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DE CE E IMPORTANT NUMÃRUL
SAU

ARTA DE A NUMÃRA

Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

„Spune-mi câte premii ai luat
Ca sã-þi spun cine te crezi!”

Asist ºi, din pãcate, uneori chiar particip la manifestãri
culturale de anvergurã zonalã unde, din ce în ce mai des
ºi mai insistent, primeazã cantitatea. ªi asta, începând
cu numãrul participanþilor: cu cât sunt mai mulþi invitaþi,
cu atât manifestarea e mai reuºitã (ai vãzut câþi au fost?
ºi de la… ºi de la…) Existã ºi o parte seraficã a lucrurilor,
sã recunoaºtem: marginalizaþi, loviþi din toate pãrþile,
scriitorii se simt împreunã mai siguri de ei, mai puternici,
cu un simulacru de solidaritate, dacã nu se poate altfel.
Se lanseazã cãrþi (impenetrabile ºi impermeabile), se
poartã discuþii aprinse (de flama ideii), se aduc elogii
reciproce (suportabile) ºi se împart premii (dupã buget,
coane Fãnicã!)

De aici încep semnele de mirare ºi… de întrebare!!...
Mai mult ca în alte perioade literare, autori de toate vârstele
publicã în cantitãþi impresionante, de parcã s-ar afla într-o
competiþie bezmeticã, fãrã de capãt. Dacã e posibil, anul
ºi volumul, de ce nu?! Cu scurte pauze, e adevãrat,
tocmai pentru a trãi din plin acele momente de voluptate
extaticã când norociþii autori îºi numãrã volumele cu
pioºenie, atinºi de fiorul eternitãþii atât de aproape. Cu
aproape jumãtate de an în urmã, un confrate, adânc rãnit
pentru cã fusese contestat în revista la care lucrez, m-a
întrebat indignat – retoric: „D-ta ºtii câte volume am eu?”
ªi întrucât, strivit de întrebare, nu-mi gãseam graiul, a
rãspuns tot Domnia Sa: „16 volume”. Dupã care a fãcut o
pauzã, sã vadã dacã mai respir… De respirat, mai
respiram, dar nu-mi reveneam dupã un asemenea argu-
ment. E ca ºi cum cineva ar pretinde cã e „om serios”
pentru cã are zece costume de haine ºi douã telefoane
mobile. Numai la o repede aruncãturã de ochi, peste tot
– inflaþie (de autori, de volume, premii peste premii).

Dicþionarul biografic al literaturii române, vol. I–II
(2006), al lui Aurel Sasu oferã zeci de asemenea exemple:
mã refer, fireºte, la scriitorii în activitate, pentru producþia
lor din ultimele douã decenii. Este, cum ar spune Ioana
Pârvulescu, „semnul reuºitei comunicãrii (lor) cu
prezentul”, deºi trãiesc (poate) iluzia comunicãrii cu un
viitor incert. Li se pare cã, având câte o bibliotecã în
spate (scrisã, nu cititã) îºi asigurã o posteritate liniºtitã.
Inteligenþa, oricât de optimiºti am fi, are limitele ei,
naivitatea (sã-i spunem aºa) nu are limite… în timp ºi în
spaþiu ºi nu înceteazã sã ne uimeascã.

Aminteam mai sus despre lansãrile de carte, ÎN GRUP,
LA GRÃMADÃ, cu „hei-rup”, ba unii se mai ºi supãrã cã
n-au avut „loc”, de parcã ar fi ceva de regretat! Prezentãrile

sunt, cum altfel, grãbite, chinuite, ciuntite, ca ºi cum la
hotarele þãrii s-au adunat cetele de tãtari, turci, leºi, unguri
ºi alte neamuri lacome de culturã. În anii de demult, o
lansare de carte era o adevãratã sãrbãtoare. Se respecta
un anume ceremonial, se vorbea cu mãsurã ºi responsa-
bilitate, iar – la urmã – autorul oferea autografe cu
sentimentul cã e un moment deosebit din viaþa sa. Acum
sunt prezentaþi 10–20–25 de autori într-un interval
fatalmente limitat. Sunt prezentãri repezi, lacunare ºi
superficiale, de obicei în termeni ditirambici. E, de fapt,
un alt mod de a vulgariza cartea ºi de a-i înjosi pe cei
care o fac, de a nivela ºi terfeli puþinele lucruri ce ne pot
înnobila existenþa. Altãdatã, participam la asemenea
manifestãri cu un sentiment de sfialã, astãzi o fac cu
oarecare crispare ºi neplãcere, ca un soi de obligaþie de
care nu pot scãpa. Uneori lectura cãrþilor compenseazã
sacrificiul fãcut, alteori nu.

Într-unul din capitolele cãrþii sale, Prejudecãþi literare
(Bucureºti, Editura Univers, 1999) aceeaºi Ioana
Pârvulescu întreprinde un mic studiu de „patologie
literarã”, apreciind cu mult bun simþ cã „una dintre cele
mai mari greºeli este acordarea premiilor la kilogram”, cu
prejudecata prevalenþei cantitãþii asupra calitãþii. Cu toate
acestea, prejudecata e mai vie ca oricând, devastatoare
ca o vântoasã otrãvitã de toamnã. În acest moment se
aflã în activitate mai multe filiale ale Uniunii Scriitorilor,
fiecare cu premiile sale, 40–50 de reviste cu profil cul-
tural, fiecare cu premiile sale, tot  felul de festivaluri, mai
mult sau mai puþin prestigioase, unele acordând pânã la
20 de premii ºi diplome, ca sã nu mai vorbim de penibilele
târguieli ce au loc între organizatori ºi invitaþii de marcã:
„Dacã nu primesc un premiu (consistent), nu vin”. Ce sã
facã bietul organizator? Se descurcã aºa cum poate.

