadã cum mã
simt. A zis iarãºi: ,,Am dat târcoale pe pãmânt ºi m-am
plimbat în sus ºi-n jos. Dar aºa apendicitã n-am vãzut
niciodatã, nici  mãcar în cãrþi. Puteai muri.” ,,ªtiu, aþi
fost în Occident ºi în America.” - i-am rãspuns
neîncrezãtor. Fac o nouã parantezã: cred cã nu e nevoie
sã-þi precizez cã atunci nu ºtiam cine e cu adevãrat,
pur çi simplu pentru cã nu se petrecuse mãcar nimic.
Dar intuiam. ,,De ce vã place cuvântul «târcoale»?”
„Aºa.” A cercetat câteva minute cusãtura, asigu-
trându-mã cã totul va fi în ordine, apoi mi-a zis cã, din
cauza amplorii pe care o luase infecþia, a fost obligat sã
facã o tãieturã aproape dublã faþã de cele pe care le
practica unor pacienþi normali. S-a mirat, chipurile
condescendent, cã durerile începuserã atât de târziu;
mi-a prescris niºte calmante. Mai târziu a venit mama,
s-a uitat ºi ea la burta mea, a început sã plângã, i-a
trecut, a plâns încã a datã, m-a sãrutat pe frunte, m-a
mângâiat ºi a plecat. În sfârºit, rãmãsesem singur, cãci
nu mai era nici un bolnav în acel salon. Nu prea ºtiam
ce sã fac: din pat nu puteam coborî, pe noptierã nu se
gãseau decât cutii cu medicamente, fereastra era prea
departe pentru a putea privi pe ea. Deodatã - ºi acum
te rog sã fii atent ºi sã nu te sperii - mi-am ridicat braþul
stâng ºi l-am pus uºor pe pântece. Spre surprinderea
mea nu se întâmplã nimic, nici o durere nu mai veni sã
mã sfâºie. Degetele palparã discret umflãturile cusãturii,
trecând uºor pe deasupra lor, cu infinitã pudoare çi
graþie, pânã ce, brusc, am simþit cã mã zgârie ceva.
Privind acolo am vãzut cum un capãt infim de aþã atârna
în afarã, de parcã mã invita sã trag de el - ceea ce am
ºi fãcut fãrã a sta prea mult pe gânduri. Þi se pare
iraþional, absurd, stupid, gestul meu? Bineînþeles cã e
iraþional, absurd, stupid: nimeni nu poate sã conteste;
dar te-ai gândit vreodatã câtã raþiune existã în alte
activitãþi aºa-zis raþionale? Aiurea, nu e nici mãcar un
dram: ce nu e iraþional e instinctual - de exemplu ,,a
mânca” sau ,,a bea”. Doar nu vrei sã mã convingi cã
existã vreo raþiune în mâncare - existã numai instinctul
supravieþuirii. ªi în instinct existã tot atâta raþiune câtã
mulþumire se aflã în clipa asta pe chipul tãu. ªtiu cã te
plictisesc, nu te preface: înså trebuie så recunoºti sincer
cã çi tu, din curiozitate, ai fi fãcut la fel pentru cã ºi tu,
din curiozitate, poþi fi diabolic. Aþa se desfãcu foarte
uºor, ca un ºiret de pantof ºi în abdomen mi se deschise
dintr-o parte în cealaltã un gãuroi de toatã frumuseþea.
Încã o datã am fost surprins: deci îmi vedeam trupul
despicat, carnea violacee fluturându-ºi cu nonºalanþã
buzele, propriul meu sânge lucind obsesiv în scânteieri
fugare, nervii nu-mi înregistrau absolut nici un impuls
dureros. În copilãrie am fãcut vreo doi ani de gimnasticã;
nu mi-am pierdut elasticitatea niciodatã, cu atât mai puþin
în perioada operaþiei când, temporal vorbind, eram
destul de tânãr. Mi-am apropiat îndemânatic faþa de
tãieturã, dorind sã observ mai bine toatã ciudãþenia; ºi,
când am ajuns cu ochii la câþiva centimetri de ea, mi
s-a pãrut cã vad ceva miºcându-se înãuntru. Continuând
exerciþiul de gimnasticã, am izbutit sã ating cu fruntea
crãpãtura ºi chiar sã-mi introduc capul în ea. În jur se
întâmplau lucruri stranii: pãtrunsesem într-un fel de
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labirint tridimensional (de fapt cvadri-dimensional, cãci
trebuie sã punem la socoteala çi timpul, ce continua så
funcþioneze), extrem de întortocheat; peste tot observai
începuturi de galerii sculptate cu fineþe într-o materie
rozã, probabil carnea. Bãtãile inimii se auzeau înfundate,
apåsåtoare, provocând mereu o pulsaþie ritmicå pereþilor
galeriilor. Fascinat, am stat un timp nedefinit aplecat pe
jumãtate în mine însumi - pânã când, pe neaºteptate,
cineva mã lovi în spate, împingându-mã înãuntru. Astãzi
nu mai am nici a îndoialã, sunt sigur cã a fost mâna
chirurgului, care se furiºase înapoi în salon. Deasupra
se auzi un hohot tulburãtor ºi intrarea se cicatrizã subit.
Deºi am cãzut în cap, gâtul nu mi se fracturã, întrucât
carnea molateca, vâscoasã, atenuå ºocul. Buimãcit de
rapiditatea cu care se derulase întâmplarea, m-am
ridicat de jos, vrând sã explorez labirintul, însã o undå,
însoþitã de un zgomot înfundat, traversa materia pe care
mã sprijineam, dezechilibrându-mã: bãtuse inima. Mi-a
luat destul de multã vreme sã învãþ cum se stã în
picioare - drept pentru care mersul meu e asemãnãtor
ºi azi cu mersul marinarilor bãtrâni, care în mii de ore
petrecute pe valuri ajung sã se balanseze ca un pendul
atunci când ies pe stradã. Ca sã pricepi mai clar în ce
lume nimerisem, ar trebui sã rememorezi emisiunile de
popularizarea ºtiinþei în care se vorbea despre cetãþile
incaºe din Munþii Anzi: construcþii întortocheate, migãlos
îmbinate, suspendate la înãlþimi uriaºe deasupra mãrii
ºi dincolo de timp, nelocuite, pustii - mai degrabã un fel
de inutile opere de artã decât fortificaþii reale. Tot aºa
era înãuntrul meu, intrãrile ºi ieºirile culoarelor se
deschideau fãrã sens în toate pãrþile, neatenþia te putea
face sã cazi într-un puþ ori sã ratezi o scarã preþioasã.
O peºterã sau o minã nu prea ar fi exemplul potrivit,
pentru cå în ele nu existå luminã - ceea ce nu era cazul
aici. Pe de altã parte trebuia în permanentã sã mã feresc
de cãile blocate cu sânge, secreþii sau excreþii, pentru
a evita orice pericol de accident prin intoxicare. De
exemplu, în jurul pancreasului, toate drumurile erau
blocate cu o pastå cenuºie, acrã, care bolborosea peri-
odic asemeni unui vulcan adormit; în jurul rinichilor n-are
rost sã-þi mai spun cã te împiedicai la fiecare pas de
pietre ºi bolovani - unii dintre ei extrem de mari. Dar sã
nu anticipãm, cãci ne vom întâlni cu rinichiul mai la vale,
ºi sã revenim la poveste. Sunt sigur cã vrei sã afli cum
de am reuºit sã ies de acolo, în condiþiile în care intrarea
se cicatrizase. Ei bine, dacã mai înainte am defãimat
raþiunea, acuma trebuie sã o laud, cãci ea m-a scos din
încurcãturã: mai precis, douã raþionamente cu adevãrat
salvatoare. Prima trãire pe care o aveai era aceea de a
te lãsa purtat la întâmplare de paºi, întrucât nu erai în
stare deloc, efectiv, sã te concentrezi asupra unui plan
de evadare: un puºcãriaº cunoaºte cu fineþe planul
închisorii, însã tu nu erai sigur cã eºti puºcãriaº sau cã
eºti liber. Situaþia în care nimerisei te copleºea: aparent
eram întins în mine însumi, deci liber; în esenþã, însã,
conta numai faptul de a fi închis. În fine - schimbând la
un moment dat direcþia de mers, mã întâlnii nas în nas
cu un diavol. Stãtea nemiºcat, grav, încordat, ºi pãrea
cã mã aºteaptã. La vederea lui am rãmas pentru o clipã
surprins, apoi, realizând cu ce pacoste de creatura mã
gãseam faþã în faþã, am tras o sperieturã groaznicã. De
fricã mi se înmuiarã picioarele ºi la prima bãtaie a inimii

mã prãbuºii fãrã vlagã, tremurând. Dracul era înfãºurat
într-o pelerinã neagrã de piele, cusutã cu fir de aur ºi
ornamentatã cu mandale scânteietoare. Chipul sãu nu
exprima absolut nimic (spre deosebire de al meu!),
pãstrându-se impenetrabil sub douã corniþe mici,
rotunjite, ce ieºeau discret printr-o claie de pãr lung,
brunet, care îi înconjura fruntea înaltã ºi negricioasã.
Privirea nu emitea nici un pic de cãldurã, iar gura cu
buze subþiri ca niºte lame de ras pãrea predispusã la a
spune prostii, minciuni ºi blasfemii. În jurul siluetei sale
se putea observa cu uºurinþã o aurã întunecatã. Cu o
mânã monstruoasã, de animal de pradã, þinea strâns
þeava unei flinte pe care o sprijinea pe umãr. ,,Satan...”,
am glãsuit stins, fãrã sã vreau. „...Nu sunt marele Sa-
tan.”, mã lamuri el cu a voce stranie, îndepãrtatã, ca ºi
cum nu se afla la numai doi paºi în faþa mea. ,,Atunci tu
cine eºti?”, l-am întrebat mai liniºtit. ,,...Legiune este
numele meu, cãci suntem mulþi.”, rãspunse el ºi, imediat,
din spatele såu se ivirã o mulþime de draci care,
desfãcându-ºi pelerinele ca niºte aripi de lilieci, pornirã
sã zburãtãceascã nebuneºte, urlând, râzând, chiuind
asurzitor pe lângã mine. Lumina se stinse brusc; stând
cãzut la pãmânt, m-am fãcut imediat covrig ºi mi-am
dus mâinile la urechi, închizând ochii. Atunci am realizat
primul raþionament salvator; mi-am zis: „Dacã existã
diavoli, existã ºi îngeri. Dacã existã diavoli ºi îngeri,
existã ºi Dumnezeu. Dacã existã diavoli, îngeri ºi
Dumnezeu, atunci existã ºi Fiul lui Dumnezeu. Dar dacã
existã Fiul, atunci ne mântuim cu toþii.” Desigur, nu deþi-
neam la acea vreme prea multe noþiuni de teologie ºi,
de altfel, nu deþin nici acuma, cu excepþia celor mai
banale ºi arhicunoscute; nici la bisericã nu prea mã du-
ceam însã, oricum, cã diavolul e rãu ºi singur Dumnezeu
se zice cã-l pune pe fugå, ºtiam din copilãrie. În
consecinþã, neavând nimic de pierdut, am luat ºi eu parte
la scandalul general care se formase acolo, strigând cu
toatã puterea, de mai multe ori, numele Mântuitorului.
Efectul nu întârzie nici o secundã: imediat, diavolii,
gemând ca niºte animale înjunghiate, se rostogolirã prin
jur zvârcolindu-se, agitându-ºi neputincioºi mâinile ºi
picioarele; din orbitele ochilor, din pavilioanele urechilor,
þâºnirã cu putere ºuvoaie de sânge vâscos, negru ca
smoala. Se pãrea ca numele pe care-l pronunþasem le
provocase un fel de apãsare enormã, asemeni presiunii
care existã în apã la adâncimi mari. Pe mãsurå ce viaþa
lor se scurgea, galeria se lãsa iarãºi încãrcatã cu luminã.
M-am ridicat în picioare continuând sã urlu cu disperare
numele salvator, sorbind din ochi spectacolul dezastrului
ce cuprinsese legiunea de iad. Lichidul întunecat formå
o pojghiþã groasã, bolborosindã, ce îmi ajunse pânã la
glezne; îi simþeam prin încãlþãminte cãldura. În curând
trupurile moarte se evaporarã, lãsând ca amintire în
urma lor nenumãrate pelerine din piele, cusute cu fir de
aur ºi ornamentate cu mandale. Am fugit repede, cãci
aerul fusese otrãvit de descompunerea cadavrelor: cea
mai importantã bãtãlie dintre mine ºi ei, prima, se
terminase cu victoria mea. De atunci încolo am ºtiut
mereu ce aveam de fãcut când mã mai întâlneam cu
vreun diavol. Deseori se întâmplã sã fiu atacat sau sã-mi
aparã câte unul în faþã zicându-mi cã n-am voie sã merg
mai departe, însã era de-ajuns sã pronunþ numele
Mântuitorului nostru pentru ca orice barierã sã disparã.
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La prima vedere crezi cã diavolul are puteri infinite, cå
e imbatabil, cã e foarte periculos dar, în realitate, e cea
mai fragilã ºi mai demnã de dispreþ creaturã. Diavolul e
mai jalnic decât un  iepure ºchiop. Fragilitatea lui se
exprimã prin aceea cã niciodatã nu-L poate doborî pe
Dumnezeu ºi nici pe cei care sunt credincioºi. Credinþa
e ca un zid impenetrabil pentru puterile minuscule pe
care le are diavolul. Diavolul, ascultã-mã bine, e însãºi
neputinþa. Så nu uiþi toatå viaþa cå armele cele mai bune
într-o eventualã confruntare cu el sunt credinþa ºi mintea
limpede - vei lovi mereu drept la þintã. Revenind la
poveste, îþi voi spune cã multã vreme ºi mulþi kilometri
am rãtãcit prin labirint în cãutarea libertãþii; când mi se
fãcea foame scrijeleam pereþi, mâncând carne crudã
ºi, când îmi era sete, mã adãpam cu sânge; pentru a-
mi controla creºterea pãrului, a bãrbii ºi a unghiilor
trebuia sã le rod periodic între dinþi; hainele mi se
împuþinarã treptat, ajungând niºte zdrenþe, pânã ce, într-
o zi, am rãmas gol; de atâta mers pielea tãlpilor mi se
tãbãci ºi mi se înroºi, devenind un fel de opincã naturalã;
de dormit dormeam prin cuiburi pe care mi le amenajam
cu grijã, desenând în jurul lor cruci alãturi de care scriam
cu litere mari numele Mântuitorului; din cauza efortului
fizic permanent muºchii mi se dezvoltarã, devenind mai
tari ºi mai supli. Într-un cuvânt, mã schimbasem deplin
faþã de personajul ce suferise operaþia de apendicitã.
Totuºi, nu schimbarea îmi crea probleme, ci solitudinea
– îþi dai seama, nu puteam sã stau de vorbã cu nimeni,
sã schimb o impresie, sã merg la un meci de fotbal, sã
joc table – cãci, dacã aº fi ieºit din singurãtate, aº fi fost
pierdut pentru totdeauna. Cine nu-ºi asumã autoizolarea
în astfel de momente critice este condamnat la moarte.
Ce ar fi urmat? Prima oarã, probabil, i-aç fi cerut a þigarã
celui dintâi diavol pe care l-aç fi întâlnit, a doua oarã
l-aç fi întrebat de sãnãtate, a treia oarã îi provocam la o
partidã de poker ºi tot aºa pânã când, imperceptibil, aº
fi devenit unul de-al lor. Nu! Simþeam cã tot ce miºunã
pe lângã mine abia aºteaptã sã mã înghitã, sã mã
anihileze, simþeam cã lumea în care mã învârt, deºi era
parte din mine, era un atentat la adresa mea, ºi tocmai
de aceea am rezistat ca un câine, an dupã an. Nu! Însuºi
gândul capitulãrii mã fãcea sã vomit! Nu! Am refuzat ºi
voi refuza mereu orice compromis pentru realizarea
cãruia trebuie sã mor fãrã rost. Nici mãcar monotonia
peisajelor pe care le întâlneam (cãci, invariabil, toate
semãnau între ele: peste tot numai drumuri sculptate în
carne ºi, pe alocuri, rar, se mai întâmpla sã gãseºti puþin
sânge, niþel suc gastric – periculos, extrem de arzãtor
pentru piele –, vreo margine de os sau vreo trei globule
rãtãcite) nu a reuºit sã-mi fure minþile. Singurii care
fãceau excepþie de la regulã erau rinichii, al cãror inte-
rior semãna cu o carierã de piatrã brãzdatã de pârâiaºe
gãlbui care depuneau aluviuni vãzând cu ochii. Rinichii,
datoritã veºnicelor procese hidraulice, nu-ºi pãstrau
niciodatã aspectul constant: azi erau plini de bolovani
verzui, în componenþa cãrora ghiceai arama, dar a doua
zi te trezeai pãºind pe nisip aurifer; când priveai înainte
vedeai formaþiuni calcaroase dar, ajungând acolo,
acestea se erodau subit, câte un val de lichid
înlocuindu-le cu un morman de sare (a propos, cea mai
bunã mâncare de care am avut parte în insolita mea
cãlãtorie fu, neîndoielnic, pastrama de coapsã tãvãlitã

prin sare din rinichi). Exista în atmosferã un „ce” indicibil
care te stimula oniric, ambianþa era atât de ineditã încât
nu e de mirare cã îþi îmboldea imaginaþia ºi cå al doilea
raþionament salvator se nãscu la adãpostul unor sta-
lagmite trandafirii în spatele cãrora mã ascunsesem la
vederea unui grup de vreo zece diavoli care stãteau pe
malul unui pârâiaº. Doi îºi curãþau flintele, unul îºi spãla
pelerina ºi restul ºedea în diverse poziþii ciudate, care
mai de care mai absurde, neatenþi la miºcãrile mele.
Ca de obicei, în jurul lor se lãsase întunericul; mi-am
spus: „Dacã ei genereazã mereu întunericul, atunci
trebuie sã fie cineva care sã genereze ºi lumina; dar
acest cineva trebuie sã fie tot pe aici, întrucât dacã ar fi
afarã, lumina lui nu ar intra înãuntru; dar, dacã e ºi el,
generatorul necunoscut, înãuntru, însemnã cã poate fi
gãsit; ºi dacã el dã luminã, înseamnã cã e duºmanul
Satanei, deci m-ar putea ajuta sã ies.” Pândind clipa
cea mai potrivitã, am nãvãlit asupra lor bombardându-i
ca de obicei cu numele Mântuitorului ºi i-am pus imediat
pe fugã. Evident, spaþiul se reumplu cu luminã; am
început sã chiui de bucurie, cãci gãsisem, în sfârºit, un
þel rãtãcirilor mele. Joc de copii: cald, cald, rece, cald,
rece, cald, fierbinte ºi aºa mai departe, pânã ajungi sã
gãseºti obiectul ascuns. De la acea întâmplare petrecutã
în rinichi viaþa mea se transformã într-o cãutare, aproape
ludicã, a fericirii de a respira aerul jinduit al libertãþii. Nu
mai exista decât dorinþa de a fi ajuns încoronat de
succes la capãtul cercetãrilor. Unde întâlneam mai multã
luminã, ºtiam cã trebuie sã continui; unde mã
împotmoleam în ceaþã ori în semiîntuneric, ºtiam cã
trebuie sã mã întorc înapoi. Explorarea era cu atât mai
dificilã cu cât nu aveam la dispoziþie nici o hartã care sã
mã ghideze, nici o bucatã de pansament în care sã-mi
înfãºor picioarele mãcinate, nici un foc la care sã mã
încãlzesc în zilele rãcoroase, nici o siguranþã a reuºitei.
Dacã nu era speranþa, care mã împingea cu îndârjire
de la spate, deseori împotriva voinþei mele, probabil cã
aº fi abandonat. Erau clipe în care o simþeam realmente
ruptã de mine, plutind pe undeva pe deasupra mea,
ºoptindu-mi, când mã vedea prãbuºit la pãmânt:
„Scoalã, scoalã, scoalã ºi mergi!” Sentimentul „speranþã”
se personalizase în aºa manierã, încât îl resimþeam ca
pe singura fiinþã care mã iubeºte, cãreia îi pasã de mine;
îndemnul ei suna atât de ispititor, atât de înnoitor, încât
îmi regãseam imediat puterile. Pe mãsurã ce înaintam,
o nouã revelaþie se adãugã ultimei, ajutându-mã decisiv
sã mã orientez prin labirint: cu cât bãtãile inimii rãsunau
mai aproape, cu atât intensitatea luminii creºtea. Nu
mai exista nici un dubiu: dacã vroiam sã scap, trebuia
sã gãsesc inima, locul în care se intersecteazã în tine
viaþa, cãldura ºi dragostea. Întâlnirile cu diavoli devenirã
treptat din ce în ce mai rare, pânã când încetarã cu
totul – pãtrunsesem, desigur, într-o zona inaccesibil de
bunã acestora. Într-adevãr, apropiindu-te de generator
erai cuprins de beatitudine ºi de fericire, fãrã sã existe
vreun motiv special în acest sens; pur ºi simplu era o
trãire banalã ºi obligatorie, o aveai în felul în care îþi
este frig la minus zece grade. Devenisem conºtient cã
nu succesul care se profila mã fãcea sã fiu astfel; cãci,
în fond, încã nu reuºisem sã evadez; eram conºtient cã
mã plimb într-o arie aparte, euforicã, într-un aer ameþit,
ºi totuºi lucid; parcã eram beat de o beþie treazã! Singura
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ce vå e fricå de mine?” „Pentru cå aveai draci pânå mai
ieri. Dormeai prin morminte çi nu puteai fi legat nici
måcar cu lanÆuri; nu vorbeai cu nimeni, ci numai urlai çi
Æipai. N-ai avut hainå pe tine de când te çtim çi ai fost
mereu aça. Aståzi e prima oarå câd te aråÆi sånåtos la
cap.” „Çi de când må çtiÆi voi pe mine?” „De câÆiva ani”
CâÆiva ani! Realizezi? Eu însumi am råmas tråznit
auzind câtå vreme råmåsesem prizonier. Imediat, o
mulÆime de probleme çi de neliniçti angoasante se
nåscurå în mintea mea: aç fi vrut så çtiu ce se
întâmplase cu mama, cu prietenii, cu rudele; dacå
muriserå, dacå nu mai aveam pe nimeni? Dupå spusele
oamenilor, nu plecasem nici o zi din aceastå lume çi
totuçi eram picat din cer. Cåutarea mea interioarå durase
atât de mult încât, revenind la suprafaÆå, devenisem un
stråin; marele paradox al experienÆei pe care o tråisem
fusese acela cå regåsirea de sine însemnase
conçtientizarea înstråinårii de lume! Cu ajutorul celor
trei indivizi, care se mai înmuiaserå între timp, am fåcut
rost de niçte haine zdrenÆuite çi de o pereche de pantofi
rupÆi, luaÆi dintr-o groapå de gunoi. Cu un autobuz care
avea staÆie la çoseaua de lângå lac am cålåtorit pânå
în Bucureçti. Era o senzaÆie nemaipomenitå så revåd
iaråçi locuri prin care copilårisei, stråzi pe care le
iubisem, copaci la umbra cårora må jucasem. Ajungând
acaså, mi-a deschis uça o veriçoarå, care nici nu m-a
recunoscut. A fost necesarå o discuÆie låmuritoare,
presåratå din belçug cu amintiri comune, pentru a-mi
certifica identitatea. Parlamentând câteva minute bune
prin deschizåtura uçii, fårå a auzi dinåuntru nimic altceva
decât o voce de bårbat care tot întreba cine e, inima mi
se strânse dureros, intuind ceea ce aveam så aflu mai
târziu: mama nu mai era – murise de patru luni, låsând
apartamentul moçtenire veriçoarei mele. Bårbatul
dinåuntru era soÆul acesteia – un tip tânår, deschis,
simpatic. Mi se recomandå: „Çeitan Dorian, medic” Nu
îmi cunoçtea trecutul, dar nici nu påru prea mirat de
felul dezastruos în care aråtam. Asta mi-a plåcut la el:
din prima clipå s-a purtat cu mine fårå prejudecåÆi, ca çi
cum m-ar fi çtiut din copilårie. Dupå ce am fåcut o baie,
m-am ras çi mi-am tuns pårul; prin oglindå må privea
din nou cel ce fusesem înainte de operaÆie, un eu vechi
çi totuçi irecognoscibil. Pe abdomenul aplatizat se
întindea, hidoaså, cicatricea suferinÆei. Dorian o cercetå
stupefiat, declarând: „Dumnezeule, dar ce barbarie, ai
fost mutilat! Nici o operaÆie de apendicitå, oricât de gravå
ar fi aceasta, nu se face în asemenea hal!” „Sunt sigur.”
– i-am råspuns – „Tocmai de aceea vreau så må råzbun.”
„Trebuie så mergem chiar acuma la spital çi så-l gåsim
pe ticålos.” – declarå el, indignat. ïmi dådu niçte haine
de-ale lui çi, plini de energie, ne-am dus la spital. Din
påcate, la salonul de chirurgie aflaråm cå cel pe care îl
cåutam, insul livid, charismatic, slåbånog, înalt parcå
plutind, çi totuçi puternic, osos, bine înfipt pe picioare,
purtåtor permanent de månuçi galbene, lucra acum la
o clinicå din America. Restul, ce am devenit, cine sunt
azi, din ce tråiesc, nu mai conteazå; aici se sfârçeçte
povestea pe care a trebuit så Æi-o spun; råzbunarea mea,
cruntå în esenÆa ei, va fi îndeplinitå dacå tu, cel ce m-ai
ascultat, ai auzit-o çi o vei continua la nesfârçit...

miºcare ce îþi flutura prin minte era gândul stãruitor ºi
optimist la ultima bucurie pe care o trãisei. Nu-þi mai
pãsa de nimic altceva, de posibilele pericole ce puteau
apare la fiecare colþ de stradã. Aveai certitudinea cã
þie, acum, nu þi se mai poate întâmpla nimic rãu, cã tu,
acum, eºti desãvârºit, cã tu, acum, eºti puternic. Eram
conºtient de mine însumi ºi totuºi nu mai puteam spune
cu siguranþå unde mã aflu: înãuntru ori în afarã. Galeriile
se umplurã de un întuneric supraluminos prin care
vedeai tot mai ºters contururile; urechile se încãrcarã
de sunete ciudate, neregulate, zumzãitoare, ce se
împleteau cu ritmul obsesiv al pulsului într-o simfonie a
declinului. Când incoerenÆa percepþiilor atinse apogeul,
din faþã se desprinse în linii vagi un peisaj alb-negru în
care începu sã curgã culoare. Mi-am dat seama cu
uºurinþã cã mergeam pe un câmp murdar, plin de
gunoaie; la vreo sutã de metri de locul acela se afla un
drum printre copacii cãruia sufla cu blândeþe o bucatã
de vânt. În stânga mea câþiva porci, grohãind infernal,
alergau ca turbaþi în direcþia unui lac ce dormita împãcat
sub razele soarelui. Câteva secunde apa se învolburã,
lovitã nãprasnic de gestul sinucigaº al animalelor, apoi
se reaºezã în liniºte, îngropând jertfa în tãcerea-i de
plumb. Dincolo de lac era o ºosea necirculatã. Fãrã a
ghici cã sunt gol-puºcã, dupã cum rãmãsesem de mai
înainte, am pornit legãnându-mã ca un marinar, cãtre
cimitir, singurul loc din vecinãtate în care aveam ºansa
de a gãsi pe cineva. În câteva minute am ajuns printre
morminte, cãutând în toate pãrþile cu privirea vreun chip
omenesc. Undeva, la adãpostul unui castan, doi inºi
murdari ºi bãrboºi, îmbrãcaþi în salopete albastre, sãpau
o groapã, în vreme ce un al treilea fuma pe margine,
þinându-ºi lopata pe umår. Observându-mã când mai
aveam vreo zece metri pânã la ei, acesta aruncã repede
þigara ºi le zise celorlalþi: „Bai, sãriþi cã vine iar
energumenul!” Toþi trei groparii fãcurã un zid înaintea
mea, agitându-ºi ameninþãtori lopeþile, ºi începurã sã-mi
strige cu glasuri puternice: „Marº de-aici! Pleacã,
nebunule! Jigodie! ªterge-o, ca sã nu te rup în bãtaie!”
dar, din distanþa respectuoasã pe care o pãstrau nu era
greu sã-mi dau seama cã nu vor avea îndeajuns curaj
sã mã atingã. I-am întrebat fãrã sfialã: „Unde sunt ºi de
ce vã e fricã de mine?” Am citit stupefacþia pe chipurile
lor; mai mult ca sigur cã nu se aºteptau sã le vorbesc.
Unul dintre ei îºi puse mâinile în formã de cruce ºi,
fãcând un pas înaintea celorlalþi, îmi bãgå sub nas
semnul astfel format însoþindu-l de urmãtoarele cuvinte:
„Piei, drace, în numele lui Dumnezeu ºi al Sfintei Maica
Precista!” „Nu sunt drac.”– le-am råspuns iritat de
aversiunea lor – „Vreau så çtiu unde må aflu: „Groparii
se consultarå pe furiç din priviri apoi, cel care fumase
mai devreme, se hotårî så-mi zicå: „Aici e Stråuleçtiul,
la margine de Bucureçti.” „Då-mi o Æigarå.” – i-am cerut
eu, mai mult pentru a-i observa gesticulaÆia în momentul
în care avea så se apropie de mine. Dupå cum
bånuisem, luå Æigara cu vârfurile degetelor çi Æinându-çi
mâna întinså cåtre mine, se apropie în felul acesta,
påstrând o distanÆå respectabilå între noi. Dupå ce am
luat Æigara i-am cerut çi un foc, pe care mi-l înmânå în
aceeaçi manierå distantå. Trågând fumul în piept, am
simÆit cum renaçte în mine o plåcere uitatå; fåcându-må
confortabil, am dorit så aflu cauzele nervozitåÆii lor. „De

prozåprozåprozåprozåprozå

– sfârçitul posesiei –
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SPIRITUL BÅLæILOR

VVVVVioleta Craiuioleta Craiuioleta Craiuioleta Craiuioleta Craiu

* Din volumul aflat în pregåtire Poveçti cu anotimpuriPoveçti cu anotimpuriPoveçti cu anotimpuriPoveçti cu anotimpuriPoveçti cu anotimpuri

Emiliei Dumitrescu, artist plastic

Vânåtorul privi îndelung zarea, cum pasårea îçi
frânse zborul ameÆitå de lovitura primitå în plin. ïn câteva
secunde, våzduhul se umplu de Æipetele påsårilor
speriate de bubuitul armei, iar frunziçul foçni sub aripile
întinse ale vråbiilor. Câinele de vânåtoare, un setter
englezesc de aproape doi ani, açtepta semnul ståpâ-
nului så-i permitå så caute prada. Ca prin minune,
tåcere. Nu se auzeau decât broaçtele ce oråcåiau pe
înfundate. Nu era nimeni în preajmå çi pustietatea
aceasta îl obosea, cuibårindu-i-se între pleoapele înÆe-
penite de atenÆie. Dezamågirea îi cuprinse pe neaçtep-
tate, cutremurând, trupul înfrigurat de umezeala nopÆii.
ïntinse mâna discret, aproape tremurând, iar câinele o
rupse la fugå, låtrând bucuros. Ce era în mintea bietului
animal care se înveseli de izbânda ståpânului? Çtia cå
va primi un os bun çi binecunoscuta båtaie uçoarå de
pe creçtetul capului. Påçea încet, atent la fiecare
miçcare a câinelui. Acesta înota cu repeziciune, sigur
pe sine, cåtre vietatea cåzutå în lac. Auzi slab un clopot
în depårtare ce båtea rar çi straniu, împletind sunetele
ca pe miresmele florilor. Se gândea cåutând în amintiri
ce se zbenguiau înnodând, tåcerea. Murise spiritul
bålÆilor bråilene, de care auzise în nenumårate rânduri
cå existå, sau era doar o pårere? Oare acesta se trezise
atunci când el tråsese cu arma? Scormonea trecutul cu
privirea, lipind câte un murmur imaginar de fiecare copac
înfrunzit. Ce se ascundea oare în tåcuta çi adâncita
baltå?... Câte mistere nu cålcase cu bunå çtiinÆå în
picioare? De când nu mai fusese aici la vânåtoare?... O
salcie pletoaså çi båtrânå scârÆâi jalnic, printre crengile-i
noduroase de vreme, auzindu-se parcå neîntrerupt
cântecul îndepårtat al unei viori. Câinele låså din gurå,
la picioarele vânåtorului, o superbå raÆå sålbaticå. Se
scuturå nervos de apa ce i se scurgea de pe corp, luând
poziÆia çezând. ïçi privi ståpânul în ochi, ca çi cum ar fi
zis: „Ei, eçti mulÆumit?”. Era mulÆumit? Venise la
vânåtoare, nu? Alicele se înfipseserå adânc în pieptul
påsårii, care nu mai avusese timp så se salveze, aça
cum lui i se înfipsese în trup cu ani în urmå, frica de
necunoscut... Pasårea muri pe loc, aça cum se întâm-
plase çi cu el. „Murise” când se golise de sentimente,
iar carcasa trupului såu susÆinea doar niçte amintiri
bolnave. Fugise de sine, fugise de lume, fugise de ea.
Låsase totul çi se aventurase pe un alt Æårm unde se
råtåcise asemenea unui vapor eçuat. Acolo a încercat,
departe de lume, så-çi punå ordine în gânduri, în
cuvintele care mai târziu au devenit poeme închinate

iubirii. Acum venise la vânåtoare så se caute, så o
revadå pe ea, så punå capåt unei fråmântåri
îndelungate, unui zbucium sufletesc nedescris ce-l
marcase atâta amar de vreme... Ochiurile de apå, ce
stråluceau ici-colo în båtaia luminii, sclipeau ca o nuntå
de licurici dezmierdând privirea tristå. Balta era aproape
dar desiçul pådurii îi masca prezenÆa. Çi privirea ei pe
vremuri era tristå çi de cele mai multe ori se asemåna
cu privirea påsårilor vânate de cei fårå inimå, ca el. Ca
din senin îi apåru în faÆa ochilor un tablou pe care îl
cunoçtea. Emilia picta chiar în sânul naturii admirându-i
creaÆia cu multå dragoste. Observase cå mai toate
påsårile pictate aveau ochii închiçi çi capul îndreptat
spre nord, lumina cåzând dintr-un anumit unghi...
Deseori o întrebase de ce capul påsårilor nu este
îndreptat çi spre un alt punct cardinal. Ea råspundea,
privindu-l misterios, açezându-çi cu eleganÆå pårul
blond-auriu cu mâna în care Æinea penelul: „...acolo este
tårâmul morÆii çi ele çtiu acest lucru, ca çi noi, de altfel.
Suntem neînÆeleçi çi indiferenÆi. Nu poÆi så exiçti fårå
så te bucuri de ceea ce primeçti. Så ne bucuråm de
fiecare zi care începe mâine, de ziua care aduce ploaia
çi de ziua în care cad primii fulgi de nea. Så ne bucuråm
de albul pur care acoperå iarna frumuseÆea bålÆilor
noastre çi de verdele crud ce coloreazå peisajul
primåvara de timpuriu. N-am putea visa dacå n-am tråi
într-o astfel de lume unde necunoscutul este ståpânul
spiritelor. Balta ne-a fost datå ca un dar minunat pe care
ar fi trebuit så-l fi påstrat aça intact. N-am çtiut, din
påcate, så-l preÆuim. O, cât de mult va suferi viaÆa!...
Curând tot ce vezi aici va muri... Indiferent ce se va
întâmpla cu noi, oamenii, spiritul bålÆilor nu va putea fi
învins niciodatå. Priveçte aceastå luminå. El va reveni,
va reveni... æine minte asta!”

A Æinut minte, deoarece o mare parte din creaÆiile
iubitei lui înfåÆiçeazå balta Bråilei, aça cum era cândva.
Sålcii pletoase, bårci trase la mal çi pescari obosiÆi de
arçiÆa zilei, påsåri speriate ce-çi cautå insistent cuibul,
distrus de furtunå sau de mâna omului, iar undeva,
departe, pe un trunchi de copac ars, atins de fulger, se
aflå discret semnul credinÆei divine. Ca o clarvåzåtoare,
a luptat så påstreze ceea ce ascundea în inimå çi în
gând, imaginea aceea de vis pe care a açezat-o în
nemuritoarele-i pânze pictate în ulei, o micå parte din
ceea ce era cândva, mirific, un colÆ din balta Bråilei,
Aståzi, aceasta este un teren agricol imens, balta
råmânând doar o legendå.

PictoriÆa a vrut så ascundå spiritul bålÆilor într-un
tablou çi se pare cå a reuçit aça cum çi el, reîntors pe
aceste meleaguri, s-a împåcat cu sine, dedicându-i
versuri de neuitat.
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UN MARE TALENT EPISTOLAR: MIHAIL KOGÅLNICEANU

Al. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. Såndulescu

CorespondenÆa viitorului fruntaç politic paçoptist çi unio-
nist, prim-ministru al domnitorului Cuza çi ministru de
externe în timpul Råzboiului de IndependenÆå (1877 - 1878),
corespondenÆå expediatå mai ales tatålui çi surorilor sale în
vremea studiilor la Berlin çi Lunéville, între 1834 - 1838,
scoate la ivealå un observator spontan de locuri çi oameni
care ne cucereçte cu naraÆiunea lui sfåtoaså, amestec de
profunzime çi pitoreascå naivitate, çi cu dulceaÆa påstrând
vechi miresme ale graiului såu moldovenesc. Tânårul, care
provenea dintr-o familie boiereascå de rangul al doilea,
fusese trimis la çcoli în FranÆa çi Germania în tovåråçia
beizadelelor lui Mihail Vodå Sturza. Era foarte doritor så se
instruiascå „prin privirea tutulor descoperirilor çi propåçirilor
ce au fåcut duhul ominesc” çi „sper a nu råmânea în urma
veacului såu”. Cultura, pentru el, era egalå cu libertatea çi
cu adevårata nobleÆe çi distincÆie çi ea avea så-i permitå „à
mépriser les grands qui méprisent les hommes”. De aceea
se çi açternu la lucru sârguincios, luând lecÆii de limbi stråine
(cåpåtase premiul I la germanå), de vioarå çi de clavir, de
„zugråvit” (picturå) çi de dans, ajungând så învârteascå
mazurca, valsul çi contradanÆul; nu neglija sporturile –
gimnastica, înotul çi cålåria – çi nici îndeletnicirile practice:
„måtåsåria, råchieria, creçterea oilor spanioleçti”. Avea gustul
publicitåÆii, bucurându-se cå gazetele franceze au anunÆat
sosirea beizadelelor çi a sa la studii în Lunéville. Era monden,
interesându-se prin scrisori cum se desfåçura viaÆa la curtea
domneascå, ce lume venea pe acolo, cum era îmbråcat tatål
såu çi pe ce cal a participat la sårbåtorirea Domnului. Curând
va frecventa societatea cea mai înaltå, fiind prezent prinÆului
de Cumberland, nepot al regelui Angliei, cu care va lega
prietenie, çi reginei Spaniei. Istoricul, pregåtindu-çi de pe
acum prima sa operå însemnatå, Histoire de la VHistoire de la VHistoire de la VHistoire de la VHistoire de la Vachie, deachie, deachie, deachie, deachie, de
la Moldavie et des Vla Moldavie et des Vla Moldavie et des Vla Moldavie et des Vla Moldavie et des Valaques transdanubiensalaques transdanubiensalaques transdanubiensalaques transdanubiensalaques transdanubiens, cumpårå cårÆi
necontenit, nu numai de specialitate, printre altele LLLLL’histoire’histoire’histoire’histoire’histoire
des  progrès  des  sc iences  na ture l l esdes  progrès  des  sc iences  na ture l l esdes  progrès  des  sc iences  na ture l l esdes  progrès  des  sc iences  na ture l l esdes  progrès  des  sc iences  na ture l l es (80 vol.) çi
Bibliothèque de voyages Bibliothèque de voyages Bibliothèque de voyages Bibliothèque de voyages Bibliothèque de voyages (50 vol.), råscoleçte pasionat
bibliotecile çi arhivele, unde aflå „multe hârtii atingåtoare de
Moldova çi Valahia”. Din Æarå, cere întruna letopiseÆe çi cronici
(Grigore Ureche, Dimitrie Cantemir), mårturii de epocå, lista
domnilor çi mitropoliÆilor Moldovei, studii publicate în
„Albina româneascå”. ïnsufleÆit de o nobilå ambiÆie, se zbate
så-çi tipåreascå lucrarea, cerând bani de la rude çi
încredinÆându-l pe tatå-såu cå n-a scris „o scârnåvie çi o
cartå rå”. DificultåÆile publicårii din cauza cenzurii lui Mihail
Sturza, care se temea cå o asemenea istorie, prin adevårurile
ei, ar putea jena cumva marile puteri, suzerane çi
„protectoare”,  Turcia çi Rusia, precum çi indiferenÆa puÆinilor
cititori din Moldova fuseserå apte så-l îngrijoreze pe autor,
dar nu-l dezarmarå.

Deçi minunându-se mereu de ceea ce vede – scrisorile
sunt uneori minuÆioase note de drum, anunÆând însemnårile
de cålåtorie de mai târziu, la Viena, Toledo çi Granada, –

Kogålniceanu råmâne în stråinåtate un inadaptat, purtând
mereu în suflet dorul de Æarå: „N-aç schimba sårmana
Moldovå nici cu cel dintâi tron din lume. M-am nåscut çi
vreau så mor moldovean”. ïn mijlocul societåÆii austere çi
ceremonioase berlineze, el moare de urât. Atmosfera posacå
çi obtuzitatea spiritualå sunt surprinse cu un ochi sensibil
de prozator, care, din påcate, va påråsi prea lesne intenÆia
de a scrie roman: „Domniçoarele sunt proaste çi urâte, ele
nu-Æi råspund decât da çi nu. Cu toate acestea, nu-i este
îngåduit nici unui tânår så le vorbeascå. De îndatå ce deschizi
vorba, ele o iau la fugå. Atunci båtrânele mame pun ståpânire
pe tine çi eçti silit så le suporÆi conversaÆia, care n-are ca
subiect altceva decât varza, cartofii,  mâÆele çi cåÆeii. Este
îngrozitor.”

Kogålniceanu devenea în FranÆa çi Germania învåÆat çi
om de lume, dar fondul såu sufletesc originar îçi påstra o
candoare nealteratå. Mentalitatea lui e încå patriarhalå, iar
vorbirea în scrisorile adresate „babacåi”  e aproape
Æåråneascå: „Aici toate sunt bune, oamenii politicoçi, numai
îi o mare scumpete, de vreme ce oca di carni îi patru lei çi
oca di peçte nouå lei”. Crescut în grådinile gospodåreçti ale
Moldovei, Kogålniceanu cere så i se trimitå de acaså reÆete
de dulceaÆå çi un „såculeÆ cu sâmburi de harbuz”. Ajunge så
fie un adevårat expert în arta culinarå încât, la întoarcerea în
Æarå, va scrie o carte de bucate împreunå cu C.Negruzzi. Dupå
porunca doftorului, el se „hultuise” contra vårsatului çi
fåcuse, spre a se vindeca de o boalå, mai multe „feredeie de
mare”. Cu o parte din banii ce tatå-såu „catartisea” a-i trimite,
îçi întreÆinea cochetåria de june monden, cumpårându-çi,
printre altele, „sopon”, „pravuri”, „pomadå” çi „chepteni”.
Feciorul agåi de la Iaçi cântåreçte cu „ocaua”, måsoarå cu
„palma domneascå”, bea cu „garafa” çi umblå cu „butca”
traså de telegari, dacå nu cumva cu „butca de aburi”.
CivilizaÆia çi arta occidentalå sunt admirate de un nou Dinicu
Golescu, la fel de uluit, înså cu o viziune de povestitor
homeric: „Aceste ziduri (la Heidellberg, n.m.) sunt acum
stricate, dar tot încå minuneazå pe cålåtori cu mårimea çi
frumuseÆea palatului. ïn chivniÆa curtei este cea mai mare
bute care så fie în lume; cåci poate så intre în ea mai mult de
160.000 de garafe de vin, adicå o sutå çasåzeci de mii de
garafe”. El are un dezvoltat simÆ al detaliului, concentrându-se
aplecat asupra a ceea ce vede, probând spontan simpatia ce
o va declara mai târziu romanului balzacian: „ïn Liunevil sunt
acum trei polcuri de dragoni, care îi o prea frumoaså oaste,
îmbråcaÆi în roçu, afarå de frac, care îi a ulanilor ruseçti, iar
floarea postavului, ca a oçtenilor moldoveneçti; pe cap au
coif de alamå strålucitoare, iarå din vârf spânzurå pe spate o
coadå de pår de cal.”

Moldoveanul, deprins doar cu arhitectura miniaturalå a
vechilor månåstiri se uimeçte în chip firesc în faÆa
construcÆiilor gigantice ale Occidentului, romanic çi gotic,
pe care le comenteazå într-un limbaj de hronic çi de pisanie
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bisericeascå: „Forma palatului cråiesc (din Berlin, n.m.) este
ca o maså lungå di 460 de palme domneçti çi largå di 276
palme domneçti. Electorul Frederic II au început a-l zidi la
anul 1450 çi zidirea s-au mântuit la anul 1720. ïnåuntru
palatului o mahinå este fåcutå în formå de tulumbe, care
aduce apa din râu pânå deasupra acoperåmântului”.

EducaÆia moralå çi religioaså în respectul tradiÆiei çi al
båtrâneÆii, în spiritul desåvârçitei supuneri filiale, då naçtere
unor formule tipice de reverenÆå, unele aproape rituale, çtiute
din scrisorile de boieri çi domni, çi reluate automat de fiecare
datå: „Cu fiiascå plecåciune, sårut mâinile d-tale, båbacå”,
altele ceremonioase, într-un stil de stråveche statornicie,
izvorât din Psaltiri çi Moliftelnice: „Totodatå, må gråbesc de
a-Æi pofti o bunå pitrecire a sfintelor sårbåtori, rugând pe
milostivul Dumnezeu ca så-Æi verse tot feliul de bunåtåÆi, o
sånåtate necurmatå çi ani îndelungaÆi çi fericiÆi.” Feciorul îçi
cere învoirile cu o vorbå dulce, neuitând så aducå o motivaÆie
cât mai explicitå çi verosimilå, spre a dobândi câçtig de cauzå.
IntenÆionata îngroçare a primejdiei ce i-ar ameninÆa sånåtatea
are efecte umoristice, iar limbajul de rezonanÆå arhaic-
dialectalå e de-a dreptul savuros: „Båbacå, må rog, zi lui
Monsiu Lencur ca så scrie domnului abate, ca så-mi deie
voie så må primblu câte jumåtate de ceas în toate zilele, cåci
de multe ori am durere de piept din pricinå cå toatå ziua çåd
çi cå nu umblu nici cacum, çi doftorii singuri  mi-au zis ca
så må preumblu mult, pentru cå nefåcånd aceasta, sângele
så aprinde çi de aceea må doare pieptul.”

Båtrânul agå çi apoi vornic Ilie Kogålniceanu era un om
de lume veche, destul de simplu, strâns la mânå çi spirit
cam îndåråtnic. Fiul, pornit în stråinåtåÆuri, trebuia så-i
justifice din fir a pår cheltuielile çi så depunå susÆinute eforturi
epistolare spre a-l convinge pe „båbaca” de întrebuinÆarea
datå sumelor primite. Uneori înså mai juca çi teatru,
ameninÆând cu întreruperea studiilor çi venirea acaså. Tânårul
care era supus unui regim auster, în pensiune la un pastor
ce-çi supraveghea çcolarii cu stråçnicie, începea så se
emancipeze. Vrea så se ducå la teatru çi la baluri, unde
bontonul cerea så meargå în „butcå” çi så fie „bine îmbråcat,
så aibå o mie de nimicuri, pentru care Domnul nu då bani,
ca lånÆiçoare de ceas, inele, nasturi, cravate de måtase,
månuçi albe çi atâtea alte fleacuri”. Dar uneori e obligat så
renunÆe cu mare mâhnire la asemenea bucurii, deoarece
n-avea banii trebuincioçi spre a-çi cumpåra „o påreche de
colÆuni de mataså”.

Dialogul cu tatål såu e din ce în ce mai aprins çi
dramatizat, spre a-çi putea câçtiga talerii ce soseau tot mai
anevoie de la Moldova çi drepturile de june foarte de treabå,
în comparaÆie cu beizade Dumitrache, care „au avut un an
întreg feliuri de boale”, çi cu beizade Grigore, „un copil de
17 ani, care începuse a så strica...” Atitudinea aceasta
semeaÆå îl pune în conflict cu gazda, çi „båbaca” îl îndeamnå
så-çi cearå iertåciune çi så se arate supus. Tânårul înså nu
vrea så fie umilit, apårându-çi cu o logicå strânså demnitatea,
ce se evidenÆiazå ca o principalå tråsåturå de caracter: „Cât
så cad în jenunchi cu rugåminte la domnu Hufeland, cum
dumneata îmi scrii, aceasta nu o voi face niciodatå, cåci
atunci aç fi nevrednic de a må numi om slobod.”

Kogålniceanu, care venea dintr-o Æarå ce nu se
descåtuçase de feudalitate çi de ståpânire stråinå, era fericit

så-i comunice pårintelui såu cå în FranÆa „tot îi slobod, fireçte
care îi crai çi poate så vorbeascå çi så scrie orice îi place
fårå så fie oprit.” „Slobozenia mi-i mai scumpå decât un rang
mare çi bogåÆia”, declarå tânårul democrat, care contesta
dreptul ereditar, elogiind meritul çi virtutea. Viitorul paçoptist
çi sfetnic al domnitorului Cuza îçi exprima cu fermitate çi
ardenÆå crezul politic de pe acum în câteva rânduri de mâhnitå
çi torÆionarå epistolå: „Adevårata civilizaÆie constå în
respectarea legilor, în abolirea sclaviei care mai perzistå în
Æarå la noi, spre ruçinea noastrå, în egalitatea persoanelor,
fårå deosebire de stare socialå çi de originå;... ruçine
moldovenilor care îçi pierd astfel onoarea în ochii Europei!”

ïn apårarea libertåÆii çi demnitåÆii sale, Kogålniceanu intrå
în disputå chiar cu pårintele autoritar, ce se face la un mo-
ment dat vinovat, sau în orice caz, complice, în întreruperea
unei cålåtorii a fiului såu la Paris çi în trimiterea acestuia în
surghiun la månåstirea Râçca. Epistolierul a ajuns acum la
o maturizare a calitåÆilor sale, çi anumite scrisori, ca cea din
22 nov. 1844, sunt adevårate piese antologice, în care ni se
relevå un povestitor dramatic ce aminteçte de cronicari çi-i
anunÆå pe Creangå çi Sadoveanu. Scene epice ca aceea a
arestårii, interogaÆii de savuroaså çi substanÆialå retoricå,
comentariul liric amestecând råzvråtirea cu tânguiala, într-un
ton, când justiÆiar – sobru, când patetic, de doinå haiduceascå
jålalnicå, ne dau måsura valorii literare a corespondenÆei lui
Kogålniceanu: „...nu-Æi voi pomeni de scrisorile ce dumneata
îmi trimeteai la Viena, în care îmi ziceai: «Vino, fåtul meu,
vino la Moldova, cå vei fi îmbråÆoçat çi bine våzut»; çi iatå
acum îmbråÆoçarea ce mi s-au fåcut. Dar îÆi voi zice så-Æi
aduci aminte când Paçcanul cel båtrân se gåtea så trimitå
aprozi ca så te ridice de la Iaçi, oare eu am fåcut cum ai fåcut
dumneata, când au venit så må ridice fårå judecatå, fårå vinå,
în contra tutulor pravelilor chiar din caså, chiar subt ochii
dumitale? Oare eu n-am alergat îndatå la logofåtul Costachi
Sturza çi în sfat i-am declarat cå înainte ca aprozii så treacå
la dumneata trebuie så calce pe trupul meu? Eu Æi-am depårtat
la båtrâneÆe o asemenea ocarå. Çi dumneata ce ai fåcut? ïn
loc ca så må aperi, în loc ca så te duci împreunå cu Aga la
Vodå, cum îÆi zicea singur Aga, ce-ai fåcut? Ca çi totdeauna,
eu am fost cel råu, eu am fost cel påråsit; çi când dupå trei
såptåmâni de necaz, de nedreaptå închisoare, açteptam de
la pårintele meu un cuvânt de mângâiere, iatå ca mi-ai scris
în råvaçul din 8 noiembrie: «Çi dupå asemine, nu se putè în
alt chip decât a suferi aceasta». O, tatå! tatå! cumplit ai fost
pentru mine, çi nu çtiu pentru ce?”