Rezultatele erau previzibile: distrugerea iremediabilã
a instituþiei premiilor literare, înãlþarea unor false
piedestaluri, pe care vor urca – nu o datã – nonvalori
patentate, marea iluzie a perenitãþii pentru cei mai naivi
dintre autori. În realitate, cei mai mulþi sunt suficient de
lucizi pentru a înþelege cã – în absenþa transcendenþei în
care nu mai cred de la o vârstã fragedã – li se oferã clipa,
gloria efemerã. De ce n-ar fi suficient?! Uneori se ivesc
situaþii ce frizeazã ridicolul. Astfel, una dintre Asociaþiile
literare pentru care am o aleasã preþuire, a acordat, câþiva
ani la rând, premiul pentru prozã „Traian Olteanu!!... Am
crezut un timp cã e o farsã!... Cum sã accepþi cã un
prozator dintre cei mai modeºti cu putinþã a devenit, peste
noapte, premiu literar, alãturi de Balzac, Proust, Caragiale,
Creangã!?? „Se sparie gândul”, vorba cronicarului. Dar
ce mai e raþional ºi înãlþãtor în ziua de azi?!...
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Aº dori sã fiu bine înþeles: în principiu nu am nimic
împotriva premiilor literare, ba chiar sunt convins cã în
unele cazuri – nu prea multe – premiile sunt pe deplin
meritate. Pe ansamblu însã, înlocuirea grosolanã a calitãþii
cu CANTITATEA are efecte negative incalculabile în toate
planurile, ducând – în final – la acea confuzie regretabilã
între valoare ºi nonvaloare, un melanj dezgustãtor, pe
placul celor care suferã de neputinþã intelectualã ºi
creativã, neavând altã posibilitate de a se înscrie într-un
aºa – zis circuit al valorilor naþionale. Nu ne era de ajuns
mistica pãguboasã a „cartoanelor”, ne mai împãunãm ºi
cu premii adunate de peste tot: Adâncaþii din Vale,
Cireºica de Platinã, Goleºtii de Sus! Vanitatea gonflabilã
a unora îi împiedicã sã vadã cu adevãrat caracterul

MARIANA MIHUÞ ªI VICTOR REBENGIUC.
„O SCRISOARE PIERDUTÃ”, „HAMLET” –

CRONICA UNOR SPECTACOLE CARE N-AU EXISTAT

D.R. PopescuD.R. PopescuD.R. PopescuD.R. PopescuD.R. Popescu

eseu

derizoriu al unei asemenea situaþii acceptate de bunãvoie
ºi fãrã vreo silã.

POST SCRIPTUM

Lucrul care m-ar întrista cel mai mult ar fi sã fiu apreciat
ºi aplaudat de cãtre cei care n-au luat vreun premiu
vreodatã. Nu a fost în intenþia mea sã le alimentez
frustrãrile (reale sau închipuite), ci sã atrag atenþia asupra
inflaþiei descurajante de premii, asupra amestecului nedorit
– ºi în acest plan – între deþinãtorii merituoºi ai unor premii
literare ºi veleitarii de toate culorile ºi mãrimile care îºi
clameazã „strãlucirea„strãlucirea„strãlucirea„strãlucirea„strãlucirea” ” ” ” ” fluturând zeci de cartoane lovite
de nulitate.

Cum n-am timp (ºi nici chef!) sã-mi dau cu presupusul
despre toþi actorii de pe mapamond, voi scrie doar despre
artiºtii care au jucat în piesele mele – ºi pe care aº fi
dorit sã-i vãd jucând ºi în scrierile altora (bunãoarã în –
hm! – textele domnilor Caragiale, Shakespeare etc.). Voi
scrie – deci! – ºi despre câteva spectacole (virtuale!) pe
care aº fi dorit (teoretic!) sã le pun în scenã.

Sã ne reamintim: scrisoarea pierdutã de coana Zoiþica
declanºeazã un cutremur carnavalesc în Babilonul calm,
mic burghez, patronat de venerabilul ºi stimabilul ei con-
sort încornorat, neica Zaharia Trahanache. Un petic de
hârtie aduce în prim plan pânã ºi furtul strãmoºesc al
drapelelor! O, steagul þãriºoarei, puicusorule, furat de
poliþia românã, prin reprezentantul ei încercat, Ghiþã
Pristanda! O, sã ºterpeleºti cu deplinã candoare simbolul
patriei chiar din sediile instituþiilor destinate sã se bucure
de fâlfâitul acestui însemn sacru? O, dar asta e floare la
ureche faþã de revoluþia ivitã în vocabularul monarhului
local al gazetãriei, domnul Caþavencu! ªi astfel onorabilii
ºi stimabilii cetãþeni ai târgului de la poalele muntelui
necunoscut se metamorfozeazã în lei-paralei! Tot gunoiul
ancestral este scos la suprafaþã! Disputa politicã se
ascute – ºi dãi ºi luptã!… O altã scrisoare pierdutã, în
Olimpul zis Bucureºti, are darul (ºi harul!) miraculos de a
reda aparenþa unui Babilon stabil!… Zbuciumul coanei
Zoiþica n-a trecut dincolo de lacrimile ei fierbinþi, astfel
cã posibila tragedie a triunghiului conjugal echilateral –
care-l cuprindea, fireºte, ºi pe Tipãtescu, prietenul cerbului

soþ! – se transformã într-o comedie dansantã, fiindcã, în
final, dupã ce se comandã „Muzica! Mizica!”, participanþii
la acest carnaval domestic ºi politic se vor prinde în hora
înfrãþirii naþionale, garnisitã cu pupãturile de rigoare – ºi
vor valsa, apoi, care cu care… Coana Zoiþica va deschide
balul învingãtorilor în braþele soþului cu podoabe pe þeastã,
apoi va trece în mâinile vânjoase ale lui Tipãtescu, pentru
ca patul în triunghi echilateral sã rãmânã ce-a fost!…
Apoi coana Zoiþica va dansa cu Agamiþã, craiul fost
cândva Agamemnon, cu Farturidi, Caþavencu,
Brânzovenescu… Desigur, aceºtia, în elanul fericirii
electorale, vor dãnþui ºi unul cu altul, Caþavencu în braþele
lui Trahanache, Agamiþã în braþele lui Pristanda, adicã
prezentul cu viitorul, Cetãþeanul turmentat va dansa cu
oricine etc. În veselia cu mese întinse, împãrãteºti, din
grãdina lui Trahanache, Coana Zoiþica – Mariana Mihuþ,
dansând cu poporul de lux din Babilonia carpato-
dunãreanã trebuia sã se resfeþe la pieptul tânãr ºi ferice
al viitorului prefect, Tipãtescu – Victor Rebengiuc, întru
întronizarea caracterelor de piaþã în preafericitul Babilon.