Scrisorile din tinereÆe ale lui Kogålniceanu, prin excelenÆå
familiare, la o vârstå când autorul nu avea o conçtiinÆå
scriitoriceascå, ne apar ca expresie indiscutabilå a naturaleÆei
çi spontaneitåÆii. Ele recompun un portret moral çi o
mentalitate, o ideologie çi un crez politic, aça cum se întâmplå
çi cu scrisorile lui I.Heliade Rådulescu, N.Bålcescu,
V.Alecsandri. Dar, spre deosebire de acestea, ele au privilegiul
unei rare virtuÆi ce le înscrie dintr-odatå în sfera artei:
plasticitatea limbajului. Nici un epistolier, cel puÆin din epoca
paçoptistå a literaturii noastre, nu dispune de un verb aça
de mlådios, de colorat, çi care så-çi påstreze atâta prospeÆi-
me. Kogålniceanu este, hotårât, unul din marile noastre
talente epistolare, a cårui autenticitate complexå, de simÆire
çi de grai, poate satisface înalte exigenÆe estetice.
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CORESPONDENæÅ LITERARÅ
- Fiçå de dicÆionar -- Fiçå de dicÆionar -- Fiçå de dicÆionar -- Fiçå de dicÆionar -- Fiçå de dicÆionar -

Al. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. Såndulescu

Termenul se referå la scrisorile (intime) ale scriitorilor,
adresate nu cu scopul publicårii adicå cele care
alcåtuiesc literatura epistolarå literatura epistolarå literatura epistolarå literatura epistolarå literatura epistolarå (Gustav Lanson) çi care
se subsumeazå genului epistolar genului epistolar genului epistolar genului epistolar genului epistolar mai larg, unde sunt
cuprinse atât scrisorile, de obicei elaborate, artificioase,
cultivate în secolele al XVII-lea çi al XVIII-lea, adesea
încredinÆate tiparului de cåtre autorii lor, cât çi operele
redactate în formå epistolarå: romane, eseuri,
memorialisticå, însemnåri de cålåtorie (Manoil Manoil Manoil Manoil Manoil de
Dimitrie Bolintineanu, Pseudo-Kineget ikos Pseudo-Kineget ikos Pseudo-Kineget ikos Pseudo-Kineget ikos Pseudo-Kineget ikos de
Alexandru Odobescu, Scr isor i le Scr isor i le Scr isor i le Scr isor i le Scr isor i le lui Ion Ghica,
Peregr inul  t ransi lvan Peregr inul  t ransi lvan Peregr inul  t ransi lvan Peregr inul  t ransi lvan Peregr inul  t ransi lvan de I.Codru Dråguçanu).
Scrisoarea, cea care intrå în sfera corespondenÆeicorespondenÆeicorespondenÆeicorespondenÆeicorespondenÆei
literareliterareliterareliterareliterare, se caracterizeazå  prin naturaleÆe, sponta-
neitate, sinceritate, mai exact, autenticitateautenticitateautenticitateautenticitateautenticitate. Autorul se
gåseçte la polul opus al stilului cåutat, al expresiei
pedante, al poeziei, adicå se situeazå într-un unghi de
unde ne apare nemistificatå personalitatea lui.
CorespondenÆele care au devenit literare (ale Doamnei
de Sévigné, Voltaire, George Sand, Flaubert) sunt
capodopere de naturaleÆe. Cu toate acestea çi scrisoa-
rea suportå rigorile unui minim de convenÆii literare, iar
scriitorul în posturå de epistolier nu izbuteçte întot-
deauna så-çi ignore condiÆia lui de artist, de persoanå
deprinså a se adresa unui public. ObservaÆia a fåcut-o
G.Cålinescu: „Scrisoarea în general uzeazå de anume
convenÆii, de procedee retorice specifice, çi oricine çtiind
cå are un «public», fie çi de o singurå persoanå,
compune mai mult sau mai puÆin conçtient. Cât despre
scriitor, acesta, având obiçnuinÆa, pe de o parte, de a
transforma totul în ficÆiune, de a se transporta pe sine
în plan ideal, pe de alta, intuind cå scrisorile vor cådea
pe mâna posteritåÆii; el e mai atent ca oricare altul la
compoziÆie”. Aceasta nu este înså o lege general
valabilå. Caragiale îçi compunea, într-adevår, cu
scrupulozitate artisticå scrisorile, în schimb, tânårul
Kogålniceanu le açternea fårå nici o conçtiinÆå esteticå.
Ceea ce cåutåm la un epistolier (care poate încålca
uneori sinceritatea, ca de exemplu, Voltaire, mågulindu-l
pe regele Prusiei Frederic al II-lea, sau I.Heliade
Rådulescu, îngroçând neajunsurile revoluÆiei çi a exilului
paçoptist pânå aproape de mistificare) este francheÆea
cu sine, conduita consecventå faÆå de propriul caracter,
capabil så ne transmitå un fior de viaÆå mai autenticåautenticåautenticåautenticåautenticå,
decât atunci când se aflå efectiv în faÆa publicului.

CorespondenÆa literarå CorespondenÆa literarå CorespondenÆa literarå CorespondenÆa literarå CorespondenÆa literarå se constituie mai întâi ca o
istorie tråitåistorie tråitåistorie tråitåistorie tråitåistorie tråitå, înregistratå pe viu, la faÆa locului çi în toiul
evenimentelor. RevoluÆia noastrå de la 1848, avatarurile
exilului cu discordiile çi speranÆele lui, febra politicå çi
înalt spiritualå care a pregåtit Unirea n-ar fi de înÆeles
fårå corespondenÆa lui N.Bålcescu, C.A.Rosetti, Ion
Ghica, I.Heliade Rådulescu çi M.Kogålniceanu. Alte
momente de covârçitoare importanÆå, precum Unirea

cea Mare din 1918, îçi aflå martori epistolari, cu o intenså
participare afectivå în scrisorile lui N.Iorga, O.Goga,
Liviu Rebreanu.

O istorie tråitå este çi aceea a grupårilor çi revistelor
literare. Cum au luat naçtere çi cum au activat „Junimea”
çi „Såmånåtorul”, „ViaÆa Româneascå” çi „Sburåtorul”,
„Gândirea”, „Revista FundaÆiilor Regale” çi „Jurnalul
literar” vom çti mai întâi din corespondenÆa emiså de
Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, N.Iorga, M.Sadoveanu,
G.Ibråileanu, E.Lovinescu, Nichifor Crainic, Cezar
Petrescu, Paul Zarifopol, Camil Petrescu, G.Cålinescu
çi încå alÆii. Nicåieri nu se påstreazå mai vie atmosfera
ce domnea într-un cenaclu sau altul, într-o redacÆie sau
alta, nu transpare mai palpitant pasiunea de a crea un
spaÆiu spiritual, çi strådaniile, uneori dramatice, de a-l
påstra, ca în aceste foi de temperaturå moralå.

Istoria tråitå este nu numai a evenimentelor (politice
sau literare), dar çi a mentalitåÆilor, mai cu seamå de pe
la jumåtatea secolului al XIX-lea de la noi, când avea
loc un proces de revoluÆionare çi modernizare a
conçtiinÆelor çi a sensibilitåÆilor. Fenomenul se observå
mai ales în scrisorile de tinereÆe ale lui M.Kogålniceanu,
unde asiståm la confruntarea, nu o datå plinå de savoare
stilisticå, între douå tipuri de civilizaÆie, occidentalå çi
orientalå, care acum se întrepåtrund, luând o vreme
forme hilare. CorespondenÆa literarå a acelui timp
aparÆine „alfabetului de tranziÆie”, cum a numit epoca
Çtefan Cazimir.

Scrisorile ne dau uneori posibilitatea så identificåm
prefiguråri sau tipare ale operei literare. SpaÆiul literar,
recurenÆa unor teme, o anumitå manierå narativå sunt
preexistente sau se gåsesc într-un sistem de vase
comunicante. Astfel, ni se par lesne sesizabile tehnica
„digresiunii” la Alexandru Odobescu, teoria „formelor
fårå fond” la Titu Maiorescu, tema timpului neiertåtor a
copilåriei fericite çi a lumii våzute ca o poveste la
Eminescu, luciditatea çi setea de absolut la Camil
Petrescu, permanenÆa erosului exacerbat la Ion Barbu.
Asemenea „tipare” ies la suprafaÆå, mai mult sau mai
puÆin conçtient. Sunt înså çi cazuri când corespondenÆa
literarå devine jurnal de creaÆie, când scriitorul comunicå
sau îçi noteazå sistematic date semnificative despre
geneza çi elaborarea operei. Este cazul cunoscut al lui
Duiliu Zamfirescu çi al lui Liviu Rebreanu. Deosebit de
interesante ne apar aici istoria interioarå a operei çi mai
ales psihologia creaÆiei. Nicåieri în afarå de jurnal nu
aflåm date mai precise, uneori senzaÆionale, despre
starea de spirit, despre euforiile çi chinurile creatorului,
ca în asemenea texte, care se pot constitui ele însele
în admirabile pagini epice, ca în cazul lui Flaubert.

Pentru cå uneori corespondenÆa literarå conÆine o
veritabilå esteticå, profesii de credinÆå, dezbateri de idei,
opinii despre contemporani, echivalând cu articolul critic,
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råmase necunoscute, actul publicårii în posteritate
devine recuperator. I.Heliade Rådulescu dialoga cu
C.Negruzzi (la început în scrisori particulare) despre
limba literarå, V.Alecsandri nu înceteazå så sublinieze
rolul educativ al teatrului, T.Maiorescu noteazå în
corespondenÆå noi çi revelatoare consideraÆii despre
Eminescu, schiÆeazå succinte, dar unice caracterizåri
ale operei lui Creangå çi Slavici, C.Dobrinescu-Gherea
açterne într-o scrisoare poate cea mai påtrunzåtoare çi
mai emoÆionantå paginå a sa despre Caragiale, Duiliu
Zamfirescu se dovedeçte un modern teoretician al
romanului, al realismului çi al documentului autentic.

Din corespondenÆa literarå deducem, de obicei,
portretul moral al scriitorului çi biografia acestuia.
Epistolierii se proiecteazå uneori ca veritabili eroi de
roman (I.Heliade Rådulescu, Alexandru Odobescu,
Duiliu Zamfirescu, Mateiu Caragiale), alteori opereazå
cu elemente specifice prozei literare, scriind pagini care
ne frapeazå prin puterea de obiectivare, de observaÆie
socialå çi moralå, de zugråvire a peisajului (jurnal de
cålåtorie), prin farmec narativ, prin utilizarea schiÆei, a
evocårii, a portretului, a analizei çi autoanalizei psiho-
logice, printr-o scriiturå transdocumentarå, cu virtuÆi
stilistice, care produc efectiv plåcerea lecturii.
Asemenea satisfacÆii ne oferå multe din scrisorile lui
Alecsandri çi Odobescu, ale lui Caragiale çi Duiliu
Zamfirescu, ale lui G.Cålinescu, T.Arghezi, Ion Barbu,
Lucian Blaga ç.a. Autenticul se îngemåneazå cu o artå
spontanå (chiar dacå în subconçtient, funciarå), a cårei
prospeÆime o face så fie cu atât mai gustatå çi apreciatå
estetic.

CorespondenÆa literarå se subsumeazå, împreunå
cu jurnalul intim, însemnårile de cålåtorie çi memoriile
aça numitei literaturi de frontierå literaturi de frontierå literaturi de frontierå literaturi de frontierå literaturi de frontierå (Silvian Iosifescu), în
care documentarul se îmbinå adeseori cu artisticul,
câteodatå de-a dreptul memorabil.
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Al.Såndulescu, Paul Zarifopol - Dialoguri epistolare Paul Zarifopol - Dialoguri epistolare Paul Zarifopol - Dialoguri epistolare Paul Zarifopol - Dialoguri epistolare Paul Zarifopol - Dialoguri epistolare,
în vol. ConstelaÆii literareConstelaÆii literareConstelaÆii literareConstelaÆii literareConstelaÆii literare, Bucureçti, 1998.

Emil ManuEmil ManuEmil ManuEmil ManuEmil Manu

LIVIU REBREANU - UN MARE INOVATOR ÎN PROZA ROMÂNEASCÅ
Fårå så fie un modernist în sensul curent al noÆiunii,

Liviu Rebreanu e un scriitor înzestrat cu o evidentå
modernitate. E uçor de dovedit, dealtfel, cå în proza
româneascå el a fost un mare inovator; romanele sale
(vorbim de marile sale cårÆi), fårå så fie mai moderniste
decât acelea ale Hortensiei Papadat-Bengescu sau
acelea ale lui Camil Petrescu, au însemnat, mai mult
decât opera acestora din urmå, un seism în istoria
literaturii române.

Este meritul unui mare çi rafinat intelectual ca Vasile
Pârvan care a sesizat printre primii modernitatea çi, în
consecinÆå, noutatea cu care Rebreanu venea în istoria
romanului românesc, propunând în mai 1921, la marele
premiu „Nåsturel” al Academiei Române, romanul IonIonIonIonIon.

La apariÆia romanului Ion Ion Ion Ion Ion (în „Cugetul românesc”),
Arghezi imputa prozatorului stilul zgrunÆuros, lipsit de
orice strålucire. Çi din punctul såu de vedere de atunci
(nu publicase încå Florile de mucigaiFlorile de mucigaiFlorile de mucigaiFlorile de mucigaiFlorile de mucigai), poetul avea
dreptate. Dar raportând lucrurile la stadiul estetic la care
ne aflåm azi, opinia arghezianå nu mai are nici un fun-
dament critic. Arghezi vorbea de un stil cenuçiu al prozei
lui Rebreanu din IonIonIonIonIon, de o lipså de imagism. Prozatorul

n-a råspuns la atacul arghezian, a råspuns în schimb,
peste timp, în Arta prozatorilor români Arta prozatorilor români Arta prozatorilor români Arta prozatorilor români Arta prozatorilor români (1941), Tudor
Vianu, afirmând cå „imagismul este tehnica evocårii,
nu a povestirii sau analizei, încât tocmai prezenÆa lui în
romanele lui Rebreanu ar fi alcåtuit o excrescenÆå
parazitarå, o lipså de stil.”

Literatura românå, dinainte de Rebreanu, în linii
generale, s-a dezvoltat, aproape exclusiv, sub influenÆa
celei franceze. De aici atitudinea faÆå de opera lui
Rebreanu ce nu oferea, chiar în concepÆia unor spirite
elevate, impresia de modernitate, modernitatea Æinând
în primul rând de stil, de expresie. Dealtfel, toate
„revoluÆiile” avangardiste contemporane cu autorul
Råscoalei Råscoalei Råscoalei Råscoalei Råscoalei exacerbau numai domeniul expresiei.
E.Lovinescu (în Istoria Literaturii române contem-Istoria Literaturii române contem-Istoria Literaturii române contem-Istoria Literaturii române contem-Istoria Literaturii române contem-
porane...porane...porane...porane...porane...) îl acuzå pe autorul lui Ion Ion Ion Ion Ion tocmai de o lipså a
infuenÆei franceze „din care putea învåÆa ordinea,
claritatea, compoziÆia, måsura /.../ ïngråmådirea unui
fluviu curgåtor de fapte”, ce se perindå fårå un scop
anume, „e, negreçit, o metodå lipsitå de strålucire
artisticå çi de stil, cu mari primejdii, dar care ne då
impresia vieÆii în toate dimensiunile, nu izolatå pe plançe
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anatomice de studiu, ci curgåtoare çi naturalå...”
Este meritul unui estetician de mare prestigiu, l-am

numit pe Tudor Vianu, care a scris, la apariÆia romanului
IonIonIonIonIon, prima recenzie, sesizând noutatea cu care
Rebreanu apårea în proza româneascå. Dar çi Vianu çi
Rebreanu aveau o formaÆie ce se înscria în spiritul
culturii germane. Iatå cum îçi aminteçte esteticianul, în
1957, acel moment: „Scriitorul manifestå o imaginaÆie
capabilå så cuprindå vaste ansambluri, o ascuÆime a
înÆelegerii psihologice, coborâtoare pânå la datele
elementare ale fiinÆei omeneçti, o vigoare çi o temeinicie
a puterii constructive, necunoscute încå necunoscute încå necunoscute încå necunoscute încå necunoscute încå (sublinierea
noastrå, E.M.) în literatura noastrå. Avusesem mulÆi
povestitori pânå atunci, dar nu încå un romancier în
sensul modern al cuvântului, acel care i se potriveçte
lui Balzac çi Zola, lui Tolstoi çi Dostoievski, lui Thomas
Mann. Prin Rebreanu, romanul românesc se angrena
în circuitul mondial al genului çi, prin calitåÆile lui, fåcea
parte din çirul acestor fapte de creaÆie izvorâte, la
sfârçitul primului råzboi mondial, din nåzuinÆa mai
generalå de a realiza stilul major al culturii noastre...”

Vianu încadreazå opera lui Rebreanu nu numai într-o
evoluÆie certå pe plan istoric a literaturii, ci chiar în
esenÆele, în forÆa de afirmare a culturii româneçti. Pe
Rebreanu îl preocupa (variantele romanelor sale o
dovedesc) ideea de operå sau, cum ne spune tot Vianu,
„voinÆa dârzå de a construi”. Iatå o idee foarte modernå
chiar în stilul de muncå al scriitorului, care avea o
marcatå conçtiinÆå profesionalå.

Modernitatea ideaticå a operei lui Rebreanu a
sesizat-o mai întâi Pompiliu Constantinescu, în 1926,
într-un articol de sintezå, publicat în „Vremea”, unde
afirmå cå romancierul a dat cea mai puternicå loviturå
– chiar fatalå – ideologiei såmånåtoriste: „ïn locul unei
probleme practice, de naturå istoricå, d-sa aduce o
viziune artisticå.”

Comentariile contemporane (N.Manolescu) merg
mai departe, subliniind ideea cå „realismul tradiÆionalist
se elibereazå de servituÆile ideologice în opera lui Liviu
Rebreanu çi a Hortensiei Papadat-Bengescu”, doi
romancieri ce dominå în mod original epoca interbelicå,
primul impunând „un roman al evenimentelor” çi cel
de-al doilea „un roman al psihologiei”. Tudor Vianu chiar
îçi intituleazå un capitol al Artei prozatorilor româniArtei prozatorilor româniArtei prozatorilor româniArtei prozatorilor româniArtei prozatorilor români:
„Doi titani ai romanului nou, Liviu Rebreanu çi Hortensia
Papadat-Bengescu”.

Rebreanu impune în romanul românesc çi o nouå
concepÆie despre personaje. Oamenii nu sunt, dupå
opinia sa (mai exact dupå cum par în romane), nici buni,
nici råi, ci aça cum i-a creat viaÆa: tari sau slabi, crescând
nu dupå legi ale socialului istoric, ci dupå legi proprii.
Rebreanu inventeazå o arhitecturå austerå a eveni-
mentelor cu o evidentå durabilitate a faptelor narate.

Modernitatea lui Rebreanu nu constå atât în
mânuirea ideilor cât a faptelor de viaÆå. Descrierile sale
au rigoarea adevårurilor crude ale naturii. N-au nici un
gram de pitoresc, „realismul fiind pentru el formula
literaturii tari, råscolitoare”.

Fårå så fie un spirit speculativ, autorul lui Ion Ion Ion Ion Ion îçi
explicå metoda de creaÆie cu multå fidelitate într-o

mårturisire intitulatå CredCredCredCredCred: „De dragul unei fraze
strålucite sau a unei noi împerecheri de cuvinte, nu voi
sacrifica niciodatå o intenÆie. Prefer så fie expresia
bolovånoaså, çi så spun într-adevår ce vreau, decât så
fiu çlefuit çi neprecis. (...) Dealtfel, cred cå e mult mai
uçor de scris frumos, decât a exprima exact. Expresia
exactå îÆi cere mai multå zbuciumare.”

Rebreanu a fost, nu numai în epoca lui, un ferment
creator, influenÆând în mod direct scrierile unor
contemporani. Peste timp, romanele sale Æåråneçti au
incitat începuturile lui Marin Preda, care, deçi prin
MoromeÆii MoromeÆii MoromeÆii MoromeÆii MoromeÆii då o replicå polemicå la IonIonIonIonIon, e un admirator
al predecesorului såu, considerând cå lupta socialå a
Æårånimii române a gåsit în el pe cel mai mare expo-
nent. (Actualitatea marelui romancierActualitatea marelui romancierActualitatea marelui romancierActualitatea marelui romancierActualitatea marelui romancier, în „Gazeta
literarå”, nr. 49, din 2 decembrie 1965).

Carte incitantå de-a lungul timpului pe o distanÆå de
mai bine de trei decenii, romanul Ion Ion Ion Ion Ion a continuat nu numai
så fie citit, tradus çi comentat, ci a ocazionat (çi mai
ocazioneazå, poate) replici de creaÆie. Ana i se påruse
lui Marin Preda un personaj neverosimil, ireal, o invenÆie
schematicå, necesarå pentru a demonstra setea de
påmânt a lui Ion, marea lui obsesie. Çi Ilie Moromete e
tot o replicå la personajul lui Rebreanu, dar se deosebeçte
de Ion Ion Ion Ion Ion în primul rând pentru cå-i lipseçte setea sålbatecå
de påmânt. Sentimentul naturii, prezent în viaÆa interioarå
a lui Moromete, e altceva. Moromete îçi aflå vindecarea
neliniçtilor lui în mijlocul naturii, în câmpuri (în påmânturi)
ca orice Æåran, fårå ca acest sentiment al spaÆiului
naturistic så devinå o obsesie, o dramå.

Så deducem de aici cå Rebreanu a constituit un
model pentru Marin Preda, într-o vreme când modelele
erau selectate dupå alte criterii? Dacå nu un model –,
un punct incitant de plecare, moment generic al unei
opere ce poate sta, peste timp, alåturi de marea creaÆie
a predecesorului såu.

FloriFloriFloriFloriFlori

eseueseueseueseueseu
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PRO-ROMÂNISMUL LUI ELIADE NU ARE LEGÃTURÃ
CU ANTISEMITISMUL!

Constantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin Frosin

românesc al fiinþei, al vieþii ºi al morþii, al confruntãrii –
uneori dramatice – cu divinitatea. Iatã ce-i declara lui
Dan Zamfirescu, în 1975: „În pofida aparenþelor, aparþinaparþinaparþinaparþinaparþin
culturii româneºticulturii româneºticulturii româneºticulturii româneºticulturii româneºti. De aceea, într-o zi (...) bibliotecile
mele din Paris ºi Chicago, cele 5000 pagini ale Jurnalului,
manuscrisele lucrãrilor neterminate, toate hârtiile ºi
întreaga corespondenþã (...) vor lua drumul Bibliotecii
Academiei Române”.

Într-o altã scrisoare cãtre acelaºi Dan Zamfirescu
(datatã 20 mai 1976), Eliade ne confirmã una din ipotezele
formulate cu câteva pagini mai înainte: „În concepþia mea,
<HistoireHistoireHistoireHistoireHistoire> aparþine universului românescaparþine universului românescaparþine universului românescaparþine universului românescaparþine universului românesc, prin simplul
fapt cã a fost încercatã pentru întâia oarã – ºi, probabil,
ultima – de un român. De altfel numai cineva crescut în
tensiunile ºi problematica culturii româneºti ar fi putut fi
ispitit în chip creator de un asemenea proiect”.

O altã afirmaþie paradoxalã a lui Eliade: „(...) de abia
în exil am început sã scriu bine româneºte”, fãcutã lui
Nicolae Florescu în aprilie 1984, reflectã o stare de lucruri
aparent nefireascã, ce ar presupune cã Eliade s-a
însingurat, s-a rupt de vuietul lumii – în care se afla cu
toate ale sale – pentru a scrie în limba românã. Explicaþia
pe care o dãm noi acestei situãri în afara centrului, constã
în mãsura cu care Eliade a ºtiut sã-ºi cinsteascã limba
pe care, altfel, încetând s-o mai vorbeascã ºi s-o mai
scrie, ar fi riscat s-o uite, sau mãcar s-o neglijeze, ceea
ce nu i se pãrea nici drept, nici posibil. Scrierea în limba
românã era de fapt, unul din momentele de intimitate, de
regãsire a scriitorului cu originea, cu propriile izvoare, la
care simþea permanent nevoia sã se adape: reîntâlnirea
cu spiritul ºi cultura poporului sãu.

Fãrã a vrea neapãrat sã demonstrãm cã avem
dreptate, vom recurge la aprecierile marilor nume ale
criticii, literaturii din þarã sau de aiurea care, prin opiniile
lor mai mult decât avizate, vor sprijini ideile noastre din
acest studiu ºi care confirmã lumii ce valori cu valoare
de unicat au dat românii universalitãþii. Avem nevoie mai
mult ca oricând de astfel de exemple, pentru refacerea
grabnicã a spiritualitãþii româneºti, grav deterioratã de
evenimentele ultimilor ani.

Primul care a surprins cu mare exactitate cadrele
mobile între care se miºcã Mircea Eliade a fost Ion
Biberim în lucrarea Etudes sur la Litterature roumaineEtudes sur la Litterature roumaineEtudes sur la Litterature roumaineEtudes sur la Litterature roumaineEtudes sur la Litterature roumaine
contemporainecontemporainecontemporainecontemporainecontemporaine, Ed. Corymbe, Paris, 1937. Într-o
francezã impecabilã, Ion Biberi afirmã: „L’œuvre de
Mircea Eliade se trouve donc entre la tendance
universaliste, si l’on peut dire, et le souffle autochtone.
L’écrivain est solidement implanté dans le sol de la vie
roumaine et, à quelques exceptions près, il transpose
dans ses écrits les échos d’une conscience saturée de
l’atmosphère de la vie roumaine, mais familiarisé, en
même temps, avec les problèmes de la grande culture
européenne. Ainsi situé, Mircea Eliade nous offre la plus
authentique personnalité littéraire de notre génération”
(op.cit., p. 173-176).

Ne surprinde agreabil acuitatea observaþiei ºi pro-
funzimea analizei lui Ion Biberi, care-l revendicã elegant

Eliade resimte acut nevoia de a oferi strãinãtãþii
instrumente de lucru corespunzãtoare, care sã permitã
revelarea adevãratei feþe a României, a culturii ºi
spiritualitãþii ei. Ne întrebãm care ar fi fost astãzi starea
culturii române, dacã Eliade ar fi devenit ministru al
Culturii, sau mãcar ambasador într-o mare þarã, precum
SUA, Franþa sau Anglia...?!

Eliade se bucurã ca un copil la fiecare izbândã, mai
ales atunci când miza a fost România. Poate cã, de fapt,
acestea sunt adevãratele ºi singurele lui bucurii în exil,
sau în perioadele cât s-a aflat departe de þarã. Iatã ce
scrie familiei, din Portugalia: „Duminica trecutã am þinut
prima comunicare din folclorul românesc. Sunt mândru
cã sunt primul român cãruia i s-a fãcut aceastã cinste.
Cartea mea portughezã despre istoria românilor apare
mâine. E o mare bucurie pentru mine cã, în sfârºit, existã
ºi în limba portughezã o carte asupra României ºi istoriei
neamului românesc” (scrisoare datatã 8 aprilie 1943).

Aceleiaºi familii îi va dezvãlui, într-o scrisoare datatã
20 mai 1943: „Eu, însã, nu lucrez ca sã mã aprecieze cei
din þarã – ci ca sã fac cunoscutã România în strãinãtate.
Aceasta am izbutit cu vârf ºi îndesat (...)”. Iatã deci cã, în
cazul lui Eliade, a fost posibilã trecerea de la profetism
la misionarism. Eliade pare cã se aflã permanent în
misiune, cã are de apãrat valoarea cea mai de preþ a
acestui popor român – cultura ºi spiritul lui aparte, care îi
conferã un reconfortant sentiment de mândrie naþionalã,
de mândrie româneascã, care nu-l pãrãseºte niciodatã.

Unui amic scriitor, încercând sã pareze loviturile
nedrepte ale detractorilor, îi mãrturiseºte un alt aspect
demn de luat în seamã: „Pe mine, scriitor român, mã
intereseazã un singur lucru: ca literatura pe care am
scris-o în libertate, în þarã pânã în 1940 ºi în Occident
dupã 1945, sã circule ºi sã fie accesibilã tinerelor
generaþii, crescute exclusiv cu proza ºi poezia produsã
în conformitate cu normativele ocupantului”. Interesantã
este data acestei epistole: 17 octombrie 1970! Ocupantul
era regimul de sorginte strãinã, stalinistã, care inaugurase
teroarea ºi anumite normative, care aveau sã ducã la
pierderea libertãþii ocupaþilor. Conºtient de minciuna ºi
teatrul absurd jucat de rinocerii roºii, Eliade avertizeazã
asupra coruperii conºtiinþelor cu acele opere fabricate la
comanda regimului, împotriva efectelor dezastruoase
produse în conºtiinþele tinere neputându-se lupta decât
cu opere veritabile, cu literaturã adevãratã, ca cea scrisã
de el în libertate. Altfel spus, lipsa libertãþii de exprimare
atrage dupã sine imposibilitatea literaturii sau, ºi mai rãu,
aduce cu sine o pseudo-literaturã extrem de primejdioasã,
împotriva efectelor cãreia trebuie luptat pe orice cale, fie
ea ºi aceea a întoarcerii la literatura anilor susmenþionaþi,
la acea lecturã document, prin recursul la sursã.

De fapt, toatã viaþa lui Eliade este un soi de ilustrare
a Mitului veºnicei reîntoarceri, scriitorul întorcându-se în
permanenþã la izvoarele sale, la marile mituri ale neamului
sãu, cãci simte cã numai de aici îºi va putea extrage
seva de care are atâta nevoie pentru a-ºi continua Ope-
ra: o operã clãditã pe autenticul, specificul ºi sentimentul
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Eliade», sau: «La science fulgurante de Mircea Eliade,
qui surplombe…», ambele aprecieri fiind incluse în
volumul Pour l’HistoirePour l’HistoirePour l’HistoirePour l’HistoirePour l’Histoire, Ed. Academique Perrin, Paris,
1984,   p. 174 ºi 177.

Un alt nume de referinþã din cultura sec.XX: GeorgesGeorgesGeorgesGeorgesGeorges
GusdorfGusdorfGusdorfGusdorfGusdorf, declarã rãspicat: competenþele sale în domeniul
fenomenologiei religiei au fost consolidate de opera a
trei mari specialiºti în domeniu, printre care Mircea Eliade!

Din fericire, astfel de articole apãreau ºi în þarã. Astfel,
în 1928, Alexandru ElianAlexandru ElianAlexandru ElianAlexandru ElianAlexandru Elian, în revista „Vlãstarul”, scria:
„Mircea Eliade, în literatura ideologicã de dupã rãzboi, e,
fãrã putinþã de tãgãduire, cel mai distins reprezentant al
tineretului nostru gânditor. A adus cu sine, pe lângã
mãrturisirile sbuciumurilor sufleteºti, o netãgãduitã
frãgezime sufleteascã în scris, unitã cu un entuziasm ºi
o erudiþie rare”.

Cu doar doi ani mai târziu, în 1930, Mihail Polihroniade
afirma despre Isabelle ºi apele diavoluluiIsabelle ºi apele diavoluluiIsabelle ºi apele diavoluluiIsabelle ºi apele diavoluluiIsabelle ºi apele diavolului, cã: „(...) este
prima operã autenticã a generaþiei tinere ºi pentru cã
aduce în lumea literarã româneascã un suflu nou” (în
„Vremea”, III, 1930, aprilie 10, nr. 109, p. 5).

Cu competenþa-i strivitoare, PerpessiciusPerpessiciusPerpessiciusPerpessiciusPerpessicius confirmã
ºi el valoarea romanului respectiv, dar expliciteazã, la
modul discret subtil, cãrui fapt se datoreazã: în primul
rând, limbii române, se subînþelege, cãci într-o altã limbã
„aceastã dramã spiritualã, împletitã din culmi ºi prãpãstii,
din gând ceresc ºi terestru, din extaz ºi senzualitate, o
fuziune de contradicþii ºi atitudini paradoxale, subordonate
unei mari luciditãþi critice” (în „Cuvântul”, an VI, 1930,
iulie 30, nr. 1893, p, 1-2) nu ar fi fost posibilã. Afirmaþia
lui Perpessicius, deºi nu mai avea nevoie sã fie
demonstratã, ni se pare extrem de pertinentã din punctul
de vedere al traducãtorului dublat de un scriitor de limba
francezã, conºtient cã orice limbã strãinã îºi impune
propriile ei constrângeri, îngrãdind dramatic ºi dureros
libertatea de exprimare a autorului care scrie în acea
limbã fãrã a fi vorbitor nativ al acelei limbi.

O altã lucrare care a stârnit reacþii neaºteptat de pozitive
a fost MaitreyMaitreyMaitreyMaitreyMaitrey, despre care Mihail SebastianMihail SebastianMihail SebastianMihail SebastianMihail Sebastian, care o
considerã „cea mai frumoasã ºi mai tristã carte pe care
am citit-o”, de o „derutantã simplicitate”, afirmã: „(...) istoria
literarã româneascã va pãstra cartea aceasta pentru
nenumãrate argumente de ordin artistic” (Sebastian o fi
fost ºi el antisemit, de vreme ce apreciazã cartea unui
aºa-zis antisemit?!) (în „România Literarã”, II, 1933, mai
6, nr. 64, p, 1), iar PerpessiciusPerpessiciusPerpessiciusPerpessiciusPerpessicius spune atât de elevat, cã:
„a sporit cu unul seria miturilor erotice ale umanitãþii” (în
„Cuvântul”, IX, 1933, mai 14, nr. 2890, p.1-2).

Despre o altã carte, Întoarcerea din raiÎntoarcerea din raiÎntoarcerea din raiÎntoarcerea din raiÎntoarcerea din rai, un alt nume
scump nouã, Constantin NoicaConstantin NoicaConstantin NoicaConstantin NoicaConstantin Noica, avea sã declare: „E o
risipã de gânduri, probleme, momente epice, teme, tipi
ºi lucruri, cum mi se pare cã n-a mai întâlnit literatura
noastrã” (în „Convorbiri Literare”, 1934, februarie).

Cu parcimonia-i recunoscutã, George CãlinescuGeorge CãlinescuGeorge CãlinescuGeorge CãlinescuGeorge Cãlinescu
acceptã sã-i recunoascã meritele lui Mircea Eliade ºi în
domeniul literaturii, admiþând cã el este „(...) un stãpânitor
al talentului celui mai viguros, de la care putem aºtepta
capodopere...” (în „Adevãrul literar ºi artistic”, XIV, 1935,
decembrie 15, nr. 784, p. 9-10).

Ceva mai generos, vorbind despre HuliganiiHuliganiiHuliganiiHuliganiiHuliganii, MihailMihailMihailMihailMihail
SebastianSebastianSebastianSebastianSebastian declarã cã „(...) în d. Mircea Eliade, societatea
româneascã actualã îºi gãseºte romancierul capabil sã-i
exprime toate aspectele” (în „Rampa”, XVIII, 1935,
decembrie 21, nr. 538, p. 1 ºi 4).

Despre aceeaºi carte, care a stârnit cele mai nume-
roase reacþii, dar s-a bucurat ºi de cele mai elogioase

pe Mircea Eliade culturii române, recunoscând cât se
poate de onest, cã el aparþine, de fapt, marii culturi
europene ºi universale. La fel cum vorbeºte de româ-
nismul eliadian atunci când afirmã cã scrierile sale sunt
saturate de o atmosferã specific româneascã.

Tot la o editurã francezã apare volumul lui Bazil
Munteanu: Panorama de la Litterature roumainePanorama de la Litterature roumainePanorama de la Litterature roumainePanorama de la Litterature roumainePanorama de la Litterature roumaine
contempocontempocontempocontempocontemporaine raine raine raine raine (Ed. Le Sagittaire, Paris, 1938), în care
se spune, en toutes lettres: „Une âme qui, ayant fait ta-
ble rase des vérités acquises, s’efforce d’élever sur ces
ruines sa propre vérité. C’est l’homme seul parti à la
découverte de soi et de ses raisons d’être. (…) Son
témoignage vaut pour toute une jeunesse, qui est déjà
un peu celle d’hier”.

O altã dovadã a ataºamentului ieºit din comun a lui
Eliade faþã de tot ceea ce este românesc, ca ºi el, este ºi
faptul cã el amestecã, aºa cum remarca S. Ovid.
Crohmãlniceanu în lucrarea Literatura românã între cele Literatura românã între cele Literatura românã între cele Literatura românã între cele Literatura românã între cele
douã rãzboaie mondialedouã rãzboaie mondialedouã rãzboaie mondialedouã rãzboaie mondialedouã rãzboaie mondiale, „motive magice autohtone cu
practici oculte indiene”.

Cel mai frumos omagiu adus lui Mircea Eliade ni se
pare însã, cuvântul rostit de Marcel Lobet cu ocazia
primirii lui Mircea Eliade la Académie de Langue et de
Littérature Française de la Bruxelles, publicat în „Bulle-
tin de l’Académie Royale de Langue et Littérature
Française”, Tome LIV, no. 1, pp. 5-28: «Vous avez su
concilier la fidélité à vos origines et l’appel de
l’universalité. C’est un exemple que devraient suivre ceux
qui se replient sur un nationalisme aussi étroit que
farouche, en se fermant aux générosités de l’esprit sans
frontières. Ce qui est admirable, c’est que le savant, le
penseur et le mythologue ait pu mener de front une œuvre
scientifique d’une extrême complexité et, d’autre part,
une expérience romanesque dont le lecteur français ne
mesure pas toujours la haute signification/.../ Votre œuvre
romanesque offre deux aspects également attachants:
tantôt ce sont des fresques de l’inquiétude éternelle, tantôt
des récits fantastiques mettant en jeu les symboles et
les rites obscurs qui nous viennent du fond des âges».

Sã se fi înºelat oare în aºa mãsurã forurile academice
internaþionale, care se grãbeau sã-l facã membru pe
Mircea Eliade, ºi sã aibã dreptate acei bicisnici cu gura
mare, care nu înseamnã nimic în cultura lumii sau a
statelor lor?!

Este uluitor câte resurse gãsesc strãinii pentru a ne
recunoaºte meritele ºi cât de puþini sunt românii înºiºi
dispuºi sã recunoascã meritele unui alt român, voind
parcã sã ilustreze ºi sã apere, de o manierã nefericitã
însã, acel dicton sentinþã conform cãruia nimeni nu-i
profet în þara lui.

Au fost însã ºi români care au înþeles cã Mircea Eliade
a fost obsedat de România, nu numai de destinul ei în
lume, dar ºi de limba ei, precum VVVVVirgil Ieruncairgil Ieruncairgil Ieruncairgil Ieruncairgil Ierunca, al cãrui
articol dedicat lui Mircea Eliade în numãrul omagial al
revistei „Limite” (1986), se intitula chiar aºa: MirceaMirceaMirceaMirceaMircea
Eliade ºi obsesia RomânieiEliade ºi obsesia RomânieiEliade ºi obsesia RomânieiEliade ºi obsesia RomânieiEliade ºi obsesia României, sau un alt mare intelectual
român, Cicerone PoghircCicerone PoghircCicerone PoghircCicerone PoghircCicerone Poghirc, al cãrui studiu se intituleazã
Mircea Eliade – ctitor de culturã româneascãMircea Eliade – ctitor de culturã româneascãMircea Eliade – ctitor de culturã româneascãMircea Eliade – ctitor de culturã româneascãMircea Eliade – ctitor de culturã româneascã. Credem,
într-adevãr, cã acesta este cuvântul care i se potriveºte
cel mai bine lui Eliade…

Dacã acest entuziasm faþã de opera eliadianã ar fi
doar reacþia fireascã a românilor, s-ar putea crede cã
este doar un gest izolat, neconfirmat de strãinãtate. Faptul
însã cã nume mari, precum Pierre ChaunuPierre ChaunuPierre ChaunuPierre ChaunuPierre Chaunu se declarã
fascinat de beletristica lui Eliade ºi, fulgerat de ºtiinþa lui,
afirmã: «Je reste fasciné par les belles pages de Mircea
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ecouri critice, Pericle MartinescuPericle MartinescuPericle MartinescuPericle MartinescuPericle Martinescu considera cã: „Cu
aceastã carte, Mircea Eliade a intrat în categoria
scriitorilor mari universali” (în „Reporter”, Bucureºti, 1935,
decembrie 25, p. 2). Cã este aºa, sau cã ulterior s-a dove-
dit a fi altfel, important este cã aºa îl simþeau contempo-
ranii, destul de avizaþi, de cele mai multe ori, pentru a nu
greºi esenþial, ºi pentru a discerne, eventual, tare de
comportament gen antisemitism... Dacã ar fi fost aºa, cu
siguranþã cã aceºti mari oameni de culturã, scriitori ºi
critici literari, cu bunul simþ înnãscut al poporului român,
l-ar fi exclus ei înºiºi din viaþa literarã, cu atât mai mult
din istoriile literare...

Dacã Cicerone PoghircCicerone PoghircCicerone PoghircCicerone PoghircCicerone Poghirc l-a declarat atât de superb
„ctitor de culturã româneascãctitor de culturã româneascãctitor de culturã româneascãctitor de culturã româneascãctitor de culturã româneascã”, în publicaþia „Buna
Vestire” din 1937, iulie 7, la p. 2, Mircea Eliade este
declarat „ziditor. Un Meºter Manole al marilor destine”.
Aceeaºi revistã, în numãrul ei 182 din octombrie 1937,
apreciazã, la p.2: „În fenomenul spiritualitãþii româneºti,
Mircea Eliade e el însuºi un fenomen. Am sentimentul
cã, peste zece ani, el va fi considerat o indiscutabilã
valoare europeanã”. Aºa ºi avea sã fie, doar cã, de
curând, niscaiva deºtepþi, care se cred mult mai deºtepþi
decât cei care l-au apreciat la vremea lui pe Eliade, îi
contrazic cu atâta înverºunare pe aceºtia, încât vor sã-l
reducã pe Eliade la neant, sã-l îmbrânceascã în vidul
spoitorilor de (in-)culturã... De ce oare ? De ce oare nu
doar copiii spun lucruri trãsnite?...

P.Petre Ionescu, recenzând lucrarea lui Mircea Eliade
„Os romenos. Latinos de OrienteOs romenos. Latinos de OrienteOs romenos. Latinos de OrienteOs romenos. Latinos de OrienteOs romenos. Latinos de Oriente”, spune: „Dl. Mircea
Eliade a oferit publicului portughez o carte micã ºi
substanþialã, în care a trasat energic ºi simplu liniile
generale ale istoriei noastre politice, alãturi de o
concluziune privind profilul spiritual al poporului român”
(în „Revista Fundaþiilor Regale”, X, 1943, nr. 8, p. 462-
463).

Vorbind despre Mitul veºnicei reîntoarceriMitul veºnicei reîntoarceriMitul veºnicei reîntoarceriMitul veºnicei reîntoarceriMitul veºnicei reîntoarceri, EugenioEugenioEugenioEugenioEugenio
d’Orsd’Orsd’Orsd’Orsd’Ors apreciazã: „O carte de aur... E atât de mare bogãþia
ideilor pe care le conþine aceastã carte, atât de mare
noutatea ei,  (...) încât, odatã terminat textul, nu poþi sã
nu te reîntorci la el...” (în „Arriba”, Madrid, 1949, sept.
28).

Vorbind despre aceeaºi lucrare, Benedetto CroceBenedetto CroceBenedetto CroceBenedetto CroceBenedetto Croce se
confeseazã: „Sunt nevoit sã elogiez imensa ºi aleasa
erudiþie a autorului ºi luciditatea felului în care trateazã
problema” (în „Messagero”, 1949, oct.16).

Giovanni CavicchioliGiovanni CavicchioliGiovanni CavicchioliGiovanni CavicchioliGiovanni Cavicchioli, referindu-se tot la MitulMitulMitulMitulMitul, îl
aºeazã pe Eliade înaintea lui Jung: „Între descoperirile
lui Eliade ºi Jung, cele ale lui Eliade sunt chiar mai
importante” (în „Valori”, Bologna, 11 (1951), Jan.-Febr.,
nr.1, p.10-21). Scurt, percutant ºi la obiect, dar cât de
semnificativ este acest elogiu, în care nu se pomeneºte
nimic despre atât de vânturatul de curând antisemitism
al lui Eliade...

Celebrul André ThériveAndré ThériveAndré ThériveAndré ThériveAndré Thérive îl comparã cu un alt mare
romancier, nu mai puþin celebru: „Le philosophe roumain
bien connu se révèle ici un grand romancier, à qui il n’est
pas défendu de trouver une puissance balzacienneune puissance balzacienneune puissance balzacienneune puissance balzacienneune puissance balzacienne, en
même temps que des tendances à l’idéologie, commetendances à l’idéologie, commetendances à l’idéologie, commetendances à l’idéologie, commetendances à l’idéologie, comme
en présentent certains auteurs allemands, par exemple
Thomas MannThomas MannThomas MannThomas MannThomas Mann” (în „Rivarol”, Paris, 29 noiembrie).

Într-un articol intitulat «Mircea Eliade et la chronique
souterraine de l’humanite », Marcel LobetMarcel LobetMarcel LobetMarcel LobetMarcel Lobet vrea sã ne
convingã cã: «(...) on discerne peu à peu la démarche
d’un penseur de haut vol qui dépasse la littérature non
par l’érudition, mais par la remise en question de notre
univers mental. L’histoire des religions et l’ethnologie sont

pour l’écrivain roumain des zones de libération, des terres
franches où les idées sont plus vivantes que les
personnages de la fiction romanesques (…) Obéissant
à l’appel des sources, il veut faire œuvre de témoin» (in:
„Revue générale”, 1975, avril, p. 41-46).

Georges BalandierGeorges BalandierGeorges BalandierGeorges BalandierGeorges Balandier, în celebra revistã francezã „Les
Nouvelles Litteraires”, semneazã articolul «Mircea Eliade
– Chroniquer de l’humanité», în care ne surprinde cu
urmãtoarea frazã : «Une vie aussi exceptionnelleUne vie aussi exceptionnelleUne vie aussi exceptionnelleUne vie aussi exceptionnelleUne vie aussi exceptionnelle
s’exprime dans une œuvre qui ne l’est pas moinss’exprime dans une œuvre qui ne l’est pas moinss’exprime dans une œuvre qui ne l’est pas moinss’exprime dans une œuvre qui ne l’est pas moinss’exprime dans une œuvre qui ne l’est pas moins» (in:
nr. 2642 din 5 iulie 1978, p. 10). Sã nu-ºi fi dat nimeni
seama, pânã în 1978, cã Eliade era, chipurile, un mare
fascist ºi antisemit?! Oare cei care-l acuzã pe Eliade de
toate stupizeniile astea nu-ºi dau seama cã ridiculizeazã
ºi contrazic nume mari ale înaintaºilor lor?! Ca ºi reviste
de prestigiu, edituri de elitã, etc.?

O altã apreciere care ne-a încãlzit sufletul de român
este cea a lui Andre ClavelAndre ClavelAndre ClavelAndre ClavelAndre Clavel, în articolul intitulat «La face
cachee de Mircea Eliade»: „S’il est l’un des plus grands
érudits de ce temps, ce spécialiste de l’histoire des reli-
gions est aussi un romancier merveilleux. PourPourPourPourPour
présenter Mircea Eliade, les mots manquent toujoursprésenter Mircea Eliade, les mots manquent toujoursprésenter Mircea Eliade, les mots manquent toujoursprésenter Mircea Eliade, les mots manquent toujoursprésenter Mircea Eliade, les mots manquent toujours”.
De unde avea sã ºtie bietul Clavel cã noua Inchiziþie avea
sã gãseascã cuvinte, ba chiar din cele mai puþin amabile,
pentru a-l desfiinþa pe Eliade dupã moarte?! De ce oare
ignorã Inchiziþia asta de tip nou celebrul dicton românesc
„Despre morþi, numai de bine!”?! Sau n-or fi români? Ba
chiar anti-români?!

VVVVVirgil Ieruncairgil Ieruncairgil Ieruncairgil Ieruncairgil Ierunca, în celebrul numãr din Cahier de l’HerneCahier de l’HerneCahier de l’HerneCahier de l’HerneCahier de l’Herne
dedicat lui Mircea Eliade, ne reaminteºte nouã, românilor
cã Eliade nu a încetat o clipã sã aparþinã culturii româneºti,
cã nu ne-a pãrãsit nicicând, iar Occidentului îi reveleazã,
dacã mai era nevoie – dacã nu cumva el înþelesese demult
acest adevãr – cã: «Cette attitude paradoxale du chrétien
qui accepte l’Histoire et la nie en même temps, espérant
le salut hors d’elle et même contre elle, sera doublée chez
Mircea Eliade d’une nostalgie de la solution archaïque et
d’une hantise du passé de son propre pays, à ce point
accablé et surchargé d’histoire (…)» (op.cit., p.139). Avem
oare motive sã-l bãnuim ºi pe Virgil Ierunca de antisemitism
sau de naivitate, aºa cum nu-l putem bãnui de aºa ceva
nici pe Mihail Sebastian?!

În final, cheia enigmei: „Naþionalismul nu e numai
marea iubire pentru morþii ºi pãmântul nostru, ci este,
mai ales, setea de eternitate a României. Nu iubeºti numai
tot ce a fost al strãmoºilor tãi ºi ce este încã al tãu – ci
vrei ca acest tot sã fie în eternitate, sã rãmânã peste ºi
dincolo de istorie. Îþi iubeºti þara ºi neamul, pentru cã ºtii
cã numai aºa vei putea rãmâne ºi tu, aici, în istorie, legat
ºi pãstrat de pãmânt” (op. cit., p. 127).

Iar pe pagina 128, continuã: «Existã o sete de
eternitate în fiecare om, sete pentru neamul ºi þara lui.
Dar existã ºi o altfel de eternitate : un salt dincolo de
istorie, prin care o þarã ºi un neam intrã ºi rãmâne în
eternitate. Un salt pe care l-a fãcut vechea Grecie, Italia,
Franþa, Anglia, Germania, Rusia. (…) Poate fi o mai vastã
ºi mai legitimã mândrie a unui neam decât saltul acesta
dincolo de istorie, intrarea aceasta în eternitate printr-o
mare creaþie spiritualã, care poartã cu ea toate virtuþile
rasei?».

Detractorii lui (ºi ai neamului românesc) ar trebui sã
ºtie cã, în deºertul creat de disoluþia valorilor, de
degenerescenþa omenescului, Mircea Eliade este cel mai
însetat român, purtat de veºnicul miraj numit România,
singurul centru spre care-ºi doreºte sã înainteze, în voia
speranþei ºi a luminii.
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ROMANUL „ZBATERI” DE TOMA SPÅTARU

Vlad SorianuVlad SorianuVlad SorianuVlad SorianuVlad Sorianu

Motto: „Nu-s aça de simpli Æåranii! i se pare lui azi. Lui Gligore i se
pårea cå-i o maçinå puternicå, strivitoare...”

TTTTToma Spåtaruoma Spåtaruoma Spåtaruoma Spåtaruoma Spåtaru

S-au editat în ultimii ani felurite dicÆionare, sinteze,
culegeri de cronici literare, consacrate literaturii române
postbelice. Nu çtiu ca în vreuna din aceste lucråri – utile,
desigur – så existe numele scriitorului Toma Spåtaru, cu al
såu roman intitulat ZbateriZbateriZbateriZbateriZbateri, apårut la E.S.P.L.A., în 1958. Çi
totuçi, este o creaÆie net superioarå faimosului DesculÆDesculÆDesculÆDesculÆDesculÆ, al
lui Zaharia Stancu sau unora dintre prozele, pe atunci în mare
vogå, ale lui Petru Dumitriu; ca så nu mai vorbim de alte
nume la modå în anii ’50. Constituia o replicå moldoveanå,
parcå mai autenticå epic çi istoric, datå, fårå nici o intenÆie
polemicå, volumului I al MoromeÆilor MoromeÆilor MoromeÆilor MoromeÆilor MoromeÆilor lui Marin Preda.
Oricum, amândouå puteau fi considerate niçte palme
usturåtoare peste obrazul fåcåtorilor teoretici çi practici de
realism socialist, aplicat problematicii literare rurale.

Totuçi, MoromeÆii MoromeÆii MoromeÆii MoromeÆii MoromeÆii (vol. I) s-a bucurat de toatå bunåvoinÆa
oficialå, în momentul apariÆiei. De ce? Pentru cå înfåÆiça
imaginea unui sat în descompunere. CivilizaÆia Æåråneascå –
cum bine observå Al. Çtefånescu – era prezentatå ca fiind pe
cale de dispariÆie. ïn timp ce Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri este un elogiu al
resurselor de supravieÆuire a civilizaÆiei rurale. Toma Spåtaru
nu cultivå nostalgia dupå un sat pe ducå, ci, iubindu-l patetic
çi crezând în supravieÆuirea lui, propune o imagine vie a
resurselor sale de capitalism individual. Aproape totul este
aici potrivnic aspectelor economico-sociale çi morale, care
så pregåteascå Æårånimea pentru soluÆia colectivistå,
depersonalizantå. ïn Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri se contureazå imaginea stenicå
a unor indivizi îndârjiÆi, capabili så modernizeze cu mijloace
personale agricultura sau, oricum, så-i menÆinå un tonus
ecomic semnificativ. Nu era excluså nici asocierea
cooperatistå, dar nu prin desfiinÆarea silnicå a proprietåÆii
individuale. Perspectiva este a ivirii unei påturi de proprietari
rurali mai cuprinçi, capabili så aducå satul românesc la un
nivel competitiv economic.

...Deçi se înregistreazå o anume acutizare oficialå
discursului filosovietic (acum are loc retragerea ultimelor
unitåÆi ale Armatei Roçii din România) çi a persecuÆiilor pe
motive ideologice, momentul ’58 nu era totuçi neprielnic unui
succes de preså çi de public al romanului Zbateri. ïntâmplåriZbateri. ïntâmplåriZbateri. ïntâmplåriZbateri. ïntâmplåriZbateri. ïntâmplåri
din MândruÆa din MândruÆa din MândruÆa din MândruÆa din MândruÆa (cum sunå titlul complet al cårÆii). Pe lângå
virtuÆile sale artistice incontestabile çi dincolo de subtextul
care, am våzut, pleda subtil pentru satul întemeiat pe
gospodåria individualå, romanul era destul de abil – deçi nu
ostentativ – „asigurat” çi în ce priveçte implicaÆiile politico-
ideologice ale subiectului. Ce-i drept, aici nu întâlnim un
personaj – comunist declarat – ca Æåranul sårac æugurlan,
care îi confiscå puçca çefului de post, cucerind admiraÆia
såråcimii din satul lui Moromete. Ceea ce, în treacåt fie spus,
este de o spectaculozitate nu doar naivå ci çi nevrednicå. ïn
MândruÆa, satul „întâmplårilor” narate pe cât de obiectiv, pe
atât de cuceritor, „lupta de claså” nu e nici pe departe aça de

simplist politizatå, chiar ideologizatå, ca în DesculÆDesculÆDesculÆDesculÆDesculÆ, parÆial
çi în MoromeÆiiMoromeÆiiMoromeÆiiMoromeÆiiMoromeÆii. De fapt, în MândruÆa nu se poate vorbi de
„lupte”, ci de o competiÆie între individualitåÆi puternice. Sunt
çi aici boieri – chiar mai mulÆi, mai bogaÆi çi mai diferenÆiaÆi
decât în alte romane ale vremii. FuncÆioneazå çi aici postul
de jandarmi, cu çeful såu, care e mult mai aspru çi mai aro-
gant decât cel din Siliçtea lui Marin Preda. Dar ascendentul
decisiv al Zbaterilor Zbaterilor Zbaterilor Zbaterilor Zbaterilor îl reprezintå pe de o parte limba, de o
remarcabilå bogåÆie çi culoare – amintind de marii stiliçti
moldoveni ai prozei noastre – iar pe de alta, forÆa de evocare,
impresionantå prin expresivitate, a unui sat prosper, de o
complexitate paradigmaticå pentru relaÆiile çi tipologia umanå
din colectivitatea respectivå. Pare un eçantion rural de
realitate româneascå din anii ’30. Aici politica multipartinicå
interbelicå nu e discutatå cu pitorescul hazos-superficial de
la fieråria lui Iocan, nu e caricaturizatå grotesc, precum în
interminabilul ciclu DesculÆDesculÆDesculÆDesculÆDesculÆ. La MândruÆa, politica e fåcutå,
tråitå çi înÆeleaså dinlåuntrul satului, nu dupå ziare sau
„propagandiçti” stråini ori de-ai locului. De aceea localnicii
nu o trateazå ca pe un pretext de glume gratuite ci o analizeazå
cu gravitate, o valorificå inteligent, ca pe un instrument
folositor pentru viaÆa lor cotidianå. „Vezi tu ce-i politica, måi
Sandule? spune un Æåran. Nu mai çtii cum s-o faci”. Sau
„boierul GånuÆå”, meditând cu nåduf la mândruÆenii lui: „Çtiau
så facå politicå çi-o fåceau mai bine ca el, çtiau så se
înståreascå, så nu mai aibå nici un fel de nevoie de el... se
ridicau de la påmânt îndråzneÆi, înlånÆuiÆi în rudenii de sânge,
tot mai tari, pe måsurå ce îi scådea lui puterea”. Simplificårile
primitive – cu Æårani abrutizaÆi, umiliÆi în fel çi chip de boieri
çi de „chiaburi” – sau amestecul de båçcålie çi såråcie
generalizatå, de pitoresc facil çi de tensiune continuå din
cauza nevoii de påmânt, sunt înlocuite, în ZbateriZbateriZbateriZbateriZbateri, prin relaÆii
pragmatice între oameni cu un spirit practic firesc. Ei tråiesc
mai bine sau mai råu, dar întotdeauna cu sentimentul
demnitåÆii çi al libertåÆii. Fie cå sunt „boieri”, gospodari
fruntaçi ai satului, precum Gheorghe a lui Radu, Gligore,
Ion Ailenei, morari cuprinçi, „subversivi” de extremå dreaptå
sau stângå („bolçåvici”), toÆi alcåtuiesc o lume dinamicå – nu
o datå tråind drame zguduitoare – dar în esenÆa ei intimå –
calmå, echilibratå, cu dragoste organicå de locurile natale, de
obiceiurile moçtenite çi, desigur, dornici de påmânt. Dar la
MândruÆa de pe dealurile din stânga Siretului mijlociu,
påmântul e dråmuit. Çi totuçi nu e nimic excesiv, pânå la
patologic, în nevoia lor de ogoare, ca la alÆi romancieri ai satului
interbelic. æåranii, despre care aflåm cå au fost împroprietåriÆi
dupå Primul Råzboi Mondial – „boierii” alegându-se cu moçiile
substanÆial ciuntite, – nu açteaptå ahtiaÆi så le mai întregeascå
cineva påmânturile, din senin. Ei se „zbat” så cumpere sau så
ia în parte påmânt, împrumutå bani de la bånci. ïngrijoraÆi cå
loturile li se îngusteazå cu fiecare cåsåtorie, cautå çi alte afaceri
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din care så-çi completeze veniturile. De aceea este eronatå –
cel puÆin din punctul de vedere al acestui romancier, prea bine
familiarizat cu problemele Æårånimii – poziÆia lui Çtefan Zeletin,
exprimatå în „Partidul poporului – program”: „æåranul de azi
– spune autorul memorabilului studiu Burghezia românå çiBurghezia românå çiBurghezia românå çiBurghezia românå çiBurghezia românå çi
neoliberalismul neoliberalismul neoliberalismul neoliberalismul neoliberalismul – e deopotrivå lipsit de minte luminatå, ca çi
de spirit comercial. El munceçte numai pentru el însuçi çi ai
såi, restul societåÆii nu intrå în orizontul såu. De aceea
agricultura noastrå, de când soarta ei a fost puså exclusiv în
mâinile Æårånimii, a pierdut valoarea ei comercialå de dinainte
de [primul] råzboi [mondial]”. ïn schimb avea perfectå dreptate
– inclusiv în ce privea satul de atunci – când scria în acelaçi
text: „Noi nu intråm azi nici în era cooperatistå, nici socialistå:
noi ne îndreptåm cu pânze pline spre era capitalistå”.

Tipurile umane din roman, altfel memorabile, nu sunt çi
exotice sau burleçti, nu le arde mereu de glume ori, dimpotrivå,
de harÆå. ïn acest roman e, poate, mult realism cu accente
expresioniste, alteori apropiindu-se de sociologism. Poate cå
sunt prea multe personaje principale, ceea ce face så nu se
impunå, cu pregnanÆa lui Ilie Moromete, nici unul anume.
Impresia generalå, care se creeazå, este a unei clase sociale
solidare plinå de vitalitate, deschiså prefacerilor înnoitoare,
de o hårnicie neistovitå, cu un viitor strålucit. ComponenÆii
såi ar fi devenit fermierii prosperi, care susÆin, în Æårile
dezvoltate, economia agrarå çi industria legatå de ea.
Colectivizarea forÆatå a dat înapoi satul românesc, mentalitatea
europeanå a agricultorului român, cu cel puÆin jumåtate de
veac. Desigur, criticii literari nu sunt obligaÆi så-i invoce, în
asemenea cazuri, pe sociologii agrari: dar se poate spune så
Siliçtea lui Moromete – ca çi alte mii çi mii de gospodårii
Æåråneçti interbelice – trecea prin chinurile metamorfozei
capitaliste. Din punct de vedere istoric nu era nimic romantic
sau tragic în faptul cå o micå „exploataÆie agricolå”, cu mulÆi
moçtenitori, trebuia så creascå sau så piarå. De aceea perso-
najele de viitor erau cei asemenea detestatului vecin al lui
Moromete, care îçi consolideazå puterea economicå a
gospodåriei, pentru a rezista la confruntårile impuse de piaÆa
capitalistå.

...Nu mi-am propus så fac neapårat comparaÆie cu alte
lucråri dedicate satului românesc de pânå la colectivizare.
Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri a apårut cu trei ani mai târziu decât primul volum al
MoromeÆilorMoromeÆilorMoromeÆilorMoromeÆilorMoromeÆilor, cu nouå ani dupå Mitrea Cocor Mitrea Cocor Mitrea Cocor Mitrea Cocor Mitrea Cocor çi cu zece dupå
întâia variantå a faimosului DesculÆDesculÆDesculÆDesculÆDesculÆ. Romanul lui Toma Spåtaru
face parte dintr-o tetralogie: tot ciclul urma så aparå pânå prin
1961-1962. Sigur, lectura primului volum aståzi, este altceva
decât cu aproape 50 de ani în urmå. Nu pentru cå romanul
ïntâmplåri din MândruÆaïntâmplåri din MândruÆaïntâmplåri din MândruÆaïntâmplåri din MândruÆaïntâmplåri din MândruÆa s-ar dovedi datat. Nici nu poate fi
vorba de o „învechire” a concepÆiei epice sau a stilului.
Impresia de prospeÆime çi autenticitate a limbii, a tipologiei
umane, voiciunea nedomolitå a atmosferei în care se consumå
poveçtile sunt aceleaçi ca la apariÆie. Iar dacå vor fi editate çi
celelalte volume råmase dupå decesul din 1985 al scriitorului
(de la a cårui naçtere s-au împlinit, în noiembrie 2002, 100 de
ani), cititorii obiçnuiÆi, criticii literari se vor putea convinge cå
romanul Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri – fie çi numai prin acest prim volum, dar cu
atât mai mult ca tetralogie – ar fi putut, categoric, så punå în
umbrå multe proze la mare preÆ pe atunci, dedicate agriculturii
interbelice. ïn ansamblu, literatura satului românesc ar fi fost
nevoitå så Æinå seama de cota la care înålÆase ZbateriZbateriZbateriZbateriZbateri proza
despre Æårani.

Cine a fost criticul Olmazu?Cine a fost criticul Olmazu?Cine a fost criticul Olmazu?Cine a fost criticul Olmazu?Cine a fost criticul Olmazu?

Din påcate, romanul lui Toma Spåtaru a avut o viaÆå foarte
scurtå în libråriile vremii. Dovadå cå editorii de meserie mizau
pe un succes cel puÆin public, constå în faptul cå, deçi autorul
era ca çi necunoscut, E.S.P.L.A. l-a tipårit în peste 10.000 de
exemplare. Iar ecourile în cercurile de cititori cultivaÆi – cel
puÆin din Bucureçti – au fost entuziaste. Dar criticii de serviciu
ai realismului socialist vegheau cu stråçnicie. Ca nu cumva
så apuce a scrie despre roman vreun naiv de bunå credinÆå,
din afara cercului de cerberi specializaÆi, cunoscutul critic...
Olmazu(?!) a inserat în „Gazeta literarå” (oficiosul literar al
puterii) o notå nici scurtå nici lungå, în care cu duritate rar
întâlnitå chiar pe atunci, „desfiinÆa” fårå argumente literare
romanul lui Toma Spåtaru. Ar fi ridicol så ne întrebåm cine
era marea autoritate esteticå Olmazu çi nu mai çtiu cum (o
iniÆialå, fireçte). Era clar cå e un pseudonim redacÆional de
circumstanÆå; sub perdeaua lui se consuma denunÆul colectiv
al unor critici specializaÆi în asemenea execuÆii, de la „Gazeta
literarå”, precum S.Fårcåçan, Ov.S.Crohmålniceanu, Traian
Çelmaru, M.Novicov ejusdem farinae. Dar chiar çi aceçtia
çi-au dat seama, probabil, cå e vorba de o acÆiune
compromiÆåtoare profesional çi atunci au „bågat în faÆå”
autoritatea unei publicaÆii, în font, de partid. ïn plus, lucrurile
fuseserå pregåtite çi la Securitate, unde Toma Spåtaru era
sub observaÆie, dupå un „sejur” de aproape trei ani (1952-
1954), la Canal. ïn lipsa oricårei çanse de a se apåra, autorul
çi romanul såu au fost sacrificaÆi fårå çovåialå, iar anul
urmåtor, în 1959, romancierul avea så fie din nou arestat çi
închis pentru cinci ani la Aiud. Pe scurt, tirajul Zbaterilor Zbaterilor Zbaterilor Zbaterilor Zbaterilor a
fost retras din librårii çi „topit”, iar bibliotecile care
achiziÆionaserå exemplarele din roman le-au trecut la index.

A fost un caz tipic de anihilare a unei creaÆii artistice
autentice, cu mijloace poliÆieneçti. Faptul cå în anul 2001
Editura Cartea Veche, cu sprijinul Ministerului Culturii çi
Cultelor (redactor Florica Buzinschi, coperta Dan Stancu,
cuvânt înainte Eugen Budåu) çi-a adus aminte de carte este
demn de toatå lauda, înså çi de mirare, atâta timp cât istoriile
literare o dåduserå uitårii. Aceastå omisiune se cuvine
corectatå, fiindcå nu e vorba doar de o nedreptate, ci de o
greçealå de documentare istoricå.

Autorul çi operaAutorul çi operaAutorul çi operaAutorul çi operaAutorul çi opera

Toma Spåtaru este pseudonimul preotului Constantin
R.Criçan, nåscut la 16 noiembrie 1902 în Buda-Corbeni, pe
lângå Tecuci. A avut, cum se spune, o dublå calificare:
absolvind Çcoala Normalå de învåÆåtori din Bârlad çi apoi
Seminarul Teologic de la Huçi, era deopotrivå preot çi învåÆåtor.
ïncepe çi Facultatea de Teologie din Bucureçti, dar dupå doi
ani renunÆå: era prea solicitat în parohie (lângå Moineçti), fiind
concomitent învåÆåtor. Pe deasupra, îçi cultivå pasiunea pentru
activitåÆi culturale, îndeosebi pentru literaturå çi publicisticå.
ïntre 1932- 1940, cu multe întreruperi, editeazå la Moineçti o
revistå de culturå, numitå „Orientåri”. Din activitatea lui de
creaÆie, specificå acestei perioade, se pot cita scrieri cu caracter
literar, articole publicate, dar çi numeroase versuri, nuvele çi
romane inedite, care îçi açteaptå cercetåtorii.
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Dincolo de toate acestea råmâne înså problema opÆiunilor
sale politice interbelice. Asemenea altor tineri intelectuali din
aceastå perioadå, preotul C.R.Criçan intrå sub influenÆa
miçcårii lui C.Z.Codreanu. Dupå izgonirea de la putere a
legionarilor va primi o parohie în apropierea Bacåului. ïn
perioada activitåÆii sale culturale moineçtene çi-a fåcut prieteni
printre intelectualii evrei, unii cu simpatii çi activitåÆi ilegale
comuniste. Pe care a putut, i-a ajutat så treacå mai lesne de
persecuÆiile antisemite. De aceea nu e de mirare cå, îndatå
dupå 23 august 1944, îl gåsim în plinå activitate obçteascå,
organizând comitete såteçti pentru reforma agrarå çi activitåÆi
culturale de maså. De asemenea este prezent în presa regionalå
çi centralå, se manifestå în cadrul cenaclului de pe lângå ziarul
regional de partid... Toate acestea, pânå la 15 aprilie 1952,
când este trimis pentru doi ani çi jumåtate la Canal. Dupå
întoarcere îçi continuå misiunea de preot, concomitent cu
preocupårile de scriitor pentru sertar. Probabil cå partea cea
mai mare din Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri a fost finalizatå între 1954 çi 1959, când
este din nou închis, pânå în 1964. ïn mod cert „Olmazu” çi
comp. se aflå la originea acestei a doua areståri a scriitorului,
care îçi vedea de parohia lui çi de literaturå. Ba chiar judecând
dupå publicarea cårÆii, dupå vizitele unor scriitori çi ziariçti
din Bucureçti, care îi solicitau colaborarea, puteam spera cå
scriitorul se reabilitase. Dar „prietenii” de la „Centru” çtiau cå
el ar putea så scape supravegherii, ieçind în librårii cu o nouå
surprizå de proporÆii. Pentru a evita orice risc, este trimis din
nou la închisoare politicå, de astå datå pe cinci ani. Atunci
i-au fost confiscate çi toate manuscrisele din caså, inclusiv
cele patru volume ale ZbaterilorZbaterilorZbaterilorZbaterilorZbaterilor.

ïntors din noua detenÆie, ocupå altå parohie. ïncearcå så
mai tipåreascå lucråri literare (ajutat de Paul Anghel, cu care
avea o veche prietenie). Dar poliÆia politicå româneascå nu
încetase urmårirea scriitorului, de aceea nu mai izbuteçte så
publice nimic semnificativ.

Un episod elocvent, în aceastå privinÆå, îl reprezintå
încercarea lui Toma Spåtaru de a fi jucat pe scena Teatrului
Bacovia cu o pieså de teatru, apårutå prin 1938 în revista
„Orientåri”. A urmat un çir de întrevederi pentru discuÆii cu
autorul, inclusiv o reuniune acaså la scriitor, urmând cå
continuåm analiza propunerii într-un cadru intim. Aici, înså,
totul era pregåtit – fireçte, fårå çtirea gazdei, – pentru
transmisiunea „în direct” a discuÆiilor. Drept urmare, în
primåvara anului urmåtor, 1976, s-a declançat la Securitatea
båcåuanå o mare anchetå, cu forÆe de la Bucureçti. Au fost
implicaÆi mai mulÆi dintre cei prezenÆi la întâlnirea „intimå” de
la Toma Spåtaru. Concluzia celor supuçi acestui abuz grosolan
al poliÆiei politice nu putea fi decât cå, un scriitor care îçi
ispåçise cu vârf çi îndesat o greçealå din tinereÆe – çi care cu
20 de ani în urmå publicase un roman capabil, în condiÆii
normale, så impunå un nou canon în proza despre satul
românesc – nu avea voie nici måcar så calce într-o instituÆie
artisticå. Ba era un delict chiar çi vizitarea lui, menÆinerea unei
vechi prietenii literare cu el. Poate cå tema ar fi fost potrivitå
pentru un roman dedicat „obsedantului deceniu”. Oricum, se
confirma o datå în plus cå abuzurile çi excesele de zel ale
poliÆiei politice româneçti au continuat çi dupå acel deceniu.

***
Recitind volumul de faÆå, mi se confirmå din nou

convingerea cå tetralogia Zbateri. ïntâmplåri din MândruÆaZbateri. ïntâmplåri din MândruÆaZbateri. ïntâmplåri din MândruÆaZbateri. ïntâmplåri din MândruÆaZbateri. ïntâmplåri din MândruÆa,
ar fi putut influenÆa sensibil soarta romanului românesc de

dupå råzboi. Acest prim volum se compune din nouå pårÆi
apreciabile çi excepÆionale nuvele de sine ståtåtoare. ïn afara
ultimului capitol, ele sunt intitulate cu numele unor personaje
pregnante din carte. De aceea nu existå un erou principal em-
blematic. TendinÆa lui Toma Spåtaru pare a fi cåtre romanul-
frescå socialå, alcåtuitå din episoade care se întretaie, pentru
a sugera diversitatea socialå çi tipologicå umanå. El nu
promoveazå un personaj-simbol, menit så întruchipeze o
categorie umanå, în jurul cåreia graviteazå întregul epos. Dacå
existå un „personaj central”, acesta este însuçi satul MândruÆa.
El se impune ca un topos universal, cu toate „zbaterile”,
zguduirile care fråmântå din vechime viaÆa umanå. Aici se
întâmplå – redus la scarå – tot ce preocupå restul lumii.
Abordarea e una modernå. Viziunea romancierului asupra vieÆii
este largå çi corelatå cu o tipologie de mare diversitate,
fragmentatå în funcÆie de ipostaze ale unei existenÆe parcå
anistorice (deçi se precizeazå cå e vorba de anii ’36 - ’37).
Oricât de realiçti çi informaÆi în legåturå cu chestiunile politice
care îi privesc, Æåranii lui Toma Spåtaru nu-çi abandoneazå
condiÆia lor, psihic çi moral atemporalå. ïn MândruÆa sunt
atotputernice ritualurile stråvechi ale nunÆilor, ale sårbåtorilor
religioase, ale muncilor agricole, ori conflictele mocnite pentru
vreo dragoste nefericitå sau pentru påmânt. Dar realul nu se
potenÆeazå faulknerian prin fantastic, ci prin propriile latenÆe
tradiÆionale. Raporturile dintre oameni sunt dominate de
ierarhiile prestigiului material çi politico-administrativ, de
priceperea de a face avere, de a negocia cu autoritåÆile çi cu
„boierii”, de a dovedi agerime çi hotårâre în momente
dramatice. æåranii cultivå deci relaÆii sociale întemeiate pe
individualismul lor congenital. NaraÆiunea este atotputernicå,
iar textul musteçte de sevå existenÆialå. Verbul auctorial se
Æine mereu pe urma realului, captându-l într-o expresie care
tråieçte prin gesturile çi vorbele personajelor, dar çi
dirijându-le, zåmislind viaÆa prometeic, reconstituindu-i
înÆelesurile. Chiar denumirile de localitåÆi çi locuri, pânå çi
numele sau poreclele oamenilor au o plasticitate inimitabilå.
ïn ele se contopesc gluma benignå çi maliÆia, tendinÆa
sancÆiunii morale sau gratuitatea ludicå. Amestecul de lirism
çi detaçarea obiectivå transformå povestirea într-o provocare
continuå. Romancierul descrie locurile cu farmec afectiv, dar
çi cu un soi de nåduf pentru neputinÆa oamenilor de a fi pe
måsura plaiurilor natale. Marea prozå româneascå îçi aflå aici
ecouri filtrate, cårora autorul contemporan le adaugå precizia
hiperrealistå a reconstituirii. Toposul se conjugå cu o
cronologie la fel de minuÆioaså, în care oamenii se comportå
cu o autenticitate înnåscutå. Nu întâlnim personaje „sucite”,
autorul refuzå tipologia bizarå sau realitåÆile transfigurate ab-
surd-parabolic. Oamenii tråiesc natural çi lucid, „fiecare în
felul lui. Dupå timp çi dupå fire”, cum spune Çchiopu
(Gheorghe a lui Radu); e o lume ruralå plinå de trecut, dar
statornicitå într-un moment interbelic trepidant. Despre Æåranii
„moromeÆieni” s-a spus cu îndreptåÆire cå sunt maturi politic,
fiindcå se întâlnesc pentru a comenta sarcastic articole din
ziar. Såtenii din Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri nu numai cå interpreteazå perspicace
politica vremii, dar tråiesc çi muncesc într-un mediu populat
de acte politice complexe. ïn MândruÆa este reprezentat (oficial
sau subversiv) întreg spectrul politic românesc al anilor ’30,
iar Æåranii dezbat adesea adevårate probleme de tacticå çi
strategie social-politicå. Se poate vedea astfel cât de exact
intuiesc ei programele partidelor. Atitudinea lor då la ivealå
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spontan, subtile criterii de orientare çi supravieÆuire civicå,
de tacticå a „opÆiunilor”, în temeiul cåreia nu mizeazå nici pe
extremismul de dreapta, nici pe cel de stânga (deçi romanul
plåteçte, în aceastå din urmå privinÆå, un oarecare tribut
inevitabil, dar, cum s-a våzut, inutil pentru soarta romanului).
Atât Æåranii mai avuÆi sau mai såraci, cât çi „boierii”, iau în
calcul partidele care dominau în general viaÆa politicå
interbelicå (liberalii sau Æåråniçtii, cu numeroasele facÆiuni
în care erau divizaÆi). Pânå în 1938, când regele Carol al II-lea
înlocuieçte pluripartidismul cu un partid unic (dar despre
acesta va fi vorba în volumele urmåtoare ale ZbaterilorZbaterilorZbaterilorZbaterilorZbaterilor).
Pentru Gheorghe a lui Radu politica lucidå e arta care îndeam-
nå la coexistenÆå çi înÆelegere, nu la „luptå de claså”. Dacå
admite confruntarea, ea este una democraticå, a intuiÆiilor çi
adaptabilitåÆii sociale: „nu se gândea decât la alegeri, la
planuri ascunse...” Un capitol tensionat çi plin de semnificaÆii
social-psihologice, prin varietatea întâmplårilor çi a implica-
Æiilor umane, este cel de al treilea („Fata lelii Mårioara”). Deçi
la un moment dat elementele etnografice – legate de cere-
monialul folcloric al nunÆilor de pe Valea Zeletinului
(«Meletin» îi spune „codificat” autorul) – devin redundante
printr-un documentarism baroc, totuçi capitolul devine mai
tensionat cu fiecare paginå. ïn centru se aflå conflictul
deschis pentru zestrea Polixeniei, fiica lui FråÆiman. Acesta
este unul dintre Æåranii cei mai înståriÆi, iar Gligore Coman,
pretendentul la mâna fiicei lui – un tânår vrednic çi chipeç,
dar sårac. El pretinde ca zestre atât de mult påmânt, încât så-
l determine pe FråÆiman så refuze, pentru ca el så råmânå cu
Maria, pe care o îndrågise între timp. Ruptura brutalå a
logodnei råscoleçte tot satul, ilustrând încå o datå relativitatea
împårÆirii lui în bogaÆi çi såraci. Iatå, de pildå, ce gândeçte
boierul GånuÆå despre acest fapt fårå precedent: „Dacå unul
ca Gligore då cu piciorul la atâta avere pentru o fatå frumoaså,
începe så nåpârleascå MândruÆa. ïçi schimbå perii. Ies alÆi
oameni... Dacå a fåcut unul ca Gligore asta, tot ce este mai de
neînchipuit pentru un mândruÆan, o mai poate face çi altul, çi
Gligore mai poate face çi altele ca asta. Çi toÆi ca el”. Dintr-un
asemenea exemplu, dar çi din multe altele se poate vedea cå
mentalul Æåranilor lui Toma Spåtaru este în prefacere continuå,
el constituie, împreunå cu realitåÆile materiale, un organism
viu, deschis înnoirilor din interior, adicå pornind de la indivizi.
Dar autorul oglindeçte un spectru larg de påreri çi atitudini,
ca într-un sondaj de opinie, convertind vocea satului în
meditaÆie auctorialå. Chiar când, asemenea lui Moç Stan,
açteaptå o altå împroprietårire, sau se aratå revoltaÆi cå „din
cauza opoziÆiei boierilor çi a lucråtorilor de la Comitetul Agrar”,
împroprietårirea din 1921 s-a încheiat pe alocuri abia în 1929,
Æåranii nu cultivå sentimente sediÆioase, nu råzbate din
nemulÆumirea lor o atitudine de confruntare „de claså”, care
så desfiinÆeze pe cei mai avuÆi. Temeiul atitudinii celor mai
såraci constå în instinctul primar de a-çi salva gospodåria
proprie çi – de ce nu? – în cele din urmå de a se „cåpåtui”.
Ideea o exprimå Gligore: fåcând o tranzacÆie abilå, prin care
achiziÆioneazå pe credit o pådure de exploatat, un consåtean
crede cå are så-i facå „så crape pe ceilalÆi”.  Gligore råspunde:
„Eu n-am luat-o så crape ei, bade. Eu am luat-o så nu cråp eu.
Pânå una-alta, trebuie så råzbim pe undeva”. Episodul
ilustreazå setea fireascå a Æåranului de a scåpa de såråcie prin
munca la plug sau prin afaceri. Gligore nu se gândeçte „så-i
beleascå pe cei bogaÆi” – cum îl sfåtuiesc unii consåteni „de

stânga” extremå – ci încearcå så-çi depåçeascå cinstit condiÆia
modestå. El „îçi då seama înså çi cå averea-i o sarcinå. Cine
are, trebuie så çtie s-o ståpâneascå. Averea-çi cautå ståpânul,
ca çi muierea bårbatul. Nu-i eçti ståpân, te då la o parte”. æåranii
deci nu sunt „telurici”, „îndobitociÆi de påmânt”, cum spune
un musafir la masa de Paçte a boierului GånuÆå. ïn capitolul
„Ion Ailenii” personajul discutå cu Zamfir (care pårea a fi, ca
çi mecanicul Alexe, un comunist ilegalist). DiscuÆia eçueazå
când Zamfir îi spune lui Ion: „ori cu boierii ori cu såracii...”.
Cåci spiritul  în care gândesc cei mai mulÆi dintre Æårani, în
care e scriså cartea însåçi, refuzå categoric – dar disimulat,
pentru cerberii vremii – un astfel de maniheism social. Miza
pe primitivismul spiritual Æårånesc sau pe agresivitatea lui de
„claså” este o invenÆie propagandisticå, al cårei eçec
lamentabil s-a confirmat çi se confirmå mereu. Satul
MândruÆa constituie o ilustrare a faptului cå trecerea de la
såraci la bogaÆi e plinå de felurite nuanÆåri. S-ar putea spune
cå una dintre ideile „subversive”, dintre tezele subiacente
ale romanului este cå oamenii satului interbelic nu se pot
diviza în mod simplist în bogaÆi çi såraci. Unii Æårani erau
într-adevår såråciÆi, „dar îndârjiÆi pe bucåÆica lor de moçie çi
mai tari ca vremurile” (cap.VIII, PoaçcåPoaçcåPoaçcåPoaçcåPoaçcå). „Nu-s aça de simpli
Æåranii”, spune duhul înÆelept al satului, invalidul Çchiopu.
Ei cautå „så se mai îmburghie undeva, så rupå din stâncå”.
De aceea nici el, nici moç Coman, nici Ion Ailenii, ori alÆi
mândruÆeni, nu-s de acord cu ai lui Zamfir, care considerå
„politica un fel de råzboi...” Ba moç Costache Coman îçi
aminteçte cå Råscoala de la 1907 „a fost o nebunie, nu o
revoluÆie”. ...Dar insistenÆa pe aspectele socio-politice nu
face din Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri un studiu monografic de economie çi
sociologie agrarå. Romanul lui Toma Spåtaru este mai curând
un poem epic, în care se manifestå o viguroaså forÆå pe
prozator realist, cu înclinaÆii lirice. Epica lui este în genere
obiectivå, cum am mai observat, dar nu prin råcealå
analiticå, fiindcå autorul recepteazå cu sufletul, ceea ce alÆii
disecå rece, cu bisturiul. El îçi propune så vindece prin
anamnezå, så-çi determine personajele a-çi limpezi între
ele nedumerirea çi pricinile de necaz. Prozatorul evocå în
nuanÆe pastelate farmecul locuitorilor çi fondul generos al
multora dintre eroii såi. Uneori accentele capåtå tonalitåÆi
imnice, proslåvesc un microcosmos în care totul sugereazå
prospeÆimea, autenticul çi puritatea. E de-ajuns så citez
capitole ca Sandu Stan Sandu Stan Sandu Stan Sandu Stan Sandu Stan (V), Moç Precup Moç Precup Moç Precup Moç Precup Moç Precup (VII) sau pe cel
final, Primåveri în toamnå Primåveri în toamnå Primåveri în toamnå Primåveri în toamnå Primåveri în toamnå (IX).

...O asemenea carte despre vitalitatea inepuizabilå a satului
românesc, despre individualitatea råzbåtåtoare çi optimistå,
dåruitå trup çi suflet påmântului çi plaiului såu natal, a Æåranului
român – fie el înstårit sau nu – apårea într-o perioadå când la
sate se înteÆea munca de låmurire pentru intrarea Æåranilor în
C.A.P.-uri. Dupå cum se çtie, în 1962 avea så se încheie
colectivizarea totalå a agriculturii noastre. Çi atunci cum så
nu profite zavistia confraÆilor, cum så nu se iveascå Olmajii de
serviciu? Ei apårau nuvelele çi romanele slugarnice, care
descriau „neråbdarea” Æårånimii româneçti, muritoare chipurile
de foame din cauza chiaburilor, de a se alia cu clasa
muncitoare, pentru a-çi repara plugurile çi a-çi cumpåra
tractoare, în perspectiva raiului colhoznic, ce avea så vinå...
Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri Zbateri ridiculiza zelul unor asemenea ipochimeni, aråtându-le
obrazul cu un deget pe care „ståpânirea” urma så-l reteze.
Dar, dupå cum se vede, n-a izbutit så-l taie de tot.

eseueseueseueseueseu
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ai PRESOCRATICILOR se strãduiesc sã purifice aceste
colecþii de fragmentele îndoielnice, sã rectifice inter-
pretãrile tardive, inclusiv cele datorate lui Platon ºi
Aristotel, luând în consideraþie deformãrile suferite în
funcþie de epocã ºi de prejudecãþi. Pentru oricare dintre
noi, fiind preocupaþi de studiul PRESOCRATICILOR,
prima grijã trebuie sã fie încã a îndepãrta propriile
prejudecãþi.

Sã înlãturãm în primul rând aceastã idee precon-
ceputã cã aurora gândirii greceºti reprezintã ºi dimineaþa
filosofiei luminilor sau a ºtiinþei. O gândire coaptã,
constituitã, ºi-a fãcut mai înainte apariþia folosind
mijloace de expresie inadecvate, aparþinând teologiei
sau poeziei. În ceea ce priveºte raþionalitatea elenicã,
ea cuprindea pe atunci mai mult reuºite politice decât
reuºite în fizicå (luând termenul în sensul actual). Pe
atunci physisphysisphysisphysisphysis avea un alt sens, de naturã. Oamenii din
acele timpuri au fãurit cuvinte riguroase pentru a exprima
bine adevãrul privitor la toate lucrurile, adicã fiinþa
lucrurilor sau forþa care le scoate la ivealã (le împinge
sã fie). Treptat, pe mãsurã ce s-a constituit un vocabular
original, gândirea acestor fizicieni sau cosmologi s-a
diferenþiat de cugetarea teologilor... Aºa cum aprecia
W.Windelband: „ªtiinþa începãtoare trateazã aceleaºi
probleme cu fantazia mitologicã ºi misticã, deosebirea
intre cele douã se aflã, nu în obiectul, ci în forma de a
pune întrebarea ºi în felul soluþionãrii ei” (FilosofiaFilosofiaFilosofiaFilosofiaFilosofia
greceascågreceascågreceascågreceascågreceascå, vol. I, 1935, Tip. Biruinþa, Craiova).

Sã înlãturam, în al doilea rând, obiºnuinþa înrãdãci-
natã care ne face sã opunem spiritului materia ºi sufle-
tului corpul, cu un accent valorizator asupra sufletului
sau spiritului. Materia nu fusese nici inventatã, nici
numitã, în acea perioadã. Cupluri de opuºi constituiau
armãtura (reþeaua) categorialã a cosmologiilor ºi
antropologiilor din acele timpuri, când nu se vorbeºte
despre opoziþia dintre spirit ºi materie. Opoziþiile
substitutive precum rarul ºi densul, luminosul ºi
obscurul, aveau un alt sens. PRESOCRATICII nu par
sã fi fost capabili sã-ºi reprezinte lucrul pe care îi situau
la început, adicã la originea celorlalte, altfel decât
printr-un corp. „Cu un corp” rãmâne o expresie vicioasã
pentru a exprima un lucru pe care noi, astãzi, îl
concepem altfel, în mod necorespunzãtor. Dar acest
lucru posedã expansiune, compactitate, formã ºi
îndeosebi prezenþã, având un impact asupra sensibi-
litãþii noastre. Pânã ºi zeii tradiþiei greceºti aveau corpuri.
Clasificarea de care s-a abuzat atâta timp sub dominaþia
ideologiei comuniste, împãrþirea PRESOCRATICILOR

PRESOCRATICII - UN FENOMEN CULTURAL
ÎN MARGINEA ARIEI ELENICE

G.G.ConstandacheG.G.ConstandacheG.G.ConstandacheG.G.ConstandacheG.G.Constandache

PRESOCRATICII prilejuiesc în zilele noastre un spor
de interes pe care trebuie sã-l justificãm de la bun
început în comunicarea de faþã.

În antichitate, aproape toate ºcolile de dupã Socrate
l-au adoptat pe acesta drept patron sau maestru. Acest
înþelept a avut un destin singular astfel cã pãrinþii Bisericii
au folosit moartea sa ca dovadã pentru existenþa
credinþelor precreºtine în nemurirea sufletului omenesc.
Acest eveniment a devenit, deci, un simbol în tradiþia
comunã Europei. Hegel a început sã-l discrediteze însã,
având concepþia cå aspecte esenþiale din cultura elenicã
se vor pierde în cercul apropiaþilor lui Socrate ºi datoritã
influenþei sale. Totuºi, Hegel este dintre cei ce îi laudã
încã pe Socrate, asemeni cu pãrinþii Bisericii, ca un
precursor al unei evoluþii necesare. Acestei situãri în
perspectivã istoricã, Nietzsche îi adaugã neajunsul
decadenþei: maestrul lui Platon va genera familia
numeroasã a „halucinaþilor din lumea de dincolo”. De
aici, apare tentaþia de a relua legãturile cu înþelepþii care
gândeau în perioada când Grecia îºi edifica structurile
politice, artele ºi tragedia. A devenit o tradiþie a gândirii,
începând cu Nietzsche, sã fie cãutatã inspiraþia în rarele,
dar preþioasele fragmente rãmase de la înþelepþii
dinainte de Socrate.

Acestei tendinþe favorabile i se adaugã facilitãþile de
lecturã. Încã din 1903 apare prima ediþie, de mai multe
ori reînnoitã, a fragmentelor selectate de H. Diels,
însoþite de literatura doxograficã aferentã. Amintim cã
existã, astãzi, în limba românã câteva traduceri. Neobo-
situl Constantin Noica a editat un prim volum, Frag-Frag-Frag-Frag-Frag-
mentele presocraticilormentele presocraticilormentele presocraticilormentele presocraticilormentele presocraticilor,  la Ed. Junimea, laºi, în 1974.
Între 1979 ºi 1984 au fost editate de I.Banu ºi A.
Piatkowski patru volume, plus o broºurã cu indici,
Filosofia greacã pânã la PlatonFilosofia greacã pânã la PlatonFilosofia greacã pânã la PlatonFilosofia greacã pânã la PlatonFilosofia greacã pânã la Platon, care include ºi
contribuþia mai veche a lui D.M. Pippidi (FragmenteleFragmenteleFragmenteleFragmenteleFragmentele
EleaþilorEleaþilorEleaþilorEleaþilorEleaþilor,,,,, 1947). Înainte de publicarea acestor culegeri,
erudiþii trebuiau sã caute cu greutãþi mari fragmentele
aflate în opera unor autori, foarte diferiþi ca moment
istoric ºi autoritate. Dupã iniþiativa lui Diels-Kranz,
culegerea respectivã a devenit baza comunã a oricãror
studii de acest gen. Nici un om din perioada de glorie a
filosofiei greceºti nu a avut posibilitatea de a poseda
aceastã culegere fie ºi pentru un consult temporar. Nici
unul nu îi cunoºtea pe aceºti PRESOCRATICI în
maniera în care îi putem cunoaºte noi, ci altfel, mai bine
sau mai puþin bine, adicã insuficient sau incomplet...

Criticii au fãcut punþi din legendele care abundã în
jurul numelor acestora. Pânã astãzi, critici ºi interpreþi

Motto: „ªtiinþa începe acolo, unde în locul descrierii goale pãºeºte întrebarea
despre ceea ce este esenþial ºi nãscocirea fantasticã este înlocuitã cu reflecþia
raþionalã, adicã reflecþia sprijinitã prin motivare”.

Wilhelm WindelbandWilhelm WindelbandWilhelm WindelbandWilhelm WindelbandWilhelm Windelband
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- cel puþin a celor mai vechi - sub rubricile de materialiºti
ºi spiritualiºti nu are pur ºi simplu, nici un sens. (!)

Aºa cum scria Lucian Blaga, într-o perioadã de
impunere a unui materialism exacerbat, „cuvântul
«materie» este plin de rezonanþe mitologice; el vine
dintr-o epocã pe când materia era privitã ca principiu
matern al lumii sau chiar ca o divinitate maternã” (ElanulElanulElanulElanulElanul
insuleiinsuleiinsuleiinsuleiinsulei, Ed. Dacia, 1977, p. 231).

Opoziþia dintre subiect ºi obiect nu era nici ea mai
mult luatã în consideraþie, sau cel puþin nu în sensul în
care o folosim noi. Este adevãrat cã cei mai bãtrâni
dintre greci au deosebit de alte funcþii senzoriale, o
funcþie capabilã sã capteze sensul lucrurilor, adicã fiinþa
lor sau calitatea divinã, numitã cu un termen care se
traduce de obicei prin inteligenþã sau spirit. Verbul „a
capta” împrumutat din limbajul vânãtorilor, rãmâne de
altfel un cuvânt impropriu pentru a exprima ceea ce se
petrece când aceastã funcþie de captarea a sensului
(fiinþei) lucrurilor se trezeºte. Lucrul cel mai preþios (im-
portant) dintre toate nu se lasã, într-adevãr, prins în
nãvoadele omului. S-ar putea spune mai curând cã El
se surprinde foarte aproape de om çi, pentru a vorbi
astfel, în interiorul såu. Atunci, fiinÆa efemerå dispare
într-un fel. Chiar în filosofiile lor savante, Grecii de mai
târziu confundau încå inteligenÆa, care cunoçtea în om
Principiile supreme, cu Inteligenþa divinã, care se
cunoºtea pe sine. Dupã cum se exprima Lucian Blaga,
suntem în prezenþa unei puteri care nu poate lupta decât
în þara sa. „Lupta dintre spirit ºi materie se dã
întotdeauna înlãuntrul spiritului însuºi. S-ar putea crede
cã aceastã situaþie ar fi în dezavantajul spiritului, câtã
vreme ea constituie de fapt suprema sa ºansã. În
definitiv, nu materia a împins lupta pânã în þara spiritului.
Aceastã luptã nu putea sã fie datã decât aici” (p. 91,
Elanul insuleiElanul insuleiElanul insuleiElanul insuleiElanul insulei, 1977, Ed. Dacia, Cluj).

Categoria subiectului ºi a obiectului situeazã omul
în faþa unei realitãþi ciudate ce se poate mânui ºi chiar
denumi, dar rãmâne incognoscibilã în strãfundurile ei.
Înainte ca ea sã fie surprinsã domnea omologia mare-
mic: cel mai mare lucru era Lumea, iar cel mai mic lucru
era omul, cel puþin orânduirea cetãþii. Cãci chiar înainte
de a domina între COSMOS ºi ANTHROPOS, ceea ce
s-a întâmplat relativ târziu, aceastã omologie domina
între lucrurile ÎNDEPÃRTATE ºi cele APROPIATE ale
habitatului, adicã ale mediului împrejmuitor uman. Aºa
cum cele de aproape sunt aranjate, ordonate, tot astfel
ºi cele îndepãrtate, dar ceva mai bine, mai îngrijit. În
aceastã extrapolare, arta de a conferi structurã socie-
tãþilor umane reprezintã elementul pozitiv. Extrapolarea,
generalizarea în acest sens, este însoþitã de o episte-
mologie naivã, definitã prin formula: acelaºi cunoaºte
pe acelaºi (asemãnãtorul se recunoaºte în asemãnãtor).
Ca în zicala popularã „cine se aseamãnã se adunã” sau
ceva mai elaborat: „Spune-mi cu cine te însoþeºti, ca
sã-þi spun cine eºti!” Lucian Blaga crede cã nici astãzi
nu am ajuns mai departe, în fond: „Filosofia, în toate
etapele ei istorice, de la începuturi ºi pânã astãzi, este
o reeditare în forme tot mai eterate ºi mai alambicate a
antropomorfismului...” (p. 230, Elanul insuleiElanul insuleiElanul insuleiElanul insuleiElanul insulei).

Acestei formule i se opune, de altfel, poziþia contrarie:
altul cunoaºte pe altul (alteritatea se recunoaºte în
alteritate). Printre înþelepþi, unii apãrã prima poziþie
(cunoaºterea prin omologie) iar alþii o susþin pe cea

contrarie (cunoaºterea prin alteritate), în virtutea unui
joc ce pare sã rezide în definirea prin contrariere.
Cunoaºterea evidenþieazã atunci liniile de separaþie
unde alteritãÆile se înfruntã cãutând sã se adapteze.
Alteritãþile funcþioneazã de la un clan matrimonial la altul,
de la o clasã la alta în cadrul cetãþilor, între cetãþi ºi, în
ultimã instanþã, de la cetatea oamenilor implantatã pe
Pãmânt solid, pânã la depãrtãrile interastrale cu locuitori
rãspândind raze ale Divinitãþii. Alteritãtile funcþioneazã
în mod asemãnãtor ºi de la un element la altul (apã,
aer, foc, pãmânt).

Pentru a-i aborda pe PRESOCRATICI, trebuie, deci,
sã renunþãm atât la obiºnuinþele înrãdãcinate de gândire,
cat ºi la comoditãþile unui vocabular post-aristotelician.
Dupã ce am realizat aceasta, va trebui sã-i situãm în
spaþiu ºi timp, dar apar alte dificultãþi. Se crede cã sunt
cunoscute cetãþile (oraºele) unde s-au nãscut sau cel
puþin patria lor de emigraþie. În cel mai bun caz, se
întâmplã sã nu cunoaºtem cu siguranþã nici data de
naºtere, nici data decesului, ci - în mod aproximativ -
momentul maturitãþii consideratã la circa patruzeci de
ani. Cronografii par sã se fi ocupat îndeosebi cu
prezentarea genealogiilor de ºcoli, lãsând un interval
convenit la douãzeci de ani între maestru ºi elev
(discipol), fãrã sã ofere alte date corecte, ºi propunând
coincidenÆe între maturitatea convenþionalã ºi anumite
evenimente istorice traumatizante. Întrucât povestirile
despre viaþã ºi mai ales despre moarte, ilustreazã
arhetipuri (modele moºtenite), suntem în finalul cerce-
tãrilor mai bine instruiþi cu privire la procedeele de
alcãtuire a legendelor aurite ale înþelepþilor ºi mai puþin
asupra biografiei oamenilor respectivi. Aceeaºi
dificultate, restricþie, este valabilã pentru cea mai mare
parte din filosofii care au trãit în prima jumãtate a
secolului V î. Hr. ïn lipsa istoriei (a datelor sigure) ºi
având încredere în povestirile ce ne-au parvenit din
acele timpuri, ne-ar fi mai uºor sã schiþãm o sociologie
a înþelepciunii.

Se impune urmãtoarea observaþie: fenomenul cul-
tural al fizicienilor a apãrut ºi a luat amploare în marginea
ariei elenice, aºa cum colonizarea a reuºit sã o
defineascã spre sfârºitul secolului VII ºi începutul
secolului VI î.Hr. Locul lor este chiar acolo unde grecii
înfruntau, în relaþii de comerþ ºi de rãzboi, regatele ºi
imperiile Orientului. Amintim cã elenii reprezentau
vechile triburi greceºti, despre care se ºtie ca au ocupat,
în urma unei migraþiuni, sudul Tesaliei. Abia în sec. VII-
VII î.Hr. denumirea s-a extins la toate vechile triburi
greceºti, considerate prin tradiþie descendente dintr-un
strãmoº comun numit Ellen. Originea fenicianã a lui
Thales poate sã facã parte din legenda sa. Dar aceastã
legendã aminteºte despre cosmologia lui Thales cã
pluteºte pe apele unei cosmo-gonii semitice, pe care
contemporanii sãi o cunoºteau. Se spune cã el a prezis
eclipsa din anul 585 (î.Hr.), un eveniment traumatizant,
folosind metode importate din Babilonia, sau
perfecþionate dupã acestea. Cetãþile-porturi ale Miletului
ºi Efesului posedau o zonã de influenþã ajungând pe
fluviile de coastã spre patria aurului, Lydia în declin, ºi
spre capitalele Marilor Regate cu comori fabuloase.
Armatorii lor riscau pe mare cãlãtorind cu încãrcãturi
bogate spre Sidon, Delta, ºi spre porturile îndepãrtate
ale Siciliei ºi golfurile Sirta. Menþionãm cã Lydia era un
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stat din vestul Asiei Mici cu capitala Sardes (astãzi Sart).
A cunoscut o mare înflorire economicã în secolul al
VI-lea î.Hr. ºi a avut o civilizaþie puternic influenþatã de
greci, cu care a avut legãturi permanente. Regatul lydian
a fost înfrânt ºi ocupat de Perºi dupã rãzboiul din 547-
546 î.Hr., când ultimul rege, Cresus, vestit pentru
bogãþiile sale, a fost luat în captivitate. Iar Sidonul era
un oraº pe þãrmul fenician al Mediteranei, ocupat ºi
dãrâmat în secolul VII î.Hr. de Asirieni. Sirta era numele
a douã golfuri ale Marii Mediterane, situate pe þãrmul
nordic al Africii, cel mare în Libia ºi cel mic în Tunisia.

Contabilii elenilor foloseau reguli de calcul, spre a
menþine o proporþie corespunzãtoare între aurul
tezaurizat ºi marfa în circulaþie. Aceste reguli erau pentru
ei mai utile decât arta egipteanã de a mãsura câmpurile,
adicã suprafeþele cultivate. Echipajele corãbiilor greceºti
au reuºit sã transpunã din domeniul uscatului în dome-
niul maritim tehnicile de orientare ale conducãtorilor de
caravane prin deºert. Un om înþelept, în limba greacã,
înseamnã mai înainte de toate, un om care exceleazã
în tot felul de tehnici. Ceea ce înseamnã cu totul altceva
ºi anume foarte mult. Dupã cum se exprimã un înaintaº
al domeniului la noi în þarã: „Porecla de înþelepþi
«sophoi» li se dete nu atâtu pentru sciinþa, câtu pentru
activitatea lor ca bãrbaþi politici, pentru consiliile
adresate poporului despre afacerile publice ºi pentru
sentinþele lor morale” (G.Dem. Teodorescu, Despre ceiDespre ceiDespre ceiDespre ceiDespre cei
ºapte înþelepþiºapte înþelepþiºapte înþelepþiºapte înþelepþiºapte înþelepþi în istoria filosofiei anticeîn istoria filosofiei anticeîn istoria filosofiei anticeîn istoria filosofiei anticeîn istoria filosofiei antice, 1893,
Bucuresci, Lito-tipografia G. Göbl, p. 43).

Nu se poate spune despre geniul poporului grec cã
ar fi fost mai contemplativ decât geniul popoarelor din
deºert. Dar locul încântãrii, al mirãrii faþã de Cer ºi
Univers a lãsat locul curiozitãþii artistice. Dupã cum
menþiona Blaga, în limba greacã „Cosmos” însemna
podoabã, cu toate conotaþiile privind obiectele prelucrate
foarte îngrijit, cu scop estetic. Grecii admirau pentru
frumuseþea lor secretele numerelor ºi cele ale literelor,
arta de a alcãtui planuri ºi arta de a scrie fraze. Printre
ei se pot distinge cu uºurinþã matematicieni cum au fost
cu siguranþã Thales ºi Pythagora, dar ºi gramaticieni,
aºa cum a fost cu mare probabilitate Heraclit; ca ºi
cartografi cum a fost, se spune, Anaximandru. Nemul-
Æumiþi de a reuni într-o figurã reprezentativã numai
domeniul explorat de navigatori, îi vom surprinde
imaginând sau elaborând modele pentru orice lucru:
inclusiv pentru soare, planete, bolta înstelatã ºi pentru
ceea ce înglobeazã totul.

A doua observaþie de fãcut, este cu privire la extremul
Rãsãrit al domeniului în discuþie (aria elenicã), adicã
Ionia din Asia ºi insulele apropiate, care au format en-
clave în extremul Apus, adicã acele colonii din Sicilia ºi
Italia, favorizând migraþiile provocate de invaziile
iraniene ºi revoluþiile politice. Fie ca au ales, precum
Xenofan, destinul unui aed (poet-cântãreþ) rãtãcitor sau
ca Pythagora, destinul unui fondator de ordin (confrerie),
aceºti emigranþi apatrizi sau, se poate spune dimpotrivã,
aceºti întemeietori de patrie, au rãspuns provocãrii de
a cuceri ºi totodatã de a-ºi pierde libertatea, prin faptul
cã au produs invenþii de o nouã manierã. Cea mai puþin
originalã dintre acestea nu a fost, desigur, instituirea de
ºcoli cu recrutare prin cooptare, ºcoli al cãror destin a
fost mai mult sau mai puþin legat de numele unui oraº,
cum a fost Crotona pentru cei dintâi pitagoricieni sau

Eleea pentru Parmenide ºi Zenon. Niºte oameni înþelepþi
au gãsit aici un alt gen de patrie, printr-un fel de prietenie,
care începea sã se defineascã de la inimã la inimã, dar
ºi printr-un Dumnezeu, ale cãrui gânduri sãgetãtoare
pãtrundeau, anulând distanþa în organele „gânditoare”
ale pieptului omenesc (inimile).

Începând cu marii învãþaþi din Milet, pânã la cea de
a treia generaþie de pitagoreici ºi eleaþi, ºcolile care sunt
numite PRESOCRATICE au înflorit ºi rodit la extre-
mitãþile domeniului grec: foarte aproape de civilizaþiile
asiatice ºi la fel de aproape de barbariile occidentale.
De aici, în grupuri de prieteni sau ca niºte cãlãtori izolaþi,
aceste ºcoli au revenit spre centrele din Grecia
continentalã ºi cu deosebire spre Atena. Patria lui So-
lon (unul dintre cei ºapte înþelepþi legendari) nu s-a
remarcat prin filosofie înainte ca Anaxagora, ionian din
Clazomene ºi atenian prin alegere proprie, sã fi legat o
prietenie celebrã cu Fidias, Pericle ºi frumoasa prietenã
ionianã a celui din urmã.

Aºadar, nu putem separa istoria PRESOCRA-
TICILOR de fluxul ºi refluxul mareei iraniene, þinând cont
de reacþiile în lanþ pe care le provocau. De la epopeea
istoricã a Troiei ºi pânã la reeditarea arhaizantã a ei de
cãtre Alexandru Macedon, Grecia s-a definit prin opoziþii
ºi rãzboaie. Se poate spune, de exemplu, prin opoziþie
faþã de perºi, ca oamenii liberi faþã de sclavi; prin opoziþie
faþã de egipteni, ca omul tânãr faþã de cel bãtrân. Iatã
deci cum în cadrul format de actele acestei drame
istorice, trebuie situaþi PRESOCRATICII. ïn plus, trebuie
sã alegem pentru a înþelege legãturile lor, nu atât
evenimentele recunoscute de istorici ca fiind cele mai
importante, ci evenimentele resimþite de contemporani
ca cele mai traumatizante. Cãderea sarzilor în anul
545 î.Hr. ºi supliciul lui Cresus, împreunã cu cãderea
consecutivã a oraºelor supuse lui; creºterea ºi
descreºterea marilor regate persane, ca ºi tiraniile
greceºti; prãdarea Miletului în 498 î.Hr.; în final,
invadarea Europei, prim victoriile pe care orice ºcolar
le cunoaºte.

Nãscut la contactul a douã culturi, orientalã ºi
occidentalã, deplin conºtiente de caracterul lor eterogen,
fenomenul PRESOCRATICILOR s-a propagat într-o
lume aflatã în permanent rãzboi, ca operå a unor oameni
cu un destin tragic sau pur ºi simplu strâmtorat. Ar fi de
dorit sã ºtim la ce vârstã unii ºi alþii au trãit evenimentele
traumatizante ºi ce rãspunsuri a dat existenÆa lor
acestora. Dar, din nefericire, cercetãrile noastre se
lovesc prea des de insuficienÆa informaþiilor respective.
Dupã cum precizeazã L. Bourgey: „Hipocrat, omul care
întruchipeazã geniul grec în medicinã, se înscrie, de
fapt, într-o lungã tradiþie ale cãrei prime verigi nu ne
sunt cunoscute” (p. 283, Istoria generalã a ºtiinþeiIstoria generalã a ºtiinþeiIstoria generalã a ºtiinþeiIstoria generalã a ºtiinþeiIstoria generalã a ºtiinþei,
coordonatã de R.Taton, vol.I, Ed. ªtiinÆificå, 1970).
Rãmâne valabilã aprecierea globalã a lui Anton
Dumitriu: „Cultura orientalã care crede în adevãruri
eterne, pentru care curgerea ºi devenirea sunt iluzorii;
o culturã eleatãculturã eleatãculturã eleatãculturã eleatãculturã eleatã, care neagã datele imediate ale simþului
comun” (ca Zenon în celebrele aporii, n.n., GGC).”
Caracterul heraclitic al culturii europene stã în aceastã
preocupare directã ºi totalã a curgerii veºnice; spiritul
european cautã raporturi generale, care sã îndiguiascã
devenirea naturii, sãpându-i un curs. Nu existã decât
luptã intre contrariile cele mai diverse: „totul se naºte
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din aceastã luptã” (p. 76, Orient ºi OccidentOrient ºi OccidentOrient ºi OccidentOrient ºi OccidentOrient ºi Occident, 1943, Ed.
SoccietåÆii de Culturå NaÆional-Liberalã, Buc.).

Amintim consideraþiile penetrante ale lui Louis
Bourgey, care a redactat Cap.V, Medicina greacã deMedicina greacã deMedicina greacã deMedicina greacã deMedicina greacã de
la origini pânã la sfârºitul epocii clasicela origini pânã la sfârºitul epocii clasicela origini pânã la sfârºitul epocii clasicela origini pânã la sfârºitul epocii clasicela origini pânã la sfârºitul epocii clasice, în vol. I, din
Istoria generalã a ªtiinþeiIstoria generalã a ªtiinþeiIstoria generalã a ªtiinþeiIstoria generalã a ªtiinþeiIstoria generalã a ªtiinþei, apãrutã sub coordonarea
lui René Talon (Ed. ÇtiinÆificå, 1970, p. 304): „Contem-
poran cu Platon, care vorbeºte despre el în mai multe
rânduri (Fedru, Protagoras), Hipocrat este un om al
epocii sale. Fãrã îndoialã cã în jurul acestei personalitãþi
s-au nãscut legende, atribuindu-i-se un mare numãr de
opere ºi punând pe seama lui tratamente miraculoase.
Fapt este cã studiul atent ºi obiectiv al marilor tratate
din Colecþia HipocraticãColecþia HipocraticãColecþia HipocraticãColecþia HipocraticãColecþia Hipocraticã, în loc sã diminueze admiraþia
noastrã faþã de acest om, o face sã creascã ºi mai mult,
permiþându-ne sã fixam mai bine rolul pe care l-a avut
acest medic extraordinar, care nu este numai un corifeu
în ºtiinþa cãreia i s-a închinat, ci poate fi socotit printre
marile figuri ale istoriei universale”.