Victor Rebengiuc, în Bascã („Mormântul cãlãreþului
avar”) era memorabil: un amestec de poltronerie ºi hu-
mor, un gângav la minte, de la naturã, dar devenit lucid al
dracului faþã de propriile sale interese, pe creºtet cu o
bascã – fes! – mereu în schimbare, ca vântu-n zbor!

Dar pe Victor Rebengiuc (încã!) îl vãd strãlucitor în
Hamlet-Prinþul care, în afarã de miresmele florale ale
Ofeliei, n-a simþit mirosul altei fãpturi feminine!
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Iatã-mã – ciudat! – încercând sã schiþeze cronica unui
alt spectacol ce n-a existat, cu un actor care ar fi putut fi,
virtual, întruchiparea Prinþului danez! A fi sau a nu fi e o
întrebare pe care Prinþul ºi-o pune – ºi nu e o acceptare
a… renunþãrii la sine. Nu, el nu considerã cã sinuciderea
ar fi o demnitate ce nu poate fi întâlnitã decât la om, ºi
niciodatã la dobitoace!… Hamlet era încrezãtor în puterea
minþii sale. ªi – de ce nu? – þinea cont de îndemnurile
Apostolului Pavel cãtre Epheseni: „Iar desfrâu ºi orice
necurãþie ºi lãcomie de avere nici sã se pomeneascã,
între voi… nici un desfrânat sau lacom de avere… nu are
moºtenire în împãrãþia lui Hristos… Sã nu fiþi pãrtaºi la
faptele cele fãrã de roadã ale întunericului”…

Iar Ofelia – Mariana Mihuþ! – nici vorbã sã se sinucidã,
în disperare, aruncându-se în apele râului, cum poate ar
fi procedat o junã speriatã de psihoza menstrualã… Nu,
Ofelia îºi trãieºte cu aproape vrãjitã candoare nebunia,
iar moartea ei este duioasã, printre flori, ca a unei roze
ce se stinge calmã, aflatã dincolo de orice durere. Asta
este tragedia Ofeliei: epuizarea unei energii inocente,
sfârtecarea ei de cãtre tulburarea lumii ce ºi-a ieºit din
þâþâni!

Dar sã ne apropiem de Silvia-Mariana Mihuþ din „Aceºti
îngeri triºti”. În logica rigidã a concretului social, mica
biografie a Silviei-Mariana Mihuþ þine cont de un fel de
dialecticã subiectivã, în care miºcarea în suflet punea
frumosul în faþa conºtiinþei, laudã aducând iubirii ce a
fãcut-o sã fie om ºi nu animal.

În „Aceºti îngeri triºti”, în „Mormântul cãlãreþului avar”
ºi în „O batistã în Dunãre” limitele libertãþii actriþei Mariana
Mihuþ faþã de textele interpretate erau elastice, ea
rãmânând mereu Mariana Mihuþ, deºi mereu era altcineva!
Încerc sã cred, pornind de la talentul Marianei Mihuþ, cã
divinitatea din oameni numai actorii ne-o pot dezvãlui,
cãci, altfel, dupã cum se ºtie ºi dupã cum ne spune ºi
apostolul Ioan, pe Dumnezeu nimeni nu l-a vãzut
nicicând.

2

Anca Neculce-Maximilian ºi Ion Fiscuteanu, Ana
Szelles ºi Heya, Cornel Dumitraº ºi Mariana Mihuþ, Dana
Dogaru ºi Horaþiu Malaele, precum ºi alþi „îngeri” de la
Timiºoara, Oradea, Botoºani, Ploieºti, Arad etc. au arãtat,
pe scenã, cã unii patroni sociali îºi gãsesc alinarea,
înþelegerea ºi alienarea în lunga agonie a puterii lor fic-
tive, însã energiile centripete ºi centrifuge ale fenomenelor
sociale strâmbe ºi reci nu pot, totuºi, transforma niºte
tineri inocenþi în îngeri fãrã nicio semnificaþie luminoasã.
Burzuluiala îngerilor împotriva decrepitudinii laice a fãcut,
în timpul Rezoluþiei din Decembrie, ca interpretul lui Ion
sã descindã din scenã în stradã, la Arad, ºi sã ajungã –
culmea ironiei! – perfect! Ulterior, însã, îngerul de pe
Mureº s-a cãlugãrit! Doamne, nu mi-am putut închipui
niciodatã cum poate arãta un înger-cãlugãr!

Revenind la Mariana Mihuþ – ºi la Maria, matricea
vieþii (în „Mormântul cãlãreþului avar”) – pot apune cã
uriaºul talent al actriþei a reuºit sã convingã spectatorii
cã tragedia realã a oricãrei fiinþe nu este chiar un nimic în
aceastã lume!

În „O batistã în Dunãre”, Mariana Mihuþ a fost
fulminantã, devastatoare! Alãturi de Leopoldina Bãlãnuþã,

Raluca Zamfirescu, Ileana Stana-Ionescu, Rodica
Popescu-Bitãnescu, sub bagheta magicã a grozavului
Ion Cojar, Mariana Mihuþ cãuta o legitimare în istorie,
fãrã sã-ºi dea seama cã istoria nu legitimeazã ºi nu se
reîntoarce niciodatã pentru nimeni… Într-o veselã ºi
involuntarã aºteptare a morþii, optimismul roz al luptãtoarei
retorice din tinereþe se trezeºte alãturi de victimele
trecutului sãu – adevãratele sale prietene, totuºi, care nu
de puþine ori ºi-au dus zilele într-o umilinþã feluritã! Iatã-
le egale, în sfârºit, în faþa clipei celei din urmã – în salonul
morþii demonice ºi iraþionale!…