Dacã luãm de exemplu cazul lui Heraclit din Efes,
conform calculelor îndreptãþite de scrierile doxografice
ºi de cunoscãtorii domeniului, maturitatea sa a fost
simultanã cu revolta cetãþilor ioniene. Jaful ºi devastarea
Miletului nu se poate sã nu-i fi afectat pe cei din Efes.
Aceste tulburãri au surprins pe Heraclit chiar la apogeul
maturitãþii sale creatoare (akmé), iar eliberarea Efesului
a venit dupã douãzeci de ani, când el avea aproape
ºaizeci de ani. (Amintim cã, deseori, cronologia autorilor
mai vechi este indicatã de izvoare ºi, astfel, cunoscutã
nouã, nu prin datele întregii vieþi, ci cu data, parþial
convenþionalã, a maturitãþii carierei lor - akmé în
greceºte sau floruit - a înflorit la cutare data). Ce s-a
întâmplat cu el între aceste douã momente? Dupã unele
calcule mai prudente, ar trebui sã situãm maturitatea
sa cel puþin cincisprezece ani mai târziu, între victoriile
de la Marathon ºi Salamina. Aºadar, eliberarea celor
din Ionia îl va fi surprins în timp ce îmbãtrânea. Însã
nimeni nu ºtie cum a întâmpinat acest eveniment.
Legenda lui Heraclit nu îl considerã nici un exilat, nici
un revoltat ºi nici un eliberator. Dimpotrivã, îl prezintã
ca având sentimente antidemocratice ºi relaþii cordiale,
chiar de curtean, cu Marele Rege. Acest aristocrat,
membru al unei caste lipsitã de funcþii politice, într-un
oraº internaþional de pelerinaj, trãind într-un protectorat
strãin, va rãspunde condiþiei de lipsã a puterii prin
alegerea unei vieþi de meditaþie ºi de preocupare cu
învãþãmântul. Înþelepciunea sa a promovat totuºi
rãzboiul la rang de Tatã ºi de Rege, deoarece el face
alegerea, adicã selecteazã omul liber, respectiv sclavul.
Pentru Heraclit, din luptã se nasc toate, Lupta este Tatãl
tuturora... Aºadar, el se situeazã într-o poziþie impor-
tantã, chiar centralã, în acest moment cultural ºi în
drama irano-greacã. Mai bine decât oricare alt gânditor
el a reuºit sã formuleze principiul antagonismului
constructiv denumind cuplurile a cãror contradicþie
susþine condiþia umanã ºi, prin extrapolare, condiþia
cosmosului. Amintim cã alt sens al cuvântului grec,
cosmos, era „ordine”. Heraclit spunea cã totul se
schimbã, „totul curge”, nimic nu se opreºte. „Noi
acþionãm ºi gândim totul datoritã participãrii noastre la
intelectul divin (logos)”... „logosul propriu al sufletului
se sporeºte pe sine însuºi”.

Sã luãm un alt caz, de asemenea exemplar, al lui
Anaxagoras. Deºi el a fost contemporan cu istorici
faimoºi, suntem încã în situaþia de a stabili cu dificultate
datarea momentelor importante din viaþa sa. S-a nãscut
la Clazomene pe timpul revoltelor oraºelor din Ionia, iar
în prima tinereþe a fost martorul victoriei de la Salamina.
S-a stabilit, pentru a trãi în metropola imperiului, la
Atena. Maturitatea sa a fost contemporanã cu copilãria
lui Socrate. Dar acesta, deºi coabita cu atenienii, nu a
fost concetãþeanul lor. Într-adevãr, se ºtie cã el a fost
victima unui proces rãsunãtor în care a fost acuzat de
împietate ºi defãimare. Oare ar trebui sã inferãm de
aici cã acest imigrant, atenian prin alegere, trebuia sã
reprezinte o figurã de intelectual apatrid? Oricum ar fi,
doctrinele sale, cu siguranþã, au întâlnit puternice opoziþii
în imaginaþia popularã a grecilor. Nu putem crede cã el
a acþionat doar ca sã provoace obstacole în cariera
politicã a prietenului sãu, Pericle. De altfel, existã ezitãri
pentru a situa procesul sãu la începutul sau la sfârºitul
acestei cariere. Poate cã au fost separaÆi cei doi prieteni
printr-o sentinþã de interzicere a rãmânerii lui
Anaxagoras în Atena ºi poate a existat o amnistie pentru
cazul de stabilire în oraº. Totuºi, Anaxagoras a murit în
afara Atenei, în timpul marilor nenorociri ce s-au abãtut
asupra cetãþii ºi pe când Socrate se ridica spre
maturitatea proprie. Aceastã datã aproximativã (?430-
?427 î.Hr.) este potrivitã spre a servi drept termen al
duratei de existenþã a PRESOCRATICILOR.

Ar fi util un tablou sinoptic pentru a observa mai clar
relaþiile de vârstã ºi chiar o hartã a evenimentelor în
care sã figureze ºcolile principale, dupã geografia
timpului. Reamintim cã multe date sunt de considerat
încã sub semnul întrebãrii. Este limpede cã relaþiile de
vârstã nu sunt suficiente pentru a stabili corect filiaþia
doctrinelor. Din lipsã de spaþiu, ne vom mulþumi cu o
prezentare succintã a unei liste aproximative: subliniem
cele douã mari nuclee sau centre geografice. Noua
formã de spiritualitate a apãrut pe malurile asiatice ale
Ioniei, dar va fi curând strãmutatã în mod nevoit spre
sudul Italiei ºi în Sicilia. Figurile proeminente sunt
milesienii (Thales, Anaximandru ºi Anaximene) situaþi
la sfârºitul sec. VII ºi la începutul sec. VI î.Hr.; urmeazã
Pithagora, care a fost exilat din Samos în Crotona, loc
unde a întemeiat ºcoala/confreria ce a durat mai multe
secole; apoi se menþioneazã Heraclit din Efes, situat la
sfârºitul sec. VI î.Hr. ºi opozantul sãu, Parmenide,
întemeietorul ºcolii eleeate, incluzându-l ºi pe Zenon,
celebrul autor de paradoxuri, situaþi în prima jumãtate a
sec. V î.Hr., dupã Empedocle din Agrigent se
menþioneazã, de obicei, Anaxagoras din Clazomene
(despre care ºtim cã îl frecventa pe Pericle la Atena ºi,
ulterior, a fost condamnat la exil de cãtre adversarii
politici ai prietenului sãu); ultima ºcoalã, dar nu cea mai
puþin importantã, îºi avea sediul în Abdera ºi a fost
întemeiatã de Leucip, originar din Milet, puþin înainte
de 420 î.Hr., fiind continuatã cu strãlucire de Democrit.

Rãmâne problema aprecierii textelor, rãmase nu
numai ca fragmente, ci ºi în expresie indirectã, adicã
parafrazate. În plus, limba veche, din motive multiple,
este obscurã, folosind expresia figuratã ºi metaforicã
cu subtilitate, solicitând un efort deosebit pentru
interpretare...
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OGLINDA RETROVIZOARE: SECOLUL XX

Ioan AdamIoan AdamIoan AdamIoan AdamIoan Adam

Poet prin excelenþã, deºi l-au tentat ºi alte genuri literare,
Beniuc a izbutit sã impunã criticii o  periodizare falsã a vârstelor
lui lirice. Ar fi în scrisul sãu, dacã luãm  în serios paginile
confesive din Drumul poeziei,Drumul poeziei,Drumul poeziei,Drumul poeziei,Drumul poeziei, prin care-ºi prefaþa masiva
ediþie de Scrieri,Scrieri,Scrieri,Scrieri,Scrieri, patru etape: „1934-44, 1944-54, apoi 1954-
1965 ºi pânã în prezent”, adicã pânã în 1972, de când data
respectivul text. „Firul”, pomenit tot acolo, care le-ar fi strãbãtut
ºi le-ar fi înnodat cu contemporaneitatea nu þine nici de „ma-
terialism”, nici de antifascism sau, mai nou, de legionarism.
Beniuc este pur ºi simplu un poet social,poet social,poet social,poet social,poet social, nu ºtiu dacã ultimul,
cum se întreba oportun C.Stãnescu, în orice caz unul dintre
cei mai viguroºi din anii ’30-’80 ai secolului trecut. Termenul,
cu o constelaþie de sensuri încã din etimonul sãu latin
(socialis), implicã simultan relaþia cu ceilalþi, luptele cu aliaþii,
erosul (nupþial, conjugal, ori mãcar tinzând spre acesta). Mãcar
la începuturi, în „pãdurea româneascã”  poetul nu s-a vrut
singur, n-a cãutat solitudinea, chiar dacã, dureros
deznodãmânt,  lumea i-a impus-o finalmente. A fost în fond
un Béranger valah, un autor de „cântece”, ca ºi acesta,
pamfletar cu pana muiatã în cerneluri toxice, când douã
cataclisme sociale simetrice i-au indus o furie neagrã, mai
senin, dar tot îndurerat, în clipele (filele) dedicate erosului.
Aceastã ambivalenþã psihologicã ºi tematicã reprezintã
adevãratul liant.

Cei zece ani de „preucenicie”, amintiþi tot în DrumulDrumulDrumulDrumulDrumul
poeziei,poeziei,poeziei,poeziei,poeziei, contrasteazã izbitor cu tonalitatea debutului. În
Cântece de pierCântece de pierCântece de pierCântece de pierCântece de pierzaniezaniezaniezaniezanie e mai întâi un filon de scepticism
ricanator sub faldurile cãruia poetul nu se învãluie numai pe
el; o întreagã generaþie îºi recunoaºte neputinþa de a atinge
etalonul nepereche: „Pe Eminescu, noi, poeþii tineri,/ Zadarnic
încercãm, nu-l vom ajunge./ Cântecele lui fãrã seamãn /Sunt
pentru noi miraj de neatins./ Caravana noastrã trecãtoare/
Aleargã dupã oaza visurilor lui,/ ªi oaza aleargã mereu la fel
de departe/ În zare.” Însã dupã cortegiul viziunilor pesimiste,
în care se complace cu un soi de masochism postmodernist
(„Ne-or  îngropa probabil fãrã urmã/ Dãrâmãturile istoriei./
Se vor aºterne peste noi/ În straturi nepãtrunse/ Zãpezile
uitãrii…”), finalul lamentaþiei e orgolios ºi mesianic: „Pe
Eminescu, noi, poeþii tineri,/ Zadarnic încercãm, nu-l vom
ajunge,/ Dar poate noi avem destinul falnic/ De a suna din
trâmbiþele Morþii/ Sfârºitul Veacului/ ªi de-a vesti mulþimilor
flãmânde/ O Viaþã nouã!” (Poeþilor tineriPoeþilor tineriPoeþilor tineriPoeþilor tineriPoeþilor tineri). Din crisalida
melancoliei se iveºte Profetul cu gura arsã de blesteme
osândind pierpierpierpierpierzania,zania,zania,zania,zania, adicã extincþia colectivã.

E în aceste cântece de moarte ceva din jalea lui Goga,
transpusã însã pe un portativ fioros, cu mari tensiuni funerare
sporite spre finele deceniului IV de conºtiinþa cã nu strãinul,
ci cosângeanul e izvorul rãului. „Pierzania” înseamnã, desigur,
ºi pagubã,  stricãciune, deficit, dar mai ales moarte nãprasnicã,
dezastru, nenorocire apocalipticã, însoþitã de decãdere ºi
degradare moralã. Goga vedea totuºi mântuirea „care va sã

MIHAI BENIUC*
„Beniuc este mereu un mare poet erotic, mai ales când cântã

iubirea trecutã ºi este regretabil cã, în selecþiunile fãcute de el însuºi
în opera sa, poeziile de dragoste sunt în mare parte înlãturate. Sunt
unele stanþe pe tema horaþianã a lui nil admirari nil admirari nil admirari nil admirari nil admirari care ar trebui sã
figureze în orice antologie, precum cele despre amorurilefigureze în orice antologie, precum cele despre amorurilefigureze în orice antologie, precum cele despre amorurilefigureze în orice antologie, precum cele despre amorurilefigureze în orice antologie, precum cele despre amorurile
defuncte, parafrazând blazarea defuncte, parafrazând blazarea defuncte, parafrazând blazarea defuncte, parafrazând blazarea defuncte, parafrazând blazarea sentimentalã a lui Arghezi, de nu
cumva respirã în aceste cadenþe ºi ceva din Baudelaire ºi Esenin.
[…] Antologic, Beniuc e un poet totdeauna excepþional.” (Al.Piru) (Al.Piru) (Al.Piru) (Al.Piru) (Al.Piru)

BENIUC, MihaiBENIUC, MihaiBENIUC, MihaiBENIUC, MihaiBENIUC, Mihai     (20 nov.1907-24 iun.1988). Poet, prozator,
dramaturg, eseist ºi traducãtor. Nãscut în comuna Sebiº, judeþul
Arad, ca fiu al lui Atanasie ºi al Veselinei, þãrani având ca antecesori
ºi iobagi, dar ºi nobili braºoveni scãpãtaþi, „cu castel la Vãsoaia”.
Apãsat de datorii la bancã, tatãl emigreazã în 1912 în America (se va
întoarce, mai sãrac, dupã opt ani!), timp în care fiul mai mare urmeazã
cursurile ºcolii primare maghiare din sat. 1921-1928, elev la Liceul
„Moise Nicoarã” din Arad, în a cãrui revistã, „Laboremus”,,,,, debuteazã
în 1926 cu o traducere a poeziei The evening  Bells (Clopotele deThe evening  Bells (Clopotele deThe evening  Bells (Clopotele deThe evening  Bells (Clopotele deThe evening  Bells (Clopotele de
searã)searã)searã)searã)searã) de Thomas Moore. În 1927 publicã poezii proprii în „Falanga”
lui Mihail Dragomirescu, iar în anul urmãtor în „Bilete de papagal”.....
1928-1931, student la Facultatea de Litere ºi Filosofie (Secþia
psihologie) a Universitãþii din Cluj. ªef de promoþie, proaspãtul
licenþiat magna cum laude     primeºte o bursã de studii în Germania,
la Hamburg, la Institut für Umweltforschung, unde îl are ca
îndrumãtor pe celebrul savant J.von Uexküll. ïn 1934 îºi susþine
doctoratul la Universitatea din Cluj, fiind primul specialist român în
psihologia animalã ºi comparatã. În acelaºi an îºi începe cariera
universitarã: preparator la Institutul de Psihologie din Cluj (1932-
1938), asistent (1943), conf. univ. la Iaºi (1943-1946), prof. univ. la
Facultatea de Filosofie (Secþia Psihologie) din Bucureºti (1949-1974).
Dupã colaborãri sporadice la reviste precum „Începuturi” (1931),
„Abecedar” (1933), „Pagini literare” (1934), revine spectaculos la
poezie o datã cu volumul Cântece de pierCântece de pierCântece de pierCântece de pierCântece de pierzaniezaniezaniezaniezanie (1938), cãruia îi
urmeazã Cântece noiCântece noiCântece noiCântece noiCântece noi (1940), Oraºul pierdutOraºul pierdutOraºul pierdutOraºul pierdutOraºul pierdut (1943), PoeziiPoeziiPoeziiPoeziiPoezii (1943).
Dupã lovitura de stat din 23 august 1944 ºi instalarea sovieticilor,
naþionalistul Beniuc (membru încã din 1934 al Asociaþiei „Amicii
U.R.S.S.”) devine internaþionalist ºi om de stânga ostentativ.  Efectele
acestui realism nu întârzie: consilier cultural la Ambasada Românã
din Moscova (1946-1948), secretar, prim-secretar ºi preºedinte al
Uniunii Scriitorilor (1949-1965), funcþie din care este înlãturat ºi la
instigarea unui stalinist reciclat, Geo Bogza, care-i plãtea, dupã 30
de ani, notaþiile severe despre Poemul invectivã,Poemul invectivã,Poemul invectivã,Poemul invectivã,Poemul invectivã, membru al
Academiei Române, deputat în Marea Adunare Naþionalã. Prezenþã
editorialã debordantã. În poezie, sunt de reþinut volume ca: Un omUn omUn omUn omUn om
aºteaptã rãsãritulaºteaptã rãsãritulaºteaptã rãsãritulaºteaptã rãsãritulaºteaptã rãsãritul (1946), Mãrul de lângã drumMãrul de lângã drumMãrul de lângã drumMãrul de lângã drumMãrul de lângã drum (1954), InimaInimaInimaInimaInima
bãtrânului Vbãtrânului Vbãtrânului Vbãtrânului Vbãtrânului Vezuvezuvezuvezuvezuv (1957), Materia ºi viseleMateria ºi viseleMateria ºi viseleMateria ºi viseleMateria ºi visele (1961), Culorile toamneiCulorile toamneiCulorile toamneiCulorile toamneiCulorile toamnei
(1962), Cu faruri aprinseCu faruri aprinseCu faruri aprinseCu faruri aprinseCu faruri aprinse (1964), Lumini crepusculareLumini crepusculareLumini crepusculareLumini crepusculareLumini crepusculare (1970),
Arderi Arderi Arderi Arderi Arderi (1972), Scrieri. 1-8Scrieri. 1-8Scrieri. 1-8Scrieri. 1-8Scrieri. 1-8 (1972-1979), ElegiiElegiiElegiiElegiiElegii (1979), Lupta cuLupta cuLupta cuLupta cuLupta cu
îngerulîngerulîngerulîngerulîngerul (1980), Iarna magnolieiIarna magnolieiIarna magnolieiIarna magnolieiIarna magnoliei (1984), Rugul poezieiRugul poezieiRugul poezieiRugul poezieiRugul poeziei (1985), ÎnÎnÎnÎnÎn
voia vântuluivoia vântuluivoia vântuluivoia vântuluivoia vântului (1987); notabil, prin accentele disidente, e ºi volumul
postum Cântece ºi descântece de pierCântece ºi descântece de pierCântece ºi descântece de pierCântece ºi descântece de pierCântece ºi descântece de pierzaniezaniezaniezaniezanie (1998). În prozã: UrãUrãUrãUrãUrã
personalãpersonalãpersonalãpersonalãpersonalã (nuvele, 1955) ºi trei romane: Pe muche de cuþitPe muche de cuþitPe muche de cuþitPe muche de cuþitPe muche de cuþit (1959),
Dispariþia unui om de rândDispariþia unui om de rândDispariþia unui om de rândDispariþia unui om de rândDispariþia unui om de rând (1963), Explozie înãbuºitãExplozie înãbuºitãExplozie înãbuºitãExplozie înãbuºitãExplozie înãbuºitã (1971).
Memorialisticã publicatã postum: Sub patru dictaturiSub patru dictaturiSub patru dictaturiSub patru dictaturiSub patru dictaturi (1999).
Dramaturgie locvace în volumele În VÎn VÎn VÎn VÎn Valea Cuculuialea Cuculuialea Cuculuialea Cuculuialea Cucului (1959) ºi
ÎntoarÎntoarÎntoarÎntoarÎntoarcerea cerea cerea cerea cerea (1960). Traducerile din Apollinaire, Attila, Baudelaire,
Goethe, Hölderlin, Moore, Poe, Petöfi, Maiakovski, Neruda, adunate
în volumul 5 al ScrierilorScrierilorScrierilorScrierilorScrierilor,,,,, completeazã un profil complex.

* Din dicþionarul 100 de scriitori români100 de scriitori români100 de scriitori români100 de scriitori români100 de scriitori români (coordonator Mircea
Ghiþulescu), în curs de apariþie la Editura Lider, Bucureºti.
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pentru a respira apoi, spre finele vieþii, toxinele unei dictaturi
de stânga la edificarea cãreia a pus ºi el umãrul. Dar dacã
dreapta i-a mai lãsat loc pentru interogaþii vindicative publice
(„E slobod sã mai cânt?”), stânga l-a redus la condiþia de autor
de sertar. Iar sertarul lui a fost plin! Puþine, prea puþine au
vãzut totuºi lumina tiparului. Cine citeºte cu atenþie incendiarul
ciclu de InediteInediteInediteInediteInedite din  Rugul poezieiRugul poezieiRugul poezieiRugul poezieiRugul poeziei, antologia testamentarã
din 1985, descoperã depoziþia unui protestatar decepþionat
de raiul totalitar fãgãduit. Într-o poemã din 6 mai 1984,
„cârtitorul”  lepãda mantaua veche ºi cârpitã a imnografului,
îºi aºeza pe creºtet boneta frigianã ºi izbucnea în imprecaþii
ca Fierarul lui Rimbaud, ºi el amintit în Drumul poezieiDrumul poezieiDrumul poezieiDrumul poezieiDrumul poeziei:
„Mocirlele acestea de noroi/  M-ar face sã-mi iau calea de la
voi./ Nu pe un drum ce nu are întoarceri/ Ori cãtre-o þarã care-i
tot cu carceri/ Ce pute de minciuni ca mlaºtina/ ªi-n care vã
croiþi cum vreþi voi baºtina./…/  Împins spre vârf în sus mi-oi
face loc/ ªi apa mea fierbinte o sã cadã/ În ºesul mlãºtinos, ca
o cascadã/ Spãlând cu-nfierbântatele-mi ºuvoaie/ Împotmolirea
lumii în gunoaie” (Mocirlã ºi cascadãMocirlã ºi cascadãMocirlã ºi cascadãMocirlã ºi cascadãMocirlã ºi cascadã). Din superbia de
altãdatã nu mai rãmâne decât leºia unei disperãri, o umilinþã
de „exilat” în propria lui þarã, de propovãduitor infirmat  de
vremuri: „Iar din drapelul ce-l credeai speranþã/ A mai rãmas
pentru picioare-o zdreanþã.//  ªi tãlpile de mult umblat o ranã/
În lupta lungã doveditã vanã”.

E curios cum acest ton  decepþionist al poetului social
anterior sigur de sine pânã la trufie („Ca þãranul printre snopi
de grâu/ Voi intra masiv ºi greu în vreme,/ Cu un car cât dealul
de poeme…”) regãseºte timbrul, deloc atletic, al eroticii din
tinereþe. Primele pagini ale „canþonierului” sentimental din
Cântece de pierCântece de pierCântece de pierCântece de pierCântece de pierzaniezaniezaniezaniezanie sunt pline de lamentaþiile solitare ale
celui rãu iubit. Stãruie în ele un acord moale al deziluziei, apoi
un fel de jeluire impurã, resemnatã ºi prea puþin virilã. Între
sentiment ºi viaþa lui postumã – notaþia – se cascã un gol
temporal pe care nu „jurnalul” îl umple, ci „cronica”. La data
consemnãrii focul e aproape stins, vâlvãtãile, simple amintiri,
umbre chinezeºti pe ecranul decolorat al memoriei. Mai
degrabã emotiv decât pasional, ca ºi Petrarca, tânãrul Beniuc
nu duce nimic pânã la capãt.  Decepþia nu-l coboarã în abisul
deznãdejdii, iluzia nu-l urcã în Paradis. Iar efectul e melancolia,
starea sufletelor delicate, neputincioase sã ia viaþa în piept.
Poetul pare a fi avut o adolescenþã prelungitã, din moment ce
i-a trebuit un deceniu pentru a se vindeca de timiditate.

E o întrebare de pus dacã nu cumva sub masca orgolioasã
din anii ’40-’50 nu e de aflat chipul timidului ce se supune
voluntar la terapia duritãþii. Mãcar la începuturi mesianismul
lui Beniuc e un efect de ricoºeu, o consecinþã neaºteptatã a
neîmplinirii erotice. Erosul beniucian din primele volume e
unul indirect, o rãsfrângere în oglindã. Neînstare sã se
rosteascã fãþiº, bãrbatul îºi transferã senzualitatea elementelor,
vãzduhului, apei, lumii, cosmosului. Apa îndeosebi este
mediatorul ideal, puntea între douã identitãþi ce se cautã, dar
se resping exact din clipa întâlnirii. O „scaldã” simbolicã, o
epifanie acvaticã punctatã de accente villoneºti sunt
identificabile chiar în Cântec despre fatã,Cântec despre fatã,Cântec despre fatã,Cântec despre fatã,Cântec despre fatã, poema liminarã a
erosului rememorat  dinspre apus: „Nu, trupul dulce nu mai e
al meu/ Ce l-am cuprins în apele complice”. Când, rar de tot,
femeia riscã ºi ea gestul apropierii, acest Hyperion sfios se
retrage într-un mâlos imperiu lacustru, rezultat din adulterul
þãrânei cu apa: „Iubita mea, nu osteni-n zadar,/ Sã-nseninezi
adâncurile mele;/ De catã ceru-n lacul solitar,/ El îºi zãreºte

vinã”; surescitatul Beniuc prezintã prãpãdul ºi-l anunþã vehe-
ment când alþii dorm ºi „mestecã prin somn cuvinte fãrã sens”.
Profetismul acesta truculent ºi ameninþãtor poate fi strãveziu,
alegoric, precum în Ursul românesc,Ursul românesc,Ursul românesc,Ursul românesc,Ursul românesc, în care posibilele modele
(unul intern, altul extern) sunt resorbite ºi transformate printr-o
alchimie a revoltei în elemente de fundal depãºite de amploarea
plurivocã a noii perspective. Reperul intern ar putea fi CânteculCânteculCânteculCânteculCântecul
ursuluiursuluiursuluiursuluiursului al lui Heliade-Rãdulescu, o „baladã” saturatã de
otrãvuri lexicale în care „hoþii de pãgubaºi” exasperaþi de
ocupaþia ruseascã fac parte din eterna tagmã româneascã a
perdanþilor. În 1932 Beniuc traducea însã poemul lui József
Attila Joacã ursul,Joacã ursul,Joacã ursul,Joacã ursul,Joacã ursul, un instantaneu liric cu un subiect citadin
ce putea fi vãzut în România. Fiara cu „ºale largi ºi late” þopãie
strunitã din scurt cu lanþul pentru a stimula dãrnicia privitorilor:
„Cine are bani o oalã/ Nu ne-ntinde mâna goalã./ Cine nu, o da
piþula/ Pentru jocul lui Micula./ Brumza, brumza, brumzazà.”
Beniuc merge mai departe: mare, blândã ºi slabã, cu veriga în
nas, fiara e însuºi neamul sãu, „jucat” ºi umilit de douã mii de
ani, când de strãini, când de mai marii lui. De aceea
„naþionalismul” ce i se atribuie lui Beniuc e motivat social:
„boierul” e ultimul strãin, iar cinismul lui atroce, tinzând a
face din batjocurã un obiect de tâmp amuzament, e masca
finalã din cortegiul orbilor ce conduc breughelian gloata spre
prãpastie: „De douã mii de ani danseazã, /L-au prins de pui în
miez de codru,/ Hei! codru ãla-l tot viseazã,/ Dar sã mai scape
nu e modru:/ Danseazã ursul românesc.// Oraºul râde ºi
petrece, /Huieºte-n chihot, urlã strada,/ Boierul dã un leu, când
trece/ Prin faþa lui jucând parada: / Danseazã ursul românesc!”.

Pierderea Ardealului de Nord tempereazã acest alegorism,
alãturându-i chemãrile de rezistenþã naþionalã. Postura
mesianicã aduce necesarul corectiv unui antipatic orgoliu de
Rastignac transilvan ce sfida îndoiala: „Vreau sã fiu ºi am sã
fiu,/ Am sã fiu ce vreau sã fiu”. Jalea, multã,  nu e dizolvantã,
ci un ferment al acþiunii. În vârful coloanei, „trimisul timpurilor
noi” trage mulþimile ºi spre „oraºul pierdut”, ºi spre un þel
care abia pe urmã, printr-o regie dibace, avea sã fie definit
drept cel comunist: „Ei vãd-nainte sfânta oazã/ ªi-ntreabã dac-o
vãd ºi eu,/ Eu dau din cap ºi merg mereu/ În urmã-mi gloata-
nainteazã.// Cu fruntea rãzimatã-n cer/ ªi fremãtând cu paºii
lutul/ Târãsc în urma mea trecutul/ Spre-un viitor greu de
mister” (Cu fruntea rãzimatã-n cerCu fruntea rãzimatã-n cerCu fruntea rãzimatã-n cerCu fruntea rãzimatã-n cerCu fruntea rãzimatã-n cer).

În 1946, când publica volumul Un om aºteaptã Rãsãritul,Un om aºteaptã Rãsãritul,Un om aºteaptã Rãsãritul,Un om aºteaptã Rãsãritul,Un om aºteaptã Rãsãritul,
misterul era deja lãmurit. Ce publicã, ani buni de-acum încolo
Beniuc, e dezolantul obol dat „necesitãþii înþelese”: dupã
verificãrile din 1949-1952 fusese exclus din partid ºi înþelegea
sã se „reabiliteze”. În frunte comuniºtiiÎn frunte comuniºtiiÎn frunte comuniºtiiÎn frunte comuniºtiiÎn frunte comuniºtii (1954), Partidul m-aPartidul m-aPartidul m-aPartidul m-aPartidul m-a
învãþat, Tînvãþat, Tînvãþat, Tînvãþat, Tînvãþat, Trãinicierãinicierãinicierãinicierãinicie (1955) º.a. sunt triste osuarii lirice însufleþite
ici-acolo de accente alegorice ºi protestatare, ca în BaladaBaladaBaladaBaladaBalada
morþii cailormorþii cailormorþii cailormorþii cailormorþii cailor,,,,, inteligibile azi doar pentru cei ce ºtiu istoria
tristului ucaz de la  Rãsãrit. Aproape compromis prin abuz
didactic, poemul Mãrul de lângã drumMãrul de lângã drumMãrul de lângã drumMãrul de lângã drumMãrul de lângã drum (ce va da titlul unui
volum din 1954) n-are mesajul totalitar ce i s-a atribuit.
Altruismul e mai vechi decât colectivismul, rãdãcina lui e
creºtinã, paradisiacã. Cel ce muºcã din „mãrul roºu” se
cuminecã, îºi asumã bucuria jertfei, e pãrtaº la miracolul vege-
tal nutrit de „þara ce pe sânul ei ne þine”.

Declinul receptãrii, însingurarea, contemplarea specta-
colului cotidian anuleazã progresiv euforiile bardului oficial.
Aproape perversã în lucrarea ei, ursita a vrut ca Beniuc sã
treacã pe sub furcile caudine ale unor dictaturi de dreapta,
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Ajuns abia la bãtrâneþe la tropicul fericirii, poetul îºi cântã
tinereºte iubirea, plasând-o sub semnul unui eros torid,
devorator ºi incandescent ce lumineazã peisajul ca o explozie
cosmicã: „Ah! Patima noastrã carnalã/ Ce face sã crape
încãperea cuvintelor/ Sã þâºneascã din porii lor flãcãri/ Ca din
ferestrele ºi uºile ºi coºul/ Unor case incendiate./ Taci! Nu
spune nimic nimãnuia./ Lasã-i pe toþi sã ne creadã cu ei
deopotrivã/ Sã nu vadã nimeni dincolo de buletinele de
identitate/ Explozia cosmicã a iubirii noastre” (ExplozieExplozieExplozieExplozieExplozie).

Când temperatura pasiunii creºte pânã la pragul de sus al
combustiei, noua Anã îºi taie drum prin vâlvori spre a-l salva
pe Manole din Sodoma modernã: „Sunt o cetate incendiatã,/
Cine a putut a fugit de mine./…/ Numai iubita mea aleargã
prin cetate,/ Cu pãrul aprins, / ªi-ncearcã cu palmele/ Sã stingã
flãcãrile…” Patima ilumineazã pânã ºi mormântul,
transformându-l – iarãºi caz unic în lirica româneascã – într-un
sepulcru vulcanic, spaþiu al iubirii absolute: „Suntem ca polii
unui arc voltaic,/ Ce punte fac, de foc, când stau aproape:/ Ori
poate numai eu, poet sãrman,/ Teluricul Anteu din mit arhaic,/
La sânul tãu m-aprind. De-or sã ne-ngroape/ În doi, mormântul
ne va fi vulcan”.

Într-o literaturã în care autorii rãmân de-atâtea ori rezervaþi
în faþa propriei biografii, Mihai Beniuc a fãcut din spovedania
eroticã un instrument liric pluricord. În cele 50 de cãrþi de
poeme publicate, el a fost adesea un Amfion nefericit cã în
megalitica lui construcþie cãrãmizile îi veneau prea uºor ºi
fãrã alegere. A avut, spre bãtrâneþe, chiar viziunea  muntelui
de cãrþi proprii care „îi troienesc de-a curmeziºul drumul”.
Dar scuturându-le de praf, înlãturând molozul, Cititorul demn
de acest nume poate descoperi în ele ºi drumul spre Cetatea
Idealã unde domneºte Afrodita Kallipyge.
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Cântece noi,Cântece noi,Cântece noi,Cântece noi,Cântece noi, în „Vremea rãzboiului”, XIII, 616, 31 aug. 1941, p.5,
texte reproduse în Scrieri,Scrieri,Scrieri,Scrieri,Scrieri, 1, E.P.L., 1967, p.218-222, 223-225; Ion
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propriile stele.// Trec toate doar deasupra strãlucind, / Ca pãsãri
aurind în mii de stoluri, / Dar nu strãbate raza de argint/ În
veci întunecatele nãmoluri.”

Antinomia clasicã a elementelor (apã/lut) consunã perfect
cu dezacordul sufletesc al partenerilor. La Eminescu (vezi ªiªiªiªiªi
dacã…dacã…dacã…dacã…dacã…) stelele luminau adâncul ºi înseninau gândul. La
nenorocosul sãu emul transilvan, lumina lor pâlpâitoare sporeºte
marasmul. În Cântece de pierCântece de pierCântece de pierCântece de pierCântece de pierzaniezaniezaniezaniezanie (dar nu numai acolo) stelele,
luna sunt hieroglife funerare. În erotica tânãrului Beniuc eul
fuge din tragedie în elegie, iar de-acolo în închipuiri înduioºate.
Tocmai pe acest fundal se strecoarã în regatul plâns al
melancoliei întrebarea (cu varii rãspunsuri)  „ce-ar fi fost dacã”.
În acest spaþiu timpul se mãsoarã, eminescian, cu „ora”: „O,
de-am fi stat alãturi doar o orã./ Ai fi rãmas în auriul vis/ Ca o
eternã, rozã, aurorã/ De ne-nþeles, de nedescris”. ªi tot în acest
minim rãgaz, Pygmalion ºi Midas, în care trebuie sã vedem
avatarurile orgolioase ale unui eu inhibat, înalþã adoratei
incredule statui demne de templele elene: „Când degete de Midas
am pus magic/ Pe fragedã fiinþa ta de lut,/ Suna în mine
murmurul pelagic/ Al sfintelor creaþii de-nceput./ Vedeam cum
peste vremuri se înalþã/ Statuia ta de aur greu, masiv,/ Cum
serioase veacuri se descalþã/ ªi-ngenuncheate rânduri  submisiv/
La soclul tãu dumnezeesc aºteaptã” (Ultima scrisoareUltima scrisoareUltima scrisoareUltima scrisoareUltima scrisoare).

În Canþonierul Canþonierul Canþonierul Canþonierul Canþonierul lui Beniuc sunt rare cânturile maturitãþii
sentimentale. Accentele solitare ce sparg crusta autocenzurii
sunt mai degrabã niºte „creioane” moderniste axate pe eterna
temã a rupturii dintre amanþi, a luptei lor fãrã învins ºi
învingãtor. Dacã însã în poemele debutului peisajul luptei
erotice este un „loc rãu”, în care amanþii stau sã se prãvale ca
într-o bolgie dantescã, cu timpul decorul se schimbã.
Imersiunea în mediul acvatic capãtã ºi semnificaþia unui gest
sacru.  Scufundatã în frumos, ca în Pe o scândurã cu actinii,Pe o scândurã cu actinii,Pe o scândurã cu actinii,Pe o scândurã cu actinii,Pe o scândurã cu actinii,
supusã prin „furtuni trecãtoare” unor „clãtiri” repetate, iubirea
defunctã renaºte într-un plan secund, spiritual, într-un ostrov
imaginar unde legile obiºnuite ale firii sunt neputincioase.
Printre profesiunile de credinþã cu care Beniuc a fost  atât de
darnic, acest poem datând din 1943 este cu siguranþã arta
poeticã cea mai apropiatã de esenþa inefabilã a poeziei,
orororororfismul,fismul,fismul,fismul,fismul, imnul ce preschimbã suferinþa-n bucurie: „Când
anemonele de mare/ Pe luntrea noastrã, o epavã, / Adânc sub
undele amare/ Vor þese lumea lor suavã,// Neºtiutoare de
povestea/ Acestui naufragiu mare/ ªi de furtunile acestea/ La
urma urmei trecãtoare,// Când din adâncuri greu nãvodul/ O
datã-n preajma înserãrii/ Va scoate la luminã rodul/ Minunii
coapte-n sânul mãrii,/ ªi va privi uimit pescarul/ De-atâtea
frumuseþi bizare,/ De viaþa ce-a îmbrãcat cu harul/ Ei scândura
din fund de mare,// Când în acvariu spectatorii/ Se vor lãsa
purtaþi de vrajã/ Visând pãþanii iluzorii,/ Departe, pe-o-ncercatã
plajã,// Iubito, noi vom fi temeiul/ Acestei noi minuni de jocuri,/
Cu sufletul zidit în steiul/ Din vatra veºnicelor focuri,// Iar
candizii polipi, în spaþiu/ Simbolizând miºcãri ciudate,/ Vor
cere pururi, cu nesaþiu,/ Îmbrãþiºãrile nedate.”

Sorþii i-au hãrãzit totuºi poetului ºi clipa de lumeascã
fericire spre care a tânjit de-a lungul tinereþii. Ea a venit spre
finele maturitãþii ºi s-a consumat în decor conjugal. Povestea
acestei iubiri casnice, aureolatã de flãcãri violente, e unicã în
poezia româneascã, în spaþiul cãreia iubiþii se întâlnesc ºi se
despart romantic, nepãsãtori la jugul marital. Vârsta iubirii
„cãrunte” presupune o solidaritate pe viaþã bazatã pe
corespondenþa perfectã, indestructibilã, a membrilor cuplului.

eseueseueseueseueseu
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înlocuit verbul a trãi, iar a munci este echivalent cu a fi
liber” (Ovidiu Hurduzeu).

Ca orice organism viu, Occidentul ºi-a creat cãi politice
ºi culturale de combatere a acestor efecte negative.
Primele reacþii au apãrut o datã cu romantismul, când au
loc primele încercãri de a reintroduce „în paradigma
individualistã dimensiunea transcendentã” (O.H.).
Pierderii lui Dumnezeu, a transcendentului religios, i se
va propune înlocuirea cu un transcendent secularizat se-
cond hand. Individualismul plãmãdit de neo-romantici,
supranumit de Ovidiu Hurduzeu individualism estetic, nu
renunþå la libertatea personalã, la drepturile individuale,
ºi cu atât mai puþin la edificarea, dupã libera voinþã a
identitãþii personale. Dupã susþinãtorii individualismului
estetic, „viaþa trebuie trãitã ca ºi cum ar fi fost literaturã”,
dar ceea ce în literaturã se armonizeazã prin acþiunea
creatoare a artistului, ºi sunt justificate estetic, în realitate
poate fi de-a dreptul cumplit. O constantã a modernitãþii
ºi postmodernitãþii pare a fi ºtergerea graniþelor dintre
artã ºi realitate; consecinþa: dispariþia distanþei estetice
(Daniel Bell) ºi, firesc, a spiritului critic. Dispar constrân-
gerile etice, estetice, totul devine lax, elementele
„agresive” sunt anihilate prin orice mijloace. Cum remarca
Petre Þuþea, omul imanent al modernitãþii, prin refuzul
transcendentului, se îneacã în „util ºi plãcut”, în pântecul
nesãþios al comoditãþii ºi bunãstãrii. Tot acest arsenal
imagistic are un singur scop, evitarea suferinÆei, sunt
cultivate doar senzaþiile „plãcute”. Individualismul estetic
a fost foarte agreat în Occidentul interbelic – sã ne
amintim de avangarda, ai cãrei membri, în marea lor
majoritate, au susþinut doctrinele de stânga, iar în þãrile
comunizate au trecut cu arme ºi bagaje la promovarea
ideologiei oficiale. Dupã ultimul rãzboi, individualismul
estetic se va manifesta în S.U.A. prin „flower generation”
(celebrii hippy) ºi prin contestatarii parizieni din Mai ‘68.
Instituþionalizat va fi izvorul ideologiilor „colectivist-
stângiste ale multiculturalismului”, caracterizate de
profesorul trãitor în Silicon Valley (S.U.A.) drept „ficþiuni
egalitariste, care promoveazã «grupul», niveleazã
diferenþele reale, creeazã fantoma unei lumi armonioase
de «fraþi», fãrã duºmani ºi strãini”. Drept urmare, omul
multiculturalist evaporã distanþele, ºi simbolice ºi
geografice, identificându-se aproape delirant cu „victimele
culturilor tradiþionale: femeile, minoritãþile sexuale,
handicapaþii, bolnavii mintali, minoritãþile rasiale”, în con-
trast cu individualismul doctrinelor liberale tradiþionale în
care proprietatea privatã este inviolabilã ºi familia de
maximã importanþã; în multiculturalism proprietatea
privatã devine un abuz, iar familia un anacronism.
Individualismul occidental continuå ºi în prezent a fi
tributar viziunii maniheist-gnostice asupra vieþii ºi lumii,
în care bun ºi råu sunt în permanentã confruntare. În
teritoriul rãului descoperim diferenþele reale, pe ceilalþi
încã neînregimentaþi, ce trebuie aduºi la luminile raþiunii
înainte de a pune în pericol „internaþionalismul cultural ºi

Pentru români, mai ales înainte de Revoluþia de la
‘89, dar ºi dupã, libertatea era întruchipatã de lumea
occidentalã, lume a omului liber, în care se respectã
drepturile omului, egalitatea în fata legii, dreptul la liberã
exprimare etc. Individul liber îºi poate alege, dupã buna
lui voinþã, calea personalã pentru a se împlini pe sine.
Epoca luminilor ºi Revoluþia francezã sunt cele care au
întemeiat individualismul raþionalist, înlocuind Dumnezeul
Evului Mediu, cam absolutist ºi discreþionar, cu o infinitate
de Dumnezei umani (ca sã folosim exprimarea lui Ovidiu
Hurduzeu din Sclavii fericiþiSclavii fericiþiSclavii fericiþiSclavii fericiþiSclavii fericiþi, volum de eseuri, apãrut la
Editura Fundaþiei Culturale Române, în 2002), care, dupã
modelul divin, îºi cultivã o autonomie absolutã. Viziune
argumentatã ºi instrumentatã de Friedrich Nietzsche în
opera sa.

„Fundamentul individualismului occidental – în opinia
lui Ovidiu Hurduzeu, doctor în ºtiinþe umaniste, strãmutat
în SUA, din 1990, în celebra Silicon Valley, predã o
perioadã un curs de civilizaþie europeanã la Stanford
University, dupã care alege o carierã didacticã la un liceu
din Santa Cruz, pentru a se putea dedica mai mult timp
scrisului, – este libertatea exprimatã în termenii drepturilor
individuale. Acest concept juridic este fãrã precedent în
istoria omenirii. Nici grecii antici, nici romanii, evreii sau
chinezii nu au fost atraºi de ideea «drepturilor
individuale»”.

Sunt subliniate, în continuare, câteva din calitãþile
afirmate graþie individualismului, de la ambiþie ºi energie
la disciplinã, responsabilitate, spirit de iniþiativã ºi nu mai
puþin dorinþa de împlinire materialã. Toate acestea,
însoþite de crearea instituþiilor democratice sunt
secularizate, au ca singurã sursã conºtiinþa individualã.
Individualismul occidental, cum era de aºteptat, nu-i lipsit
de deficienÆe. Relaþiile interumane sunt mediate de
instituþii specializate de stat sau nonguvernamentale, sunt
indirecte ºi impersonale. Fiindu-ºi propriul Dumnezeu,
individul se construieºte pe sine dupã norme personale,
în consecinþã „se simte izolat ºi fãrã puncte de reper”, în
permanenþã urmãrit de spaima neantizãrii propriei
identitãþi. Puterea, la rândul ei, nu-ºi mai are ca
reprezentant o autoritate bine conturatã ºi concretã, cum
ar fi regele, Biserica etc., ci este difuzã ºi se manifestã
prin abstracþiuni, gen: publicul, opinia publicã etc. Ovidiu
Hurduzeu apreciazã, aproape paradoxal, cã
„individualismul cade în pãcatul uniformizãrii”. Egalitatea
oportunitãþilor dã cale liberã unui tolerantism neîngrãdit,
materializat, între altele, în reglementãrile juridice privind
„hãrþuirea sexualã”, „codurile de vorbire” ale „corectitudinii
politice”. Spargerea reþelei pluriforme de relaþii umane în
care se manifestã individul provoacã o accentuatã
desubstanþializare, transformând individul liber într-un
simplu numãr, într-o statisticã, important doar în
angrenajul democratic al votului universal. ïn
postmodernitate singura certitudine a individului
depersonalizat este munca. „A realiza sau a te realiza a



73SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003

vãzuþi, de la Renaºtere, omul, instrumentat raþional,
uzurpã locul divinitãþii ºi „se plaseazã în poziþia celui care
vede; lumea îi apare ca imaginea (reprezentarea) a ceea
ce intrã în câmpul sãu vizual” (Ovidiu Hurduzeu). Cum
remarcå ºi Nae Ionescu: „Pânã la Renaºtere, omul ce-
rea scuze lui Dumnezeu cå existã, de la Renaºtere,
Dumnezeu este obligat sã cearã omului scuze cã existã”.
Subiectul raþionalist este dominat de dorinþa transformãrii
lumii într-un spectacol – „o uriaºã oglindã în care subiectul
se contemplå pe sine însuºi”. El devine centru ºi origine
a imaginii spectaculare. Imaginile prefabricate ale
spectacolului sunt lipsite de energia creatoare emanatã
de operele de artã sau imaginarul la care avem acces în
Templu.

Succesul de necontestat al spectacolului postmodern
se întemeiazã pe interesul subiectului spectacular,
echivalentul individului colectiv, „omul comunismului de
masã”, impus unei mentalitãþi a confortului; este omul
imanent pentru care, în limbajul lui Þuþea, utilul, plãcutul
ºi comodul sunt totul. El urmãreºte eliminarea, cu riscul
pierderii transcendenþei, a oricãrei „rezistenÆe” de naturã
fizicã sau subiectivã.

Toate, misterul, suferinþa, transcendenÆa sunt, cum
subliniazã eseistul, „superficializate”.

Eludarea realitãþii, dispariþia constrângerilor lasã loc
plictisului, apatiei, indiferenþei, vidului spiritual. Indiferenþa
ºi conformismul înlocuiesc responsabilitatea civicã,
implicarea politicã, „salvarea” este „asiguratã” de
activitatea permanentã. La fel ca munca, ºi confortul s-a
transformat dintr-un mijloc intr-un „scop în sine”. „În
condiþiile civilizaþiei spectaculare, o viaÆå confortabilã
oferã sentimentul (iluzia) unei securitãþi materiale,
nicidecum calm ºi relaxare. De pildã, tânãrul profesionist,
aºa-numitul «yuppie» din Silicon Valley, locuieºte într-o
casã confortabilã, conduce o maºinã confortabilã, are
un venit confortabil, dar rareori îl vezi bându-ºi cafeaua
la «Starbucks», cufundat într-un fotoliu (cafeaua se bea
«pe fugã», în maºinã, pe strada, la birou). În loc sã-l
liniºteascã, confortul såu de astãzi îl streseazã, îi
aminteºte mereu cå siguranþa sa de mâine este asiguratã
doar atât cât trudeºte ºi «face bani». Într-o lume de
aparenþe ºi simulacre, confortul îmbracã haina siguranþei
ºi devine idealul personal ºi colectiv de necontestat.
Munca depusã pentru asigurarea lui, oricât ar fi de
stresantã ºi istovitoare, nu este perceputã drept povara,
un sacrificiu, o sclavie. O viaþã confortabilã då impresia
de soliditate, coerenÆå ºi rigoare, ascunde vidul de la baza
«spectacolului» ºi implicit, a subiectului spectacular. Lipsit
de confort, subiectul spectacular ar fi cuprins de o teribilã
panicã. S-ar simþi neputincios ºi fãrã apãrare, gol ºi singur,
faþã în faþã cu propria-i conºtiinþã. Confortul îl salveazã
de la confruntarea cu realul, îl transformã într-un sclav
fericit”.

Omul spectacular a eliminat din creºtinism acuza,
suferinÆa, misterul, transcendenþa, unde sunt manifeste
miracolele, învierea, dispreþul faþã de avere çi fericirea
pãmânteascã, pãstrând cele ce þin de morala curentã,
iubirea faÆå de aproape, pacifismul, universalismul, grija
faþã de cei în nevoie convertitã în grija faþã de cei
handicapaþi, homosexuali, în genere pentru orice tip de
marginali. Se urmãreºte anihilarea cultului eroului mod-
ern, promovându-se cu obstinaþie cultul victimei.

abstracþiunea planetarã numitã «umanitate»”. Celãlalt ar
fi transformat în obiect al milei, nu mai este individ unic
prin aspiraþii ºi alcãtuire psihicã ºi intelectualã, ci o
victimã, una postmodernã, „fãrã identitate, fãrã statut
social, fãrã Dumnezeu”. Existã doar în planul suferinþei,
nivelator, depersonalizant, abstract.

La acest construct al individualismului occidental,
Ovidiu Hurduzeu ne propune, în contrapondere, un indi-
vidualism evenimenþial, întemeiat pe creºtinism ºi
caracteristic pentru gândirea ºi practica socialã a
românilor. Conform predaniei ºi nu mai puþin EvanghelieiEvanghelieiEvanghelieiEvanghelieiEvangheliei,
omul creat ca persoanã dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu este bun în esenþa sa ºi liber, atribut ce-i
îngãduie a-ºi alege calea dupã libera sa voinþã spre
mântuire sau pierzanie. Pãcatul exprimã absenþa binelui
ºi e supranumit de Sf. Grigorie din Nisa „boalã a voinþei
înºelate”. Despre libertatea în creºtinism, Marcel
Gauchet, citat de autorul Sclavilor fericiþiSclavilor fericiþiSclavilor fericiþiSclavilor fericiþiSclavilor fericiþi, afirmã:
„Creºtinismul reprezintã singura religie monoteistã
complet comparabilã cu esenþa libertãþii”. O libertate a
persoanei, diferitã de cea a Greciei antice, unde avea un
caracter colectiv, fiind centratã pe autonomia polisului.

Se impune pentru eseist a afla rãspuns la întrebarea
dacã românii sunt persoane-eveniment. Argumentaþia se
va finaliza afirmativ. Românii vor sã fie sau se viseazã
persoane-eveniment – nu existã o egalitate democraticã
între indivizi, fiecare este ºi se prezintã ca o personalitate.
Realitatea este privitã în totalitatea ei ontologicã, se
pleacã de la concret la abstract. Existã o tendinþã naturalã
de stabilire a ierarhiilor, fie ele întemeiate sau nu. Trup ºi
suflet, sunt una ca prezenþã. Comportându-se ca un aris-
tocrat („þãrãnimea ºi aristocraþia sunt clase corelative –
cum corelative sunt burghezia ºi proletariatul”) românul,
care nu a avut parte de o lungã perioadã burghezã, vrea
sã trãiascã ºi sã fie recunoscut ca un eveniment. Sintetic,
Ovidiu Hurduzeu, ne spune: „Cultul românesc al
personalitãþi lor, pasiunea pentru ierarhii valorice,
dezgustul faþã de colectivism, egalitarism, trãirea
spontanã în prezent, nostalgia dupã timpurile eroice de
altãdatã aparþin toate de o aristocraþie a spiritului la care
poporul român n-a renunþat vreodatã”.

Soluþia: cultivarea propriului nostru individualism, fãrã
negarea democraþiei de tip occidental, ci plierea acesteia
pe democraþia româneascã de tip informal, activã în orice
spaþiu public, nu departe de cea activã în agora Greciei
antice. O democraþie pe mãsura persoanei-eveniment,
mai importantå decât legea – care prin natura ei este
strict normativã ºi preponderent coercitivã. Câteva
posibile maladii pândesc acest model al democraþiei
româneºti: transformarea într-o simplã proiecþie a
persoanei-eveniment în momentul în care se rupe de
rãdãcinile sale spiritual-aristocratice, cãderea în
conformism ºi comportament al omului-turmã. Depãºirea
perioadei de tranziþie nu-i posibilã fãrã cultivarea
persoanei-eveniment, fireascã pentru individualismul
românesc.

Sa vedem ce perspective ni se deschid în noua lume
în care vrem ºi sperãm sã fim cât de curând înglobaþi,
lumea occidentalã a democraþiei ºi bunãstãrii!

Dacã în Evul Mediu omul ontologic aparþinãtor
creºtinismului trãise sub lumina divinitãþii, lumea era
vãzutã de Dumnezeu, El era Cel care vedea, noi cei
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Spectacolul, cum remarca profesorul din Silicon Val-
ley, pe ruinele Revoluþiei, Tradiþiei ºi Capitalismului in-
dustrial, face legãtura cu actuala structurã economicã
întemeiatã pe credit, speculaþii financiare ºi consumism
de masã.

Gândirea confortabilã este izvorul postmodernismului
instituþionalizat, ce se impune dupã miºcarea
studenþeascã parizianã din mai ’68. Pentru Ovidiu
Hurduzeu, „paradigma culturalã postmodernã este pur
adaptativã. Postmodernismul nu inoveazã, doar repro-
duce, bricoleazã ºi plagiazã. Plecând de la premisa cã
lumea actualã n-are un fundament real, nici transcen-
denÆå, postmodernismul considerå realitatea un simplu
reflex al «discursului»”. Nu mai existã adevãr adevãrat,
totul este „metaficþiune”, „discurs gol”, realitatea ºi faptele
ei nu mai existå, suntem copleºiþi de un relativism cinic,
supuºi deriziunii, se poate afirma orice, nimeni nu
contrazice, nimeni nu te aprobã. Se trãieºte într-un vid
dinamic, în care miºcarea, munca umplu golul sufletesc
al „omului spectacular”. La noi exemplar este vadimismul
cu spectacolul sãu audio-vizual oferit în campania
electoralã a anului 2000, ce a „anesteziat” o mare parte
din generaþia tânãrã.

Pentru societatea postindustrialã, tehnologia, din
simplu instrument aflat în slujba omului, s-a metamorfozat
în matricea însãºi a vieþii. Apelul la calculator, internet,
e-mail etc. nu este o alternativã posibilã, pentru occidental
sunt obligatorii, nici pentru noi nu-i departe acea zi, în
societatea globalizatã în care, pas cu pas, ne vom inte-
gra. Existãm doar în cadrul sistemului tehnologic. Dacã
Biserica, mai bine de o mie de ani, a fost o instituþie care
asigura un sens ºi un scop vieþii umane (pentru medievali
nu era posibilã „nici o mântuire în afara Bisericii” – extra
eclesiam nulla salus), astãzi factorul regulator este
tehnologia, ca atare asistãm la impunerea preceptului
„nici un pas în afara tehnologiei”. Graþie tehnologiei, prin
globalizare, asistãm la naºterea unui „sistem planetarsistem planetarsistem planetarsistem planetarsistem planetar
unitar unitar unitar unitar unitar în care omul este tratat în chip de obiect” (O.H.).
Tehnica se aflã la un nivel care asigurã îmbinarea
obligatorie a utilului cu frumosul, ultimul lipsit de
sensibilitate artisticå. Un frumos care nu mai emoþioneazã
artistic. Dominantã este doar eficienþa, curãþatã de
artizanal, de inutilul artistic. Sistemul tehnologic globalizat
aplatizeazã libertatea, o vãduveºte de metafizic, de trans-
cendent, nu mai existã termenul în contra cui sã se
manifeste. „Birocraþiile moderne, clãdite pe ruinele
Bastiliei, se bazeazã toate pe transformarea libertãþii
într-o structurã de organizare. Libertatea devine sinonimã
cu adaptarea individului la Sistem”(O.H.).

Tehnologia, din instrument utilitar s-a transformat, în
Occident, „într-o stare de spirit ºi o normã de
comportament”, devine conºtiinþã tehnologicã. Obiectele
îºi pierd rânduiala lor vie, firescul, organicitatea. Alãturând
tehnica ºi poezia, Ovidiu Hurduzeu observå
potenþialitatea poemului, faptul cã nu-ºi epuizeazã
energia dupã ce se încheie; tehnica, realizându-se inte-
gral, se epuizeazã, este „întotdeauna perfectã”, poezia
„mereu disponibilã”.

Pentru a funcþiona, tehnologia are nevoie ca toate
elementele, compuse din ansamble ºi subansamble, sã
fie perfect angrenate: globalizarea impune crearea unui
unic angrenaj planetar în care va trebui sã ne integråm,

fapt ce ne anihileazã libertatea noastrã ca persoanã-eve-
niment. „«Integrarea», atenþioneazã Ovidiu Hurduzeu, nu
tolereazã libertatea persoanei de a fi ea însãºi, de a
rãmâne un «celãlalt» faþã de angrenaj. O astfel de per-
soanã ar reprezenta un duºman ºi o primejdie perma-
nentã”. Angrenajul tehnologic impune dezamorsarea
contradicþiilor, lichidarea antinomiilor ºi evitarea relaþiilor
conflictuale. ªi toate acestea cu un singur scop, evitarea
blocãrii, a posibilelor gripaje sau scurtcircuitãri ce ar opri
sau deregla buna funcþionare a Angrenajului. Angrenajul
tehnologic postmodem al Occidentului nu-i una cu
maºinãria comunistã care urmãrea integrarea în „sistem”
cu forþa, metodã ce ºi-a demonstrat barbaria ºi ineficienþa.
angrenajul apeleazã la ideologiile confortului – cine refuzã
progresul tehnologic, sursã ºi mijloc de îmbunãtãþire a
nivelului de trai! Standardizarea impusã de tehnologie
are drept consecinþã pulverizarea individualitãþii ºi
dispariþia sistemului critic, glorificând confortul, inclusiv
emoþional. Din toate, cel mai grav pare a fi „subordonarea
totalã a sistemului social-cultural celui tehnologic”.

Dificultatea integrãrii noastre europene, asemã-
nãtoare cu cea de la mijlocul secolului al XIX-lea, din
perioada junimistã, este desincronizarea noastrã, faptul
„cå Occidentul gândeºte în termeni «postmoderni», în
vreme ce noi evoluãm încã în spaþiul conceptual ºi afectiv
al Modernismului”. Modernism care la noi nu ºi-a epuizat
încã valenþele – cauzele sunt cunoscute: domnia
comunismului aproape jumãtate de secol. Postmoder-
nismul nu se reduce la un nou stil cultural, ci desemneazã,
ca termen, un non ciclu în civilizaþia vesticã.

Dacã în Modernitate Nietzsche afirma cã „Dumnezeu
e mort”, în Postmodernitate Foucault lanseazã formula
„Omul e mort”. Ceea ce în fapt echivaleazã cu „moartea
Omului în chip de subiect”. Se renunþã la elementele

eseueseueseueseueseu

AutoportretAutoportretAutoportretAutoportretAutoportret



75SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003

Aceasta explicã succesul minoritãþilor revendicative de
la noi în faÆa forurilor internaþionale. Dictatul „marginalului”
este o rãsturnare a deconstrucþiei postmoderne, el tinde
a reface centrul; stranie, „umbra arborelui se întinde încã
pe meleaguri postmoderne”.

Între globalism, definit deja, ºi globalizare este o
diferenþã esenþialã. Globalizarea este un sistem politic
ºi social care se dezvoltã la nivel planetar, promovând
o beneficã competiþie între popoare ºi o bunã comu-
nicare între oameni, pe când globalismul promoveazã
cultura victimei, a minoritãþilor, a „corectitudinii politice”.
Arma culturalã a globalismului este multiculturalismul,
care nu-i totuna cu „educaþia multiculturalã, ce îºi pro-
pune, cum remarca ºi Ovidiu Hurduzeu, sã examineze
critic ºi sã compare într-o maniera obiectivã, nepãrti-
nitoare ideologic, valorile ºi practicile mai multor culturi.
Educaþia multiculturalã este o alternativã la mono-
culturalismul practicat de statele ºi grupurile naþionaliste
ºi etnocentriste. Pe principiile ei ar trebui sã se bazeze
toate sistemele educaþionale ale secolului al XXI-lea”.

Ce este multiculturalismul? – se întreabã profesorul
din Silicon Valley ºi îl va defini drept „o ideologie de
orientare stângistã ce pune semnul egalitãþii între toate
culturile lumii. Culturile nu pot fi superioare sau inferioare,
ele sunt doar diferitediferitediferitediferitediferite. În Occident, oricine criticã o culturã,
alta decât cea euro-americanã, este considerat bigot ori
rasist. Cultura euro-americanã, cu fundamentul ei iudeo-
creºtin, poate ºi trebuie însã pusã la stâlpul infamiei.
Bãrbatul alb, fãuritorul acestei culturi, este denunþat drept
imperialist, asupritor al femeilor, al minoritãþilor etnice ºi
sexuale, al handicapaþilor. Prin urmare, multiculturalismul
îºi propune sã denunþe «cu mânie multiculturalã» orice
prejudecatå ori punct de vedere eurocentrist, hetero-
sexual, elitist, naþionalist sau antiminoritar. În Statele
Unite, multiculturalismul este ideologia dominantã a lumii
universitare ºi a birocraþiei administrative federate, dar
el devine din ce în ce mai mult un fenomen global. Mass-
media occidentalå este deja în mare parte multi-
culturalistå, iar «Europa unitã», condusã de euro-
birocraþia de la Bruxelles, este ºi ea în ton cu principiile
multiculturalismului”.

O viziune simplificatoare asupra culturii
caracterizeazã multiculturalismul, ea „este gânditã în
termenii rasei, orientãrii sexuale ºi apartenenþei etnice”.
Referirile se fac la cultura albå, neagrã, a minoritãþilor
etnice, sexuale etc. Sunt evitate referinþele la caracterul
naþional sau universal al culturii. Pentru multiculturaliºti
nici o culturã nu deþine standarde estetice ºi morale
general valabile. Valoarea este relativã. Operele clasice
ale culturii universale nu sunt valoroase prin ele însele,
au fost, susþin multiculturaliºtii, „impuse conºtiinþei
colective prin imperialismul cultural al «bãrbatului alb»”.
Nulitãþi crase sunt declarate valori universale cu minima
condiþie sã aparþinã unui grup minoritar. Veritabilele
valori culturale sunt nule dacã nu au suport „multi-
cultural”. În multiculturalism nu existã drepturi
individuale, numai drepturi colective, ale minoritãþii de
care aparþii. „Politicile corecte” impun privilegii pentru
„victime”. În cazul, de exemplu, unui concurs, totdeauna
va avea câºtig de cauzã „minoritarul”, indiferent de
competenÆå. Corecþi din punct de vedere politic sunt
cei care îºi asumã doctrina multiculturalistã.

Multiculturalismul a creat un hibrid, greu de înþeles

metafizice identitare ale Modernismului, centrate pe:
esenþã, unitate, origine, conºtiinþã, Dumnezeu, om,
transcendenþã.

Estul Europei continuå încã sã fie dominat de
imaginarul arborelui ºi al rãdãcinii, ce amplificã legea
Unicului. Simbolistica arborelui ºi rãdãcinii determinã
obsesia istoriei, o complexã metafizicã a „spiritului” ºi
„geniului” (naþional, popular, artistic) ºi menþine nostal-
gia ierarhiei ºi tendinþa soluþionãrii problemelor de la
centru. O astfel de simbolisticå este contrarã unei
economii mondializate, ce are ca temei o logicã rizomicå.
Teoreticienii sistemului rizomic postmodern, Deleuze ºi
Guttari, definesc rizomul (termen preluat din botanicã,
de la plantele care se extind pe aceastã cale) drept „un
sistem descentrat, nonierarhic ºi nesemnificant, fãrã
General, fãrã memorie organizatoare sau automat cen-
tral, definit doar de o circulaþie a stãrilor”.

„Capitalismul-rizom, observa Hurduzeu, nu este
construit ºi nici nu se construieºte, capitalismul se
extinde. Ceea ce-l intereseazã este reþeaua rizomicã
de consumatori”. Eseistul crede, argumentat, cå modelul
rizomic e mai pe firea noastrã, ferindu-se a lansa ideea
rizibilã a unui postmodernism românesc avant la lettre.
El constatã cã, într-o economie globalizatã, retorica
arborelui ºi rãdãcinii îºi pierde... „rãdãcina”. Nu
îndeamnã la a se renunþa la identitatea naþionalã ºi
spiritualã în favoarea uneia „postmoderne” abstracte ºi
universaliste. El propune så ne definim identitatea
printr-o dublå diferenþiere. Una ar fi faþã de „nostalgiile
ºi fetiºurile identitare din trecut”, printr-o „deistoricizare”
a realitãþii româneºti ºi „degajare a spiritului din
metafizica trecutului”. O altã diferenþiere ar fi faþã de
globalism (definit mai sus), ce tinde a fi instituit pe cale
birocraticã. Spus maiorescian, trebuie sã evitãm a
adopta o nouã formã fãrã fond.

Plecând de la acest deziderat, Ovidiu Hurduzeu crede
cå „procesul de refacere treptatã a unei identitãþi
naþionale, bazatã pe principii nefundamentaliste de
diferenþiere va fi lent ºi dificil. Datorita circumstanþelor
actuale, interne ºi externe, este greu de renunþat la
tentaþia angumentãrilor istoriciste ºi esenþialiste. Unii ar
spune chiar cã acum acum acum acum acum nu ne permitem sã fim postmoderni.
Riscurile sunt însã enorme. Aplicatã cu consecvenþãconsecvenþãconsecvenþãconsecvenþãconsecvenþã
problemei naþionale, retorica arborelui ºi rãdãcinii duce
inevitabil la ºovinism; în politicå, Arborele ºi Rãdãcina
deschid calea spre dictaturã ºi genocid”.

Postmodemitatea impune dictatul marginalului,
urmãreºte deconstruirea ierarhiilor tradiþionale (bãrbat/
femeie, stãpân/sclav, prezenþã/absenþã). Deconstrucþia
postmodernã submineazã legitimitatea termenului supe-
rior, fãrã însã a reface ierarhia prin impunerea elementului
subordonat în poziþia hegemonicã. Relaþia între cei doi
termeni este una rizomicã, deschisã, întemeiatã pe
diferenþã. Occidentul este supus dictatului „victimei” ºi
„marginalului”. Apelând la retorica postmodernismului
„marginalul” pozeazã în victima structurilor ierarhice,
afirmându-se drept campion al deschiderii ºi relaþiilor
rizomice. „Toatã lumea, ne spune eseistul, trebuie sã-ºi
regleze sistemul de valori ºi normele de comportament
în funcþie de «sensibilitãþile» «marginalilor» ºi ale
«minoritãþilor» («sensibilitãþile» sunt factori subiectivi,
nicidecum valori obiective)”. Încât, deviza oficialã a
Occidentului este: marginalul are întotdeauna dreptate!

eseueseueseueseueseu



76 SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003

pentru noi, prin încruciºarea unei politici economice
ultraliberale cu o ideologie de stânga, nu lipsitã de accente
totalitare.

Capitalismul are un caracter cameleonic, îºi adoptã
ideologia care îl susþine cel mai adecvat, în dezvoltarea
lui economicã. Cât timp a avut interes, capitalismul a
cultivat valorile individualismului, prin consolidarea
statului naþional, a individului liber, a familiei monogame
etc., faþã de comunism, care cultiva identitatea
„colectivistã”.

Românii, esticii în general, s-au trezit într-o situaþie
paradoxalã, au fãcut totul pentru a accede la valorile
individualismului occidental, exact în perioada când
aceºtia adoptã ideologia de grup ºi aplica lovituri mortale
prototipului clasic al individului liber. „Globalizat, capitalul,
precizeazã Hurduzeu, nu mai are nevoie de individualis-
mul omului alb ºi nici de serviciile statului naþional,
centralizat, unitar ºi indivizibil. Dimpotrivã, statele
naþionale, cu rãdãcinile lor istorice ºi culturale sunt
principala barierå împotriva globalizãrii economiei de
piaþå”. Noua stângã considerå globalismul ºi arma lui
culturalã, multiculturalismul, o cale mai sigurã de
instaurare a socialismului mondial decât comunismul în
varianta sovieticã.

Logica economicã a societãþii globale are nevoie de
un om golit de substanþa ontologicã, transformat, când
este pus în faþa unui calculator, „în simplu element branºat
la o reþea rizomicã”. Iatã motivul pentru care sunt culti-
vate minoritãþile, marginalii. Cum, corect remarcã eseistul,
„din punct de vedere al circulaþiei capitalului, este de
preferat un homosexual unui român. Homosexualul nu
este ataºat de un loc, rãmâne homosexual ºi la New York
ºi la Paris, ºi la Bucureºti. Românul are rãdãcini, tot la
Vintileanca lui de acasã îi va sta gândul, oriunde îl muþi
(dacã este un român adevãrat ºi nu un simplu «bonjurist»
sponsorizat)”.

Multiculturalismul refuzã matricea ontologicã, în acest
sistem nu te naºti femeie, ci devii femeie, nu te naºti
homosexual, ci alegi sã fii homosexual – cum ai alege
din raft între douã produse. Deosebirea între un hetero-
sexual ºi un deviat sexual se transformã într-o simplã
diferenþã „culturalã”. Valoarea nu este gânditã în termeni
ontologici, „ci în termenii relativismului gnoseologiei
contemporane”.

Întrebarea lui H.R. Patapievici „ce se pierde atunci
când ceva se câºtigã?”, este mereu actualã în ultimele
douã secole. Ovidiu Hurduzeu se întreabã „în ce mãsurå
a contribuit individualismul occidental din ultimele douã
secole la îmbogãþirea noastrã sufleteasca?” El considerã
cã „individul liberindividul liberindividul liberindividul liberindividul liber, ca ºi omul de grup, omul multiculturalist
postmodern, este o construcþie artificialã”, un fabricat al
Renaºterii ºi filosofilor raþionaliºti, diferit de omul
ontologic. Cum remarca ºi Mircea Eliade, o primå
încercare de a uni valorile „individualiste” ale libertãþii,
egalitãþii ºi demnitãþii umane cu transcendentul a fost
fãcutã în secolul al XII-lea de cãtre Giaocchino da Fiore
ºi Francisc din Assisi, în dorinþa de a atinge absolutul
spiritual. Ne întrebãm, alãturi de autorul Sclavilor fericiþiSclavilor fericiþiSclavilor fericiþiSclavilor fericiþiSclavilor fericiþi,
dacã-i posibilã trezirea occidentalilor din beþia tehnologicã
ºi ce ºanse sunt sã renascã, în Occidentul de azi, omul
ontologic al libertãþii ºi democraþiei.

Havel, conferenþiind în 1994, într-o universitate
americanã, atenþioneazã: „Omul modern ºi-a pierdut

ancora transcendentã ºi, o datã cu ea, singura sursã
adevãratã a responsabilitãþii sale ºi a respectului de
sine”. Experienþa transcendenþei este, pentru scriitorul
ceh, „o experienþã cu adevãrat universalã care unificã
– sau mai precis, ar putea sã unifice – întreaga uma-
nitate”. Pledeazã pentru o democraþie transcendentã,
„singura sursã posibilã, temeinicã a respectului de sine
al individului, a respectului pentru ceilalþi, pentru ordinea
naþiunii, ordinea umanã ºi astfel pentru autoritãþile
seculare. Pierderea acestui respect duce la pierderea
respectului pentru orice altceva – de la legile pe care
oamenii le-au creat pentru ei înºiºi, pânã la viaÆa
vecinilor lor ºi a planetei noastre. Relativizarea tuturor
normelor morale, criza autoritãþii, reducerea vieþii la o
goanã dupã câºtiguri materiale imediate, fãrã sã se ia
în consideraþie consecinþele – aceste lucruri pentru care
societatea occidentalã este cel mai adesea criticatã –
nu dau naºtere la democraþie”.

Transcendenþa nu este incompatibilã cu valorile
occidentale ale democraþiei, cum susþine multicul-
turalismul. Apelând la „spiritul” democraþiei, Havel este
încrezãtor în principiului ei integrator ºi regenerator, ce
ne „va conecta cu mitologiile ºi religiile tuturor culturilor
ºi ne va deschide o cale de a le înþelege”. Acest „spirit”
este echivalat de Ovidiu Hurduzeu cu „sufletul” din
filosofia medievalã. „Sufletul”, categorie energeticã, ca
anima mundi – suflet universal – coagula toate lucrurile.
În acest univers trãia omul ontologic. Acesta va fi
„asasinat” de omul tehnologic, care îºi va pierde
transcendenþa, se va goli de suflet. Teoria cuanticã pune
într-o legãturã surprinzãtoare îngerii ºi particulele
cuantice. Toma d’Aquino, în TTTTTratatul despre îngeriratatul despre îngeriratatul despre îngeriratatul despre îngeriratatul despre îngeri,
spune: „când un înger se miºcã, pãrãseºte un loc, ºi apare
în altul. Nu poate fi recunoscut decât prin acþiunea sa”.
Fizica afirmã acelaºi lucru despre cuante, ele nu pot fi
detectate decât prin acþiunea lor. Sunt argumente
îndreptãþit folosite de Hur duzeu pentru afirmarea
sufletului, a spiritului în miºcare.

Conceptul de „democraþie transcendentã”, propus de
Vaclav Havel, „reabilitând ontologicul ºi stabilind o
legãturã directã, ideologicã între Subiect ºi Obiect, oferã,
în opinia lui, eseistului, un instrument critic de înþelegere
a limitei prezentului model multicultural”.

Capitalismul – echivalentul diversitãþii, competiþiei,
descentralizãrii, al libertãþii economice ºi politice, tinde a
deveni tot mai unitar, convergent, sub un strict control
centralizat ºi o cât mai mare concentrare a puterii.
„Unificarea economicã ºi politicã sub stindardul
globalismului financiar este însoþitã de omogenizareomogenizareomogenizareomogenizareomogenizare
spiritualã ºi revenirea gândirii unicespiritualã ºi revenirea gândirii unicespiritualã ºi revenirea gândirii unicespiritualã ºi revenirea gândirii unicespiritualã ºi revenirea gândirii unice”, ne atenþioneazã
Hurduzeu.

Globalismul ºi arma sa culturalã, multiculturalismul,
golesc omul de conþinut, îl transformã într-o entitate vidã
care refuzã transcendenþa, orice fel de suferinþã,
agreeazã ludicul, arta ca joc; plãcerea, confortul,
comoditãþile sunt zeii la care se închinã, omul imanent al
lui Petre Þuþea.

Integrarea noastrã, indiscutabil necesarã, în „minunata
lume nouã”, va trebui sã fie cu tot cu tradiþiile noastre
culturale, cu specificul naþional ºi spiritual, cu
individualitatea noastrã centratã pe persoana-eveniment,
numai aºa nu ne vom pierde identitatea în faþa calului
troian multiculturalist.

eseueseueseueseueseu
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MITUL LIBERTÅæII

Constantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin Coroiu

Se împlinesc 150 de ani de la naçterea unei personalitåÆi
legendare a Americii çi a lumii secolului al XIX-lea: José JulianJosé JulianJosé JulianJosé JulianJosé Julian
Marti y PerezMarti y PerezMarti y PerezMarti y PerezMarti y Perez, aniversare cuprinså în calendarul UNESCO pe
2003. ïncå de la poarta de intrare în Cuba – Aeropuerto JoséAeropuerto JoséAeropuerto JoséAeropuerto JoséAeropuerto José
Marti Marti Marti Marti Marti – aeroportul internaÆional al Havanei, vizitatorul se
întâlneçte, la fiecare pas, cu numele, cu figura, cu amintirea
lui José Mari, figurå tutelarå, care în istoria Americii Latine
este açezatå alåturi de cea a lui Simón Bolivár. Existå o
tulburåtoare mårturie privind comuniunea de ideal çi sacrificiu
cu ilustrul såu înaintaç, tipåritå prima oarå în revista „La edad
de oro” (Vârsta de aur) o publicaÆie ce se adresa copiilor,
fondatå chiar de José Marti:

— „Se povesteçte cå un cålåtor a sosit odatå la Caracas la
cåderea nopÆii çi, fårå så-çi scuture colbul de pe drum, nu a
întrebat nici unde se putea mânca, nici unde dormi, ci cum se
ajunge la statuia lui Bolivár. Çi se mai povesteçte cå acel cålåtor,
singur cu arborii falnici çi înmiresmaÆi din PiaÆå, plângea în
faÆa statuii care pårea cå se miçcå asemeni unui tatå când se
apropie de el un fiu”.

Cålåtorul acela dintr-un veac demult apus nu este altul
decât José Marti, un om care a tråit çi a fåptuit într-o viaÆå
scurtå cât alÆii în zece, un personaj fabulos ca însåçi America,
un poet mesianic. „Praçtia mea este cea a lui David”
mårturiseçte el undeva.

Organizatorul RevoluÆiei de eliberare, este mereu urmårit,
håituit, deportat în douå rânduri în Spania, aruncat în temniÆe.
Fondeazå publicaÆii, scrie cårÆi, desfåçoarå o intenså activitate
publicisticå la mari ziare din America Latinå, reprezintå
interesele unor state de la sud de Rio Grande, în nordul
continentului, iubeçte cultura francezå – de altfel, cålåtoreçte
çi la Paris ca orice latino-american care se respectå – este un
educator al copiilor çi un catalizator al conçtiinÆei patriotice,
naÆionale, întemeiazå Partidul RevoluÆionar çi-i redacteazå
manifestul-program, cade apoi eroic, la numai 41 de ani, pe
câmpul de la Dos Rios, în ziua de 19 mai 1894. Posteritatea îl
transformå într-un mit al libertåÆii, al independenÆei çi
spiritualitåÆii unui continent cu rådåcinile çi trupul atâtea
veacuri însângerate...

José Marti este evocat peste tot în Cuba, începând, fireçte
cu manualele de çcoalå çi terminând cu impunåtorul monu-
ment care dominå vasta PiaÆå a RevoluÆiei, spaÆiu ce respirå
parcå un aer de sacralitate, incintå magnificå çi copleçitoare
în concepÆia çi în construcÆia cåreia cerul pare så fi fost luat în
calcul çi coborât pentru a-i servi drept cupolå. La Havana,
casa în care a våzut lumina zilei, este aståzi muzeu memorial.
Existå aici çi un Centru de studii „José Marti” care a editat în
1983 primul volum din Operele Operele Operele Operele Operele complete ale ideologului,
publicistului, prozatorului çi poetului nåscut în urmå cu 150
de ani.

Statuia lui José Marti çi obeliscul alb din PiaÆa RevoluÆiei
de la Havana, modernå operå de artå monumentalå – ca o
navå spaÆialå ce parcå tocmai s-a desprins de sol sågetând
cerul tropical – stråjuiesc metropola întreagå. Ansamblul
monumental e de fapt un reper fundamental, nu doar
urbanistic, ci çi unul sufletesc, iar piaÆa – o adevåratå cutie de
rezonanÆå a vieÆii politice çi spirituale a unei Æåri cu toate

Æårmurile scåldate de ape.
José Marti – un mit pe måsura dimensiunilor unui conti-

nent magic. Din istorie, miturile au trecut, trec çi vor trece
mereu în literaturå, în muzicå, în poezie, în artå în general,
pentru a se reîntoarce mai strålucitoare în memoria colectivå.
José Marti, în viziunea marelui poet cubanez Nicolae GuillénNicolae GuillénNicolae GuillénNicolae GuillénNicolae Guillén,
tradus în româneçte de Eugen JebeleanuEugen JebeleanuEugen JebeleanuEugen JebeleanuEugen Jebeleanu, este deopotrivå
mit çi istorie, råspândind o luminå albå, magnetizantå, precum
monumentul din inima Havanei: „O, så nu vå gândiÆi cå glasul
lui e un suspin, Så nu credeÆi cå are/ mâinile de umbrå çi cå
privirea lui/ e picåturå de lunå tremurând de frig/ deasupra
unui trandafir/. Glasul lui/ sparge piatra, mâinile lui/ frâng fierul.
Ochii lui/ îçi duc focul pânå în pådurile/ nocturne; negrele
påduri.// AtingeÆi-l: veÆi vedea cå arde/. DaÆi-i mâna: îi veÆi
vedea/ deschiså mâna lui în care încape/ Cuba, precum o
pasåre/ cu aripile ude/ de furtunå. PriviÆi-l: veÆi vedea cå lu-
mina lui vå vorbeçte./ Dar urmaÆi-l în noapte:/ o, pe ce drumuri,
çi cât de clare,/ lumina lui vå poate duce!”.

Contemporan cu românii – çi ei întemeietori de Æarå çi
spiritualitate latinå – Vasile Alecsandri çi Mihai Eminescu, José
Marti (1853 - 1894) a fost un mare poet, un mare scriitor çi
gazetar. ïntre altele, este autorul unui fabulos Elogiu al poezieiElogiu al poezieiElogiu al poezieiElogiu al poezieiElogiu al poeziei
çi al unor cântece emblematice pentru Cuba, de frumuseÆea çi
graÆia cårora niciodatå nu am fost atât de tulburat ca atunci
când m-am aflat pe påmântul paradisiac al Caraibilor, pe
påmântul Cubei lui José Marti.

Destinul lui s-a identificat pentru eternitate cu cel al Cubei,
al patriei sale care este, în esenÆå, çi unica teamå a scriitorului
José Marti: „Eu douå patrii am: Cuba çi Noaptea”. Ce înseamnå
Patria pentru José Marti? Ea – „trebuie så reprezinte un altar
pe care så ne jertfim viaÆa çi nu o scarå pe care så ne cåÆåråm”.
Un deziderat mereu actual, rostit de cel ce a fost supranumit
OMUL AMERICII.

FloriFloriFloriFloriFlori



78 SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003

eseueseueseueseueseu

O IMAGINE ARHETIPALÅ: „SOLDATUL DE BRONZ”

Constantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin Coroiu

Revin adeseori în Vrancea, adicå acasåacasåacasåacasåacaså. Privesc de fiecare
datå cu nostalgie Mågura Odobeçtilor, piramidå verde, a cårei
imagine a intrat în alcåtuirea mea sufleteascå, de vreme ce
m-am nåscut cu ochii pe ea. Am våzut multe oraçe din Europa,
America çi Extremul Orient, dar pentru mine oraçul primor-
dial este PanciuPanciuPanciuPanciuPanciu. ïn copilårie, acesta era orizontul cel mai
îndepårtat çi târgul cu miros de gogoçi (cum n-am mai mâncat
niciodatå de atunci) mi se pårea cå ascunde toate tainele lumii.
Plecam cu mama sau cu tata, ori cu amândoi, uneori cu
învåÆåtoarea, doamna Tomescu îndeosebi sâmbåta – zi de târg
– la Panciu. Drumul îl parcurgeam pe jos, printre vii. Coboram
din satul meu, Sârbi, comuna æifeçti – unde s-a descoperit o
necropolå carpicå din secolul al III-lea – în valea ÇuçiÆei, un
râu capricios, sec pe timp de secetå, nåbådåios, chiar ucigaç
când ploua abundent la munte, cum zic localnicii; urcam apoi
pe un drum pråfos, pe lângå Schitul Brazi, locul de repaus
veçnic al lui Ioan Slavici (când schitul s-a desfiinÆat, råmânând
doar o troiÆå, råmåçiÆele påmânteçti ale marelui scriitor din
micul cimitir de lângå bisericå au fost stråmutate în deal, în
cimitirul oraçului). Istoria ne învaÆå cå çi veçnicia este relativå.
Nu çtiam atunci – aveam så o aflu mult mai târziu – cå acolo,
în Valea Brazilor, la înmormântarea celui ce scrisese MoaraMoaraMoaraMoaraMoara
cu noroc, Mara, Gura satului cu noroc, Mara, Gura satului cu noroc, Mara, Gura satului cu noroc, Mara, Gura satului cu noroc, Mara, Gura satului çi multe altele, într-o zi de au-
gust a anului 1925, a vorbit însuçi Liviu RebreanuLiviu RebreanuLiviu RebreanuLiviu RebreanuLiviu Rebreanu, în calitatea
sa de preçedinte al SocietåÆii Scriitorilor Români.

La începutul anilor ’80, într-unul din desele drumuri pe
care le fåceam în Vrancea, m-am gândit så realizez o emisiune
radiofonicå despre Slavici çi despre locurile unde a tråit çi a
scris. Nu eram la curent cu ceea ce se întâmplase cu mormân-
tul scriitorului. M-am dus împreunå cu nepotul meu, Ciprian,
så våd în ce stare mai este. Nu micå ne-a fost mirarea (çi
indignarea) când ne-am trezit în faÆa unei priveliçti dezolante.
Un loc påråsit, plin de bålårii çi, ici-colo, niçte resturi de cruci
ruginite sau putrezite. Convins cå Slavici era acolo, uitat în
acea ruinå de cimitir, må çi pregåteam så scriu un articol în
„România liberå” – la care aveam o colaborare permanentå,
graÆie amabilei solicitåri a marelui jurnalist Octavian PalerOctavian PalerOctavian PalerOctavian PalerOctavian Paler –
çi så-i fac praf pe primarul oraçului Panciu çi pe cei ce se
ocupau de culturå la nivelul judeÆului Vrancea. Numai cå
primarul m-a liniçtit, explicându-mi cum au decurs lucrurile
çi conducându-må la noul – ce straniu sunå adjectivul aici –
loc de veci al lui Slavici...

Cea mai persistentå imagine din copilåria mea, alåturi de
cele ale Mågurii Odobeçtilor – cu cota 1001, de unde în zilele
senine se vede marea – çi Putnei în care m-am scåldat de mii
de ori, o constituie Soldatul de bronzSoldatul de bronzSoldatul de bronzSoldatul de bronzSoldatul de bronz, statuia modestå din
centrul oråçelului: un infanterist mergând la atac cu arma în
mânå. Toate statuile çi monumentele pe care le-am våzut apoi,
oricât de copleçitoare prin måreÆie çi forÆå de evocare, nu
egaleazå valoarea, aç spune iniÆiaticå, a Soldatului de bronzSoldatului de bronzSoldatului de bronzSoldatului de bronzSoldatului de bronz
care repovesteçte, çi el, ceea ce s-a petrecut în faimosul
„triunghi al morÆii”: Måråçeçti-Måråçti - OituzMåråçeçti-Måråçti - OituzMåråçeçti-Måråçti - OituzMåråçeçti-Måråçti - OituzMåråçeçti-Måråçti - Oituz. Am recitit de
zeci çi zeci de ori numele înscrise pe soclu, nume de simpli
soldaÆi: români, evrei, armeni, nume de eroi: „Eroilor dinEroilor dinEroilor dinEroilor dinEroilor din

Panciu, Patria recunoscåtoarePanciu, Patria recunoscåtoarePanciu, Patria recunoscåtoarePanciu, Patria recunoscåtoarePanciu, Patria recunoscåtoare”. Soldatul de bronz m-a învåÆat
ceva esenÆial: eroismul ca faptå este simplu çi aça-zicând
antiretoric. Abia post-factum apar impostorii, oportuniçtii,
profitorii care îl „traduc” – de cele mai multe ori foarte prost,
gåunos – într-o retoricå lucrativå. Am desprins asta çi din
povestirile bunicului meu patern, care a luptat çi el în
„triunghiul morÆii”, fiind luat prizonier de nemÆi çi Æinut în lagår
un an de zile. De-a lungul a aproape cinci decenii, câte a mai
tråit dupå încheierea Primului Råzboi Mondial çi înfåptuirea
Marii Uniri, mergea la Måråçeçti, în fiecare august (de obicei
în ziua sårbåtorii Schimbarea la faÆå), respectând parcå un
protocol instituit printr-o lege nescriså, dar imuabilå, så revadå
locul unde îçi avusese masca de infanterist pe fostul câmp de
legendarå båtålie. ïmi povestea tata cå în anii ’30, ’40, ’50
parcurgea distanÆa de la noi de acaså pânå la Måråçeçti çi
înapoi pe jos, în semn de omagiu pentru camarazii såi care nu
s-au mai întors la vetrele lor çi ale cåror oase se odihnesc în
mausoleul binecunoscut din faÆa gårii feroviare. De la noi pânå
la Måråçeçti distanÆa este de vreo 12 kilometri. Açadar, pot
spune, fårå emfazå, cå bunicul meu çi-a apårat nu doar vatra
mare ce însemna çi înseamnå Æara întreagå, ci çi pe cea care
se afla la doar 12 kilometri çi care era în sensul cel mai propriu
a lui a lui a lui a lui a lui çi a familiei lui. De altfel, temutul çi trufaçul feldmareçal
August vom Mackensen avea så treacå çi prin satul nostru. Un
mare strateg, un longeviv. Se nåscuse cu un an înaintea lui
Eminescu çi a murit la sfârçitul celui de Al Doilea Råzboi Mondial,
în 1945, dupå ce gustase de douå ori din cupa amarå a înfrângerii
Germaniei în mai puÆin de o jumåtate de secol. Alexandru
Averescu, gloriosul mareçal român, care îl îngenunchease la
Måråçti, era de çapte ani açezat în mijlocul soldaÆilor såi, aça
cum îi fusese dorinÆa, în mausoleul de aici – copie a celui de la
Verdun, unde nemÆii au fost înfrânÆi, în 1916, în urma uneia
dintre cele mai sângeroase båtålii din istorie.

Prin anii ’70, soldatul cu arma çi cascheta sa de luptå din
inima târgului cunoscut mai ales prin soiurile de vin nobil
produse în zonå a intrat aça-zicând çi în literaturå. Mica urbe
este evocatå într-un roman; lesne de identificat, date fiind
ambianÆa çi întâmplårile narate, deçi numele îi este redus la
iniÆiala PPPPP. AcÆiunea romanului se deruleazå în oråçelul dintre
vii, în anii celui de Al Doilea Råzboi Mondial. Autorul çi-a
petrecut copilåria çi adolescenÆa ca çi mine, în Vrancea, chiar
la Panciu. Tatål såu, învåÆåtor cu gradul de sublocotenent, a
murit pe frontul de Est, la numai 33 de ani. Bucuria mea la
apariÆia cårÆii a fost una specialå. Un scriitor, vrâncean de-al
meu, cu care în acea vreme eram çi prieten, scrisese un ro-
man în care regåseam ceva din ambianÆa çi lumea copilåriei çi
adolescenÆei mele.

Nu de mult, fåcându-mi ordine în cårÆi, am dat çi peste
romanul acela. L-am råsfoit, cu sentimentul cå revåd niçte
pagini dintr-o arhivå sentimentalå. Soldatul de bronz Soldatul de bronz Soldatul de bronz Soldatul de bronz Soldatul de bronz ar fi
putut avea un destin literar mai pe måsurå, dupå cum ar fi
putut så nu-l aibå deloc. Oricum, cuvintele din care a fost
modelat în uitatul roman sunt mult mai puÆin durabile decât
bronzul. Pentru mine înså imaginea lui este una arhetipalå!
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Admirator odinioarã al prozelor sale scurte ºi plãcut
ºocat de prezenþa sa insurgentã (de ins ce forþeazã
veºnic actualitatea) în viaþa literarã bucureºteanã,
parcurg cu interes un Jurnal al lui Dumitru Þepeneag
(Un român la ParisUn român la ParisUn român la ParisUn român la ParisUn român la Paris, Cartea Româneascã, Bucureºti,
1997), cu însemnãri din 1970-1978, cu întreruperi. Cu
toatã rãbdarea ºi tactul, mãrturisesc a nu mai înþelege
ce vrea în unele destule momente renumitul scriitor, de
pildã când enunþã rituos cã nu aparþine nici literaturii
franceze, nici celei române, cã e liber, ca apoi sã
trânteascã o merdenea (p.439). A limpezit ceva autorul
de la 1978 încoace, sau se pãstreazã în dezabuzare
lucrativã?

Poate sã fie vinovatã ºi formula: Þepe admite ºi el
cã Jurnalul e confuz, uneori greoi sau plat, relativ comod
inautentic. S-a autocenzurat, n-a avut tãria unui adevãrat
„jurnal intim”, care l-ar pasiona pe Þepe, psihanalitic ºi
literar (p.212-213). Sau sã fie de pricinã incertitudinea
identitarã a lui Dumitru Þepeneag, aflat de vreo 30 de
ani în exil-diasporã ºi aceastã „coborâre” geograficã îmi
provoacã niºte reflecþii.

Iarã ºi iarã visãtori (nu suntem singurii) în marginea
subtilitãþilor eline, etern actuale, observãm cã dintre
Dialogurile lui Platon, singurele care-ºi desfãºoarã
acþiunea în afara Cetãþii matriciale-Atena, sunt Repub-Repub-Repub-Repub-Repub-
licalicalicalicalica ºi PhaidrosPhaidrosPhaidrosPhaidrosPhaidros. Socrate plecase în preajmã de Atenã
ºi la Pireu...

 În elinã, „apodemos” semnificã „plecat din þara sa,
aflat în cãlãtorie”, iar „apodemia” numeºte: cãlãtoria,
coborârea geograficã, strãmutarea. Moºtenitorii spirituali
neoplatonici interpretau apodemia socraticã drept un
prilej (nefast?) de uitare de sine, cu consecinþa golului,
a „înjumãtãþirii”, pe care le-ar aduce acest dincolo...
Autenticitatea ºi sinele propun/compun creator fiinþa
numai în Cetate, altminteri te paºte riscul „katabasei”,
vasãzicã diminuarea socraticã de sine. Unde sã se fi
pitit oare daimonul lui Socrate în RepublicaRepublicaRepublicaRepublicaRepublica? Dar tot
elinii ne propun ºi nouã, aventurierilor incorigibili, periplul
neliniºtitului Ullyse, fi-va ºi acesta de oarece folos.

Þepe intuieºte capcanele ºi Holzweg-urile katabasei,
nu-i grãbit cu dezertarea, ideal i se pare lui Þepe sã
trãiascã anii grei  1971 în þarã. Aºteptând o altã perioadã
de liberalizare peste câþiva ani, atunci da, se va putea
întoarce pacificat în Occident, mai nutrit cu încãrcãturã
biograficã ºi cu o operã maturizatã, adânc
semnificantã... (p.202) A slobozit porumbelul cel firav,
adevãrat, dar de-ar fi fost sã fie, tot modelul claponului
român ar fi triumfat probabil ºi nu modelul ceh... Dar
timpul þãrii nu se mai îndurã. Autorul noteazã des
spectacolul prelucrãrii insistente, insidioase, calde (!?),
cavernoase, imploratoare, suspicioase a celor ºezãtori
în „vacanþã prelungitã” (Þepe inclus) în Occident-din
partea dezertorilor cu vechime, de a o tãia cu întoarcerea
(p.42, 77). Chestiune tragicã a întreg Estului (ca ºi a
subdezvoltãrii, îndeobºte), totuºi cu trist record
românesc, nici azi încheiat.

Altfel, ne încântã mândra provocare - nu fãrã rezon
- a lui Þepe, cum cã fac caz de patrie, de „trãdare”, de
depeizare, intelectualii „naþionaliºti” ce nu s-ar putea
afirma individual (p.95). Lui Þepe nu-i place în Occident,
oricum e lipsit de pasiuni lacome ºi consumiste,
rãspândite la conaþionalii mediocri (p.186), se întreabã
dacã abundenþa occidentalã poate oferi de nu fericire,
dar mãcar mulþumire. Intuieºte cã soluþia catã a fi
individualã ºi specificã, se gândeºte la marele coleg
japonez Mishima (p.10). Din pilda japonezului sã-i
parvinã oare lui Þepe, prin misterioasã asociere/
alchimie/inducþie/empatie „respectul bolnãvicios”,
obsesia sinuciderii? (p.22) Un amic român cu experienþã
sugereazã cã Þepe a avut ghinionul de a nu fi fost arestat
în 57! (p.72) Þepe nu-l iubeºte pe Cioran, altcum s-ar fi
cutremurat de un jet cathar de-al Decompozitorului:
suntem pedepsiþi când ºi (tocmai) pentru cã n-am suferit
destul. Artistã sau nu, speþa sâcâitã (ºi Cioran nu se
exclude pe sine...) mai are a reflecta la principiul endurei.

În oriºice Jurnal, fie el ºi „inautentic” se aflã îndestul
sine ºi într-adevãr Þepe se analizeazã oarecum, sau
se implicã semnificativ în mãºtile sinelui, adicã în unele
personaje... Degradând literatura la nivel de „amintiri ºi
memorialisticã”,Þepe se suspecteazã acum la 33-34 ani,
de îmbãtrânire! (p.75)ºi de altceva, dureros:”inferioritate
în trãire”, mai cu seamã când observã celebritãþi ale
breslei în spectacolul beþiei acestora(p.439)

Admite eshibiþionist cã-pentru sine-cuvintele nu mai
posedã obiºnuita lor valoare de comunicare ºi doar se
joacã de-a ele, construind figuri semantice închise
(p.66). Þepe e chiar un Strãin camusian, aºa cum în alt
veac ar fi fost nesmintit dandy sau Lovellace... „Joc într-o
piesã de teatru ...destul de absurdã”, cugetã Þepe,
admirându-ºi narcisist mentalitatea pirandellianã! (p.97)
Aspirã la o baie de umilinþã, spre a atinge modestia
calmã a omului echilibrat ºi doldora de valoare
personalã. (p.13) Nu-i rãu.

Amuzat, se judecã Þepe drept „reacþionar apocaliptic,
nihilist ºi eshibiþionist” (p.11), dar tocmai eshibiþionismul
îi deturneazã pesimismul-pasivismul în energie (p.120-
121). ªtie sã-ºi camufleze greu ambiþiile, are orgoliu
adolescentin,e imatur sufleteºte, se cunoaºte el bine
pe sine... (p.42). Mai mult, dacã are curaj nu-i din lipsã
de imaginaþie, sau din patetism, ci pentru cã el Þepe
are imaginaþie humoristicã! (p.188)

Sâcâieli vag scuzabile, de artist rãsfãþat levantin: la
Bucureºti n-are locuinþã (nu s-ar putea presa/ºantaja un
pic în temã pe lângã onorabilul?),  atunci sã stea la casa
de creaþie(Mogoºoaia, Sinaia...), ba nu, la þarã, ba nu, la
Paris (p.136)... vrea la þarã, la Paris nu poate lucra
(p.115)!? Ce  mai torturã ºi cu scrisul, ai cam avea nevoie
de un apartament „spaþios ºi neutru” la Viena, ca s-o faci
(p.440), o clipã Þepe dã sã preia sloganul dezabuzaþilor
post-maiºti: „Attendre /Dormir /Ecrire /Attendre” (p.114,
126). Deloc întâmplãtor, îºi modificã opinia despre
bãtrânul eshibiþionist Sartre (p.120). Concurenþa?

Florin ParaschivFlorin ParaschivFlorin ParaschivFlorin ParaschivFlorin Paraschiv

KATABASÃ DEPÃªITÃ?
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Þepe se aratã foarte critic cu scriitorii (românii incluºi)
ce-ºi regizeazã aferaþi succesele pe la Suhrkamp,
Gallimard etc. (p.76) Un Jurnal al unui scriitor nu se
poate lipsi de bârfe tãioase despre colegii de breaslã, e
chestie universalã ºi Þepe dã seamã îmbelºugatã! Pare
limpede pentru autorul Jurnalului cã - în situaþii diverse
de viaþã - nu se pot scuza orice mijloace, atunci când
scopul nu-i decât afirmarea ego-ului. (p.82) Altfel, da?

E amuzant, cã dupã ce impusese prin scandal
„onirismul” în literatura þãrii, autorul pare viu preocupat
de fundamentarea  esteticã (de nu ºi filosofic-ºtiinþificã!)
a onirismului (p.94) La Paris ºi în Occident, Þepe se
zbate sã-ºi plaseze ºi prozele scurte, inclusiv Maria deMaria deMaria deMaria deMaria de
la ªcoala mediela ªcoala mediela ªcoala mediela ªcoala mediela ªcoala medie scrisã la 21 de ani (p.43) Bunã
observaþie de autor frustrat est-etic, publicul occidental
a atins nivelul de blazare al sadicului pentru care
masochismul victimelor din Est nu mai satisface. (p.71)
Spectacol, nicicum pildã... Nu o datã, Þepe e sarcastic
cu goºiºtii de lux intelectuali, cei gata sã admire cu
speranþã pânã ºi Albania (p.74) E trist cã mecii au,
surprinzãtor, mãcar o datã dreptate:se trãieºte devãlmaº
„ideologic”, sub  stigmatul complicitãþii birocratice a celor
douã lagãre (p.102). Sfântã Alianþã între „blocurile”
rãzboiului rece...

Ce-i de fãcut? Þepe stã pe gânduri, miºcãrile
poloneze 1970 sunt foarte incitante, sã se întoarcã în
„vârtejul stupid” al patriei, sau sã mai zãboveascã pe la
Paris scriind un roman? (p.18, 64) Sau, în asociaþie de
idei cu lecturi din Conquest, LaLaLaLaLa Grande TGrande TGrande TGrande TGrande Terreurerreurerreurerreurerreur, ce-ar
fi sã rãmânã în Occident sã se cãlugãreascã?! (p.34)
Constatã,cu umor amãrât, cã se agitã ca un spermato-
zoid într-un pântec de balenã... (p.42), de fapt stã
ambetat, afanisit, neliniºtit la Café Apollinaire! (p.50)

Cum s-a declanºat mecanismul destinului la
simpaticul ºef de gaºcã oniricã al anilor 60? Simplu:
„De ce mã amestec în politicã? Din urã ºi, desigur, din
eshibiþionism”... (p.17) Se sugestioneazã sã mai lase
dracului politica ºi sã se apuce de scris! (p.26) Intrã
într-o „horã freneticã”, fãrã sã aibã vocaþie politicã
autenticã, ofteazã Þepe (p.201), dar ºtie cã nu va rezista
ispitei „delirului” politic (p.210). Merge treaba ºi nu uitãm
ostenelile lui Dumitru Þepeneag, numai cã iatã-l dupã
câþiva ani sâcâit: Roma, Veneþia, congrese-colocvii ale
contestãrii est-europene ºi... „M-am sãturat” (p.438)
Oriºicât!

Interesantã descrierea pregãtirilor pentru revista Est-
Ouest (p.16-17), platformã de acomodare într-un ideal
comun a opozanþilor din Est. Ca unul care protesteazã
împotriva ghetoului la care s-au autocondamnat exilaþii,
Þepe e propus factotum al revistei. E adevãrat cã se
ivesc niºte bani româneºti (de exil, fireºte), dar corect i
se pare lui Þepe cã o cantonare între naþionalismele
estice ar fi imbecilã. Trebuie internaþionalizare, OK, dar
cum sã împaci larga paletã politicã a opozanþilor?
(p.296-297) A existat ºi un plan de revistã bilingvã
germano-românã, Hyperion, de culturã ºi dialog Est-
Vest, hãrãzitã sã aparã la Freiburg (p.103-104). Þepe
înclina spre varianta germanicã, dar n-a fost sã fie....

 Autorul român nu reproºeazã lipsa de curaj a
colegilor estici, dar lipsa de consecvenþã. Or, nu grãieºte
tocmai vizatul Breban cã autoritatea se defineºte tocmai
în raport cu consecvenþa? (p.171) În cine sã mai ai

omeneºte încredere?Exilul naþional dezamãgeºte, dacã
pânã ºi un nemþiºor ca Dieter Schlesak þi se pare
plãsmuit dintr-un amestec de Niebelungenlied plus
Caþavencu! (p.187-188) Cât despre cei din þarã, mai
discutând ºi cu alþi români voiajori în anii de plumb, se
pun de acord cã nu prea te poþi bizui pe nimeni: Þepe
are chiar ºi despre Paul Goma pãreri oscilante, deºi îi
preþuieºte „energia discretã” (p.79) de luptãtor
singuratic. Dar ºi palidele opþiuni ºi tatonãri reþin nume
deloc fericite în ordinea discernãmântului:Virgil Tãnase,
Iulian Neacºu ejusdem farinae (p.14). Sã cauþi camarazi
de luptã printre patibulari, colabos, claponi ºi yesmeni
ai establishmentului totalitar sau ai convieþuirii împotriva
naturii între „lagãre”?! Tipi al cãror discurs îndrãgostit
acoperã capitularea, dezertarea în toate sensurile,
demisie de suflete moarte. De acord cu autorul, oricine
se poate arãta la o adicã „bãiat bun”, e mai greu sã fii
cinstit (p.81) ºi Þepe decis încearcã sã-l extragã pe
Marin Preda din „carapacea moromeþianã” (p.179)

Ce confrerie nobil-luptãtoare,  în harþã cu devastarea
totalitarã poþi constitui cu alde amicul Vintilã Ivãnceanu,
cocoºel înþãnþoºat ºi þunþurliu din cuibarele lui MRP?
Tipul face greþuri pânã ºi în faþa atât de invidiatului în
Est „passeport bleu”... Vintilã Ivãnceanu obþinuse (în
1971!) statutul de cetãþean român rezident în strãinãtate,
de altfel cu drepturile neºtirbite de clapon român... (p.71,
76) Ce sã te aºtepþi de la astfel de indivizi? Sau ce rost
mai are sã încerci o apropiere de Adrian Pãunescu la
Paris,ce naiba spera Þepe sã gãseascã decât un ins
mefient, þãrãneºte obraznic, evitând discuþiile
periculoase? (p.101) ªi care ar fi fiind mirarea cã Nicolae
Breban, dupã modeste eroisme, dã semne de fricã ºi
bruscã îngâmfare (156)? Cel mult, ne miºcã pasager
tentativa lui Þepe de a-i înþelege pe vechii yesmeni ai
comunismului românesc: X (poate fi ºi MRP) era un om
pe care nu aveai dreptul sã-l priveºti decât de aproape...
(p.73) Mã rog.

Incepe, vai, sã-ºi croiascã fãgaº dupã Tezele din iulie
stilul otrãvit al lui Adrian Pãunescu:linguºire plus criticã,
abilitate plus îndrãznealã, monitorizeazã Þepe (p.180),
vor fi fiind acelea catehismul pentru asaltul curtezan al
oricãrei Puteri... Cum sã treci de înþelepciunea ruralã a
atâtor gheorghepituþi, dupã care a te supune autoritãþii
oficiale (fie ea ºi totalitarã) nu înseamnã alta decât a fi
„o slugã abstractã”, aºadar orgoliul artistului poate
rãmâne intact, teoretic. Ca la citadinul Breban (p.97).
Pe de altã parte, dacã ai apucat-o pe calea bravurii ºi o
faci pe martirul(evidentã piatrã aruncatã în grãdina lui
Goma...), mergi pânã la capãt (p.143). Dar poþi ironiza
tao ºi calea virtuþii?

În acord cu Virgil Ierunca, Þepe propune o
„pedagogie a curajului” (p.171), mai ales cã momentului
’71 (parcã numai atunci?) i-ar fi adecvatã o moralã
camusianã sisificã (p.206), crede Þepe, dar ºtie el bine
cât de anevoie se induce pedagogia curajului la þãrani,
are experienþã cu Marin Preda (p.184)....

 De fapt, asistãm la dificultãþile (nici astãzi învinse,
vai) de naºtere a unei societãþi civile româneºti. Þepe
crede a prinde un fir, atent la înþelepciunea lui Matei
Cãlinescu: „invincibilitatea, invulnerabilitatea victimei”
(p.37, 75), formulã la fel de seducãtoare ca aceea a lui
Vaclav Havel: puterea celor fãrã de putere!
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CARAGIALE — CONTEMPORANUL NOSTRU
(Comediile)(Comediile)(Comediile)(Comediile)(Comediile)

Måriuca-Oana ConstantinMåriuca-Oana ConstantinMåriuca-Oana ConstantinMåriuca-Oana ConstantinMåriuca-Oana Constantin*

similitudini frapante.
În viziunea dramaturgului familia este sinonimã cu

adulterul ºi presupune existenþa unui triunghi conjugal, for-
mat din încornoratul ramolit, ca tip uman, adulterina ºi o terþã
persoanã, tipul junelui prim ºi în general, om de încredere al
soþului. Urmând aceastã schemã, în O noapte furtunoasãO noapte furtunoasãO noapte furtunoasãO noapte furtunoasãO noapte furtunoasã,
Jupân Dumitrache Titircã Inimã-rea care „avea ambiþ când era
vorba de onoarea sa de familist” este dezonorat de însuºi
prietenul sãu Chiriac ce este totodatã amantul soþiei sale, Veta.
La fel, în O scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutã, întregul conflict este generat
de biletul de dragoste al Zoei pentru prefectul Tipãtescu ºi de
ameninþarea cå Trahanache, „prostul bonom” ar putea afla de
aceastã aventurã. Dar în nici una dintre cele doua piese soþii
trãdaþi nu descoperã trista realitate ºi trãiesc în continuare
din amãgiri. În D-ale carnavaluluiD-ale carnavaluluiD-ale carnavaluluiD-ale carnavaluluiD-ale carnavalului, aproape tot ce se întâmplã
este sub semnul aparenþei ºi al minciunii. Miþa îi trãdeazã pe
Crãcãnel cu Nae Girimea ºi este la rândul sãu înºelatã de acesta
cu Didina, amanta lui Pampon. Prin urmare, spiritul vindicativ,
trãsãturã general-umanã, devine aici o dominantã. Cei doi
încornoraþi se aliazã pentru a-l pedepsi pe „Bibicul” ºi tot pe
infidelitatea lui intenþioneazã ºi Miþa Baston sã se rãzbune,
aruncându-i cu „vitrion” în ochi. ªi totuºi, în final, dorinþa de
rãzbunare este înlocuitã total de ipocrizie ºi prefãcãtorie, iar
personajele se împacã unele cu altele, uitând aparent realitatea
existenÆei pe care o duc de fapt. Cu alte cuvinte, „pupat toþi
piaþa endependenþi”.