Te poþi întreba de unde vine combustia fenomenalã
ce dã autenticitate rolurilor interpretate pe scenã de
Mariana Mihuþ, din spaima actriþei cã aceste personaje-
persoane pot fi absorbite ºi nimicite de lumea în care îºi
duc anii, lunile ºi clipele, sau din nepãsarea faþã de
þâfnoasele mode teatrale ce se considerã singurele prin-
cipii estetice?… Ei, boieri dumneavoastrã, sunt destule
principii morale care ºi-au pierdut autonomia, înghesuite
de acþiunile raþionale ale culturii comerciale. Comerþul cu
arta e pretenþios, nu se mulþumeºte cu banii produºi, din
care-þi dã o cotã, vrea în plus sã-þi ia ºi sufletul… ªi þi-l
ia! Industria culturalã are legi irefutabile! Într-un spectacol
cu pupãturi vinovate, artistul trezorier Iuda n-a dat  o religie
pe 30 de arginþi? Iuda este primul mare actor care a
inaugurat ºi definit comerþul drept un spectacol al
conºtiinþelor vândute.
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JURNALUL POEMELOR

Liviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan Stoiciu

(N.A.: Poemele îºi aleg aici zilele de jurnal. Zile în
care poemele au fost scrise. Poeme rãmase în sertar,
originale, nepublicate niciodatã, nicãieri. Sunt tot în anul
19871987198719871987, în 19 februarie am împlinit 37 de ani, locuiesc la
Focºani ºi sunt bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã
Vrancea, se lucra ºi sâmbãta)

Sâmbãtã, 28 martieSâmbãtã, 28 martieSâmbãtã, 28 martieSâmbãtã, 28 martieSâmbãtã, 28 martie

Dupã ora 7 nu mai pot sã dorm, ba Laurenþiu, fiul, are
o problemã, ba soseºte Relu (fratele soþiei, pensionat de
boalã) sã facã englezã cu nepotul lui (ºi are un succes
nebun, Laurenþiu ia ºi azi nota 10 la englezã, nu ne vine
sã credem), ba sunã telefonul, ba urlu la copii de deasupra
apartamentului nostru sã înceteze cu balamucul – în plus,
te sufoci, e un miros irespirabil de carbid, se sudeazã
undeva la bloc (în Strada Bucegi, la intersecþia cu Strada
Brãilei), e prãpãd… Dar nu mã las, rãmân în pat pânã la
ora 11, sunt în zi liberã. Îi mulþumesc lui Relu cã a venit
(aflu cã Memi, mama lui ºi a Doinei Popa, a cãzut de
douã ori în faþa bisericii azi, ce semn o mai fi ºi ãsta?),
Laurenþiu pleacã la ºcoalã. Mã îmbrac, plec ºi eu în oraº
(Doina e la serviciu): iau de la Cuptorul de Aur douã pâini
de 8 lei bucata (noutate), fãrã cartelã, caut pompã de
bicicletã, apoi, degeaba, caut ºi macaroane, nici
pomenealã… Trec pe la „Olga”, respir uºurat, a ieºit bine
la inventar, temerile mele cã-ºi pierde slujba ºi nu mai
am de unde sã cumpãr nimic pe sub mânã au fost in-
utile… Caut tot oraºul presã la zi, numai pe sub mânã
gãsesc sã cumpãr Magazin ºi Suplimentul Fotbal, pe
care le iau de regulã sâmbãta ºi pe care le arunc dupã ce
le citesc. Cumpãr douã pungi de mere (17 lei) ºi douã
pungi de fidea (14 lei). Sosit acasã, gãsesc la cutia poºtalã
un plic ºi… din acest moment se opreºte în loc roata
zilei! Pur ºi simplu de aici înainte, pânã la culcare, mã
voi chinui, gata sã-mi dea lacrimile! Sunt cu nervii la
pãmânt… Soseºte ºi Doina acasã, nu-i dau scrisoarea
primitã de mine de la Editura Eminescu, dar îi spun despre
ce e vorba: îmi va respecta supãrarea (ºi suferinþa, cã
sufãr efectiv fizic, am o stare de rãu generalizatã), pentru
asta îi rãmân îndatorat… Ce sã fac azi sã uit, cât de cât
de vestea rea primitã? Fac în sufragerie curãþenie în
amãnunt. Dupã care stau cu ochii pe pereþi imediat dupã
ce se terminã programul la televizor la români ºi la
Chiºinãu (ora 15.30). Doina a început corectura cãrþii ei
abia dactilografiate, stã în dormitor (asta, dupã ce a fãcut
curat aici ºi în camera copilului, pe holuri ºi în bucãtãrie,
rapid, dupã ce am mâncat împreunã ºi dupã ce a pus
fasole la fiert). Mã hotãrãsc sã mã pun la birou ºi sã

scriu pe furiº un poem de la ora 16! Pânã la ora 16.40 îl
ºi transcriu:

Are calitãþi antidepresiveAre calitãþi antidepresiveAre calitãþi antidepresiveAre calitãþi antidepresiveAre calitãþi antidepresive

un boboc de magnolie pompând aerul în
puþul

vremii, cu
ajutorul unor foale uriaºe, prin þevi de lemn:

în
puþ, unde se bat între ele
particulele
ce aduc informaþii despre viitor
în prezent…

Un boboc de magnolie care se pregãteºte
de pe

acum sã coboare în cealaltã
parte a anului, în împãrãþia celor

neîntâmplate
încã, a celor moarte care vor
învia: îºi
parfumeazã batista, îþi pune cercei de

smarald,
se înfioreazã erotic ºi rãspunde
tuturor întrebãrilor
ce-i vin în minte cu buzele strânse. Înãlþat

pe vârf,
pentru a vedea dacã nu cumva
locuieºte cineva de sex opus dincolo de

ziduri, cu

influenþe vãtãmãtoare. Îºi suspendã
procesul de gândire.
Îºi întoarce auzul cãtre cer…
Un boboc de magnolie, care are calitãþi

antidepresive:
stã acum pitulat ºi aºteaptã…

Poemul scris acum n-a avut darul sã mã calmeze,
din contrã. Sentimentul zãdãrniciei, cã ar trebui sã mã
las de scris… Soseºte Laurenþiu fericit, a primit totuºi

registrul LIS
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nota 10 la englezã – pleacã la cinema. Vine o colegã de
serviciu de-a soþiei la noi, nu vreau s-o vãd. Cu spatele
întins pe canapea, aþipesc prostit, pânã mã ia frigul, mã
mut în dormitor ºi mã culc sub plapumã. Apare acum
„cititorul de contor electric”: am depãºit cu 22 de kilowaþi
norma de 47, ce ne va mai aºtepta? Pus pe picioare,
citesc din proza cu care a debutat editorial Gh. Neagu,
sunt în neregulã… Deschid televizorul, Nicocea (Nicolae
Ceauºescu) a plecat în Angola, în România e serbatã
suirea lui la tron. Film, „Ediþie specialã”, cu H. Bogart,
captivant: uit pentru o clipã de mizeria condiþiei mele.
Laurenþiu va pleca la Sud, îi e dor de bunici. La ora 23
mã aºez la birou ºi scriu aici, în registrul-jurnal. Afarã,
aceeaºi mohorealã, 5 grade C. Am douã afte bucale
dureroase: cea de pe limbã mã face sã nu pot vorbi! Am
o stare generalã proastã. Doina se culcã la 23. De la
miezul nopþii citesc poezie latino-americanã: fac orice
sã-mi distrag atenþia de la plicul sosit azi. Mã culc dupã
ora 1 (de fapt, dupã ora 2, în noaptea asta de sâmbãtã
spre duminicã ora 0 devine ora 1).

Iatã, pentru a câta oarã nu mã învãþ minte: niciodatã
parcã n-am primit o loviturã mai directã… Ca un fãcut,
se rãzbunã iar condiþia mea. Sãptãmâna asta (probabil
presimþind vestea primitã azi, în plic, de la Editura
Eminescu) am fãcut mare caz cã sunt… „scriitor” (deºi
nu existã o asemenea profesiune în nomenclatorul de
meserii, dar scriitorul român profesionist existã) ºi am
cerut sã fiu respectat ca atare la locul de muncã (am,
totuºi, trei cãrþi ale mele de versuri publicate, ba chiar
una e premiatã de Uniunea Scriitorilor)! Directoarei mele,
Liliana Zaharia i-am atras atenþia cã vrea, nu vrea, eu
sunt un scriitor ºi normal ar fi sã se þinã cont de situarea
mea socialã ºi sã nu mi se mai scoatã ochii cã întârzii
jumãtate de orã sau cã lecturez un ziar la Biblioteca
Judeþeanã Vrancea! Sã nu uite cã am fost angajat aici
prin concurs ºi de pe poziþie de scriitor… Scriitor nevoie
mare! Ba chiar ºi lui Grigore Leaua, instructor la Comitetul
Judeþean de Culturã ºi Educaþie Socialistã (CJCES)
Vrancea i-am strigat cã nu accept sã fiu bãgat în nici o
comparaþie, când la mijloc e vorba de un activist politic!
Eu sunt scriitor independent, i-am spus, ºi nu fac
politicã… Ba, cu o sãptãmânã înainte, ºefei CJCES
Vrancea, Georgeta Carcadia, nu mã ruºinam sã-i sugerez
cã, totuºi, chiar dacã eu sunt considerat ultimul om din
literatura vrânceanã, sunt un scriitor ºi aº merita un
tratament pe mãsurã, odatã ce toþi ceilalþi scriitori vrânceni
sunt rãsfãþaþi de soartã… Aºadar, sunt scriitor! Scriitor
pe naiba! Sunt scriitor, îmi impresionam eu naivii mei
ºefi (vorba vine, cã nu-i impresionam deloc) pe 24 martie
1987 la Focºani, când la Bucureºti se… dactilografia o
scrisoare de la Editura Eminescu (pe care am primit-o
azi, recomandatã ºi cu confirmare de primire; poºtãriþa
nu s-a deranjat sã urce la etajul doi, unde locuiesc, a
semnat ea în locul meu ºi bine a fãcut). O scrisoare
semnatã de directorul Editurii Eminescu, Valeriu Râpeanu
ºi de redactorul Aurelia Batali cã, din care am aflat cã,
de fapt, nu sunt nici pe departe un scriitor! Nu sunt un
scriitor, ci doar un închipuit… Cã n-am umor, ºtiu, dar cã
nu sunt scriitor… Asta, în timp ce Doina Popa, soþia, nu

mai înceta sã-mi atragã simpatia, susþinând cã eu pe tot
ce pun mâna ºi scriu… Vai de capul meu! Doina: cã sunt
inconfundabil ºi când scriu o epistolã, darmite când scriu
poezie sau prozã, cã am pe dracul în mine… Ei bine,
iatã, „documentul” (scrisoarea de la Editura Eminescu)
vorbeºte: dupã ce începutul acestui an a fost diabolic,
am parte începând de azi ºi de o coborâre în Infern…
Dupã ce soþioara mea scumpã m-a îmbolnãvit de nervi
cu hachiþele ei, dupã ce Mircea Ciobanu (redactor la
Editura Cartea Româneascã) mi-a trasat sarcinã sã vin
de urgenþã sã iau romanul meu „Grijania” din editura lui
cã nu mai are ce face cu el (existând în portofoliu nu ºtiu
ce referat suspect, probabil am fost declarat „duºman al
poporului”), poftim, vine ºi vestea de sfârºit pentru
„Romanul basm”, subintitulat „Trup ºi Suflet”… (Nota LIS-
2009: ambele romane, „Grijania” ºi „Romanul basm  /
Trup ºi Suflet”, scrise în 1984 ºi 1986, n-au putut sã
aparã decât dupã 15 ani, în 1999 ºi 2002, când mi-am
amintit cã le am în sertar, editurile Paralela 45 ºi Dacia
propunându-mi sã le public; pânã la Revoluþie n-am putut
sã le tipãresc, fiind pus la zid de „referatele” habar n-am
cui; din pãcate, am scãpat din vedere sã mã interesez,
sã aflu exact ce s-a întâmplat cu ele când au fost pre-
date la editurile Cartea Româneascã ºi Eminescu…
Scrisoarea primitã de la Editura Eminescu pe 28 martie
1987 a fost jignitoare, îmi pare rãu cã am rãtãcit-o, sã o
dau publicitãþii. Dupã Revoluþie, directorul Editurii
Eminescu, Valeriu Râpeanu (istoric literar, înalt activist
PCR-Securitate) a fost alungat, au venit în loc director
Eugen Negrici ºi Mircea Ciobanu, iar redactorul Aurelia
Batali mi-a cerut de câteva ori scuze pentru „incidentul”
cu scrisoarea ºi nepublicarea „Romanului basm”,
repetându-mi cã „vremurile ideologice” au fost de vinã. În
contrapondere, Aurelia Batali mi-a solicitat o carte pe care
ea sã mi-o redacteze. Bineînþeles, politicos, fãrã sã-mi fi
trecut însã supãrarea, i-am dat o carte de versuri scrisã
pânã la Revoluþie, care avea sã  primeascã inclusiv
Premiul Academiei Române, intitulatã „Singurãtatea
colectivã”, în 1996, o carte întârziatã atunci ani la rând
de „cenzura economicã postcomunistã” instalatã rapid
la Editura Eminescu; editurã fãrã noroc, pusã pe linie
moartã dupã „privatizare”, azi dispãrutã din peisaj)