În contemporaneitate, adulterul este la fel de prezent ºi la
fel de mascat. Oamenii se mint, se înºealã, dar nu recunosc
niciodatã, aºa cum ºi cei încornoraþi preferã uneori sã ignore
adevãrul.

În ce priveºte viaþa publicã, relaþiile interumane înfãþiºate
de Caragiale, primesc drept principalã coordonatã, eterna
dorinþã de a parveni. Este cazul lui Pristanda, din O scrisoareO scrisoareO scrisoareO scrisoareO scrisoare
pierdutãpierdutãpierdutãpierdutãpierdutã care, asemenea unei marionete, danseazã dupã
regulile lui Tipãtescu. („TIPÃTESCU: Miºel!; PRISTANDA: Curat
miºel!; TIPÃTESCU: Murdar!; PRISTANDA: Curat murdar!”).
Patapievici analiza problema servituþii considerând cã
societatea însãºi e o servitute, iar omul actual e om numai
prin intermediul experienþei servituþii2.

Tot pentru a parveni, Ricã Venturiano, protagonist în OOOOO
noapte furtunoasanoapte furtunoasanoapte furtunoasanoapte furtunoasanoapte furtunoasa, tipul intelectualului fãrã carte, încearcã
sã parã un „june cu educaþiune”, deºi în realitate, este un incult
ce vorbeºte cu elemente de jargon ºi dezacorduri. Aici
contrastul dintre aparenþã ºi esenþã, pregnant în opera lui
Caragiale, este evident. De altfel, toþi protagoniºtii vor sã parã
ceea ce nu sunt.

Extrapolând ideea dezacordului între aparenÆã ºi esenþã,
între impresie ºi realitate, putem spune cã acesta reprezintã
chiar condiþia existenþialã a societãþii umane. Tot ceea ce s-a
realizat vreodatã se datoreºte tocmai acestei discrepanþe care
ne permite sã interacþionãm ºi sã ne exprimãm. ïn PrivindPrivindPrivindPrivindPrivind
viaþaviaþaviaþaviaþaviaþa, G.Ibrãileanu afirma ca „dacã într-o bunã dimineaþã,

VVVVVreme trece, vreme vine,reme trece, vreme vine,reme trece, vreme vine,reme trece, vreme vine,reme trece, vreme vine,
TTTTToaie-s vechi ºi nouã toate.oaie-s vechi ºi nouã toate.oaie-s vechi ºi nouã toate.oaie-s vechi ºi nouã toate.oaie-s vechi ºi nouã toate.

(Mihai Eminescu – Glossã)Glossã)Glossã)Glossã)Glossã)

Acum aproape un secol ºi jumãtate, Caragiale prezenta cu
ironie în comediile sale o societate româneascã ce tindea cãtre
civilizaþie, o lume în plinã tranziþie care-ºi cãuta un scop,
oameni ridicoli care doreau gloria ºi erau victimele propriilor
defecte.

Astãzi, deºi timpul a trecut, deºi forma s-a schimbat radi-
cal, conþinutul rãmâne identic. Întâlnim alþi oameni, aceleaºi
tipuri umane, alt limbaj, aceleaºi idei, altã aparenþã, aceeaºi
esenþã. Cu alte cuvinte „Alte mãºti, aceeaºi piesã./ Alte guri,
aceeaºi gamã”.

Trebuie luate în consideraþie subiectele comediilor cara-
gialiene, caracteristicile personajelor ºi, mai ales, mecanismele
politice ºi relaþiile interumane ºi vom constata cã dramaturgul
este contemporan cu noi.

„O tempora, o mores”„O tempora, o mores”„O tempora, o mores”„O tempora, o mores”„O tempora, o mores”
S-a spus despre Caragiale cå este realist, el însuºi

justificându-ºi opera, ironia ºi scepticismul astfel: „Eu nu pot
gândi sus când umblu cu picioarele goale pe coji de nuci.”. În
consecinþã, Caragiale va transpune în scenã cu o obiectivitate
uimitoare o lume cu toate tarele ºi capriciile ei, cu toate viciile
ºi slãbiciunile, mereu actuale.

Aºadar, O noapte furtunoasã, O scrisoare pierdutã, D-aleO noapte furtunoasã, O scrisoare pierdutã, D-aleO noapte furtunoasã, O scrisoare pierdutã, D-aleO noapte furtunoasã, O scrisoare pierdutã, D-aleO noapte furtunoasã, O scrisoare pierdutã, D-ale
carnavalului carnavalului carnavalului carnavalului carnavalului sunt prin excelenÆã comedii de moravuri, iar
creatorul lor este, poate fãrã a conºtientiza, nu doar criticul
societãþii sale, ci al lumii în general.

Iniþial, aceste piese au determinat indignarea, reproºân-
du-li-se, pe de o parte, lipsa moralitãþii ºi, pe de altã parte,
faptul cã ocupându-se de defectele trecãtoare ale oamenilor,
ºi nu de cele eterne, riscã sã constituie o operå fãrã viaþã lungã1.
Ideea s-a dovedit a fi total eronatã, deoarece ne regãsim atât
de bine în aceste comedii încât le-am putea considera
adevãrate profeþii despre lumea actualã, iar dacã ar trebui sã
scriem o istorie socialã ºi politicã a veacului al XIX-lea, nu am
putea face acest lucru fãrã o continuå referinþã la opera lui
Caragiale care pe cât este de simplå, pe atât este de exactã ºi
de completã.

„Bellum omnium contra omnes”„Bellum omnium contra omnes”„Bellum omnium contra omnes”„Bellum omnium contra omnes”„Bellum omnium contra omnes”
Caragiale descrie lumea în care trãieºte la trei niveluri: cel

familial, cel public ºi cel politic, iar între mecanismele care se
produc pe aceste planuri ºi societatea actualã putem descoperi

* Elevå la Colegiul NaÆional „Al.I.Cuza” Focçani, clasa a XI-a.
Premii la olimpiadele de limba românå, limba francezå, limba
englezå çi istorie.

Premiul I la concursul „Caragiale – contemporanul nostru”;
Medalia de aur pentru Literaturå la Olimpiada Francofoniei,
Artelor çi Culturii, organizat de „Amitié Partage” (2002).
1 Nicolae Manolescu - Caragiale çi CaragialeCaragiale çi CaragialeCaragiale çi CaragialeCaragiale çi CaragialeCaragiale çi Caragiale 2 H.-R. Patapievici - Cerul våzut prin lentilåCerul våzut prin lentilåCerul våzut prin lentilåCerul våzut prin lentilåCerul våzut prin lentilå
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oamenii ar începe sã-ºi poatã citi gândurile unul altuia, toþi ar
umple pãdurile ºi vãgãunile neumblate pitindu-se fiecare în
câte o ascunzãtoare nebãnuitã, societatea s-ar desfiinþa ºi rasa
omeneascã ar pieri curând”. Lumea e o pãcãlealã, iar a fi
deºtept înseamnã a imagina nenumãrate dedesubturi3.

Trãim deci într-o farsã, , , , , ne amãgim cu falsitãþi ºi suntem,
la rândul nostru, falºi. Este, practic, o lege... De aceea,
comediile lui Caragiale nu puteau înfãþiºa altceva decât aceeaºi
farsã a vieþii, încercând totodatã sã delimiteze clar esenþa,
reprezentatã de tipologiile în care se încadreazã protagoniºtii,
de aparenþe constând în relaþiile dintre ei. În acest sens, singura
diferenþã între contemporani ºi personajele pieselor este cå
noi nu avem personalitãþi în disoluþie, nu suntem nicidecum
caricaturi, ci niºte fiinþe psiho-sociale complexe, dar cu
aceleaºi realitãþi interioare.

La baza contrastului despre care am vorbit, dar ºi a
majoritãþii acþiunilor umane se aflã interesul, , , , , iar protagoniºtii
comediilor caragialiene sunt prin natura lor niºte interesaþi.
Dacã, având interesul ca pretext, pe plan familial, se apeleazã
la ºantajul     sentimental     (Zoe, în O scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutã rosteºte
urmãtoarea replicã: „Lãsa-mã... Dacå amibiþia ta, dacã nimi-
curile tale politice le pui mai presus de ruºinea mea, de viaþa
mea, lasã-mã”), iar în domeniul socialului interesul se
manifestã sub forma unui egoism acerb (Chiriac, în O noapteO noapteO noapteO noapteO noapte
furtunoasãfurtunoasãfurtunoasãfurtunoasãfurtunoasã afirmã: „Ce treabã am eu cu boala lui? Ce, eu sunt
bolnav? Nu mã priveºte pe mine.”), pe plan politic, el este
chiar generatorul politicii ca fenomen.

Rezultatul såu este „Bellum omnium contra omnes”, adicã
rãzboiul tuturor împotriva tuturor. Ideea a fost explicatã de
cãtre Hobbes astfel: „Gãsim în natura omeneascã trei principale
cauze ale discordiei: în primul rând, concurenþa, în al doilea
rând, neîncrederea, ºi, în al treilea rând, gloria. Prima îi împinge
pe oameni sã se atace pentru a-si asigura câºtigul, a doua
pentru a fi în siguranþã ºi a treia pentru a-ºi crea o reputaþie”4.

Luând ca exemplu O scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutã, în care existã o
concurenþã disperatã pentru deputãþie, Caþavencu „îi atacã”
pe prefect cu o scrisoare compromiþãtoare, ameninþându-l cu
publicarea ei. Neîncrezãtor, Tipãtescu ordonã arestarea, chiar
brutalizarea proprietarului ziarului „Rãcnetul Carpaþilor” în
interesul de a recupera obiectul ºantajului. „Lupta” celor doi
este zadarnicã, învingãtorul fiind un anume Agamemnon
Dandanache, tipul prostului demagog, care îºi obþine postul
politic printr-un ºantaj asemãnãtor celui încercat de Caþavencu,
având scopul de a menþine reputaþia familiei sale.

Aici, ideii de glorie îi este sustras scrisul adevãrat. Nu este
vorba, deci, despre gloria mãreaþã ºi admirabilã a rãzboinicilor
veritabili, ci de o glorie josnicã, a fanfaronadei, o glorie a
ipocriþilor ºi a demagogilor, obþinutã prin metode nedemne.

Raportându-se la opera lui Caragiale, Florin Manolescu va
expune chiar o teorie a jocurilor politice utilizate pentru a obþine
gloria, acestea având o anumitã mizã (puterea, prestigiul, banii)
ºi un anumit program, concretizându-se prin mutãri ca la ºah
ºi având drept finalitate victoria, înfrângerea sau remiza. În
operele lui Caragiale, triºatul devine principala regulã a jocului.
Spre exemplu, în O scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutãO scrisoare pierdutã, unde sub aparenÆa
unei întreceri politice, cu alegãtori ºi discursuri de la tribunã,
se desfãºoarã un joc ultimativ, bazat pe o tentativã de ºantaj
ºi pe conspiraþii  între grupãrile politice („TIPÃTESCU: Cine
era?; PRISTANDA: Cine sã fie? Ionescu, Popescu, popa
Pripici...; TIPÃTESCU: ªi Caþavencu mã-njura?; PRISTANDA:

Grozav, coane Fãnicã, pe guvern ºi pe dv... ºi-ºi numãra
voturile”).

Putem constata cå aceleaºi jocuri, aceleaºi strategii,
aceleaºi pretexte ºi aceleaºi scopuri sunt aplicate ºi aplicabile
în lumea prezentului. ªantajul, complotul, urmãririle ce uneori
degenereazã în persecutãri au devenit moduri de a trãi, la fel
ca machiavelismul, deoarece, pentru majoritatea oamenilor,
ca ºi în cazul Iui Caþavencu sau al lui Dandanache, „scopul
justificå mijloacele”.

Sã ne gândim ºi la corupþie, la favoritism, la privilegii,
analizând situaþia lui Tipãtescu ce îºi obþinuse funcþia de pre-
fect datoritã faptului cå Trahanache era un om politic marcant.

Se impune de asemenea sã-l citãm pe Andrei Pleºu care
scria: „Existã oameni a cãror singurã competenÆå pare sã fie
interesul naþional. Nu e clar ce sunt în stare sã facã, nu-i poþi
identifica profesional sau, dacã poþi, e greu sã afli în ce constã
performanþa lor specificã; dar un lucru iese mereu la suprafaþã:
toþi ºtiu care sunt nevoile þãrii, toþi luptã (oratoric) pentru
oblojirea, propãºirea ºi afirmarea ei.” Un exemplu elocvent în
acest sens este Caþavencu, discursul sãu reliefând veridicitatea
pasajului anterior: „Mã gândesc... la þãriºoara mea (plânsul
l-a biruit de tot)... la România (plânge. Aplauze în grup)... la
fericirea ei! (asemenea crescendo)... la progresul ei!...la viitorul
ei! (plâns cu hohot)”. De fapt, singurul scop al lui Caþavencu
era acela de a ajunge deputat, patriotismul devenind doar calea
cea mai potrivitã pentru a-ºi atinge Æelul.

Categoric, nu interesul naþional dominã conºtiinþa umanã,
ci interesul personal ce îi oferã acestuia o mobilitate
extraordinarã. Omul îºi schimbã pãrerile, locul, îºi creeazã noi
circumstanþe favorabile de dragul ambiþiilor sale. În OOOOO
scrisoare pierdutãscrisoare pierdutãscrisoare pierdutãscrisoare pierdutãscrisoare pierdutã, de exemplu, Agamemnon Dandanache
declarã: „Familia mea de la patuzsopt, ºi eu, în toate camerele
cu toate partidele, ca rumânul imparþial”. El este un inconsec-
vent, un politicianist perfid ºi nicidecum un om politic veritabil.
Andrei Pleºu caracteriza poporul român prin inconsecvenþã,
iar în opinia sa „ce gândeam ieri contestãm azi, ce lãudãm azi,
cãlcam în picioare ieri”. Virtuþile adevãrate sunt inexistente
pentru noi ca ºi pentru personajele lui Caragiale ºi suntem
incapabili sã ne stabilim o traiectorie care sã ne conducã
realmente undeva. Realitatea este cå atunci când nu eºti situat
nicãieri, poþi fi oriunde.

Noi ne aflåm, probabil, în piesele caragialiene, uneori ca
spectatori, alteori ca actori, dar, de fiecare datã, problemele,
perspectivele ºi modul de a gândi sunt identice.

Concluzia este urmãtoarea...
Que voules-vous, nous sommes ici aux portes
de l’Orient où tout est pris à la légère...

(Raymond Poincaré)
Acest pasaj descrie exact situaþia universului românesc,

situaþia unei þãrii aflate la graniþa Rãsãritului cu Apusul ºi unde
atât valorile cât ºi defectele aparþinând acestor lumi diferite
se intersecteazã.

În prezent, la fel ca acum 150 de ani, dorim sã fim occi-
dentali, deºi avem adânc înrãdãcinat în conºtiinþe balcanismul.
Superficialitatea noastrã este incompatibilã cu rigoarea pro-
pusã de Occident, stabilitatea noastrã în ce priveºte mentali-
tatea ºi inconsecvenþa noastrã în modul de a acþiona ne situ-
eazã la nivel de echivalenÆã cu lumea din comediile lui
Caragiale.

Opera     sa este atât de elasticã, rãmânând valabilã în pofida
trecerii timpului, datoritã inelasticitãþii noastre ºi incapacitãþii
de a evolua în ce priveºte moravurile ºi viziunea asupra vieþii.3 Andrei Pleçu - Chipuri çi måçti ale tranziÆieiChipuri çi måçti ale tranziÆieiChipuri çi måçti ale tranziÆieiChipuri çi måçti ale tranziÆieiChipuri çi måçti ale tranziÆiei

4 Hobbes - LeviathanLeviathanLeviathanLeviathanLeviathan



83SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003SAECULUM  5/2003

eseueseueseueseueseu

VVVVViorel Cosmaiorel Cosmaiorel Cosmaiorel Cosmaiorel Cosma*

CUM COMPUNEA GEORGE ENESCU
Pe marginea unui text (stenografiat)

ïn septembrie 1967, cu ocazia primului Simpozion
internaÆional de muzicologie „George Enescu” de la
Bucureçti, o serie de cercetåtori români çi stråini (Marc
Pincherle, Mihail Jora, Doru Popovici, Marcel Mihalovici,
Viorel Cosma, Valeriu Râpeanu, Myriam Marbe) care
nu au fost cuprinçi în programul celor douå zile de
comunicåri çtiinÆifice desfåçurate în Aula Uniunii
Compozitorilor, au luat cuvântul la dezbaterile libere pe
marginea temei atât de generoase. Toate intervenÆiile
au fost stenografiate çi apoi transcrise de serviciul de
documentare al Uniunii Compozitorilor. Una din cele mai
disputate teme ale discuÆiilor s-a concentrat pe marginea
ideii Cum compunerea EnescuCum compunerea EnescuCum compunerea EnescuCum compunerea EnescuCum compunerea Enescu? Marcel Mihalovici,
Mihail Jora çi subsemnatul am încercat så låmurim
procesul intim de creaÆie al genialului creator al lui
OedipeOedipeOedipeOedipeOedipe, în lumina documentelor de arhivå çi a expe-
rienÆei cotidiene directe. Stenograma a råmas uitatå în
cartoanele Uniunii pânå aståzi, când am socotit cå unele
idei ale intervenÆiei noastre (exprimate în urmå cu

aproape patru decenii) nu s-au perimat, meritând så fie
cunoscute. Textul inedit, prezentat la primul Simpozion
internaÆional „„„„„George Enescu” din 1967, vede lumina
tiparului în revista „Saeculum” în integralitate, timpul
confirmând – se pare – procesul intim de creaÆie al
maestrului, greu de definit chiar dupå o jumåtate de
secol de la dispariÆia geniului (4 mai 1995).

***

IntervenÆia noastrå în cadrul discuÆiilor simpozionului
de muzicologie nu ne permite decât så enunÆåm (urmând
ca în viitor så adâncim) câteva aspecte inedite ale
procesului de creaÆie la George EnescuGeorge EnescuGeorge EnescuGeorge EnescuGeorge Enescu.

1. Se çtie cu câtå migalå çi scrupulozitate çi-a
redactat compozitorul român forma definitivå a lucrårilor
sale. SchiÆele primare sunt de-a dreptul ilizibile. Ele
mårturisesc gânduri izolate, idei råzleÆe, adunate
laolaltå. „Eu compun mergând”, – declara în 1916 re-
vistei „Rampa nouå ilustratå”. Se pare cå manuscrisele
enesciene rivalizeazå, pe plan mondial, cu cele mai
caligrafice partituri din istoria muzicii. Nu întâmplåtor
editorii au preferat – în locul cartogramelor de tipar – så
reproducå în facsimil autografele lui Enescu (aça s-a
întâmplat cu Oedipe. Impresiile din copilårie. SonataOedipe. Impresiile din copilårie. SonataOedipe. Impresiile din copilårie. SonataOedipe. Impresiile din copilårie. SonataOedipe. Impresiile din copilårie. Sonata
III-a pentru pianIII-a pentru pianIII-a pentru pianIII-a pentru pianIII-a pentru pian). Atât de neverosimil ca autenticitate
(datoritå perfectei caligrafii) apar manuscrisele
enesciene chiar în faÆa specialiçtilor, încât la Biblioteca
NaÆionalå din Viena autograful primului cvartet de coarde
figura în fiçier (pânå în 1965) ca opera unui... copist!

Acest derutant aspect „vizual” pe de o parte, iar
catalogul relativ restrâns al opusurilor sale, pe de altå
parte, la care s-au adåugat çi unele declaraÆii
contradictorii personale ale elevilor çi prietenilor såi, au
creat falsa idee cå Enescu „compunea greu”, cu efort
îndelungat.

O confruntare atentå a însemnårilor çi datelor
personale de pe manuscrisele sale ne relevå un aspect
pânå aståzi nesemnalat: Enescu a compus cu o
uimitoare uçurinÆå. Am adåuga chiar mai mult: cu o
neverosimilå efervescenÆå, facilitate, fapt care îl situeazå
printre acele rare fenomene din arta universalå.

Se impune o precizare: nu ne referim la reluårile çi
refacerile survenite ulterior primei audiÆii, predårii
manuscrisului la tipar etc. ObservaÆia noastrå vizeazå
exclusiv actul spontan al açternerii pe hârtie a întregii
lucråri (schiÆe pentru pian la simfonii çi piese orchestrale,
partitura de voce çi pian la operå). Revenirile constituiau
o a doua naturå, multå vreme refuzând så predea
lucrårile la tipar. „Nu sunt niciodatå mulÆumit, niciodatå!
Dacå aç fi vreodatå aç înceta så compun chiar în

* ïn numårul trecut al revistei numele autorului a apårut
ortografiat Viorel Cozma în loc de Viorel Cosma. Cerem
scuzele de rigoare distinsului nostru colaborator. (RedacÆiaRedacÆiaRedacÆiaRedacÆiaRedacÆia)
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momentul acela” (Bernard Gavoty, Genève, 1955).
Dar så concretizåm cu exactitate: capodopera

repertoriului nostru violonistic – Sonata III-a pentru pianSonata III-a pentru pianSonata III-a pentru pianSonata III-a pentru pianSonata III-a pentru pian
çi vioaråçi vioaråçi vioaråçi vioaråçi vioarå a compus-o în mai puÆin de trei luni (21 au-
gust 1926 - 18 septembrie 1926), Sonata pentru pianSonata pentru pianSonata pentru pianSonata pentru pianSonata pentru pian
în fa diez minor în fa diez minor în fa diez minor în fa diez minor în fa diez minor a realizat-o într-o lunå (22 iulie 1924 -
27 august 1924), iar partitura pentru voce çi pian a operei
Oedipe Oedipe Oedipe Oedipe Oedipe a fixat-o în cadrul general - esenÆial în vara
anului 1921 çi primåvara lui 1922!

Dacå vom urmåri rarele momente de calm, de
„liniçte” ale interpretului-violonist, concluziile vor fi çi mai
evidente: anul 1901, de pildå, înscrie pe agenda com-
pozitorului român - pe lângå douå lieduri çi fragmente
din Suita pentru pianSuita pentru pianSuita pentru pianSuita pentru pianSuita pentru pian, op. 10 (Toccata), – cele douå
Rapsodii  române Rapsodii  române Rapsodii  române Rapsodii  române Rapsodii  române pentru orchestrå çi SimfoniaSimfoniaSimfoniaSimfoniaSimfonia
concertantå pentru violoncel çi orchestråconcertantå pentru violoncel çi orchestråconcertantå pentru violoncel çi orchestråconcertantå pentru violoncel çi orchestråconcertantå pentru violoncel çi orchestrå. Deçi a urât
o viaÆå întreagå råzboaiele, deçi a detestat ambiÆiile
politice çi måcelurile mondiale, totuçi anii când aceste
încleçtåri armate dintre popoare l-au obligat pe Enescu
så-çi întrerupå turneele de concerte, asigurându-i clipe
de constantå concentrare, au însemnat în viaÆa sa
perioade de fecunde realizåri artistice. Primul Råzboi
Mondial, de pildå, a înscris în agenda sa componisticå
Suita pentru orchestrå nrSuita pentru orchestrå nrSuita pentru orchestrå nrSuita pentru orchestrå nrSuita pentru orchestrå nr. 2 în Do major. 2 în Do major. 2 în Do major. 2 în Do major. 2 în Do major, monumentala
Simfonie a treiaSimfonie a treiaSimfonie a treiaSimfonie a treiaSimfonie a treia, Suita pentru pian nrSuita pentru pian nrSuita pentru pian nrSuita pentru pian nrSuita pentru pian nr.3 .3 .3 .3 .3 (Pièces
impromtues), lieduri lieduri lieduri lieduri lieduri pe versuri de Fernand Gregh, o
transcripÆie transcripÆie transcripÆie transcripÆie transcripÆie a trio-ului de Schubert çi TTTTTrio pentru pian,rio pentru pian,rio pentru pian,rio pentru pian,rio pentru pian,
vioarå çi violoncelvioarå çi violoncelvioarå çi violoncelvioarå çi violoncelvioarå çi violoncel, recenta primå audiÆie. ïn treacåt
precizåm cå ultima lucrare a compus-o în circa douå
såptåmâni (7 martie 1916 - 22 martie 1916), fiind bolnav
de oreion în sanatoriu.

Açadar, Enescu compunea cu o rarå uçurinÆå, cu o
vizibilå „febrå-dulce” çi plåcere artisticå. „Ideile îmi vinIdeile îmi vinIdeile îmi vinIdeile îmi vinIdeile îmi vin
atunci atunci atunci atunci atunci (primåvara, n.n.) în stoluri çi nu le pot prididiîn stoluri çi nu le pot prididiîn stoluri çi nu le pot prididiîn stoluri çi nu le pot prididiîn stoluri çi nu le pot prididi”
(Rampa nouå ilustratåRampa nouå ilustratåRampa nouå ilustratåRampa nouå ilustratåRampa nouå ilustratå, 1916).

Din påcate, timpul scurt consacrat compoziÆiei nu
i-a permis så ne lase o moçtenire artisticå mai bogatå.
Nu puÆine lucråri au însemnåri precum acestea: partea
primå terminatå la Bucureçti, a doua la Sinaia-Luminiç,
partea a treia la Tescani sau în stråinåtate. Intervalele
de timp nu depåçesc un an de la începerea piesei!
Procesul intim de creaÆie enescian se compunea
aproape invariabil din douå faze: una de transpunere
imediatå pe hârtie a gândurilor çi fråmântårilor sale
îndelungate, rod al unei spontaneitåÆi proprii geniului,
çi alta de finisare, refacere, reluare, fårå modificåri
esenÆiale, a schiÆei cu caracter quasi-definitiv. Un
exemplu elocvent al valorii artistice primare a gândului
iniÆial îl reprezintå TTTTTrioriorioriorio-ul din 1916: manuscrisul fiind
pierdut de compozitor, Enescu nu a mai intervenit ulte-
rior. Opera stå perfect în picioare, surprinzând tocmai
prin calitatea spontaneitåÆii muzicale. De multe ori,
versiunile diferite ale aceleiaçi partituri le realiza în timp
record, fiecare având o personalitate proprie, o viabilitate
artisticå. El opta ulterior asupra unor procedee tehnice,
asupra unor soluÆii artistice, rezultate în procesul de
creaÆie spontanå. Aceastå opÆiune îi råpea acel timp
îndelungat pânå la o formå definitivå. Dar a confunda
tipul de creator ce întâmpina dificultåÆi îndelungate pânå

la obÆinerea scheletului lucrårii, cu tipul de creator
spontan (gen Mozart, Schubert) în cazul lui Enescu mi
se pare o eroare.

Aparent, „efortul” creator, dedus eronat din restrânsul
catalog al operei sale, nu trebuie confundat în viitor cu
lipsa de spontaneitate muzicalå a lui George Enescu.
El råmâne un tip de creator spontan, cu un îndelungat
proces de gestaÆie spiritualå.

2. Un alt aspect inedit, particular, caracteristic, al
creaÆiei autorului lui OedipeOedipeOedipeOedipeOedipe, ni se pare rolul coloristic
preponderent acordat flautului în paleta orchestralåflautului în paleta orchestralåflautului în paleta orchestralåflautului în paleta orchestralåflautului în paleta orchestralå.
De la Poema românå Poema românå Poema românå Poema românå Poema românå çi acel început pitoresc al
Rapsodiei române nrRapsodiei române nrRapsodiei române nrRapsodiei române nrRapsodiei române nr. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 trecând apoi la Cantable siCantable siCantable siCantable siCantable si
presto presto presto presto presto pânå la momentele din Oedipe Oedipe Oedipe Oedipe Oedipe (actul I, dansul
påstorilor) çi VVVVVox Marisox Marisox Marisox Marisox Maris, Enescu a folosit flautul cu o
mare måestrie. Fårå exagerare, acestui instrument i-a
acordat primul loc dupå vioarå. Timpul nu ne îngåduie
så zåbovim prea mult asupra acestui aspect tipic în ope-
ra sa, dar dupå unele mårturisiri ale maestrului çi dupå
momentele în care a plasat compozitorul pasagiile de
flaut, rezultå cå ne aflåm în faÆa unui act deliberat de
compoziÆie: Enescu a gåsit în expresia suavå a flautului
glasul propriu fluierului nostru ciobånesc.

Un studiu atent asupra tratårii tehnice çi expresive a
acestui instrument în complexul celorlalte instrumente
din orchestrå ar releva aspecte deosebit de interesante
privind culoarea naÆionalå a orchestraÆiei enesciene.

3. ïn sfârçit, o ultimå remarcå – tot fugitiv enunÆatå –
asupra unui alt procedeu inedit de creaÆie: folosirea
unisonului ca element de contrast expresiv çi de
tensiune dramaticå. ïn toate lucrårile de muzicologie
contemporanå, Preludiul la unison Preludiul la unison Preludiul la unison Preludiul la unison Preludiul la unison din Suita pentruSuita pentruSuita pentruSuita pentruSuita pentru
orchestrå nrorchestrå nrorchestrå nrorchestrå nrorchestrå nr. 1 în Do major. 1 în Do major. 1 în Do major. 1 în Do major. 1 în Do major este situat ca un exemplu
de excepÆionalå melodie continuå, de måestrie
componisticå, de inspiraÆie autenticå. Deçi faptul nu a
trecut neobservat, totuçi nu cunoaçtem pânå azi så se
fi precizat acest procedeu tipic pentru Enescu. PuÆini
creatori ai veacului XX au apelat – cu aceeaçi constanÆå,
evidenÆå çi måestrie – la acest element expresiv. Enescu
îl aplicå cu o rigoare exemplarå, obÆinând efecte uneori
nebånuite (în introducerea Sonatei a II-a pentru pianSonatei a II-a pentru pianSonatei a II-a pentru pianSonatei a II-a pentru pianSonatei a II-a pentru pian
çi vioaråçi vioaråçi vioaråçi vioaråçi vioarå). Interesant e faptul cå unisonurile apar fie
înainte de atacarea unui punct culminant, tocmai pentru
a-l pregåti çi sublinia (de pildå în monologul lui Oedipe
din actul al doilea, în Uvertura din Suita a II-a pentruSuita a II-a pentruSuita a II-a pentruSuita a II-a pentruSuita a II-a pentru
orchestråorchestråorchestråorchestråorchestrå, în Andantele din introducerea pårÆii a treia
din TTTTTrioriorioriorio-ul recent audiat), fie pentru a realiza un con-
trast armonic dur, acid (aça cum se întâmplå în finalul
Cvartetului de coarde Cvartetului de coarde Cvartetului de coarde Cvartetului de coarde Cvartetului de coarde nrnrnrnrnr. 2 în Sol major. 2 în Sol major. 2 în Sol major. 2 în Sol major. 2 în Sol major). Se poate,
de asemenea, ca pentru un simfonist „din naçtere” – ca
så ne exprimåm mai plastic – cum a fost Enescu,
unisonurile au însemnat momente de „luminå caldå”,
necesare în secolul limbajului muzical raÆional, rece,
teluric. Nu încercåm acum så definim scopul procesului
enescian, ci dorim numai så îl semnalåm atenÆiei
cercetåtorilor, spre o viitoare adâncire teoreticå.

Iatå, deci, câte aspecte noi relevå opera lui George
Enescu çi cât de necesarå se dovedeçte organizarea
acestui simpozion internaÆional de muzicologie.
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MEÇTERUL PILIUÞÃ S-A MUTAT ÎN CER

Ion MurgeanuIon MurgeanuIon MurgeanuIon MurgeanuIon Murgeanu

un tablou de Constantin Piliuþã azi e recunoscut la o
simplã privire din zece, dar ºi dintr-o mie. Artist
desãvârºit ºi personalitate multiplã, Constantin Piliuþã
a fost un om inconfundabil în boema bucureºteanã a
,,anilor de împotrivire” din proletcultism, când singura
speranþã a românilor se reducea la artã ºi poezie. Ni-l
amintim dintr-o noapte de iarnã breughelianã, din iernile
de altãdatã ale Bucureºtilor de fapt, cu o pungå de mere
ionatane navigând prin zãpezi la miezul nopþii, tangent
la cartierul aristocraþiei proletare a Domeniilor. La un
moment dat pungå de plastic s-a rupt, ºi pe imaculata
zãpadå albãstritã puþin de luna plinã dar rece, merele
roºii ºi proaspete s-au împrãºtiat ca într-o compoziþie
sui generis. Când i-am povestit, mult mai târziu,
întâmplarea aceasta la Dalles, dupã vernisajul singurei
sale retrospective de proporþii, dacã nu mã înºel, de
prin anii 84, a zâmbit melancolic. Atunci i-am desluºit
oarecare fragilitate (Arghezi ar fi spus „frãgezime”)
sufleteascã atât de proprie marilor creatori.

Dar sensibilitatea artistului se desluºeºte mai clar
încã din fiecare opera a sa, cãci la puþini alþi pictori se
poate spune despre oricare tablou al sãu cã este o operå
în sine ca la Constantin Piliuþã. Nostalgia acelui nord
de þarã botoºãnean, atracþia Deltei Dunãrii, ,,conservând
umbrele târgurilor de odinioarã” (Constantin Prut), dar
mai ales trãindu-ºi cu fervoare clipa ºi gustul de viaþã
atât de particular. Dimineþile dupã nopþi de risipã, ale
unor ,,personaje” din marginea societãþii, dar nu de la
marginea lumii; zilele luminoase ale naturii: ,,gestul in-
cidental, pentru a sesiza durabilul”. Meditaþia artistului
nu putea sã foloseascã decât vaste câmpuri de culoare
monocrome, tonuri luminoase, un tãrâm al firii epurat
de impuritãþi ºi detalii nesemnificative. Catarsisul acestei
lucrãri este o imanenþå izvorâtã din har ºi dãruire. În
arta portretului (ºi-a autoportretului) meºterul Piliuþã a
esenþializat pe alocuri metaforic (Portretul lui Tudor
Arghezi, dar ºi cel al lui Tudor Vianu) o lume de gânduri
ºi-un fundament cultural bine structurat ºi documentat.

Ca orice mare artist nu s-a atins de teme strãine
chemãrii sale iar acolo unde a poposit a sfinþit locul. A
lucrat ºi compoziþii istorice, a realizat lucrãri de artã
monumentalã în frescã ºi mozaic, sau din moduli
ceramici, ºi-n toate a fost un neliniºtit blând ºi bine
aplicat, fãrã stridenþe sau ,,goarne” aleatorii. Era o
încântare de om, ca mai toþi moldovenii din Þara de
Sus, care, pe lângã talent, sunt purtãtorii unui umor hâtru
ºi netrucat. Oameni ca el apar rar ºi dau marcã timpului
care i-a nãscut.

Nu se putea altfel decât aºa cum s-a ºi întâmplat;
meºterul Piliuþã sã plece de la noi de-a dreptul în cer,
cu zãpezile lui de altan, cu dimineþile lui clare ºi totuºi
umbrite de pasiunile nopþilor prea din plin trãite, cu zilele
vieþii sale desãvârºite pânã la amãnunt ºi detaliu plas-
tic. Fie-i þãrâna uºoarã ºi marea cãlãtorie tot mai
aproape de stelele care-i vor evoca trecerea, simplu ºi
clar, pe marea boltå de valori nemuritoare ale Moldovei
natale!

Ultimul mare pictor din stirpea artiºtilor de altãdatã
s-a mutat de la noi. Anul acesta, de Paºti, a murit
Constantin PiliuþãConstantin PiliuþãConstantin PiliuþãConstantin PiliuþãConstantin Piliuþã. Se spune despre cei care mor la zi
luminatã cã merg de-a dreptul în cer – ºi pe bunã
dreptate. Ca tâlharul cel de pe Cruce. Primul creºtin
cãruia Iisus însuºi i-a deschis uºile raiului. „Unul din
tâlharii rãstigniþi ïl batjocorea ºi zicea: Nu eºti Tu
Hristosul? Mântuieºte-Te pe Tine însuþi ºi mântuieºte-ne
ºi pe noi! Dar celålalt l-a înfruntat ºi i-a zis: Nu te temi tu
de Dumnezeu, tu care eºti supt aceeaºi osândã? Pentru
noi este drept, cãci primim rãsplata cuvenitã pentru
fãrãdelegile noastre; dar omul acesta n-a fãcut nici un
rãu. ªi a zis lui Iisus: Doamne, adu-þi aminte de mine,
când vei veni în Împãrãþia Ta! Iisus a rãspuns: Adevãrat
îþi spun cã astãzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23, 39-43)
Am transcris acest text din Patimile Domnului ca pe o
rugãciune pentru meºterul Piliuþã.

S-a nãscut la Botoºani în 1929. A studiat la Institutul
de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu” din Bucureºti între
anii 1949-1955, fiind studentul lui Alexandru Ciucurencu.
În 1977 a luat parte la Festivalul internaþional de picturã
din Cagnes-sur-Mer. Obþinuse deja Premiul pentru
picturã al Uniunii Artiºtilor Plastici din România în 1967
ºi Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române în
1974. Se impusese ca desenator printr-o preciså
observaþie ºi-o linie tranºantã, neiertãtoare, putem zice,
în relevarea detaliului. Dar tensiunile sale interioare
puteau fi la rigoare translate cu umor într-un registru
„comun”. Ca pictor a evoluat din cultul pentru naturã
(ca peisagist) la compoziþii subtile din „fluxul memoriei”
poetice ºi-al meditaþiei atât de personale în final. Încât
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EMANOIL PETRUæ SAU RÅMÂNEREA
ÎN PERMANENæA DRAGOSTEI DE æARÅ

Constantin GhiniÆåConstantin GhiniÆåConstantin GhiniÆåConstantin GhiniÆåConstantin GhiniÆå

în timpul istoric al fiecårei opere abordate de actor.
Debuteazå în film în 1951 (avea girul nu oricui, ci al

gigantului George Vraca de „a se face actor”!) çi în teatru
în 1952. 18 ani de activitate scenicå în peste 100 de roluri
çi peste 50 de filme, în care a interpretat magistral mari
bårbaÆi ai neamului românesc çi dificile roluri de profundå
adâncime din creaÆia universalå.

Emanoil PetruÆ s-a fåcut remarcat încå din anii
s tudenÆ ie i  când începe så f ie  sol ic i ta t  de tânåra
cinematografie româneascå så dea viaÆå unuia dintre
primele personaje în Brigada lui IonuÆBrigada lui IonuÆBrigada lui IonuÆBrigada lui IonuÆBrigada lui IonuÆ, apoi în NepoÆiiNepoÆiiNepoÆiiNepoÆiiNepoÆii
GornistuluiGornistuluiGornistuluiGornistuluiGornistului, rol pentru care a fost distins cu Premiul de
Stat .  Apogeul  î l  a f lå  în 1962,  când întruchipeazå
monumentala figurå a lui Tudor Vladimirescu, dupå care
urmeazå în serie Råpi rea  fec ioare lorRåpi rea  fec ioare lorRåpi rea  fec ioare lorRåpi rea  fec ioare lorRåpi rea  fec ioare lor, RåzbunareaRåzbunareaRåzbunareaRåzbunareaRåzbunarea
haiducilorhaiducilorhaiducilorhaiducilorhaiducilor etc. Este distribuit în general în roluri de anver-
gurå dramaticå, fiind suflet çi trup pe scena Teatrului
NaÆional din Bucureçti, nåscând eroi dinamici, plini de
energie, caractere dârze, bårbåteçti din dramaturgia
contemporanå çi clasicå româneascå: Anghel Dobrian din
Çtafeta nevåzutå Çtafeta nevåzutå Çtafeta nevåzutå Çtafeta nevåzutå Çtafeta nevåzutå de Paul Everac (1964), voievodul Råzvan
din piesa lui Haçdeu, Råzvan çi VidraRåzvan çi VidraRåzvan çi VidraRåzvan çi VidraRåzvan çi Vidra, având ca partenerå
pe neutata Eugenia Dragomirescu (1967) – ca så dåm
numai câteva exemple – iar din dramaturgia universalå,
Viktor din Poveste din Irkutsk Poveste din Irkutsk Poveste din Irkutsk Poveste din Irkutsk Poveste din Irkutsk de Arbuzov, George din
Oameni çi çoareci Oameni çi çoareci Oameni çi çoareci Oameni çi çoareci Oameni çi çoareci de John Steinbeck, Ezra Mannon çi
Adam Brant în covârçitoarea dramå a lui O’Neill, Din jaleDin jaleDin jaleDin jaleDin jale
se întrupeazå Electrase întrupeazå Electrase întrupeazå Electrase întrupeazå Electrase întrupeazå Electra, Leonardo în Nunta însângeratåNunta însângeratåNunta însângeratåNunta însângeratåNunta însângeratå

PårinÆi vrânceni, „oameni de o deosebitå nobleÆe”, mama, cu numele de domniçoarå
Ecaterina Vasiliu, se naçte la Båtineçti, iar tatål, Gabriel PetruÆ, la Odobeçti.

Amândoi se cunosc la Måråçeçti, mama locuind cu sora ei mai mare la familia Tåtaru,
tatål funcÆionar la Judecåtoria oraçului. ïn anul 1928 se cåsåtoresc çi se mutå într-o caså
cumpåratå undeva pe lângå garå.

ïn 1930 se naçte o fetiÆå care a decedat la scurtå vreme dupå naçtere. La numai doi
ani, în 1932, vede lumina zilei Emanoil. Era 8 februarie. Çi tot dupå doi ani vine pe lume
Georgel PetruÆ, aståzi pensionar în Bucureçti. Mariana, care tråieçte tot în capitalå, påstreazå
ritmul çi apare ca mezinå a familiei în 1936. Aici urmeazå E.P. clasele primare, unde este
„recunoscut” ca viitor actor.

ïn 1940 tatål este transferat la Tribunalul Putna ca grefier, fiind nevoiÆi så se mute la
Focçani. Aici îi prinde „cutremurul cel mare”, când E.P. avea în jur de 10 ani.

La Focçani, Emanoil PetruÆ învaÆå stepul, fiind angajat pentru o perioadå la celebrul
bar Royal, timp în care juca çi teatru în trupa Judecåtorului Ghenuche. Avea 15 ani când
este remarcat de marele Vraca, cel care avea så-i schimbe definitiv viaÆa doar prin câteva
cuvinte: „Terminå-Æi liceul çi få-te actor!”.

La trecerea unei trupe din Iaçi prin Focçani este våzut de Ion Lascår, un alt mare
actor, care îl sfåtuieçte så dea examen la proaspåta Facultate de Teatru din Iaçi.

Debut la Teatrul NaÆional Bucureçti alåturi de nume sonore ale teatrului românesc:
Aura Buzescu, Moni Ghelerter, Eliza Petråchescu, Emil Botta.

ïn anul 1960 se cåsåtoreçte cu Catinca Ralea, fiica lui Mihail Ralea. Catinca se stinge
din viaÆå în 1981, la 52 de ani, fiind urmatå de Emanoil PetruÆ la numai 2 ani, pe 8 august
1983, când împlinise 51 de ani çi când era în culmea gloriei.

Despre Emanoil PetruÆEmanoil PetruÆEmanoil PetruÆEmanoil PetruÆEmanoil PetruÆ s-a scris foarte puÆin dupå
moartea sa, aproape cå a fost çters din memoria peliculei
çi scenei româneçti. Pe nedrept, dacå ne gândim la cariera
actorului care s-a desfåçurat sub semnul unei fericite
excepÆii: actor de teatru çi de cinema, cu roluri principale
grele de dus în spate çi, pe deasupra, çi poet de o facturå
tragicå, el însuçi un introvertit, un romantic predispus la
meditaÆie çi visare. Så recunoaçtem cå este fantastic så
joci çi teatru çi film, çi så le faci bine pe amândouå. Mama
actorului Adrian Pintea vorbea despre „întâmplarea
privirii”, eu aç adåuga-o pe cea a „vocii”, tunetul ce
purcede fulgerul çi care transmite în prim-plan sårbåtoarea
unicå a acestei ciudate meserii, actoria.

Nåscut pe 8 februarie 1932 la Måråçeçti, loc parcå
anume ales de Dumnezeu celui care avea så facå din roluri
istorice o adevåratå tribunå pentru eroii ce s-au jertfit din
dragoste de Æarå, Emano i l  Pe t ru Æ  Emano i l  Pe t ru Æ  Emano i l  Pe t ru Æ  Emano i l  Pe t ru Æ  Emano i l  Pe t ru Æ  devine simbolul
artistului complet, prin îmbogåÆirea talentului cu o putere
de muncå çi dåruire demnå de urmat. Fårå a greçi cu nimic,
ar putea fi închipuit ca ultimul mare romantic de facturå
istoricå din generaÆia de aur a scenei çi filmului românesc.
Nu poate uita nimeni dintre cei care l-au våzut în
Burebista, TBurebista, TBurebista, TBurebista, TBurebista, Tudorudorudorudorudor, Çtefan cel Mare, Ciprian Porumbescu, Çtefan cel Mare, Ciprian Porumbescu, Çtefan cel Mare, Ciprian Porumbescu, Çtefan cel Mare, Ciprian Porumbescu, Çtefan cel Mare, Ciprian Porumbescu
etc. vocea inimitabilå, monumentala figurå atleticå, ochii
vultureçti çi mersul voievodal în jocul scenic de necon-
fundat, diversitatea în fresca de tipuri çi caractere umane
pe care le-a „recreat” cum a fost în realitate, încât
spectatorul tråia din plin emoÆia de a se simÆi  teleportat
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de Federico Garcia Lorca ç.a.m.d.
Preaplin cu vitalitate, patos çi simplitate, ajungând la

dimensiuni statuar-legendare când însufleÆea o paginå de
istorie, numai câteva calitåÆi care i-au atras pe regizorii
de teatru çi film spre fructificarea acestor tråsåturi în peste
douåzeci de pelicule çi peste treizeci de piese, dintre care
meritå så amintim: FraÆii JderiFraÆii JderiFraÆii JderiFraÆii JderiFraÆii Jderi BurebistaBurebistaBurebistaBurebistaBurebista, Zile fierbinÆiZile fierbinÆiZile fierbinÆiZile fierbinÆiZile fierbinÆi,
Dragostea çi RevoluÆiaDragostea çi RevoluÆiaDragostea çi RevoluÆiaDragostea çi RevoluÆiaDragostea çi RevoluÆia, Vlad æepeç Vlad æepeç Vlad æepeç Vlad æepeç Vlad æepeç (pentru ecran), AlAlAlAlAl
pa t ru lea  anot imp pat ru lea  anot imp pat ru lea  anot imp pat ru lea  anot imp pat ru lea  anot imp de Horia Lovinescu, SåptåmânaSåptåmânaSåptåmânaSåptåmânaSåptåmâna
patimilor patimilor patimilor patimilor patimilor de Paul Anghel, ïnvierea ïnvierea ïnvierea ïnvierea ïnvierea de Tolstoi, TTTTTroieneleroieneleroieneleroieneleroienele
de Euripide-Sartre, Zbor deasupra unui cuib de cuci Zbor deasupra unui cuib de cuci Zbor deasupra unui cuib de cuci Zbor deasupra unui cuib de cuci Zbor deasupra unui cuib de cuci de
Dale Wasserman (pentru scenå).

Dacå lui Emanoil PetruÆ i s-ar face o statuie ar trebui
ca soclul så-i fie dåltuit dintr-o impresionantå demnitate
moralå, la rândul ei structuratå pe o veritabilå salbå de
figuri patetice. Så ne închipuim personajul tremurând,
viclean çi  v ic ios din Cå ru Æ a  cu  pa i a Æ e  Cå ru Æ a  cu  pa i a Æ e  Cå ru Æ a  cu  pa i a Æ e  Cå ru Æ a  cu  pa i a Æ e  Cå ru Æ a  cu  pa i a Æ e  de Mircea
Çtefånescu,  poste ln icul  Manolache,  teror izat  de
despotismul coanei MarghioliÆa (Draga Olneanu-Matei),
pe care Emanoil PetruÆ îl interpreteazå cu uimitoare vocaÆie
comicå, cu bucuria mucalitului çi çiretenia arlechinului
pus pe farse çi care ne pune în faÆa unor noi faÆete, acelea
de actor de comedie çi de grotesc, spre a elibera aria,
paleta multiplelor disponibilitåÆi cu un registru neexplorat.

Joacå alåturi de Alexandru Giugaru, George Vraca,
Çtefan Ciubotåraçu, Geo Barton, Toma Caragiu, Al.Repan,
Monica GhiuÆå, Mircea Albulescu, Florin Piersic, Mihåilescu-
Bråila, Cornel Coman, Ileana Popovici, Marga Barbu (ca så
enumeråm doar câÆiva iluçtri interpreÆi ce ne-au cucerit
inima), în regia unor maeçtri de excepÆie precum Jean
Georgescu, Mircea Moldovan, Liviu Ciulei, Lucian Bratu,
Alecu Croitoru, Gh. Vitanidis, Sergiu Nicolaescu, Mircea
Drågan, Malvina Urçianu, Andrei Blaier etc.

Critica de specialitate are çi ea de multe ori hibele ei,
fiind în general ori subiectivå, ori greu de abordat,
alunecând uçor în savante labirinturi, cu fraze stereotip,
uçor modificate de cuvinte çoc. Emanoil PetruÆ Emanoil PetruÆ Emanoil PetruÆ Emanoil PetruÆ Emanoil PetruÆ este greu
de prins tocmai pentru cå aluneca el însuçi în ascunziçuri
temperamentale plåmådite din miraculos çi simplitate
debordante. Intra cu adevårat în pielea personajelor, le
descoperea, le scotea afarå çi le dådea de gol, aça cum
erau ele, regale, sclipitoare, triumfale sau mucalite,
îmbufnate, morocånoase, colÆoase, cârcotaçe, låsându-se
ispitit de multe ori la cele mai contradictorii çi nåstruçnice
experienÆe scenice.

Cealaltå laturå, çi mai puÆin cunoscutå,– poezia – a
fost se pare matca în care a curs dupå fiecare suferinÆå.
Este bine cunoscutå iubirea lui faÆå de Catinca Ralea, cu
care se cåsåtoreçte în 1960, cea care i-a fost alåturi pânå
la moartea sa çi care a însemnat sublunara muzicå
predestinatå spre potolirea sufletului såu în neobositå
clocotire vulcanicå. O femeie de o rarå calitate çi de o
sensibilå culturå, soÆie çi cålåuzå, mentor çi muzå în
acelaçi timp, pentru care a scris multå poezie de aleaså çi
tulburåtoare simÆire.

Se stinge din viaÆå prea devreme în urma unei boli
nemiloase care l-a Æinut la pat pânå în ultima clipå, într-o
zi de 8 august a anului 1983. Scena româneascå pierdea
un fiu de nådejde fårå a-i råpi înså dreptul de a face parte
„pe viaÆå” din familia Teatrului çi Filmului NaÆional.

Gând

Oare am îmbåtrânit gonind
sau gândind în vreme?!...
dar vremea-n juru-mi mi se cerne
çi vremea la picioare mi se-açterne
cu cetinå çi nea
çi nimeni altul n-o så mi le ia:
eu sunt çi bradul
sunt çi zåpada grea
dar sunt çi „bardul”
de-ar vrea unii sau n-ar vrea...
de-aceea am îmbåtrânit zâmbind
pentru cå-n vreme am gonit gândind!...

Harul
Catincåi Ralea

E-adâncul
groapa leilor,
avântul
tåcerea lacrimilor,
e „aståzi” ce încå n-a fost ieri
çi mâine nu mai este,
çi vremii vremea nu-i va da de veste.
E Iubirea crudå ce-o porÆi în veac
çi vrei s-o vindeci dar nu are leac,
E tot ce ai çi tot ce n-ai
e vorba råspicatå fårå grai,
e tot ce-ai vrea så dai çi nu ai dat
e tot ce-ai dat çi încå nu s-a luat,
e ceea ce striveçte lumea aflând o altå lume
ce vrei så o botezi çi nu-i gåseçti un nume,
e tot ce nu se aflå deçi a fost gåsit,
e floarea ce råsare când tu te-ai ofilit...