Duminicã, 29 martieDuminicã, 29 martieDuminicã, 29 martieDuminicã, 29 martieDuminicã, 29 martie

Orã de varã începând de astã noapte: ora 0 a devenit
ora 1. Nu prea am parte de somn, visez urât, mã trezesc
mereu: unde o sã ajung cu starea mea actualã
sufleteascã? O sã ajung departe, cu siguranþã: la colþ
mã aºteaptã numai surprize neplãcute, puºcãrie politicã,
spital de nebuni, minã de ultim om… Sunt profund afectat
de scrisoarea de la Editura Eminescu, care-mi îngroapã
„Romanul basm”, chiar dacã nu vreau sã recunosc,
subconºtientul e dat peste cap. Doina corecteazã în
continuare, de la trezire, filele dactilografiate la „Ca
frunza-n vânt”: pânã se hotãrãºte sã vinã lângã mine ºi
nu mã lasã pânã nu… „Dc”. Mã pun pe picioare ºi mã
spãl cu apã încãlzitã pe aragaz. Mãnânc, apoi stau cu
Doina la televizor prostit pânã la ora 14.45, e duminicã,
nu? Scrisoarea de ieri îmi face rãu în continuare, de ce a
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trebuit sã fiu în asemenea hal desfiinþat? Doina se retrage
la ea în camerã (în dormitor), eu mã aºez în sufragerie la
birou ºi… scriu un poem! Slavã cerului, mã rãzbun ºi eu
pe prostia mea cum pot, scriind versuri de la ora 15 la
15.45 (timp în care transcriu poemul), deranjat de soþie
ºi de copil, sosit de la bunicii lui, din „Sud”:

ªªªªªapte pãcateapte pãcateapte pãcateapte pãcateapte pãcate

hiberneazã, ia te uitã: mândria, invidia,
mânia,

lenea, avariþia, lãcomia,
desfrânarea. Le numeri: ºapte. Plus
ziua bunã, care va veni. Va veni ziua bunã

ºi
pentru tine, dacã nu se va sinucide:
fii plin de speranþã,
ziua bunã hiberneazã ºi ea, deocamdatã
e înnãmolitã.
Înnãmolitã pe undeva, iar firele de iarbã,

care i-au
crescut pe spinare, printre
adânciturile pline de scoici de apã dulce, te-

ar
putea gâdila la nas…

Cum sã nu te ispiteascã ziua
bunã, care te va umfla de entuziasm: e iar

pe val,
n-o simþi? E pe aproape, nu-i asculþi
muzica lanþurilor? Datã cu
slãninã sã capete luciu, e gata sã te treacã

podul.
Podul acoperit cu aramã? Ce caraghioasã
e, ce piticã… Ai

grijã, în timpul reconstrucþiei, cu anii,
aºteptând

ziua cea bunã, unii
se feresc sã nu li se îngroape
umbra… Îþi

e inima îngãlbenitã azi, suspini: ºapte
pãcate, pe

toate le ai, ele hiberneazã
în tine, într-un fel sau altul, dar unde e ziua
bunã? Nu vine? Strigi
iar: ziuã bunã, care-i slujeºti pe zei,
slujeºte-mã ºi pe mine…

Mã relaxez. Citesc din revistele Astra ºi România
literarã (mã revoltã de-a dreptul provocarea cu manifestul
ce circulã în strãinãtate pentru recucerirea Ardealului de
cãtre unguri! Titus Popovici reacþioneazã cu adjective
pe mãsurã). Facem „baie generalã”  (întâi Doina, apoi eu)
la lighean cu apã încãlzitã pe aragaz în cazanul mare:
nici ieri, nici azi nu avem apã caldã la robinete, iar „se
lucreazã”, cicã, la blocul nostru. Laurenþiu stã pânã la
ora 19 pe afarã: e prima oarã când iese anul ãsta cu
bicicleta (bicicleta avea roþile dezumflate; i-am dat o sticlã
cu vin sã meargã cu ea la cineva la punctul termic 44,
sã-i umfle roþile)… La televizor, un film surprinzãtor
spaniol: „Ultimul bal”. De la 22.30 la 12 noaptea mã ocup
de Laurenþiu: botanicã ºi dirigenþie, are de rãspuns la
vreo 13 întrebãri politice, of… Aflu cã Nicolae Balotã a
rãmas ºi el în Franþa! Citesc ºi azi din proza lui Gh. Neagu
(obligaþie). Mã culc dupã 1.