„PetruÆ nu venea cu încredere la rol çi„PetruÆ nu venea cu încredere la rol çi„PetruÆ nu venea cu încredere la rol çi„PetruÆ nu venea cu încredere la rol çi„PetruÆ nu venea cu încredere la rol çi
pårea sceptic chiar çi dupå ce-l reuçea.pårea sceptic chiar çi dupå ce-l reuçea.pårea sceptic chiar çi dupå ce-l reuçea.pårea sceptic chiar çi dupå ce-l reuçea.pårea sceptic chiar çi dupå ce-l reuçea.
Natura lui îl plasa pe drumul bun, instinctulNatura lui îl plasa pe drumul bun, instinctulNatura lui îl plasa pe drumul bun, instinctulNatura lui îl plasa pe drumul bun, instinctulNatura lui îl plasa pe drumul bun, instinctul
se mula, çi pânå la urmå te mirai çi tu çi el,se mula, çi pânå la urmå te mirai çi tu çi el,se mula, çi pânå la urmå te mirai çi tu çi el,se mula, çi pânå la urmå te mirai çi tu çi el,se mula, çi pânå la urmå te mirai çi tu çi el,
cå rezultatul e straçnic. Se însufleÆea cucå rezultatul e straçnic. Se însufleÆea cucå rezultatul e straçnic. Se însufleÆea cucå rezultatul e straçnic. Se însufleÆea cucå rezultatul e straçnic. Se însufleÆea cu
candoare. Acandoare. Acandoare. Acandoare. Acandoare. Avea sufletul de o truculentåvea sufletul de o truculentåvea sufletul de o truculentåvea sufletul de o truculentåvea sufletul de o truculentå
inocenÆå, un fel direct çi simplu care dådeainocenÆå, un fel direct çi simplu care dådeainocenÆå, un fel direct çi simplu care dådeainocenÆå, un fel direct çi simplu care dådeainocenÆå, un fel direct çi simplu care dådea
liniçte. Mi-a jucat doi „pozitivi” fårå nici unliniçte. Mi-a jucat doi „pozitivi” fårå nici unliniçte. Mi-a jucat doi „pozitivi” fårå nici unliniçte. Mi-a jucat doi „pozitivi” fårå nici unliniçte. Mi-a jucat doi „pozitivi” fårå nici un
efort – fiindcå era pozitiv; iar la „negativ” aefort – fiindcå era pozitiv; iar la „negativ” aefort – fiindcå era pozitiv; iar la „negativ” aefort – fiindcå era pozitiv; iar la „negativ” aefort – fiindcå era pozitiv; iar la „negativ” a
bågat „basul”. Abågat „basul”. Abågat „basul”. Abågat „basul”. Abågat „basul”. Avea o splendoare de bas,vea o splendoare de bas,vea o splendoare de bas,vea o splendoare de bas,vea o splendoare de bas,
ciudat pentru niçte ochi angelici ca ai lui.ciudat pentru niçte ochi angelici ca ai lui.ciudat pentru niçte ochi angelici ca ai lui.ciudat pentru niçte ochi angelici ca ai lui.ciudat pentru niçte ochi angelici ca ai lui.
Era rupt din påmânt. Cred cå a fost çi bun.Era rupt din påmânt. Cred cå a fost çi bun.Era rupt din påmânt. Cred cå a fost çi bun.Era rupt din påmânt. Cred cå a fost çi bun.Era rupt din påmânt. Cred cå a fost çi bun.
Oricum l-am iubit. VOricum l-am iubit. VOricum l-am iubit. VOricum l-am iubit. VOricum l-am iubit. Venea cu volubila çienea cu volubila çienea cu volubila çienea cu volubila çienea cu volubila çi
afurisita lui Catinca, fåcea un pandant foarteafurisita lui Catinca, fåcea un pandant foarteafurisita lui Catinca, fåcea un pandant foarteafurisita lui Catinca, fåcea un pandant foarteafurisita lui Catinca, fåcea un pandant foarte
nimerit. Râdeau bine, se completau. A fostnimerit. Râdeau bine, se completau. A fostnimerit. Râdeau bine, se completau. A fostnimerit. Râdeau bine, se completau. A fostnimerit. Râdeau bine, se completau. A fost
un om de omenie çi un actor pe care nu-lun om de omenie çi un actor pe care nu-lun om de omenie çi un actor pe care nu-lun om de omenie çi un actor pe care nu-lun om de omenie çi un actor pe care nu-l
uiÆi.”uiÆi.”uiÆi.”uiÆi.”uiÆi.”

Paul EveracPaul EveracPaul EveracPaul EveracPaul Everac

contemporanii nostricontemporanii nostricontemporanii nostricontemporanii nostricontemporanii nostri
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o face la Tulnici. Îºi va începe studiile la Liceul „Unirea”
în cursul anului 1915. ïn anul 1923 va termina liceul, o
adevãratã citadelã culturalã a vremii. Dupã cum aflãm
din „Caietele de ºcoalå” ale fiicei acestuia, Paula
Diaconu Bãlan, Ion Diaconu a depãºit uimitor de
repede media cunoºtinþelor la obiectele umaniste. În
câþiva ani a vorbit aproape perfect câteva limbi
moderne, traducea „ca pe apã” din latinå, greacã
veche, chiar sanscritã, îndrumat fiind de profesori iluºtri
ca: Mihai Bantaº (limba franceza ºi filosofie), Iulian
ªtefãnescu (bizantinolog), Teodor Iordãnescu (indo-
europenist ºi latinist de mare faimã), Pompiliu
Pârvescu (folclorist), I.M.Raºcu (poet ºi profesor de
limba românã).

Între anii 1923-1926 este student al Facultãþii de
Filosofie ºi Litere din cadrul Universitãþii Bucureºti. Aici
îi va avea ca profesori pe marii oameni de culturã
Nicolae Iorga ºi Ovid Densuºianu. Va mai frecventa
cursul de Literaturã românã veche, þinut de profesorul
Nicolae Cartojan.

În timpul facultãþii, pentru o lucrare privind Revoluþia
de la 1789 din FranÆa ºi enciclopediºtii, profesorul Iorga
i-a acordat o bursã de studiu în istoria universalã la
Ecole Roumaine Fontenay-aux-Roses, pe care Ion
Diaconu a refuzat-o din cauza „spiritului gregar al
vrânceanului, de a nu rãtãci prin streinãtãþi”.

Dupã terminarea facultãþii, în anul 1926 va deveni
profesor al Liceului „Unirea”. Ion Larian Postolache îºi
aduce aminte despre prima orã de curs cu profesorul
Ion Diaconu. „Era în luna lui septembrie a anului 1929.
(... ) Prima orã de limba românã. În locul fostului nostru
dascãl, Ghiþã Dumitriu, în clasã a intrat un tânãr
profesor cu puþin mai înalt decât veteranii din fundul
clasei, dar care la cea dintâi întâlnire ne-a fermecat.
În locul plictisitoarelor ore de gramaticã, pe care le
suportam cu resemnare, acum cursul ne încânta”.

La Liceul „Unirea” va fi profesor de românã (princi-
pal) ºi de francezã ºi drept (secundar). Pe lângã Liceul
„Unirea” va mai preda în perioada anilor 1927-1928 la
Liceul de Fete ºi Liceul Comercial.

Ion Diaconu va mai absolvi ºi Seminarul Pedagogic
Universitar în cursul anului 1925, iar în anul 1927 s-a
înscris în prima ºcoalã sociologicã de cercetare pe
teren, organizatã de profesorul D.Gusti, în anul 1927,
chiar în Vrancea, în localitatea Nereju. În anii urmãtori
a continuat singur cercetarea în Vrancea, întocmindu-ºi
lucrarea Þinutul VÞinutul VÞinutul VÞinutul VÞinutul Vranceiranceiranceiranceirancei, cu o rigoare ºtiinþificã
exemplarã, pe care Ovid Densuºianu i-a publicat-o în
anul 1930, în condiþii grafice de admirat, sub auspiciile
Institutului de Filologie ºi Folclor. În aceastã lucrare
Ion Diaconu a cules în special poezie epicã, în care la
loc de frunte se aflã MioriþaMioriþaMioriþaMioriþaMioriþa, cu 91 de variante. Tot Ion
Diaconu a venit cu idei noi în cercetare. Pentru prima

Profesorul Ion DiaconuIon DiaconuIon DiaconuIon DiaconuIon Diaconu reprezintã una dintre acele
personalitãþi de seamã pe care le-a dat þinutul Vrancei
spiritualitãþii româneºti. Dupã cum scria Mihail
Sadoveanu, în 1936, recenzând studiul sãu,
Psihologie ºi creaþie popularãPsihologie ºi creaþie popularãPsihologie ºi creaþie popularãPsihologie ºi creaþie popularãPsihologie ºi creaþie popularã: „Harnicul profesor
focºãnean cerceteazã, în acest studiu, cum se pro-
duce poezia popularã. D.Ion Diaconu e un specialist,
bine pregãtit la ºcoala profesorului Ovid Densuºianu,
culegãtor neobosit ºi atent de folclor. Anul trecut am
cetit un volum de culegeri ale d-sale din Vrancea,
urmãrind special variantele MioriþeiMioriþeiMioriþeiMioriþeiMioriþei. Studiul introductiv
la aceastã culegere despre þinutul Vrancei ºi despre
vrânceni are o valoare deosebitã, în mare parte aceste
pagini ale profesorului Diaconu m-au determinat sã
fac prima mea expediþie în þara pãstorilor. Am venit de
acolo cu impresii frumoase ºi cu hotãrârea de a mã
întoarce”. Sunt acestea câteva cuvinte frumoase
despre acela de la a cãrui naºtere se va aniversa anul
acesta 100 de ani.

Ion Diaconu s-a nãscut pe 24 septembrie 1903 în
comuna Spineºti, pe atunci în fostul judeþ Putna, în
familia lui Ioan ºi Mãriuþa Diaconu. Tatãl este absolvent
al ºcolii de dascãli bisericeºti din Buzãu, cântãreþ de
stranã ºi notar al Spineºtilor ºi Tulnicilor. ªcoala ruralã

Ion Diaconu-profesor la Liceul „Unirea” din Focºani

Petru ObodariuPetru ObodariuPetru ObodariuPetru ObodariuPetru Obodariu
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datã, el a introdus în uz înregistrarea repetatã a
aceleaºi creaþii de la acelaºi informator, la numai
câteva zile sau câteva ore, ceea ce a pus în evidenþã
puterea de creaþie a insului din popor, prin înlocuirea
inspiratã de expresii ºi de imagini poetice. Ion Diaconu
a selectat din ceea ce a cules ºi probabil nimeni din
folcloristica româneascã nu a anchetat peste 12.000
de informatori, consemnând printre altele peste 400
de variante ale Mioriþei.

În acelaºi spirit, Ion Diaconu a fãcut cercetare pe
teren pentru lucrarea Folclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul Sãrat, douå
volume, 1933-1934, al treilea a apãrut în anul 1948,
ca o prima parte (lucrarea trebuia sã fie continuatã).

În anul 1946 a publicat Reflexiuni despre cânteculReflexiuni despre cânteculReflexiuni despre cânteculReflexiuni despre cânteculReflexiuni despre cântecul
ºi versul popularºi versul popularºi versul popularºi versul popularºi versul popular, iar în anul 1980, Cântãreþi ºi poves-Cântãreþi ºi poves-Cântãreþi ºi poves-Cântãreþi ºi poves-Cântãreþi ºi poves-
titori populari. Câteva criterii asupra monografieititori populari. Câteva criterii asupra monografieititori populari. Câteva criterii asupra monografieititori populari. Câteva criterii asupra monografieititori populari. Câteva criterii asupra monografiei
folcloricefolcloricefolcloricefolcloricefolclorice.

A publicat o serie de studii ºi articole în diferite
reviste ºi periodice: „Grai ºi suflet”, „Anuarul arhivei
de folclor”, „Convorbiri literare”, „ïnsemnãri ieºene”,
„Milcovia”. A reuºit sã scoatã cu eforturi deosebite o
revistã de o înaltã þinutã ºtiinþificã la Focºani ºi acest
lucru l-a fãcut în plin rãzboi. Este vorba de publicaþia
de culturã popularã româneascã, „Ethnos”, apãrutã
între anii 1941-1943, pentru care a obþinut colaborarea
unor personalitãþi marcante. Revista a fost redactatã
ºi tipãritã din veniturile sale modeste de profesor
secundar ºi va rãmâne un model de intelectualism
luminat.

Din dosarul didactic al profesorului aflat în fondul
arhivistic al  Liceului „Unirea” pãstrat la Direcþia Jude-
þeanã Vrancea a Arhivelor Naþionale, se poate vedea
activitatea ºtiinþificã remarcabilã pe care a avut-o acest
mare om de culturå al plaiurilor vrâncene.

A. A publicat urmãtoarele volume ºi broºuri:
1. Þinutul VÞinutul VÞinutul VÞinutul VÞinutul Vrancei rancei rancei rancei rancei (Etnografie, folclor ºi dialecto-Etnografie, folclor ºi dialecto-Etnografie, folclor ºi dialecto-Etnografie, folclor ºi dialecto-Etnografie, folclor ºi dialecto-

logielogielogielogielogie), vol. I, Bucureºti, vol. editat de Institutul de
Filologie ºi Folclor al Universitãþii din Bucureºti.

2. Pãstoritul în VPãstoritul în VPãstoritul în VPãstoritul în VPãstoritul în Vrancearancearancearancearancea, Bucureºti, 1930, editat
de Institutul de Filologie ºi Folclor al Universitãþii din
Bucureºti.

3. Folclor din Rãmnicul SãratFolclor din Rãmnicul SãratFolclor din Rãmnicul SãratFolclor din Rãmnicul SãratFolclor din Rãmnicul Sãrat,vol.I, Focºani, 1933.
4. Folclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul Sãrat, vol.II, Focºani, 1934.

Volumul a fost premiat de Academia Românå cu marele
Premiu de stat „I.H.Rãdulescu”, sesiunea mai.

5. Psihologie ºi creaþie popularãPsihologie ºi creaþie popularãPsihologie ºi creaþie popularãPsihologie ºi creaþie popularãPsihologie ºi creaþie popularã, Bucureºti, 1935,
volum publicat de Academia Românã în Anuarul
Arhivei de Folclor, vol. III.

6. Aspecte etnografice putneneAspecte etnografice putneneAspecte etnografice putneneAspecte etnografice putneneAspecte etnografice putnene, Focºani, 1936.
7. Sensuri ºi aspecte la Ioan CreangãSensuri ºi aspecte la Ioan CreangãSensuri ºi aspecte la Ioan CreangãSensuri ºi aspecte la Ioan CreangãSensuri ºi aspecte la Ioan Creangã, Bucureºti,

1938.
8. Mihail SadoveanuMihail SadoveanuMihail SadoveanuMihail SadoveanuMihail Sadoveanu, Iaºi, 1939, extras din revista

„Însemnãri ieºene”.
9. Orientãri folcloriceOrientãri folcloriceOrientãri folcloriceOrientãri folcloriceOrientãri folclorice, Focºani, 1941.
10. Note critice ºi bibliografice, Focºani, 1941.
11. Poesia popularã de „militãrie în rãzboiulPoesia popularã de „militãrie în rãzboiulPoesia popularã de „militãrie în rãzboiulPoesia popularã de „militãrie în rãzboiulPoesia popularã de „militãrie în rãzboiul

nostru din 1941nostru din 1941nostru din 1941nostru din 1941nostru din 1941, Focºani, 1942.
12. Orientãri folcloriceOrientãri folcloriceOrientãri folcloriceOrientãri folcloriceOrientãri folclorice, II, Focºani, 1942.
13. Orientãri etnograficeOrientãri etnograficeOrientãri etnograficeOrientãri etnograficeOrientãri etnografice, I, Focºani, 1943.
14. Note critice ºi bibliograficeNote critice ºi bibliograficeNote critice ºi bibliograficeNote critice ºi bibliograficeNote critice ºi bibliografice, II, Focºani, 1943.

15. Orientåri folcloriceOrientåri folcloriceOrientåri folcloriceOrientåri folcloriceOrientåri folclorice, III, Focºani, 1943.
16. Monografia judeþului PutnaMonografia judeþului PutnaMonografia judeþului PutnaMonografia judeþului PutnaMonografia judeþului Putna, Focºani, 1943, în

colaborare. A stabilit planul monografiei, a colectat,
ordonat ºi aranjat materialul, a supravegheat
imprimarea materialului.

17. Aspecte ºi direcþii în folclorul românescAspecte ºi direcþii în folclorul românescAspecte ºi direcþii în folclorul românescAspecte ºi direcþii în folclorul românescAspecte ºi direcþii în folclorul românesc,
Focºani, 1944.

18. Reflexiuni despre cântecul ºi versul popularReflexiuni despre cântecul ºi versul popularReflexiuni despre cântecul ºi versul popularReflexiuni despre cântecul ºi versul popularReflexiuni despre cântecul ºi versul popular,
Focºani, 1946. Lucrare premiatã de Academia Româna
cu Premiul „I.H.Rãdulescu” - sesiunea iunie 1948.

19. Folclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul SãratFolclor din Râmnicul Sãrat, vol. III apãrut cu
mari peripeþii în cursul anului 1948.

B. Articole, studii, material de folclor, etnografie,
istorie, de criticã literarã, de istorie literarå, de filologie,
note culturale în revistele „Grai ºi suflet”, „Milcovia”,
„Viaþa satelor”, „Cãminul”, „Frãmântãri didactice”,
„Ethnos”.

C. Periodice. Ion Diaconu a condus urmãtoarele
reviste:

- revista ºcolarã „Crinul”     (a elevilor Liceului
„Unirea”), Focºani, 1936.

- gazeta corpului didactic primar ºi secundar din
judeÆul Putna „Çcoala Putnei”, Focºani, 1932-1933.

- a redacþionat revista „Cãminul”, Focºani, 1925,
de la anul VIII.

- a condus în colaborare revista popularã „Gazeta
Vrancei”, Bucureºti, 1924.

- a înfiinþat ºi condus, mai ales, revista „Ethnos -
Revistã de grai, studiu ºi creaþie româneascã”,
Focºani, 1941-1943.

A publicat diferite recenzii, însemnãri despre
revistele strãine ºi în revistele „Flamura”, „Viaþa
satelor”, „Calendarul”, „Convorbiri literare”, „Însemnãri
ieºene”, „Grai ºi suflet”.

Ion Diaconu s-a remarcat ºi prin participarea, din
anul 1933, ca secretar, la subsecþiunea de conferinþe
Focºani a Fundaþiilor Culturale Regale (apreciatã ca
fiind cea mai activã din þarã). Sub îndrumarea sa a
apãrut seria TTTTTradiþie radiþie radiþie radiþie radiþie ºi ºi ºi ºi ºi actualitate româneascãactualitate româneascãactualitate româneascãactualitate româneascãactualitate româneascã, vol.I,
II, III, Focºani, anii 1936-1937. Pe aceeaºi linie a þinut
conferinþe la Fundaþiile Culturale ºi Liga Culturalã -
secþiunea Focºani.

Remarcabilul profesor al Liceului „Unirea”, a fost
membru la diferite societãþi culturale locale ºi din þarã:
Institutul de Literaturã al Universitãþii din Cernãuþi,
Institutul de Istorie Naþionalå, Arhiva de Folclor a
Academiei Române.

Între 20 august 1939 - 1 noiembrie 1940 va fi direc-
tor al Liceului „Unirea”. Va fi doctor în filosofie ºi litere,
titlu obþinut în anul 1948.

Ca rãsplatã pentru întreaga sa activitate culturalã,
este trimis de regimul comunist în lagãrele de exter-
minare ale intelectualitãþii româneºti de la Capul Midia.
A reuºit sã scape cu viaþã, dar experienþa a fost
traumatizantã.

Este datoria noastrã sã venerãm înaintaºii care au
avut un cuvânt de spus în spiritualitatea româneascã
ºi sã-i aducem la luminã pentru ca spiritul lor sã nu se
piardã. Ion Diaconu a fost un fiu al Vrancei, un þinut pe
care l-a slujit cu dragoste ºi devotament.

comemoråricomemoråricomemoråricomemoråricomemoråri
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EPISTOLAR – ION DIACONU CÅTRE DUMITRU ÇANDRU

Ion C.RogojanuIon C.RogojanuIon C.RogojanuIon C.RogojanuIon C.Rogojanu

Se împlinesc aproape trei lustri de viaÆå de când fiica
profesorului Dumitru Çandru*Dumitru Çandru*Dumitru Çandru*Dumitru Çandru*Dumitru Çandru*, Tudora, îmi încredinÆa spre a
publica în revista „Tribuna României”, din Bucureçti çi în
„Revista Noastrå”, a Liceului „Unirea” din Focçani, editatå de
profesorul Petrache Dima, trei scrisori çi o carte poçtalå trimise
de folcloristul Ion Diaconu Ion Diaconu Ion Diaconu Ion Diaconu Ion Diaconu cåtre D.ÇandruD.ÇandruD.ÇandruD.ÇandruD.Çandru, unul dintre cei
mai cunoscuÆi dialectologi români.

MotivaÆia era faptul cå TTTTTudora Çandruudora Çandruudora Çandruudora Çandruudora Çandru, reputat hispanist,
reuçise så publice un volum din culegerile de folclor realizate
de tatål såu „direct din gura Æåranilor çi ciobanilor”. 1234 de
creaÆii populare, inedite, adunate din Banat, Ardeal, Moldova,
Muntenia çi Oltenia, în anii 1930 - 1968, erau redate iubitorilor
culturii autentice populare.

CreaÆia popularå româneascå a fost împreunå cu
diactologia, componente ale remarcabilei activitåÆi çtiinÆifice
desfåçuratå de cei doi savanÆi – Ion Diaconu çi Dumitru Çandru.

Varii motive au fåcut ca aceastå corespondenÆå så vadå
abia acum lumina tiparului.

Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,
Scrisoarea Dv. neaçteptatå, într-adevår mi-a fåcut mare plåcere.

Apreciasem la vreme cercetårile Dv. Çi fireçte cå Æineam så ne
cunoaçtem – lucru necesar, întrucât aceeaçi amintire a marelui
Densuçianu** ne leagå pe câÆiva.

MulÆumesc pentru broçurile trimise. Relatårile Dv. bibliografice
îmi erau întru totul cunoscute. Nu le-am utilizat la locul çtiut printr-o
fatalitate: lucram la acea notå tocmai pe vremea pråpådului din 10
noiembrie trecut. Çi biblioteca, çi tot laboratorul de lucru stau vråfuite
çi pråbuçite la påmânt. ïntrucât vag nu-mi îngåduiam så citez, mai
ales când toul se referea la maestrul nostru.

Da! Fascicola a doua din „Ethnos” va fi închinatå lui Ovid
Densuçianu. Cred cå voi alcåtui câteva pagini demne de memoria
lui. Afirm cu Dv cå rev[ista] „grai...” ar fi trebuit så fie o încununare
a operei sale, printr-o armonicå înmånunchiere a puÆinilor såi elevi.
Nu må pricep înså de ce suntem aça de disparaÆi! Dovada: din 1938
pânå azi, nici o conlucrare, nici un gest måcar pentru un ultim fascicol
– de adio – al rev[istei] „grai çi suflet”. De trei ani îl cåznesc pe
Const[antin] Bråiloiu cu propunerea asta. Totul pare cå råmâne la
îndemâna d[omnului] Tache Papahagi care mi-a scris zilele acestea
pe o altå gamå decât cea a inimii mele sincere çi credule multor
îndemânatici.

Råmân deci un izolat: voi scoate singur un semn mårunt de pioaså
aducere aminte.

SpuneÆi cå lucraÆi pe îndelete la o „bibliografie analiticå” a operei
lui Densuçianu? Dacå vå convine programul revistei „Ethnos”,
primesc bucuros s-o publicåm aici, în n[umå]rul festiv.

Vå dåruiesc cu afecÆiune una din broçurile mele.
Çi mai scrieÆi-mi din când în când. ïmi va fi plåcutå orice veste,

despre Bucureçtiul cultural.

Cum umblå umblå umblå umblå umblå catedra maestrului Densuçianu?
Cu aceleaçi sentimente de preÆuire

Focçani Ion Diaconu
18 aprilie ’41

Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,
Volumul omagial ce ne preocupå vå asigur cå este întocmit dupå

toate rigorile comemorårilor – tehnica tipograficå çi conÆinut. De la
marele nostru îndrumåtor Ov[id] Densuçianu am råmas cu aceastå
pasiune, poate excesivå: fereala de publicitatea zgomotoaså, atenÆie
pentru lucrul çtiinÆific, meticulos çi Æinuta tipograficå (aceasta în
ordinea culturalå propriu-ziså).

Colaboratorii mei în scopul propus – stråini çi români sunt figuri
culturale remarcabile çi suficient verificate. Articolele ce mi le-am
pus la dispoziÆie – recent D-nii Gh. Vrabie çi I.ChiÆimia – sunt de o
importanÆå documentarå realå.

Vå açtep, asadar, pânå la Cråciun articolul „O[vid] D[ensuçianu]
dialectolog”

Se va încadra perfect în ordinea redacÆionårii mele.
Sper så viu pe curând la Biblioteca Acad[emiei] R[omâne] pentru

câteva confruntåri bibliografice.
ïmi voi face o realå plåcere så vå întâlnesc.
CredeÆi, vå rog, în sentimentele mele de aleaså preÆuire.
Focçani Ion Diaconu
17 octombrie 1946

Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,
Datoritå d-lui Gh. Vrabie, açtept cu de[osebitå] satisfacÆie

colaborarea dv. la vol. festiv al rev[istei] „Ethnos”, închinat memoriei
profesorului nostru, Ovid Densuçianu.

Ea mi-a fost anunÆatå pentru data de 15 oct. c.
Açtept sosirea articolului aici, cât mai neîntârziat, întrucât tiparul

må gråbeçte.
Cred, stimate Domnule Çandru, cå aceastå colaborare, ce ne va

obliga pe atâÆia, va prilejui un viu contact cultural între conferinÆa
dv. recunoscutå çi modesta mea activitate culturalå de provincie.

CredeÆi, vå rog, în consideraÆiunea mea deplinå.

Prof. Ion Diaconu
20 oct. 1946
P.S. Rog expediaÆi articolul numai recomandat.

Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,Stimate Domnule Çandru,
Scrisoarea Dv. ultimå trebuie så må întristeze: dupå truda pe

care-o çtim amândoi, v-aÆi putut hotårî så alcåtuiÆi articolul „Ov[id]
D[ensuçianu] dialectolog”. Çi acum... ecourile de prin Bucureçti!

Evident cå çi eu m-am gândit la unitatea moralå a vol[umului]
festiv. Dar se poate så nu fi cerut – în momentul apelului pentru
colaborare – suficiente elemente de distingere a ipoteticilor mei
colaboratori.

ïn tot cazul, pot afirma – în perspectiva materialului ce-l am la
dispoziÆie – cå iau loc în vol[um] numai oamenii care au cult cult cult cult cult pentru
profesorul nostru (sunt çi câÆiva stråini).

Dv. vå rog så fiÆi sincer çi så-mi spuneÆi ce-aÆi auzit. Vå asigur cå
voi påstra o discreÆie deplinå.

Açadar, precizaÆi-mi lângå cine nu v-ar conveni så staÆi alåturi în
volumul închinat de revista „Ethnos” profesorului Ovid Densuçianu.

CredeÆi, vå rog, în consideraÆiunea mea.

Focçani Ion Diaconu
19 aprilie 1947

* Pseudonim: Danu Tudor. (n. 8 oct. 1907, com. Doçtad, jud. Alba -
m. 29 nov. 1972, Bucureçti). Doctor în literaturå. Profesor universitar
la Facultatea de Filologie a UniversitåÆii din Craiova. Çandru uneçte
în activitatea sa, în spiritul çcolii lui Ovid Densuçianu, al cårui elev
este, preocupårile dialectologilor cu cele folclorice çi etnografice.
** Filolog, ligvist, folclorist, istoric literar çi poet promotor al simbolis-
mului (n. 17/30 dec. 1873, Fågåraçi - m. 8 iun. 1938, Bucureçti). Acad.
(1918). Profesor universitar la Bucureçti. Este, dupå B.P.Haçdeu, a
doua personalitate proeminentå din istoria folcloristicii româneçti. A
întemeiat çi a condus revistele „ViaÆa nouå”, „Grai çi suflet”.
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Adeseori, faptele prezentului prezintã o similitudine
tulburãtoare cu acelea ale trecutului, mai apropiat ori
mai îndepãrtat. Aºa, bunãoarã, în perioada enterbelicå
(1919 - 1939), România a urmat pe planul politicii
europene impulsul Parisului, în vreme ce azi i se
reproºeazã, dimpotrivã, acelaºi lucru, doar direcþia este
alta, Washingtonul, dupã cum prin 1940-1944 a fost
Berlinul, succedat de Moscova prin anii 40-50. Numai
cã pentru România avantajele s-ar putea dovedi, acum
ca ºi altcândva, tot iluzorii, mai degrabã neadecvate.
Ceea ce, trebuie sã admitem, nu-i de fel indiferent.
Atunci, la finele perioadei interbelice, am pierdut
România Mare, pe când viitorul este imprevizibil. În anii
’20 – ’30, un rol major în definirea politicii externe a
Bucureºtilor a revent faimosului Nicolae Titulescu,
strãlucitul diplomat, care ºi-a câºtigat suficienþi inamici
ºi adversari în þarã sau peste hotare. Unul dintre ei a
fost, fapt recunoscut în epocã, Octavian GogaOctavian GogaOctavian GogaOctavian GogaOctavian Goga, marele
poet ºi politician. Acesta, în luna mai 1930, cu mai puþin
de o lunã înainte de asumarea destinului Coroanei
României, a discutat la Paris cu viitorul rege Carol II
condiþiile încoronãrii la Bucureºti, raporturile stabilite
atunci rãmânând constant bune (vezi însemnãrile
politice ale poetului pentru 1931 – Octavian Goga,
OpereOpereOpereOpereOpere, I, Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic, 2001,
p. 1065 – 1970). Ulterior, în primãvara anului 1931,
Goga a fost invitat la palat în cursul negocierilor politice
ce vizau formarea unui cabinet de uniune naþionalã
condus de Nicolae Titulescu, formulã ce a eºuat ºi
datoritã poziþiei poetului (ibidem, p. 1016 ºi urm.). Aºa
dupã cum rezultã dintr-o scrisoare ineditå adresatå
regelui la 22 februarie 1936, Goga fusese încurajat la
un moment dat de Carol II sã-i transmitã „în scris din
când în când anume dorinþe ºi pãreri în legãturã cu
interesele generale ale æãrii”. Fãrã îndoialã cã, pe acest
temei, aflat în concediu în Franþa, la Vittel, Goga i-a
expediat regelui, la 14 iulie 1936, o lungã scrisoare
ineditã, care, din câte constatãm astãzi dupã
coroborarea ei cu restul documentelor vremii, n-a rãmas
fãrã efect. Dimpotrivã, scrisoarea în discuþie – pe care,
în anexã, o tipãrim integral – a constituit un impuls
decisiv, în opinia noastrã, care a condus la demiterea,
spectaculoasã ºi de neînþeles în epocã, a lui Titulescu
de la conducerea Ministerului Afacerilor Strãine de la
Bucureºti. În esenþã, Goga îi comunicã regelui cã, la
Paris, guvernul Leon Blum al Frontului Popular nu mai
era în mãsurã sã asigure mãreþia Franþei, iar aceasta
– în momentul în care apãruserã temuþi contracandidaþi
în Europa – URSS, Germania ºi Italia. Persectivele se
anunþau sumbre, mai ales pentru România ºi iatã de

Octavian Goga, implicat în demiterea
lui Nicolae Titulescu (1936)

Gh. BuzatuGh. BuzatuGh. BuzatuGh. BuzatuGh. Buzatu

ce: „Evoluþia României pe planul european – considera
cu deplin temei expeditorul – nu s-a desfãºurat conform
necesitãþilor ei particulare. Am fost o anexã foarte
comodã pentru aºa-zisul patron [Franþa] care ºi-a vãzut
de-ale lui”. Un asemenea rol rezervat României, de
„anexã a Franþei” ºi în perspectivã de „cvasi-amic al
URSS”, nu mai trebuia acceptat, iar arhitectul
sistemului, N.Titulescu, trebuia sacrificat. „N.Titulescu
– opina Goga – e personajul central care de peste zece
ani a þinut toate firele în mânã ºi a dirijat totul, sãrind
ca muºcat de ºarpe de câte ori cineva era ispitit sã
examineze culisele politicii noastre externe. Titulescu,
cu conformaþia lui unicã politicã ºi intelectualã, senzitiv
ºi pripit, gelos ºi intolerant, a exercitat un monopol în
tot ce înseamnã preocupãrile româneºti pe planul
internaþional. Nu e scopul acestor rânduri sã
oglindeascã personalitatea perpetuului nostru cancelar,
de care sunt sigur cã în curând se vor ocupa mulþi,
atrãgându-l în raza unor acerbe cercetãri critice. Dupã
un îndelung beneficiar al imunitãþii absolute se vor gãsi
destule temperamente echilibrate care îi vor cere
socotealã, – ºi Majestatea Voastrã, ºtie cã eu m-am
înscris demult în tabãra lor. Un lucru însã trebuie
accentuat, fiindcã e în corelaþiune organicã cu situaþia
delicatã a momentului: veleitãþile lui Titulescu de-a fi
un factor al aranjamentelor planetare la Liga Naþiunilor
nu s-au putut pune de acord cu pretenþiile specifice ale
Regatului Român. De aici, din aceastã fatalã absenþã
a unui simþ al proporþiilor, derivã tragedia lui [a lui
N.Titulescu] ºi-a noastrã. În acest chip s-a produs
actuala disonanþã penibilã dintre curentele de gândire
din æarã ºi directivele de politicã externã: de-o parte
naþionalism ºi anticomunism duse pânã la la violenþã,
de alta îmbrãþiºãri cu Blum ºi dragoste cu [Maxim]
Litvinov [comisarul pentru relaþii externe al URSS]”.
Concluziile degajate din acest document inedit sunt
categorice: grija pentru interesul naþional, reþinere faþã
de diplomaþii amatori ai aranjamentelor planetare,
observarea unui necesar spirit al proporþiilor, evitarea
riscului pentru ca Æara s-ajungã „pur ºi simplu la
cheremul Rusiei”. Iatã nu numai câteva constatãri, ci
ºi profitabile îndemnuri, atât de actuale. Nu ar trebui
ignorate, ele venind din partea inimitabilului interpret
al „pãtimirii noastre” de dinainte de 1 Decembrie 1918
ºi prim-ministru al României Mari în 1937 – 1938. Cât
îi priveºte pe N.Titulescu, dupã cum bine se ºtie, el
avea sã fie radiat din cabinetul Gh. Tãtãrescu la 29
august 1936 (cf. Gh. Buzatu, ed., Titulescu ºi strategia
pãcii, Iaºi, Editura Junimea, 1982, p. 275 ºi urm.), la
numai opt sãptãmâni dupã scrisoarea lui Octavian Goga
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de autoritate a Ligii Naþiunilor, unde punctul archimedic
era în mod constant cuvântul Franþei, aservitã astãzi
tezei sovietice în toate raporturile internaþionale.

Trecutul ne învaþã, Sire, mai ales trecutul nostru, cã
popoarele mici nu-ºi pot permite luxul unui dogmatism
rigid în materie de politicã externã, cã tendinþa lor de
autoconservare trebuie sã le împingã la un echilibru în
jocul de forþe care stãpâneºte faþa vremilor.
ïmprejurarea cã de la rãzboi încoace n-am fãcut decât
sã acceptãm în orientãrile noastre, fãrã obiecþiuni de
cari s-ar fi þinut seamã, reþelele lansate de la Quai
d’Orsay ne-au creat de-atâtea ori situaþii paradoxale
dezminþite de interesele noastre. Evoluþia României pe
planul european nu s-a desfãºurat conform necesitãþilor
ei particulare. Am fost o anexã foarte comodã pentru
aºa-zisul patron care ºi-a vãzut de-ale lui. În acest timp
toate gesturile de la Bucureºti au pus în evidenþã
originea inspiraþiei lor, trecând în conºtiinþa publicã de
la noi ºi din strãini mai mult ideea unei submisiuni de
naþie minorã, decât vrednicia unei solidaritãþi
conºtiente. Ne-am surprins astfel în atitudini foarte
nepotrivite cu exigenþele noastre: am bruscat bunele
raporturi cu Italia dupã recunoaºterea Basarabiei ºi-am
împins pe Mussolini spre unguri, ne-am rãcit de Polonia
contra obigaþiunilor fireºti ale aceleiaºi predestinãri
geografice, am întors spatele Germaniei prin continue
provocaþiuni iritante ºi, în sfârºit, am ajuns acum în
postura ciudatã de quasi-amici ai Rusiei bolºevice
cãrora li se cere sã încheie cu duºmanul lor strãvechi
un pact de alianþã militarã.

ªtim acum, Sire, asupra cui cade rãspunderea
acestei stãri extrem de dificile care azi-mâine ne poate
singulariza, lãsându-ne fãrã prieteni peste frontierã.
N.Titulescu e personajul central care de peste zece
ani a þinut toate firele în mânã ºi-a diriguit totul, sãrind
ca muºcat de ºarpe de câte ori cineva era ispitit sã
examineze culisele politicii noastre externe. Titulescu,
cu conformaþia lui unicã politicã ºi intelectualã, senzitiv
ºi pripit, gelos ºi intolerant, a exercitat un monopol în
tot ce înseamnã preocupãrile româneºti pe planul
internaþional. Nu e scopul acestor rânduri sã oglin-
deascã personalitatea perpetuului nostru cancelar, de
care sunt sigur cã în curând se vor ocupa mulþi,
atrãgându-i în raza unor acerbe cercetãri critice. Dupã
un îndelung beneficiu al imunitãþii absolute se vor gãsi
destule temperamente echilibrate care îi vor cere
socotealã, – ºi Majestarea Voastrã ºtie cã eu m-am
înscris demult în tabãra lor. Un lucru însã trebuie
accentuat, fiindcã e în corelaþiune organicã cu situaþia
delicatã a momentului: veleitãþile lui Titulescu de-a fi
un factor al aranjamentelor planetare la Liga Naþiunilor
nu s-au putut pune de acord cu pretenþiile specifice ale
Regatului Român. De-aici, din aceastã fatalã absenþã
a unui simþ al proporþiilor, derivã tragedia lui ºi-a
noastrã. În acest chip s-a produs actuala disonanþã
penibilã dintre curentele de gândire din þarã ºi
directivele de politicã externã: de-o parte naþionalism
ºi anticomunism duse pânã la violenþe, de alta
îmbrãþiºãri cu Blum ºi dragoste cu Litvinov. E o

destinatã regelui Carol II. Nu vreau sã fac o legãturã
de la cauzã la efect între mesajul lui Goga ºi demiterea
lui Titulescu, deºi ea se impune în contextul în care,
atunci ca ºi acum, intereseazã precumpãnitor, cum e
ºi firesc, aceeaºi problemã: România încotro?

ANEXÃ
Vittel, 14 iulie 936

Sire,

Rog pe Majestatea Voastrã sã-mi îngãduie a pune
în valoare ºi de astãdatã favoarea ce mi-a acordat de-
a-I comunica în scris anumite fapte sau constatãri care
mi se par de însemnãtate, în legãturã cu interesele
superioare ale æãrii.

Sunt aproape de patru sãptãmâni plecat în
strãinãtate, mai întâi la Karlsbad ºi-apoi aici la Vittel,
unde m-a îndrumat sfatul doctorilor. Am folosit acest
timp ca sã mã documentez asupra stãrilor din Occident
ºi sã urmãresc desfãºurarea evenimentelor în politica
externã, privitã prin prisma contactului cu Þara noastrã.

Nu voi stãrui mai pe larg asupra actualei dãrãpãnãri
din Franþa care de la alegeri încoace nu s-a stabilit încã.
Ea se va prelungi ca nu peste mult, în toamnã, sã ducã
la zguduiri pline de incertitudine. Aici e o nevrozã
generalã care agitã spiritele. Lumea e împãrþitã în douã
tabere ireconciliabile. Amândouã se frãmântã
necontenit, trebuie recunoscut însã cã iniþiativa în
acþiune revine deocamdatã stângii comuniste, care
dupã toate semnele e diriguitã de emisari ruºi. Grevele
se þin lanþ ºi azi, ca ºi ocuparea fabricilor cu toate
declaraþiile liniºtitoare ale oficialitãþii. Guvernul Blum
nu se poate dispensa de sprijinul comunist, de-aceia e
conciliant, cãci fãrã ajutorul acestor bolºevici, „frontul
popular” spãrgându-se, el rãmâne în aer. Politica de
dreapta n-a ajuns însã sã-ºi fixeze un obiectiv precis,
la care sã se tindã. Se pare cã pentru moment se
observã oarecare pasivitate anume pentru a lãsa
guvernul sã meargã din rãu în mai rãu, cu gândul de
a-l compromite în opinia publicã. Judecând însã din
gazete ºi din convorbiri cu lumea anonimã, e o stare
extrem de tulbure, o tensiune tot mai accentuatã care
distanþeazã categoriile sociale ºi întreþine fermentul
unor apropiate dezlãnþuiri. Sunt prea departe una de
alta concepþiile care stau în faþã, ca sã se poatã gãsi o
punte de înþelegere. Proletariatul e captat de mirajul
moscovit pe care-l propagã nenumãraþi agitatori, iar în
burghezie, pe lângã speciala sensibilitate în materie
economicã, a intervenit ºi-o revoltã de orgoliu naþional.
Aceste douã se gãsesc în ajunul furtunii, vor trebui sã
se ciocneascã. Începe un proces de adânc zbucium
interior, care angajeazã toate fibrele societãþii. Cât va
þine? Nimeni nu poate prevedea. Cine va ieºi biruitor?
Sunt diverse supoziþii, dar nici una nu justificã o profeþie.
Un singur lucru mi se pare cert: faptul cã în aceastã
perioadã de preocupãri interne cari eclipseazã prestigiul
Franþei înãuntru ºi peste hotare, Parisul nu va mai
putea, chiar dacã ar dori-o, sã fie o forþã protectoare
realã ºi afectivã pe seama aliaþilor sãi, mai mari sau
mai mici. Dacã vrem o dovadã, o avem în diminuarea
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Sire, nu pot sã ascund Majestãþii Voastre
presentimentele cari mã neliniºtesc. Am impresia cã,
stând cu braþele încruciºate, putem cãdea într-o izolare
vecinã cu primejdia. Cum vom izbuti sã trãim noi,
înconjuraþi de acest enorm bloc în preparaþie, care
dominã Europa Centralã ºi care ne bareazã orice
nãzuinþã de contact cu Occidentul, lãsându-ne pur ºi
simplu la cheremul Rusiei, în vreme ce Ungaria ºi
poftele ei de expansiune va fi susþinutã de întreg acest
vast angrenaj de forþe organizate? Îndrãznesc sã cred
cã intransigenþa noastrã de pânã ieri trebuie sã înceteze
ºi sã înceapã pipãirile discrete pentru cântãrirea
posibilitãþilor de încadrare în noua situaþie. Negreºit cã
aceastã operã de adaptare la împrejurãri nu se va
îndeplini nici sunând clopotul cel mare, nici nu se va
executa peste noapte. Important este acum sã
înlãturãm un „non possumus” ireparabil. Vor fi faze de
evoluþie, determinate de dezvoltarea ulterioarã a
evenimentelor externe. Important ar fi înså ca prin
aceastã scrutare la locurile competente sã vedem de
pe-acum cum suntem apreciaþi ºi care ar fi câºtigul ce-
ar trage în balanþã? Necontestat cã nu Titulescu e
chemat sã ducã la bun sfârºit o astfel de însãrcinare.
El, la Roma ºi la Berlin, pe drept sau pe nedrept,
reprezintã astãzi noþiunea unei lipse de credit
desãvârºite. Sunt convins, Sire, cã sunteþi informat de
acest adevãr, de-aceia, poate, în împrejurãrile actuale,
delicateþa Majestãþii Voastre va reuºi sã gãseascã o
altã compensaþie pentru arhirãsplãtitul Titulescu decât
stãruinþa de-a-l menþine într-o funcþiune în dezavantajul
æãrii. Convingerea mea e fermã cã Majestatea Voastrã
personal, prin legãturile ce are în Germania, lãsând la
o parte organele noastre diplomatice de-acolo, cam
oropsite dupã constatãrile mele, sã caute a transmite
sugestiuni celor în drept. Dupã cât ºtiu, la Berlin persistã
încã un interes pentru noi ºi drept rãsplatã a neutralitãþii
noastre într-un eventual conflict germano-rus ni s-ar
putea obþine recunoaºterea hotarelor, încheindu-se un
tratat de neagresiune. Nu-mi dau seama, întrucât
influenþa italianã cu preferinþe declarate pentru unguri
ar putea umbri rolul nostru, dar sunt încredinþat cã orice
ezitare ºi amânare nu pot fi decât pãgubitoare.

M-am crezut dator, Sire, sã exprim aceste
consideraþii pe cari mi le-au impus cele petrecute, cu
dorinþa de-a fi judecate de chibzuinþa ºi prevederea
Majestãþii Voastre. Rog sã fiu iertat pentru aceastã prea
lungã înºiruire de fapte ºi pãreri cu cari poate V-am
obosit. Dacã le-aº fi trecut sub tãcere aº fi avut mustrãri
de conºtiinþã, aºa mã simt uºurat ºi voi putea urmãri
desfãºurarea lucrurilor cu mai multã seninãtate, cu
deosebire cã peste douã sãptãmâni plec de-aici la
Berlin, sã vãd jocurile olimpice ºi sã descifrez ce voi
putea pe cont propriu din laboratoriul german.

Primiþi, Sire, expresiunea de profund devotament
de la al Majestãþii Voastre prea plecat ºi prea supus
servitor.

contradicþie frivolã pe care realitãþile sufleteºti o refuzã,
rãzbunându-se crunt pe urma ei.

Dar, Sire, nu aceste observaþii justificã graba de-a
deranja pe Majestatea Voastrã cu scrisoarea mea,
potrivnic rezervelor ce mi-am impus, ci un fapt pozitiv
ºi foarte recent care a trezit un puternic ecou în cercurile
politice de pretutindeni. Pactul încheiat ºi publicat ieri
dintre Germania ºi Austria e evenimentul care
polarizeazã atenþia tuturor, revenind subiectul de
analizã al presei europene. O loviturã cu consecinþe
formidabile. În vreme ce la Geneva s-au vânturat
grãmezi de vorbe fãrã rãsunet ºi s-a pronunþat sentinþa
ceremonioasã în chestiunea importantã a „sancþiunilor”,
în vreme ce la Montreaux s-a înnãmolit conferinþa
strâmtorilor ºi amicul meu Titulescu a tras zgomotos la
rãspundere perfidul Albion, ca sã susþie penetraþiunea
rusã în Mediteranã, Mussolini cu Hitler au înlãturat
mãrul de ceartã austriac ºi au pregãtit platforma
cooperãrii de mâine. Presa francezã e copleºitã de
stupoare, la Roma ºi Berlin se prãznuieºte alianþa care
va strânge laolaltã fascismul cu naþional-socialismul,
atrãgând în aceiaºi orbitã Polonia, Austria ºi Ungaria,
unde se jubileazã astãzi. Nu sunt de felul meu alarmist,
dar urmãrile mi se par grave ºi incalculabile.
Evenimentul s-a sãvârºit în afara Ligii Naþiunilor ºi
primul semn de solidaritate e refuzul Italiei de-a sta de
vorbã asupra unui nou Locarno, fãrã participarea
germanã. Suntem, desigur, la un început de mari
transformãri, din are se anunþã de pe-acum o puternicã
contrapondere a bolºevismului în Europa.

Pe mine însã, Sire, mã intereseazã de-aproape
rostul nostru în faþa acestei configuraþii noi, menite sã
influenþeze soarta lumii, de-aceia îmi permit sã
împãrtãºesc Majestãþii Voastre profundele mele
îngrijorãri. Cum ne gãsim noi în faþa acestei recente
stratificãri de forþe? Vom rãmâne în inerþie dupã vechiul
tipic? Desigur cã de azi încolo ideea naþionalã, fãrã de
care nu se poate închipui consolidarea noastrã de stat,
ca ºi protestarea anticomunistã a românismului
monarhic, au mai multe puncte de apropiere de
ideologie de la Roma ºi Berlin, decât de actualele
divagaþii ale oficialitãþii franceze, alunecatã direct pe
panta lozincilor marxiste. Nu e nici o îndoialã pentru
cine cunoaºte Þara cã, dupã încheierea alianþei italo-
germane, opinia publicã de la noi ca un gest reflex va fi
atrasã de acest complex de forþe, fiindcã existã pe lângã
intuiþia sãnãtoasã a maselor ºi oameni cari nu ºi-au
interzis sã gândeascã, sau nu sunt încã total zãpãciþi
ca mintea înãcritului Maniu, care la Vinþ, alãturi de alte
turpitudini, a trãncãnit ºi despre „trãdarea de neam” a
celor încremeniþi în formulele moºtenite. Dar pânã sã
intervie aceastã rectificare de conºtiinþã a mulþimii,
totdeauna tulburatã ºi adesea plinã de surprize,
antenele susceptibilitãþii noastre politice român oare
complet paralizate? Ce bine ar fi fost dacã acest fapt
nou nu ne gãsea clasaþi definitiv alãturi de Blum-
Litvinov, dacã Titulescu bunãoarã nu-ºi etala deunãzi
cu prea multã îndãrãtnicie preferinþele pentru Negus,
ca så-l înjure groaznic toatã presa italianã, ce bine ar fi
fost...

comemoråricomemoråricomemoråricomemoråricomemoråri

Octavian Goga
(Direcþia Arhivelor Naþionale Istorice Centrale,

Bucureºti, fond Casa Regalã, dosar 7, filele 1 – 10).
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PERSONALITÅæI MONASTICE VRÂNCENE (I)
Mitropolitul Teodosie a ctitorit la Mãnãstirea Brazi biserica

cu hramul Sfântul Gheorghe, la fel ca ºi la Mãnãstirea
Bogdana, ºi le-a înzestrat cu donaþii. Iniþiativei ºi îndrumãrilor
sale se datoresc ºi alte ctitorii ºi rectitoriri ale unor månãstiri
ºi alte biserici din zona Vrancei: Schitul Muºinoaiele din Valea
Zãbrãuþilor, Schitul Scânteia (astãzi dispãrut) ºi biserica
Sfântul Nicolae-Trotuºanu. De asemenea, a adunat ºi a pãstrat
banii dãruiþi de credincioºi pentru ridicarea a încã patru
biserici, zidite ulterior de ucenicul sãu, episcopul Lavrentie.

În 1694, pe la Ziua Crucii (14 septembrie), o hoardã de
tãtari rãzleþi au atacat Schitul Brazi, ca sã jefuiascã, ºi gãsind
aici pe Mitropolitul Teodosie, care era la adânci bãtrâneþe,
l-au chinuit cumplit ca sã spunã unde sunt odoarele
(veºmintele ºi vasele) ºi banii mãnãstirii, pe care el cu nici
un chip nu a vrut sã le predea ºi ei l-au omorât apoi, tãindu-i
capul. Monahii de la Mãnãstirea Brazi l-au înmormântat în
biserica Sfântul Gheorghe, ctitoritã de cãtre Mitropolit.

În anul 1842, stareþul Dimitrie de la Schitul Brazi scrie
cã, întrucât biserica Sfântul Gheorghe, ctitoritã de cãtre
Mitropolitul Teodosie, se ruinase din cauza cutremurelor care
au avut loc în regiunea Vrancei, a sãpat la mormântul sãu
din bisericã ºi a gãsit trupul sãu – capul fiind decapitat, pe o
cãrãmida unde era scris numele sãu. Cu un mare sobor a
fost prohodit ºi îngropat în peºtera de jos, unde era Paraclis
ºi se oficia Sfânta Liturghie (Arhivele Naþionale Bucureºti,
Col. Manuscrise nr. 591, pag. 27-28).

În urma sãpãturilor fãcute de Direcþia Monumentelor,
Ansamblurilor ºi Siturilor Istorice, prin profesorul Anton
Paraginå, s-a gãsit mormântul Sfântului Ierarh Martir
Teodosie al II-lea, cu o frântura din lespedea de marmurã de
la mormânt, unde este descifrabil numai: „+TEODOSIE”.

Preotul doctor Paul Mihail, istoric ºi slavist, a descoperit
o dovadã revelatoare în legãturã cu aflarea mormântului ºi
relicvelor Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie al II-lea în cartea
tradusã din limba rusã: Minunata viaþã a ieroschimonahuluiMinunata viaþã a ieroschimonahuluiMinunata viaþã a ieroschimonahuluiMinunata viaþã a ieroschimonahuluiMinunata viaþã a ieroschimonahului
[român] Antipa Athonitul [român] Antipa Athonitul [român] Antipa Athonitul [român] Antipa Athonitul [român] Antipa Athonitul (tipãritã în ,,Ortodoxia”, 1991,
nr.4, p. 156-168), Cuviosul Antipa de la Calapodeºti,
canonizat de cãtre Biserica Ortodoxã Rusã, a cãrui zi de
pomenire este la 10 ianuarie, a trãit în ultima parte a vieÆii la
Mãnãstirea Valaam din nordul extrem al Rusiei. El a povestit
ucenicului sãu, care i-a scris ºi viaþa, cã în anul 1842, pe
când era cãlugãr la Schitul Brazi din Vrancea, atunci când
stareþul Dimitrie a scos ºi a reînhumat osemintele
Mitropolitului Teodosie al II-lea, în peºtera de jos, unde se
oficia Sfânta Liturghie, el a fost de faþa: ,,M-am învrednicit a
vedea aceste moaºte, eu m-am atins de ele ºi erau bine
mirositoare.”

Alte mãrturii  de-a lungul anilor atestã cinstirea
neîntreruptã a moaºtelor Mitropolitului Martir. În 1857, un
egumen al Mãnãstirii Bogdana, Anton Dumbravã, aflat la
mãnãstirea Neamþ, scria cã „la Schitul Brazi din þinutul Putnei
ºi acum se aflã tigva capului Mucenicului Mitropolit Teodosie
scoasã din pãmânt ºi pãstratã cu mare cinste”.

Fostul stareþ al Mãnãstirii Brazi, Teodosie Filimon, decedat

La 4 martie 2003, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a
canonizat doi monahi, vieþuitori în mãnãstiri din Munþii
Vrancei. Acest act reprezintã o hotãrâre oficialã de trecere a
lor între sfinþii ºi cuvioºii cinstiþi de cãtre Bisericã. Este
încheierea unui lung proces de cercetãri asupra vieþii ºi
activitãþii celor desemnaþi pentru veºnicã omagiere, proces
declanºat, de obicei, de minunile care se sãvârºesc de
moaºtele lor, de venerarea pe care o are poporul pentru ei,
de tradiþia existentã de a fi invocaþi ca „sfinþi”.

Fostul Mitropolit al Moldovei TMitropolit al Moldovei TMitropolit al Moldovei TMitropolit al Moldovei TMitropolit al Moldovei Teodosie al II-lea eodosie al II-lea eodosie al II-lea eodosie al II-lea eodosie al II-lea (? -
1694), cu ziua de prãznuire la 23 septembrie, prin tãierea
capului de cãtre neamuri pãgâne, trãitor la Schitul Brazi,  este
unul dintre cei doi. Celãlalt martir canonizat este StareþulStareþulStareþulStareþulStareþul
VVVVVasile asile asile asile asile (15 aprilie) de la Schitul Poiana Mãrului, despre care
vom relata în numãrul urmãtor al revistei „Saeculum”.

Vieþile celor trecuþi în rândul sfinþilor din primele secole
ale creºtinismului sau din evul mediu au fost reconstituite,
de obicei, dupã tradiþia oralã; pentru cei care s-au învrednicit
de asemenea chemare în timpurile mai apropiate de noi,
biografia ºi încercãrile prin care au trecut în timpul vieþii pot
fi cunoscute pe baza unor date documentare.

Cel care va deveni Mitropolitul Teodosie al II-lea al
Moldovei s-a nãscut în þinutul Vrancei, intrând de tânãr ca
frate la Schitul Brazi, care þinea atunci de Mãnãstirea
Bogdana, unde a primit metania.

Fiind un monah evlavios, înzestrat cu o inteligenþã
deosebitã, cunoscând Sfânta Scripturã ºi o parte din Scrierile
Sfinþilor Pãrinþi ai Bisericii noastre creºtine, a fost ales în
anii 1669-1670, 1670-1671 ca Episcop al Rãdãuþilor ºi în
anii 1671-1674 ca Episcop al Romanului.