Ce sã mai fac? Scrisoarea de ieri mi-a adus un nou
sfârºit pe tapet… O întreb pe Doina Popa: „ce sã faci,
aºtepþi”. Repetã sfatul meu dat celor ajunºi la ananghie:
sã lase timpul sã rezolve ceea ce tu nu poþi rezolva…
Doina e fericitã de corectura pe care o face ºi azi la al
treilea roman, care e mult mai bun decât cel de-al doilea
roman al ei, îmi mãrturiseºte. Are toate motivele sã fie
tandrã cu mine ºi sã mã… înþeleagã, fireºte… (Nota LIS-
2009: sunt pasaje în jurnal pe care nu le pot reda aici, e
alegerea mea, pãþesc asta permanent, mã autocenzurez,
nedorind sã lezez orgoliul nimãnui, deºi nu mi se pare
normal; aceasta e problema jurnalelor mele „imprudent
de sincere”, pe mine mã pot face praf, sã-mi dau de gol
toate consideraþiile neconvenabile personale de la un
moment dat, dar nu pot sã public judecãþile mele nega-
tive subiective conjuncturale la adresa altuia; probabil cã
ar trebui într-adevãr publicate jurnalele „aºa cum sunt,
fie ºi nedrepte” numai dupã moartea autorului; sau ºi dupã
moarte trebuie avutã mare grijã, sã nu se atenteze la
imaginea celor pomeniþi în jurnal, rãmaºi în viaþã? În acest
sens, ce e de fãcut, nu se pot publica jurnalele decât
selectiv? Nu pot sã uit reacþia durã, iraþionalã a scriitorilor
la jurnalele incomode ale lui Paul Goma, mai viu azi ca
niciodatã. Sau la paginile de jurnal ale lui Eugen Barbu,
dupã ce Eugen Barbu a murit, apãrute chiar în paginile
revistei Pro Saeculum… Existã norme deontologice în
acest sens? Întreb, fiindcã suntem pe teren minat literar,
jurnalul unui scriitor în sine fiind un document literar, deci
„de ficþiune”, relativizat, de regulã absolvit de acuzaþii de
calomnie sau insulte) Am un suflet atât de negru, cã nici
nu mã mai intereseazã viitorul apropiat: 1988 va fi un an
fatal pentru mine? Aºa mi s-a ghicit sau aºa mi l-am
programat eu? Anul ãsta îmi pregãtesc sfârºitul: probabil
voi strica tot ce am înãlþat pânã acum, de la „un nume în
literaturã” (nu conteazã cã e trecãtor), la a avea o familie!
Ãsta e blestemul meu, sã o iau mereu de la capãt: sunt
la mare ananghie. Sã ai doi „copii de hârtie” pe moarte (în
manuscris definitivat, dactilografiat, romanele „Grijania”
ºi „Trup ºi Suflet”) într-un an, cu diagnosticul dat în trei
luni din 1987 doar, e disperant. Sunt blocat, nu mai vãd
nici o ieºire.

(5 februarie 2009. Bucureºti)
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Intratã în hotarele strãmoºeºti dupã Unirea din 1918,
Bucovina, cu zestrea ei materialã, umanã ºi spiritualã,
se-nscria într-un ritm sigur ºi rapid în procesul de întregire
a neamului românesc, preluând modele de la centru spre
a-ºi întemeia instituþii administrative, economice ºi
culturale care, ulterior, unele, deveneau repere valorice
de interes naþional.

Cernãuþii, al treilea oraº al României întregite, din
punctul de vedere al numãrului de locuitori, aºezaþi într-o
extremitate nordicã, trebuiau dotaþi ºi cu o instituþie
culturalã de mãrimea unui Teatru Naþional, pentru a
menþine în vigoare ºi a cultiva ideea naþionalã într-un
teritoriu înstrãinat de secole de matricea româneascã. În
oraº exista un splendid teatru construit de arhitecþi
austrieci în secolul al XIX-lea, în acelaºi stil cu teatrul
din Cluj-Napoca. Pluºul fotoliilor din stal, al lojilor, al
draperiilor era de culoare grenat. Sala avea douã rânduri
de loji, iar deasupra lor se aflau balcoanele 1 ºi 2, Cortina,
din acelaºi pluº grenat, marcatã ºi de ciucurii aurii, se
deschidea de la mijloc spre lateral. De plafonul ornat în
bronz ºi alb atârna un imens candelabru de cristal ce-ºi
aprindea sau stingea luminile în trepte.

În anul 1919 cetãþeanul german Wilhelm Popp, om de
afaceri ºi manager cultural, încheiase un contract (valabil
pânã la 31 martie 1925) cu Primãria oraºului Cernãuþi
prin care închiria acel teatru orãºenesc. Devenit proprietar,
W. Popp acorda prioritate spectacolelor susþinute de
trupele strãine în beneficiul publicului de limbã germanã,
neglijând cerinþele de culturã ale publicului românesc,
dornic sã audã pe scena bucovineanã cuvântul românesc
dupã ani de ocupaþie imperialã. Publicul românesc era în
continuã creºtere, fiind format din tineri, în special
studenþi. Nemulþumirile studenþilor, acumulate în timp,
se vor transforma în violenþã când, în seara zilei de 31
decembrie 1921, vor fi împiedicaþi sã-ºi desfãºoare un
spectacol în limba românã pe scena teatrului cernãuþean.
În cursul nopþii ºi-n ziua de 1 ianuarie 1922 vor avea loc
revolte studenþeºti, soldate cu vãrsãri de sânge. Spre a
tempera pornirile studenþeºti, punând capãt vãrsãrilor de
sânge, va interveni rectorul Universitãþii cernãuþene, Max
Hacman, care semneazã pe tabla de la Universitate
urmãtorul apel:

„Studenþi, incidentele regretabile de la Teatrul
orãºenesc au produs profunde tulburãri în sufletele
noastre. Regretãm cã, într-o chestiune de ordin cultural
ºi patriotic, s-au putut produce ºi violenþe de tot felul. Vã
invitãm cu toatã insistenþa ca sã pãstraþi din parte-vã

90 DE ANI DE LA UNIREA BUCOVINEI
CU ÞARA-MAMÃ

ÎNCEPUTURILE TEATRULUI NAÞIONAL DIN CERNÃUÞI

Nicolae HavriliucNicolae HavriliucNicolae HavriliucNicolae HavriliucNicolae Havriliuc
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cea mai desãvârºitã ordine, dând respectul cuvenit legilor
ºi autoritãþilor. Vã asigurãm cã din partea rectoratului se
va face totul spre a stabili responsabilitãþile ºi pentru ca
celor vinovaþi sã li se aplice sancþiunile  cuvenite!”