Când, în anul 1673, Mitropolitul Dosoftei al Moldovei l-a
urmat în Polonia pe domnitorul ªtefan Petriceicu, rãmânând
vacant scaunul de Mitropolit de la Iaºi, noul domnitor,
Dumitraºcu Cantacuzino, l-a adus de la Roman pe Episcopul
Teodosie, aºezându-l ca Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei în
anii 1674-1675. Noul Mitropolit ºi-a pãstrat demnitatea ºi
puterea de a-l înfrunta pe domnitor. Cronicarul Ion Neculce
a descris o astfel de acþiune a Mitropolitului Teodosie. Când
Dumitraºcu Vodã a introdus un nou bir ºi a emis „foi” de
impunere, acesta a mers la Vodã, ºi i-a zis: „«Ce sunt acestea,
maria ta, au semne ale lui Antihrist?». Deci Dumitraºcu Vodã
mâniindu-se au scos pe Mitropolitul Teodosie din casã cu
necinste”. El a fost închis la mãnãstirea Sf. Sava din Iaºi.
Aceastã atitudine a Mitropolitului Teodosie dovedeºte cã era
de o înaltã moralitate ºi nu admitea nici un compromis, chiar
ºi atunci când era vorba de domnitorul þãrii. Mitropolitul
Teodosie al II-lea a ajuns sã fie în ºase ani Episcop de Rãdãuþi
la Roman ºi apoi Mitropolit la Iaºi, datoritã calitãþilor sale de
bun organizator ºi chivernisitor, dar mat ales pentru înaltul
grad de spiritualitate atins de ierarhii Bisericii noastre.

Când s-a întors Mitropolitul Dosoftei din Polonia înapoi
la scaunul de Mitropolit (1675), Mitropolitul Teodosie smerit,
fãrã nici un conflict, s-a retras la Mãnãstirea Brazi, de care
era legat sufleteºte de când a intrat în monahism.

memoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelor
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LUPTA VRÂNCENILOR PENTRU APÃRAREA
INTEGRITÃÞII PÃMÂNTULUI LOR STRÃMOÇESC

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

culmea munþilor ºi cumpãna apelor. În cazul Þãrii Vrancei,
graniþa dinspre vest era pe vârfurile munþilor Gorul, Lãcãuþ,
Coroberþ, Buneul Mic, Buneul Mare, Stogu Mic, Stogu Mare,
continuându-se pe crestele munþilor Hârþan, Muºat, Lepºa ºi
Stãniºoara.

Ca atare, când Transilvania se afla sub acelaºi regim ju-
ridic (cel al suzeranitãþii otomane), ca ºi Moldova ºi æara
Româneascã, relaþiile între locuitorii celor trei provincii se
reglementau conform vechilor rânduieli statornicite de secole.
Transhumanþa ºi relaþiile pastorale existente în Vrancea din
vechime au contribuit ºi ele la stabilirea unor raporturi durabile
între locuitorii din Moldova ºi cei din Transilvania.

Fireºte cã, în timp, la limita Vrancei cu Transilvania au
apãrut ºi unele litigii. Ele au fost reglementate prin intervenþia
autoritãþilor celor douã principate, care aplicau dispoziþiile
stipulate în vechi acte ºi rânduieli. Adeseori, în lipsa
documentelor sau a unor delimitãri exacte, reconstituirea se
fãcea prin mãrturia oamenilor locului ºi prin autoritatea puterii
suzerane a Turciei.

Dupã încheierea Tratatului de la Karlowitz (26 ianuarie
1699), când Transilvania a trecut sub dominaþia Imperiului
Habsburgic, iar Moldova a rãmas în continuare dependentã
de Poarta Otomanã, relaþiile dintre cele douã þãri devin mai
puþin bune. Noua situaþie creatã impulsioneazã locuitorii
Transilvaniei sã nu mai þinã seama de vechea graniþã de pe
culmea munþilor. Secuii, de exemplu, nu numai cã „vin sã dea
la pãscut” turmele ºi cirezile lor pe teritoriul Vrancei, fãrã a
plãti, dar cautã sã împingã ºi graniþa, cât mai adânc, în teritoriul
vrâncean. Conºtienþi de legitimitatea dreptãþii lor, vrâncenii
se opun cu toatã hotãrârea acestei tendinþe ºi riposteazã cu

Ca tot spaþiul românesc, ºi Vrancea are o istorie încãrcatã
de încercãri ºi frãmântãri dintre care unele sunt consemnate
în documentele vremii. Au rãmas memorabile dârzenia cu care
vrâncenii ºi-au apãrat integritatea pãmântului lor faþã de
expansiunea habsburgicã, pentru a rãmâne stãpâni pe
moºtenirea strãbunilor.

Începând cu cea de-a doua jumãtate a secolului al XVII-lea,
dar mai ales în veacul urmãtor, Vrancea a cunoscut, aºa cum
aratã istoricul Ion Ionaºcu în 1957,  „numeroase asalturi de
cotropire a munþilor din partea nemeºilor (nobili mici ºi mijlocii
– n.a.) sau a obºtiilor þãrãneºti secuieºti învecinate...”

Anterior celei de-a doua jumãtate a secolului al XVII-lea,
relaþiile de vecinãtate ale vrâncenilor cu cei de dincolo de munþi
au fost bune, dovadã fiind faptul cã mulþi oieri din Transilvania
veneau ºi luau în folosinþã pãºuni ºi fâneþe din munþii Vrancei.
Astfel de legãturi economice erau încurajate de înºiºi
domnitorii moldoveni.

Primele documente cunoscute pânã în prezent, din care
reiese cã Vrancea avea bune relaþii economice cu Transilvania,
sunt scrisorile pe care Gheorghe ªtefan, domn al Moldovei
(1653-1658), le adreseazã, în perioada 1656-1658, „vornicului
de Vrancea ºi oamenilor de acolo”. Recunoscându-li-se dreptul
asupra munþilor, domnul le solicitã vrâncenilor „...sã nu turbure
pe pãstorii din Târgu Secuiesc ce vin cu oi ºi porci, nici de a
dzecea sã nu li se ia mascuri” (idem.). Aceste scrisori vãdesc
cã, între vrânceni ºi voievozii moldoveni, pe de o parte, ºi
nemeºii ºi populaþia din zona Târgului Secuiesc, pe de altã
parte, erau relaþii de bunã vecinãtate.

În acea perioadã, graniþa dintre Moldova ºi Transilvania
era stabilitã, potrivit unui principiu acceptat de veacuri, pe

la Mãnãstirea Cernica ºi îngropat în cimitirul de acolo, a scris
cã: „atât în timpul sãu, cât a fost stareþ la Brazi, cât ºi mai
înainte în decursul timpului, veneau cãlugãrii de la mãnãstirile
ºi schiturile ctitorite de proin [fost] Mitropolitul Teodosie,
precum ºi credincioºi de la satele învecinate ºi aprindeau
lumânãri, rugându-se pentru împlinirea cererilor lor.”

Astãzi, deasupra peºterii unde s-a aflat mormântul sãu este
zidit un Paraclis, pe a cãrui intrare scrie ,,Paraclisul Sfântului
Mucenic Teodosie al II-lea, Mitropolitul Moldovei”, unde vor
fi depuse Sfintele Moaºte, cum se gãsesc în pãstrare, într-o
raclã, în Sfântul Altar al bisericii Mãnãstirii Brazi.

În întâmpinarea canonizãrii, actualul ierarh al locului a
binecuvântat ºi a îngrijit apariþia unei lucrãri, în editura Sfintei
Episcopii a Buzãului ºi Vrancei, cu titlul Sfântul MucenicSfântul MucenicSfântul MucenicSfântul MucenicSfântul Mucenic
TTTTTeodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldoveieodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldoveieodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldoveieodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldoveieodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldovei, 113 pag.,
Buzãu, 2003, cu un Cuvânt înainte de + Epifanie, Episcopul
Buzãului ºi Vrancei, ºi opt articole scrise de diferiþi autori. ïn
mod deosebit preotul Grigore T. Popescu, originar din aceste
locuri, a depus stãruinþã de-a lungul anilor pentru strângerea
dovezilor necesare canonizãrii.

Mãnãstirea Brazi se aflå situatã în judeþul Vrancea, la
aproximativ 1 km de oraºul Panciu. La Mãnãstirea Brazi, în
anul 1938, a fost tradusã Sfânta Scripturã de cãtre pãrintele
Grigore Piºculescu (scriitorul Gala Galaction) ºi de renumitul
teolog Vasile Radu, preot profesor, care s-au restras în
liniºtea chiliilor de aici pentru a definitiva unul dintre textele
cele mai poetice ale Bibliei în limba românã. În anul 1925, la
aceastã månãstire fusese înmormântat, conform dorinþei
sale, scriitorul Ion Slavici. Çi alte personalitãþi îºi au legate
numele de sfântul Låcaº.

În anul 1959, puterea ateistã a demolat biserica ºi toate
chiliile, rãmânând acolo paraginã. La 9 septembrie 1990 acest
aºezãmânt cãlugãresc a fost reînfiinþat, el fiind acum un
venerat låcaº de rugãciune ºi închinãciune.

Canonizarea oficialã a Sfântului Mucenic Teodosie al
II-lea, Mitropolitul Moldovei, a fost introdusã ºi în calendar,
alãturi de ceilalþi Sfinþi Martiri al Bisericii Ortodoxe Române.

În numãrul urmãtor vom urmãri faptele de vrednicie ºi
schimnicie canonicã ale Sfântului Stareþ Vasile de la Schitul
Poiana Mãrului din Vrancea.

memoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelor
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Adunarea delegaþilor obºtei vrâncene din 1751 confirmã,
printre altele, cã „...hotarele noastre ale Vrancei cu hotarele
Transilvaniei merg pe culmile munþilor ºi pe cumpãna apelor”,
specificând, de asemenea, cã „...apele care neîndoios curg
spre Moldova aratã pãmânt moldovenesc, cele care curg spre
Transilvania aratã pãmântul Transilvaniei”.

Demn de amintit este ºi numele domnitorului Grigore
Callimachi deoarece, aºa dupã cum aratã I.Ionaºcu, „perioada
lui de guvernare coincide cu epoca de creºtere a prestigiului
politic habsburgic pe plan internaþional, care va determina
convenþia din 1771, act politic ce va da frâu liber setei de
cotropire teritorialã a austriecilor în dauna Moldovei ºi a
vrâncenilor”. Bucurându-se de sprijinul domnitorului
Callimachi, vrâncenii au reuºit sã mai tempereze tendinþa
habsburgicã de expansiune. Ei nu s-au lãsat pânã nu au
reaºezat graniþa dinspre vest pe aceleaºi locuri unde a fost
înainte de dominaþia austriacã în Transilvania. Acþionând astfel,
ei redevin din 1751 stãpânii munþilor Giurgiu, Muºa ºi Piatra
Seciului, pentru ca mai târziu sã recâºtige ºi munþii Murdanul
ºi Gorul, situaþi la extremitatea sud-vesticã a Vrancei.

Din cele prezentate, reiese cã stãrile conflictuale ale
vrâncenilor legate de aceastã graniþã au survenit ca urmare a
faptului cã ei au dat în folosinþã oierilor din Transilvania, con-
tra platã, locuri pentru pãºuni ºi fâneþe de pe golurile munþilor,
terenuri pe care cei din Transilvania au vrut, în timpul stãpânirii
habsburgice, sã le treacã în proprietatea lor, fapt pe care
vrâncenii nu l-au acceptat.

Demersurile ulterioare ale Habsburgilor la domnitorii
Moldovei ºi la Poartã, precum ºi încercãrile directe ale strãinilor
din Transilvania de a cotropi din nou munþii pe care i-au avut
în arendã s-au împiedicat de dârzenia vrâncenilor care n-au
cedat nimic. Cei care îndrãzneau sã le calce în mod abuziv
teritoriul erau pedepsiþi. În anii 1751-1752, de exemplu, mai
mulþi locuitori din Ojdula au trecut cu porcii la jir în munþii
Paltin. Sãtenii din Tulnici, dintre care amintesc pe Grigore
Gherman, Bucur Buºilã ºi feciorii lui Lungu, i-au alungat
luându-le, bineînþeles, topoarele, cuþitele, furcile ºi o flintã ce
le aveau asupra lor.

Ceva mai târziu, vrâncenii au ridicat de pe muntele
Mordanul 234 de oi sterpe ºi nouã cai ai contelui ªt. Mikeº,
iar de la Faþa Areºoaiei au reþinut 250 de oi sterpe ºi un cal
încãrcat cu brânzã, care, conform declaraþiilor nemeºilor, nu
au fost restituite pânã în anul 1760. Printre vrâncenii care au
opus o mare rezistenþã celor ce doreau sã le cotropeascã
pãmântul în acea perioadã sunt pomeniþi: Ion Burduja din
Pãuleºti, Gligore din Coza, popa Maftei ºi Mihai Murgu din
Spineºti, Ion ºi ªtefan Nicoarã din Tulnici, Ioniþã din Negrileºti,
Nicolae Pogan din Bârseºti, Ion Soare din Poiana, Voicul din
Nerej ºi alþii.

Dacã acceptãm ideea cã la baza genezei baladei Mioriþa
stã un conflict pastoral, indiferent unde ar fi avut loc, e posibil
ca tocmai aceastã stare conflictualã, accentuatã în perioada
habsburgicã, sã fi fost motiv de inspiraþie pentru varianta
baladei culeasã de Alecu Russo ºi publicatã de Vasile
Alecsandri.

Din documentele vremii mai rezultã cã între vrânceni ºi
sovejeni, care nu fãceau parte din comunitatea vrânceanã, au
fost legãturi economice strânse. Nu de puþine ori sãteni din
Soveja au ajutat pe cei din Vrancea în recâºtigarea munþilor.
Aºa, de pildã, se spune cã muntele Goru a fost reocupat de
vrânceni în 1759-1760 cu ajutorul sovejenilor. Ca rãsplatã,
vrâncenii le arendau acestora pãºuni ºi fâneþe în condiþii mai
avantajoase decât altora.

multã dârzenie. Cea mai veche menþiune privind lupta lor este
cea referitoare la muntele Lepºa, reocupat de vrânceni prin
1714; în aprilie 1718 vrâncenii prãvãlesc pietrele de hotar în
apa Putnei. În perioada urmãtoare, ei au alungat ºi pe cei care
s-au aºezat pe vârfurile munþilor Goru, Lãcãuþ, Faþa Areºoaiei,
Buneul Mic ºi Mare, Stogu Mic ºi Mare, Hârþan, Muºat ºi
Murdanul.

O altã etapã în eliberarea pãmântului cotropit de magnaþii
latifundiari Bethlen, Teleki, Szilvasi, Kuhn, Gál din Hlib, Vas
din Ojdula ºi alþii, a început la 7 august 1734, când rãzeºii
satului Coza reocupã munþii Buneul. Tot cam în aceeaºi
perioadã vrâncenii mai reiau munþii Stogu, Hârþan ºi Muºat.

Pentru a opri încãlcarea graniþei de cãtre nemeºii
transilvãneni, care doreau sã ocupe ºi munþi ce nu le
aparþineau, vrâncenii au încercat ºi cãi paºnice de rezolvare a
problemelor, folosindu-se de o serie de documente mai vechi
sau de altele noi întocmite pentru aceastã cauzã. Din conþinutul
acestora rezultã cã ei s-au bucurat de un ajutor preþios din
partea domnitorilor moldoveni. Dintre voievozii care au sprijinit
vechiul principiu al pãstrãrii graniþelor sunt menþionaþi în
documente: Mihai Racoviþã (1703-1705; 1707-1709; 1715-
1726), Constantin Mavrocordat (1733-1735; 1741-1743;
1748-1749), Grigore II Ghica (1726-1733; 1735-1739; 1739-
1741; 1747-1748), Constantin Racoviþã (1749-1753; 1756-
1757), Matei Ghica (1753-1757) ºi Grigore Callimachi (1761-
1764 ºi 1767-1769).

Constantin Racoviþã, de exemplu, a poruncit ca dregãtorii
din þinuturile vecine Transilvaniei sã culeagã de la localnici
mãrturii în vederea întocmirii unui memoriu, care sã fie înaintat
Porþii Otomane de la Constantinopole. Ca urmare a acestei
porunci, în ziua de 13 ianuarie 1751 are loc, la Bârseºti, o
adunare a delegaþilor obºtei teritoriale Vrancea. La aceastã
adunare au participat cãpitanul Constantin Anastasiu,
însãrcinat din partea domniei, ºi vornicul de Vrancea, Ioan
Kiltul. Dintre reprezentanþii obºtilor sunt menþionaþi: Toader
Sbârciog, Ioan Nemesnicul, Neculai Ieºanu ºi popa Toader din
Negrileºti; Gheorghe Gherman, Toader Þimbãu, Ioan Vameºu
ºi popa Costea din Tulnici; Dragomir, Toader Sãcãluº ºi Ion
Latul din Coza; Ioan Cherciu, popa Costin ºi Grigore Sãcãluº
din Pãuleºti; Lepãdatu, Dãnilã ºi popa Maftei (ctitorul princi-
pal al schitului Valea Neagrã, numit ºi Schitul Vrancei - con-
form zapisului din 20 aprilie 1757), toþi din Spineºti; Soare,
Constantin Danciul ºi popa Bratul din Poiana; ªtefan Spânul,
Ioan Bodescul, Toader Nistoroiu ºi popa Stan din Nãruja; Vasile
Bodea ºi Tãnase din Nerej; Ioan Precup, Stratulat Pogan, Matei
Bahamet ºi popa Mihail din Bârseºti. Am menþionat aceste
nume, deoarece majoritatea dintre ele se întâlnesc ºi astãzi
frecvent, prin satele vrâncene. În mãrturia lor scrisã, delegaþii
obºtei vrâncene, toþi în vârstã de peste 50 de ani, constituiau
un fel de sfat al bãtrânilor.

Cu acest prilej e bine de amintit cã în principalele localitãþi
vrâncene exista un aºa-zis „sfat al bãtrânilor”, un organ de
conducere sãteascã ce judeca, dupã reguli tradiþionale
nescrise, pãstrate ca „obicei al pãmântului”, diferite stãri
conflictuale sau treburi obºteºti. Acest sfat al bãtrânilor ocupa,
dupã domnie ºi dregãtorii, al treilea loc în ierarhia juridicã
medievalã. Autoritatea ºi hotãrârile acestui organism erau atât
de respectate, încât asigurau coeziunea comunitãþilor sãteºti.
Când o localitate nu avea destui bãtrâni, „îi împrumuta” din
satele vecine, încât în popor a rãmas celebra zicalã „Dacã n-ai
bãtrâni, sã-i cumperi”, precum ºi sintagma bine cunoscutã,
care sugereazã o stare de slabã organizare socialã „Þarã fãrã
bãtrâni”.
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BISERICA DIN LEMN DE LA MÅNÅSTIOARA

Lelia PavelLelia PavelLelia PavelLelia PavelLelia Pavel

Plecând din Panciu spre MoviliÆa, pe Valea
ZåbråuÆiului, se ajunge dupå 2 km în satul Månåstioara,
component al comunei Fitioneçti, unde se aflå biserica
de lemn „a cårei intrare este vegheatå de falnici tei”.1

Vechimea satului, în timp, coboarå pânå în epoca
pietrei, în neolitic. S-au întreprins cercetåri arheologice
pe teritoriul acestuia, „în partea de sud-est... la cca
800 m de sat, în punctul CetåÆuia, care are înfåÆiçarea
unei necropole în jurul cåreia graviteazå mai multe
açezåri”,2 cercetåri ce au dat la ivealå urme materiale
din neolitic (dålÆi çi silexuri din piatrå, unelte çi coarne
de cerb, oase ceramice), din epoca bronzului, precum
çi urme dacice din perioada la Tène3 – o parte dintre
ele putând fi admirate în colecÆiile Muzeului Vrancei.

Descoperirile arheologice de la Månåstioara
demonstreazå cå pe aceste locuri a existat o
continuitate de locuire din timpurile stråvechi pânå în
zilele noastre, continuitate demonstratå pentru
veacurile XVII çi XVIII de documentele vremii care
atestå existenÆa såtenilor çi satului Burduçeçti (în altele
apare Burdujeçti). Satul çi-a schimbat în timp numele:
iniÆial s-a numit Burduçeçti, apoi Galmeia, iar mai
târziu, dupå ce s-a construit biserica de lemn, s-a numit
Månåstioara, aça cum îl întâlnim çi aståzi.4

Prima menÆiune documentarå a satului Burduçeçti
o gåsim într-un document påstrat în fondul de
documente al Schitului Brazi din Panciu, datat 1630
(7139) dec. 15, în care Dabija pârcålab de Putna,
judeca „pricina dintre Vicol din Påuneçti cu Vasile
Vântul..., pentru o moçie cu vad de moarå la
Burduçeçti”.5

ïn anul urmåtor, 1631 (7139) ian. 25, Moise Moghilå
voievod porunceçte aceluiaçi staroste de Putna –
Dabija så facå în continuare cercetåri în aceeaçi pricinå
dintre Vicol... çi Vasile Vântul pentru „un vad de moarå
pe apa ZåbråuÆului, în satul Burduçeçti, dovedind al
cui este vadul dupå mårturia oamenilor buni din
Muncel, Båloteçti çi Ciolåneçti”.6 ïn documentul

1 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 istorie
la întorsura CarpaÆilor, 2, Buzåu, 1983, p. 255
2 Victor Bobi - ContribuÆii la repertoriul arheologic alContribuÆii la repertoriul arheologic alContribuÆii la repertoriul arheologic alContribuÆii la repertoriul arheologic alContribuÆii la repertoriul arheologic al
judeÆului VjudeÆului VjudeÆului VjudeÆului VjudeÆului Vrancea - descoperiri neo-encoliticerancea - descoperiri neo-encoliticerancea - descoperiri neo-encoliticerancea - descoperiri neo-encoliticerancea - descoperiri neo-encolitice, în „Studii
çi Comunicåri Vrancea”, vol. II, Focçani, 1979, p. 26
3 Maria Florescu çi Gheorghe Constantinescu - AçezareaAçezareaAçezareaAçezareaAçezarea
din epoca bronzului de la Månåstioara Fitioneçtidin epoca bronzului de la Månåstioara Fitioneçtidin epoca bronzului de la Månåstioara Fitioneçtidin epoca bronzului de la Månåstioara Fitioneçtidin epoca bronzului de la Månåstioara Fitioneçti, în
„Danubius”, I, 1967, GalaÆi, p. 61 - 74
4 Virgil Paraginå - Date istorice privind açezårile monahale Date istorice privind açezårile monahale Date istorice privind açezårile monahale Date istorice privind açezårile monahale Date istorice privind açezårile monahale
çi bisericeçti de pe Vçi bisericeçti de pe Vçi bisericeçti de pe Vçi bisericeçti de pe Vçi bisericeçti de pe Valea ZåbråuÆiuluialea ZåbråuÆiuluialea ZåbråuÆiuluialea ZåbråuÆiuluialea ZåbråuÆiului, în „Vrancea, Studii
çi Comunicåri”, vol. VIII - X, Focçani, p. 199
5 Catalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricåCatalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricåCatalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricåCatalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricåCatalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricå
Contralå a statuluiContralå a statuluiContralå a statuluiContralå a statuluiContralå a statului, vol. II, (1621 - 1652), Bucureçti, 1959,
p. 136, doc. nr. 610
6 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 172, nr. 639

respectiv apare çi numele unui sat vecin cu Burduçeçti,
de pe Valea ZåbråuÆiului, çi anume Ciolåneçti.

ïntr-un  suret de pe zapis din anul 1631 (7140) dec.
3, întâlnim numele lui „Petri din Burdujeçti”7, iar în anul
urmåtor, 1632 (7140) apr. 3, într-un act de vânzare, se
pomeneçte de „partea sa çi a surorii sale din satul
Burduçeçti din Æarinå, din siliçte, loc sterp çi din apå...”.8

Numele statului apare çi în anul 1632 (7140)9 20
mai, într-un act de råscumpårare al Petrei din
Burduçeçti, care îl are ca martor pe „Dragomir din
Burduçeçti”.

Pe alte acte ce dateazå din 20 mai 164110 sau cel
din 25 mai 1642 (7150)11, apar vânzåtori çi cumpåråtori
de moçii amplasate pe teritoriul satului mai sus
pomenit.

O carte, pe care domnitorul Vasile Voievod a emis-o
la 14 februarie 1637 (7145)12, cuprinde moçiile din
satele Soldeçti çi Burduçeçti, de pe apa ZåbråuÆiului,
iar o alta emiså de acelaçi voievod, dar ceva mai târziu,
la 8 decembrie 1651 (7160)13, enumerå moçiile satului
Burduçeçti.

Çi seria actelor de vânzare-cumpårare de moçii,
siliçti, de påduri, toate din satul Burduçeçti continuå
pânå mai târziu, în cazul nostru exemplificåm cu cel
ce poartå data de 8 aprilie 166514 sau cel din 2 martie
1675 (7123)15, prin care „Rusul din Stråoani cu soÆia
sa Tohana vând lui Tånåsie Slugerul partea lor de
moçie de la tatål såu Guguian din satul Burduçeçtisatul Burduçeçtisatul Burduçeçtisatul Burduçeçtisatul Burduçeçti
(în documentul original Burdujeçti), din siliçte, Æarinå,
påduri, primind 4 lei båtuÆi...”.

ïn sprijinul temei noastre, de a data construcÆia
låcaçului de cult , am apelat la mulÆimea documentelor
din veacul al XVII-lea în care se menÆioneazå atât de
des numele satului Burduçeçti, ceea ce ne-a permis
så afirmåm cå aici exista o comunitate mare de creçtini,
care a devenit principalul ctitor al bisericii pe care au
înfrumuseÆat-o çi au menÆinut-o cu cheltuiala ei.

Adåugåm un document edificator în care se face
referire la iniÆiativa înålÆårii unei biserici, cel din anul
1690, prin care „...locuitorii Soare Grigore çi Alexandru
dåruiesc lui LavrenÆie Vlådica de la RådåuÆi, partea
lor de moçie, pentru månåstirea ce se va face la

7 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 160, nr. 728
8 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 162, nr. 741
9 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 167, nr. 773
10 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 312, nr. 1528
11 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 328, nr. 1621
12 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 252, nr. 1202
13 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 425, nr. 2204
14 Catalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricåCatalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricåCatalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricåCatalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricåCatalogul documentelor moldoveneçti din Arhiva istoricå
CentralåCentralåCentralåCentralåCentralå, vol. III (1653 - 1675), Bucureçti, 1968, p. 254, nr.
1146
16 V.Paraginå - op. cit. op. cit. op. cit. op. cit. op. cit., p. 199
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Burdujeçti... pentru pomenire.”16

ïn documentul respectiv se specifica faptul cå aici
se va construi o månåstire, ceea ce presupunea
înzestrarea acesteia cu danii de moçii, care så asigure
celor ce o slujeau cele necesare traiului. Acest lucru
nu s-a realizat, deoarece la Burduçeçti s-a înålÆat o
bisericå din lemn, care a råmas så serveascå numai
enoriaçilor statului, deci a avut numai rolul de bisericå
de sat, fårå så primeascå danii de moçii care så
contribuie la formarea unui domeniu månåstiresc. A
primit, în schimb, unele bunuri mobile, ca: icoane sau
uçi împåråteçti de la alte biserici din apropiere,
construcÆii din lemn ca çi cea din Burduçeçti, dar pe
care intemperiile sau „pârjolul råzboaielor” le-au
distrus, aça cum s-a întâmplat cu cele de la Ciolåneçti
çi Ghimiceçti.17

IntenÆia de a zidi aici o månåstire, aça cum ne
comunica documentul, nu s-a concretizat decât în
schimbarea numelui satului din Burduçeçti în Månås-
tioara, în secolul XVIII-lea,  nume sub care este
cunoscut çi aståzi acelaçi sat.

Analiza formelor tipologice çi de plan, duc la
concluzia cå biserica din lemn de la Månåstioara are
aspectul unei construcÆii datând din veacul al XVIII-
lea, când tot mai des se folosea la înålÆarea bisericilor
de lemn planul trilobat specific celor de zid.

ïn ceea ce priveçte acoperirea interioarå a låcaçului
„în raport cu conturul pereÆilor, duce la afirmaÆia cå
tradiÆia påstratå de sat, privind refacerea în secolul al
XVIII-lea a unui låcaç anterior se confirmå”.18 Deci,
biserica a fost ridicatå la finele secolului al XVII-lea,
dar cu refaceri çi adåugiri în secolul urmåtor – XVIII.

Pe o temelie joaså, din piatrå, au fost açezate tålpile
groase din lemn, peste care s-au açezat bârnele din
stejar, orizontale, ale pereÆilor, la care, datoritå faptului
cå bârnele nu au fost acoperite cu scânduri, se pot
vedea foarte bine îmbinårile în „coadå de rândunicå”
çi cuiele din lemn cu care au fost prinse acestea. La
partea superioarå, bârnele au fost låsate libere, tåiate
în trepte, formând console sub forma unor aripi largi
ce susÆin acoperiçul.

Privitå din exterior, construcÆia ne prezintå pereÆii
împårÆiÆi în douå pårÆi de un brâu cioplit în torsadå,
care face înconjurul bisericii precum çi imaginea plinå
de armonie çi echilibru creatå de „colonada” stâlpilor
de lemn ai pridvorului, în numår de nouå, cu fusurile
canelate, care susÆin un fruntar a cårui grindå a fost
tåiatå în acolade.

Aici, la Månåstioara, întâlnim unul din „fermecå-
toarele acoperiçuri din sitå, pe conturul pereÆilor, cu
streçini proteguitoare, neîntrecute, a cåror parte
vesticå, de formå poligonalå, depåçeçte cu peste 2 m
cosoroaba streçinii”19, acoperiç stråpuns numai de
turnul clopotniÆå. Streçinile foarte largi, protejeazå
lanÆul consolelor cu creståturi în retrageri succesive,
precum çi bârnele pereÆilor, de intemperiile vremii.

ClopotniÆå amplasatå pe pridvor çi jumåtate pe

17 I. Cristache-Panait - op. cit.op. cit.op. cit.op. cit.op. cit., p. 245
19 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p. 247 20 IbidemIbidemIbidemIbidemIbidem, p.255

pronaos, octogonalå, din lemn, cu deschideri spre ex-
terior doar pe cinci laturi, acoperitå cu un coif cu
marginile evazate, pe lângå faptul cå adåposteçte
clopotul bisericii marcheazå çi prezenÆa bisericii prin
perdeaua „falnicilor tei” dincolo de incinta acesteia.

Pe douå trepte din piatrå, pe latura sudicå, se ac-
cede în pridvorul låsat deschis tocmai pentru a se pune
în valoare frumuseÆea stâlpilor, de unde se deschide o
uçå de lemn, aflatå în axul peretelui vestic, spre spaÆiul
liturgic. Revenind la pridvor, remarcåm un „zaplaz” din
bârne de lemn açezate orizontal, care delimiteazå
încåperea deschiså a acestuia, iar pe latura de nord,
o scarå din lemn ne conduce spre turnul clopotniÆå.
Tavanul a fost acoperit cu scânduri.

ïn interior, încåperile urmeazå stilul clasic, bizantin,
începând cu pronaosul, trecând prin naos spre altar.

DemarcaÆia dintre pronaosul dreptunghiular, fårå
ferestre çi naosul prevåzut cu cele douå abside penta-
gonale în interior çi exterior, este fåcutå prin console
çi stâlpi de lemn ce susÆin o arcadå, care, în acelaçi
timp, asigurå comunicaÆia dintre cele douå spaÆii ale
bisericii.

ïn naos, lumina påtrunde prin douå ferestre
amplasate în axul absidelor, în golurile tåiate în lemnul
bârnelor.

De la jumåtatea pronaosului, din dreptul turlei
clopotniÆå, porneçte o boltå semicilindricå ce continuå
pe axul bisericii pânå la altar, accentuat retraså de la
nivelul pereÆilor prin suprafeÆe plane, iar la capetele
de vest çi est racordatå la tavanul drept prin fâçii curbe.

Faptul cå spre vest bolta se întinde numai pânå în
dreptul clopotniÆei, la jumåtatea pronaosului, indicå
prefacerile intervenite ulterior în aceastå parte a
construcÆiei”.20

O catapeteasmå din lemn, prevåzutå cu trei deschi-
deri cele ale uçilor împåråteçti çi diaconeçti, separå
altarul de naos.

Altarul poligonal în interior çi exterior, aflat în conti-
nuarea naosului, este iluminat de o singurå fereastrå
montatå în axul laturii estice a absidei. O ferestruicå
de pe latura nordicå, laså så påtrundå lumina în
proscomidia altarului.

Biserica de la Månåstioara nu a påstrat bunuri mo-
bile de mare valoare artisticå sau documentarå, asta
datorându-se în primul rând råzboaielor care au distrus
chiar låcaçuri din lemn împreunå cu bunurile ce le
aparÆineau, ele nemaiputând fi recuperate.

Interesante sunt câteva panouri din lemn pictate
cu motive florale, care au fost folosite în decorarea
interiorului, acesta nefiind pictat.

Låcaçul de lemn de la Månåstioara, construit într-un
stil specific arhitecturii populare, cu aspecte originale
împrumutate de la construcÆiile de zid, se încheagå
într-un document autentic çi plastic de esenÆå popularå,
ai cårui meçteri s-au folosit de toatå priceperea
desprinså din tradiÆia artei çi arhitecturii tradiÆionale în
a exprima frumosul, creând o operå monumentalå de
mare valoare.
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Dan LaurenÆiu, la Cezar Ivånescu, Nicolae Ionel, Mihai
Ursachi, al cåror demers liric a fost mereu în dialog cu
divinitatea, peste toate opreliçtile ce le-au întâmpinat. Aceeaçi
„ardere de tot” o întâlnim la Ileana Målåncioiu, Angela
Marinescu, Ana Blandiana, Marius Robescu, Virgil Mazilescu,
Daniel Turcea. Ioan Alexandru a devenit, în ultimele decenii
de viaÆå, un adevårat misionar creçtin, un imnolog reintegrat
în cuvântul care zideçte...

Cum remarcå Petru Ursache într-o ardentå, eruditå prefaÆå,
„psalmul, rugåciunea, cântarea, inscripÆia, terÆina sau distihul
moralizator, versul de stemå etc. îçi poartå ecoul din secol în
secol, de la primii pårinÆi întemeietori çi se reîntrupeazå” în
mai toÆi poeÆii ce le-au urmat, aici putând fi distinså linia de
forÆå, esenÆialå, a poeziei române. Dacå rugåciunea este una,
modul de-a te ruga scriind este specific fiecåruia, de aici
polifonia exprimårii, varietatea stilurilor, armonizate în mod
miraculos, ca o cântare de ïnviere, într-o catedralå. Se disting
totuçi soliçtii, martirii, cei care au repetat, în felul lor omenesc,
suferinÆa christicå – çi må gândesc la Radu Gyr, Nichifor
Crainic, V.Voiculescu, Pan M.Vizirescu çi atâÆia alÆii, care çi-
au purtat ani lungi crucea pe Golgota închisorilor comuniste,
tocmai pentru cå îndråzneau så creadå în Dumnezeu, nu în
diavol. Zice Radu Gyr: „!Unde eçti, Doamne? – am urlat la
zåbrele./ Din lunå venea fum de cåÆui./ M-am pipåit, çi pe
mâinile mele/ am gåsit urmele cuielor Lui...”

Alcåtuirea acestei antologii a durat, dupå câte çtiu, vreo
zece ani, autorii sporind-o çi rafinând-o mereu, de la o ediÆie
la alta, cea de acum apropiindu-se de formula idealå. Textele
sunt grupate pe capitole, în spiritul unor adevåruri de credinÆå:
Ierarhia cereascåIerarhia cereascåIerarhia cereascåIerarhia cereascåIerarhia cereascå, Eu sunt lumina lumiiEu sunt lumina lumiiEu sunt lumina lumiiEu sunt lumina lumiiEu sunt lumina lumii, Poetul-copilul luiPoetul-copilul luiPoetul-copilul luiPoetul-copilul luiPoetul-copilul lui
DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu, PreaslåviriPreaslåviriPreaslåviriPreaslåviriPreaslåviri, Apå vieApå vieApå vieApå vieApå vie, Dumnezeu çi neamDumnezeu çi neamDumnezeu çi neamDumnezeu çi neamDumnezeu çi neam,
Semne çi minuniSemne çi minuniSemne çi minuniSemne çi minuniSemne çi minuni, Cuvânt pentru moarteCuvânt pentru moarteCuvânt pentru moarteCuvânt pentru moarteCuvânt pentru moarte, Lux in tenebrisLux in tenebrisLux in tenebrisLux in tenebrisLux in tenebris,
Biserica vieBiserica vieBiserica vieBiserica vieBiserica vie etc. Fiecare capitol se deschide cu o seamå de
aforisme çi cugetåri de o mare expresivitate çi adâncime de
spirit. Stimulat, racordat la materia vie pe care a prefirat-o,
Petru Ursache însuçi accede în zona exprimårilor memo-
rabile: „Numai sfântul se învredniceçte så ducå o viaÆå
neîntâlnitå çi feritå de cådere. Poetul nu este sfânt decât în
metaforå. De regulå, se Æine mai aproape de cele ale
påmântului decât de cele ale cerului. Mai precis, este un om
care se viseazå printre sfinÆi.”

Cuprinzând poeÆi de la Dosoftei la (spre a-i numi çi pe
ceilalÆi ieçeni, contemporanii noçtri) Daniel Corbu, Nichita
Danilov, Vasilian Doboç, Mircea Popovici, Ioanid Romanescu,
Cassian Maria Spiridon, Horia Zilieru, Lucian Vasiliu, Duh çiDuh çiDuh çiDuh çiDuh çi
slovå slovå slovå slovå slovå este un dar sårbåtoresc de ïnviere. Så rostim împreunå
cu Nichita Danilov, sub semnul simplicitåÆii, aceastå ïnserareïnserareïnserareïnserareïnserare:
„Cum se întoarce pasårea de pe meleaguri stråine/ clå-
dindu-çi din paie çi lut/ un nou cuib sub streaçina veche a
casei/ aça se întoarce/ lumina ta în mine, Doamne!// Çi nu
mai våd în jur decât pace çi bucurie//Acolo unde ieri era în-
tuneric çi întristare/ azi råsunå un dulce cântec de pasåre/De
ce må råsfeÆi/ cu lumina ta, Doamne?” (Nicolae TNicolae TNicolae TNicolae TNicolae Turtureanuurtureanuurtureanuurtureanuurtureanu)

Povestea unui sigiliu-çtampilå

ïn mai 1999, invitat la Iaçi, la un târg al cartofililor çi
filateliçtilor din România, am avut çansa så mi se ofere spre
cumpårare un sigiliu-çtampilå. Vânzåtorul, un botoçånean,
mi-a spus: „este çpampila SocietåÆii Eminescu”. Atâta çtia!
Nu mi-a venit så cred. Aveam în mânå çtampila singurei
SocietåÆi Eminescu înfiinÆatå cu asentimentul poetului!

Çtampila-sigiliu, rotundå, are diametru de 3,5 cm çi este
din alamå. Textul, înscris circular,„Societatea M.Eminescu
Bucuresci”, bordeazå stema României. ïn partea de jos a
stemei este deviza Regelui Carol I: „NIHIL SINE DEO” (Nimic
fårå Dumnezeu).

DUMITRU PRICOP - 60!

Despre Individul (cu I mare) Dumitru Pricop am transmis
peste 200 de epistole eternitåÆii, invocând-o så fie lângå noi çi
El, la ora unui cin cu vin çi ambrozie, într-o sfântå îmbråÆiçare
a cuvintelor – cele mai ades nerostite. Fiindcå poezia are acest
suflu titanic de a uni ce niciodatå nu se uneçte çi a desface
ceea ce niciodatå nu se desface.

Dumitru Pricop a cåzut în inima poeziei dintr-un tråznet
care tocmai se descårca, întâmplåtor, în Negrileçtii Vrancei,
într-un sâmbure de strugure pe care Poetul avea så-l creascå
din pleoapå în pleoapå, din ghiveci în ghiveci, din podgorie în
podgorie, din prieten în prieten, pânå în Marea Vinului Univer-
sal.

Dumitru Pricop çi-a altoit poezia cu viÆa de vie inteligentå,
cea nemuritoare, asemenea unui împårat – se spune – care
çi-a transformat iubita într-o orbitoare cupå de cristal: Poezia.

ïn secret, adevårul poeticesc despre Dumitru Pricop îl poate
deconspira doar poezia – çi nu ambrozia çi nici vinul –, aceste
adiacente doar ritualice çi pregåtitoare. Fiindcå adevårata
poezie pricopianå s-a scris çi se scrie în spatele vinului, în
penumbra zgrunÆuroaså a luptei cu verbul çi cu tentaÆiile lui
lumeçti, uneori mincinoase. Poezia lui se scrie fårå tremur çi
fårå cutremur, într-o cancelarie interioarå a sufletului –
chinuitoare ca o temniÆå în care profesorul îçi pune singur
note, stând îngenunchiat pe sfårâmåturile munÆilor însângeraÆi.

De aceea poezia lui Dumitru Pricop are mireasma culmilor
çi a mitologiei – adicå mireasma eternitåÆii. El, çi când eçueazå
într-un vers, e ca çi cum ar çchiopåta dintr-un mileniu în altul,
dintr-un secol în altul, dintr-o clipå în alta, aflat mereu la
conducta Poeziei etherice.

El e un Æar în poezia vrânceanå, uzurpat cu energie çi voinÆå
de un val întreg de poeÆi cu alonje precise – çi ei suverani –,
care s-au açezat sau se vor açeza în DicÆionarul literelor
române la litera lor exactå çi de elitå.

Dumitru Pricop e un om care a påcåtuit enorm cu poezia –
çi fapta aceasta încå o mai face çi aståzi cu atâta patimå
creçtineascå.

ïntr-un viitor naÆional çi atent la valorile lui culturale, poezia
lui Dumitru Pricop e o fosforescenÆå a altitudinelor. (GheorgheGheorgheGheorgheGheorgheGheorghe
Istrate)Istrate)Istrate)Istrate)Istrate)

Poezie çi rugå

A apårut în preajma sårbåtorii sfinte a Paçtilor, o gene-
roaså antologie de poezie creçtinå, Duh çi slovåDuh çi slovåDuh çi slovåDuh çi slovåDuh çi slovå numitå de
cåtre alcåtuitori, Magda çi Petru Ursache. Cititori împåtimiÆi
çi avizaÆi de literaturå religioaså, cei doi ctitori ai cårÆii pornesc
de la ideea cå „orice poet român, cu rare excepÆii, a ridicat
cântare de slavå lui Dumnezeu çi a fåcut så se întâlneascå
mistic poezia cu rugåciunea”. Ca så concentreze în 400 de
pagini „duhul” acestei poezii, trebuie så fi citit câteva mii de
texte, spre a le reÆine pe cele cu adevårat revelatoare, nu
fårå sentimentul, inconfundabil, cå au råmas atâtea pe
dinafarå... Suflul rugatoriu al poeziei nu s-a absorbit, chiar
dacå s-a estompat, nici în „timpuri de oprimare satanicå”;
îndeosebi în timpul comunismului anticrist, când mulÆi poeÆi
au promovat un limbaj învåluitor aluziv, ca så treacå prin
furcile caudine ale cenzurii. Aceastå poezie era în orizontul
de açteptare al cititorului, o primeai ca pe un dar dumne-
zeiesc, inculcându-Æi speranÆa întru izbåvire çi o solidaritate
ce, altminteri, într-o lume dominatå de rea-credinÆå, malversa-
Æiune çi suspiciune, nu coagula.

Au existat, existå între noi poeÆi fundamental mistici çi
må gândesc – spre a lua exemplele din preajmå – la regretatul
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Din cårÆile în care se relateazå despre înfiinÆarea acestei
societåÆi (vezi: Petru Vintilå – Eminescu – roman cronologicEminescu – roman cronologicEminescu – roman cronologicEminescu – roman cronologicEminescu – roman cronologic,
1974; Såluc Horvat – Eminescu – dicÆionar cronologicEminescu – dicÆionar cronologicEminescu – dicÆionar cronologicEminescu – dicÆionar cronologicEminescu – dicÆionar cronologic,
1994) se çtie.

Eminescu, aflat la Botoçani, în ocrotirea surorii sale,
Harieta, la 30 septembrie 1887, transmite comitetului de elevi
ai liceului „Matei Basarab”, din Bucureçti (condus de un
oarecare MoÆoc), în urma unei scrisori solicitatoare, acceptul
såu de a da unei „societåÆi tinere” numele såu.

Unul din scopurile SocietåÆii ar fi fost så lanseze liste de
subscripÆie pentru ajutorarea Poetului, bolnav çi fårå alte
venituri. Spre probå: în scrisorile din 10 - 22 noiembrie 1887
cåtre V.G.MorÆun, Eminescu îi comunica acestuia starea sa
materialå precarå.

ïn 27 octombrie 1887, tinerii care înfiinÆaserå „Societatea
M.Eminescu – Bucureçti” i-au scris din nou, solicitându-i çi o
fotografie. Eminescu le-a råspuns, în 2 noiembrie, trimiÆân-
du-le o fotografie. Este cea de-a patra imagine cu chipul
poetului dintre cele cunoscute, çi ultima de altfel, fåcutå la
Botoçani, în atelierul fotografic al lui Jean Bielig. Nu çtim ca
Eminescu så fi primit råspuns sau bani din partea elevilor de
la liceul bucureçtean.

Dupå cum aratå, çtampila a fost destul de folositå. De
cine, de ce?

Poate, peste timp, vor apårea mårturii care zac în arhive
particulare sau în fondurile neprelucrate ale unor biblioteci.

„IniÆiere în obsesii”

Am ales din ultimele trei cãrþi de versuri ale domnului
Dumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru Pricop pe aceea tipãritã Ia Editura Premier, Ploieºti,
2002, Iniþiere în obsesii, Iniþiere în obsesii, Iniþiere în obsesii, Iniþiere în obsesii, Iniþiere în obsesii, de vreme ce o consider cea mai
spontanã, exuberantã chiar, în directã relaþie cu substanþa
liricii sale.

Într-o cronicã Iiterarã Ia antologia La marg ineaLa marg ineaLa marg ineaLa marg ineaLa marg inea
curcubeuluicurcubeuluicurcubeuluicurcubeuluicurcubeului a poetului Ion Panait („Oglinda literarã”,     nr. 3,
2002, p. 61, Focºani) includeam ºi numele admirabilului poet
Dumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru Pricop in ceea ce numeam atunci „Paranteza
Tragicã”,     adicã spaþiile creative pe care „centrele culturale
mari” le ignorã, considerându-le incapabile sã evadeze din
minoratul artistic. Impresia aceasta se produce, scriam,
întrucât poeþii acestor zone nu mizeazã tranºant pe
autoreflecþie, pe libertatea totalã faþã de Iimbaj, ori, cum
remarca Hugo Friederich („Structura liricii moderne”) nu
„disociazã eul empiric de cel creator”. „Micul romantism”
poate fi învins, depãºit prin programe estetice moderne
radicale, dar oare trebuie învins?! Postmodernii îl reabiliteazã
ºi-l includ in texte autoreferenþiale, cum face exuberantul,
pateticul, satiricul poet Dumitru Pricop: „Ia-mi însingurarea
ºi melancolia, Domnule Cititor/ Noi murim de frumos/ niºte
pãsãri sau niºte... / comori, hai sã zic de prisos/ Numai cerul
lor, cerul Ior/ încolo, doar o simplã întâmplare/ ca un gIonþ,
ca un fulger,/ ca o lumânare/ ºtii, Domnule Cititor, în Provincie/
drumul e mai cãrunt, mai barbar/ de aceea Zeul Poeziei/ trece
rar ºi atunci ca un conte, un nobil bufon/ în caleaºcã imperialã/
Domnule Cititor - mare greºealã/ Mare greºealã/ În provincie
când treci/ trebuie sã treci/ sã te supui înneguratului blazon/
aI Pãmântului,/ cu atâtea porþi încã nedescuiate.” (PorþilePorþilePorþilePorþilePorþile
nedescuiate ale pãmântuluinedescuiate ale pãmântuluinedescuiate ale pãmântuluinedescuiate ale pãmântuluinedescuiate ale pãmântului, p.51). De fapt, empiricul (trupul)
este escaladat, absorbit de sinele profund, în mistica sa: „ïn
Marea Misticii se spune/ cã trupul meu de zeu supus/ într-o
eternã rugãciune/ se-nchinã lumilor ce nu-s... / Din alte
universuri somnul/ cu sãbiile de granit/ deschide ochiul cãtre
Domnul / popoarelor care-au greºit [...] Dacã ºi patima ºi
vina/ din smoala evilor rãsar! ïn Marea Misticii lumina/ E sacrul
lumii calendar/ Cãci moartea nu se ia la trântã/ cu-nvinºii
care n-o înfruntã.” (În Marea MisticiiÎn Marea MisticiiÎn Marea MisticiiÎn Marea MisticiiÎn Marea Misticii, p. 11) sau: „Îi ziceam

Dorului: la-I/ ºi mi-I du acolo, ºtii/ unde-s cântecele deal/ pe
viorile pustii.../ Doamne, unde sã mã-nchin/ milei Tale,
undeva/ prin acest hrisov strãin/ de Ia A pânã Ia A/ Doamne,
Tu mai poþi iubi/ drumul meu unde-o sfârºi?!” (BocetBocetBocetBocetBocet, p. 21).

În Bocet Bocet Bocet Bocet Bocet sunt atât de evidente problemele comunicãrii
poetice: „Prima voce este a poetului care-ºi vorbeºte lui însuºi
– sau nu vorbeºte nimãnui. A doua este a poetului care se
adreseazã unui auditoriu, numeros sau restrâns [...] Este
copleºit de povara lui de care trebuie sã scape pentru a obþine
o oarecare uºurare [...] îi dã târcoale un demon, demon
împotriva cãruia este nevolnic [...] ºi cuvintele, poemul ce-l
fãureºte, sunt ca o formã de exorcism pentru a alunga acest
demon [...]. Dacã vã plângeþi cå un poet este prea retoric, cã
vi se adreseazã ca ºi cum ar fi vorba de o reuniune publicã,
încercaþi sã-l ascuItaþi în momentele când nu vi se adreseazã
dumneavoastrã, ci se Iasã sã fie auzit printr-o indiscuþie”
(v. T.S.Eliot, Cele trei voci ale poeziei Cele trei voci ale poeziei Cele trei voci ale poeziei Cele trei voci ale poeziei Cele trei voci ale poeziei, SecoIuI     20, 7 (103),
1969, p. 69-72).

În sonete (în aceastã carte au numãrat 20, iar în PaharulPaharulPaharulPaharulPaharul
însângeratînsângeratînsângeratînsângeratînsângerat, Geneze, GaIaþi, 2001, sunt 85) poetul exuberant
îºi disciplineazã elanurile lirice, silindu-le sã intre în „formele
fixe”, facilitând uneori înþelegerea mesajului, a unui patetic
of, Vof, Vof, Vof, Vof, Vrancea!rancea!rancea!rancea!rancea! care-l înnobileazã: „Poate cå-n stele de demult
m-am prins/ aºa cum Vrancea în balada pinii/ i-a-ngemãnat
cu perlele luminii/ în lacrima pãstorului învins.../ Din boarea
cui sorbim din veacuri dorul? ce vãi adânci ne-au îmbrãcat
în munþi? Ce oameni tineri pier în cei cãrunþi/ gândind înalt
trecutul, viitorul.../ Sunt un Popor! Vai celui ce desfide/
alcãtuirea mea de prinþ vrâncean/ trudind în sclavul mãreþiei
sale.../ Am stele-n ochi iar lutul pe sandale/ va dovedesc cât
sunt de pãmântean/ cu suflet nasc ºi sfincºi ºi Piramide!”
(Prinþul, (Prinþul, (Prinþul, (Prinþul, (Prinþul, p.19). Alteori, poetul „se lasã sã fie auzit printr-o
indiscreþie” ºi ne tulburã: „Desigur - tradiþional,/ m-ascund
de critici ºi mulþime/ de frica unui carnaval/ ce-l port în suflet
din vechime/ Desigur - tot aºa retoric/ Pe albul foii cad în
gând/ De parcã însuºi Domnul Yorik/ M-aºteaptã Ia rãscruci
flãmând” (Icoanele din unde, (Icoanele din unde, (Icoanele din unde, (Icoanele din unde, (Icoanele din unde, p. 77).

Surprinzãtor, între atâtea texte patetice, Dumitru Pricop
este satiric, înclinaþiile sunt spre grotesc: „ªarpele-n frâu!
Uriaºul spectacol/ al cadavrului adorat [...] Sybilele, cântând
balcanic, dezbrãcate, Cu þâþeIe umbrind locul [...] despre
defunct numai bine, venerat ºi, mai ales, jelit, [...]. Fusese
un crai, fãrã     stele înalte,/ nu i-au fost poeþii dragi nicicând/
(mãscãricii aceºtia gravi...) [...] El, petreceri, cu ocarina (în
compania cântãreþiIor de bâlci” (Vãduva visului(Vãduva visului(Vãduva visului(Vãduva visului(Vãduva visului,     p. 70) sau:
„Pe veºminte ceaþa în spirale/ Ceaþa noastrã densã din
Carpaþi/ ascunzând bastarzi degeneraÆi/ documente, târfe,
baclavale/ Se cânta bucolic din cavale/ se mânca homeric:
caº, cârnaþi, ºuncã, pãstrãvi, plachie, sarmale...” (Ritualul(Ritualul(Ritualul(Ritualul(Ritualul
vânãtorilor vânaþi, vânãtorilor vânaþi, vânãtorilor vânaþi, vânãtorilor vânaþi, vânãtorilor vânaþi, p. 71). (Apostol GuråuApostol GuråuApostol GuråuApostol GuråuApostol Guråu)

Un ambasador al culturii franceze
în Vrancea

La invitaÆia revistei SaeculumSaeculumSaeculumSaeculumSaeculum, poetul francez Joël Conte
a efectuat la sfârçitul lunii mai a.c., o vizitå în judeÆul Vrancea.
Dupå primirea oficialå la Consiliul JudeÆean, distinsul oaspete
a avut, la Liceul Agricol din Focçani, o întâlnire cu elevii çi
profesorii de limbå francezå dupå care a efectuat o vizitå de
documentare în Vrancea. Cu acest prilej a vizitat Muzeul
Satului din Crângul Petreçti, Mausoleul Måråçeçti, staÆiunea
Soveja, Cascada Putnei çi RezervaÆia Cheile TiçiÆei.
Personalitate a lumii francofone, Joël Conte a fost însoÆit în
aceastå cålåtorie de cåtre traducåtorul Constantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin Frosin
çi poetul Coriolan PåunescuCoriolan PåunescuCoriolan PåunescuCoriolan PåunescuCoriolan Påunescu, cadre didactice la Universitatea
„Dunårea” din GalaÆi.