Adunarea popularã þinutã duminicã, 1 ianuarie 1922,
în sala teatrului orãºenesc, la care participã forurile
universitare, studenþii, reprezentanþii publicului românesc,
edilii oraºului, va adopta un manifest al grupului de
studenþi, propunându-se ca Teatrul orãºenesc sã
primeascã numele de Teatru Naþional, iar pe scena
acestuia sã se joace piese în limba românã. În sprijinul
dezideratelor studenþeºti se pun bazele „Societãþii pentru
înfiinþarea unui teatru românesc în Bucovina”, devenitã
apoi „Societatea Teatrului Naþional din Cernãuþi”. ªi tot
atunci s-a hotãrât ca W. Popp sã dea spectacole pe scena
Teatrului Naþional din Cernãuþi pânã la 31 august 1923
pentru a nu supune autoritãþile cernãuþene la o despãgubire
faþã de acesta.

Deschiderea oficialã a Teatrului Naþional din Cernãuþi
are loc la 1 februarie 1922 când se reprezintã piesa
„Vlaicu-Vodã” de Al. Davilla în interpretarea actorilor de
la Teatrul Naþional din Iaºi,  condus de Mihai Codreanu
(la îndemnul lui Alexandru Mavrodi, director general al
teatrelor din minister). Bucuria deschiderii unui teatru în
limba românã la Cernãuþi va fi atât de mare, încât regizorul
V. Cuzinschi, actorii Aurel Ghiþescu, Sorana Þopa, Lucia
Braborescu vor fi opriþi de public pe stradã, îmbrãþiºaþi ºi
aplaudaþi. Cu acel prilej teatrul orãºenesc din Cernãuþi
iese de sub tutela Primãriei cernãuþene ºi trece sub
administraþia Ministerului Artelor ºi Cultelor (de unde îi
vin ºi subvenþiile), primind numele de Teatru Naþional (cu
menþiunea cã pe scena teatrului vor juca ºi trupele strãine
aduse de W. Popp, dar numai pânã la expirarea
contractului pe care acesta îl avea cu Primãria).

Iniþial, pe scena Teatrului Naþional din Cernãuþi, în
timpul primului directorat al prof. univ. Constantin Berariu,
s-a organizat o „stagiune de operete” (Campania lirico-
dramaticã N. Leonard) cu scopul de a îndrepta publicul
spectator cãtre sonoritatea cuvântului  românesc prin
puterea cântecului. Apoi au urmat aºa numitele „stagiuni
de toamnã” ale Teatrului Naþional din Cernãuþi cu
participarea Teatrelor Naþionale din Bucureºti, Iaºi,
Chiºinãu, Craiova. La acestea se adaugã reprezentaþiile
extraordinare ale unor campanii particulare de teatru din
Bucureºti (Compania Bulandra - Manolescu - Storin,
Compania Tãnase, Teatrul „Regina Maria etc) sau ale
Operei din Cluj-Napoca. Nelipsite au fost ºi trupele strãine
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din Austria, Germania, Rusia, Polonia etc. Pentru publicul
de etnie germanã, Compania de teatru W. Popp a organizat
turneul Erny Jolan cu operetele „Regina carnavalului” ºi
„Mazurca albastrã” sau turneul Wilhelm Klitsch cu piesele
„Egmont” ºi „Amorul”. Aºadar, aflat sub jurisdicþia statului
român, Cernãuþii s-au dovedit un spaþiu al conexiunilor
interetnice.

În consiliul de administraþie al „Naþionalului”
cernãuþean, de la sfârºitul anului 1924, s-a consemnat
închiderea stagiunii de toamnã a teatrului (21 decembrie
1924), la care ºi-au dat concursul teatrele naþionale din
Bucureºti ºi Iaºi. Cu acele fericite ocazii, pentru publicul
românesc ºi minoritar, au avut loc 45 de reprezentaþii (25
de premiere) din literatura originalã jucându-se 10 piese.
ªi totuºi, stãruia (ca o prioritate) în activitatea directorului
Constantin Berariu ºi a edililor oraºului, dupã seria de
spectacole reprezentate cu succes în faþa publicului iubitor
de teatru, nevoia întemeierii unui corp artistic autohton
stabil ºi a unei stagiuni permanente la Teatrul Naþional
din Cernãuþi.

Anul 1915 se va dovedi generos cu scena cernãu-
þeanã, fiind încãpãtor pentru numeroasele ºi variatele
evenimente artistice ce au conlucrat creator în vederea
nãzuinþelor scontate. Plin de evenimente a fost anul chiar
din prima lunã. Teatrul Naþional din Chiºinãu (inaugurat la
16 octombrie 1923, director Ludovic Dauº, director artis-
tic V. Leonescu) soseºte la Cernãuþi pe 6 ianuarie 1925
ºi va reprezenta în zilele ce vor urma spectacolele:
„Femeia îndãrãtnicã” de W. Shakespeare, „Akim” de V.
Eftimiu, „Apus de soare” de B. Delavrancea, „Sãrmalã,
amicul poporului” de N. Iorga „O cerere în cãsãtorie” de
A. P. Cehov, „Othello” de W. Shakespeare, „Craiu de
ghindã” de V. Leonescu. Era un repertoriu divers, înscriind
în spectacolele de turneu ºi premiere, din care nu lipseau
piesele originale.

În aceeaºi perioadã  o trupã germanã, director Max
Verner Lenz, joacã piesele: „Romeo ºi Julieta”, „Cadavrul
viu”, „Pensionul Schöller”. Societatea culturalã polonã
reprezintã, pe scena Teatrului Naþional, opera „Halka” de
St. Moniuszko (cu participarea unor cântãreþi polonezi:
Mira Winiarska, Piotr Romanowski, Michal Ardatti). Între
17 - 25 ianuarie 1925, Teatrul Naþional din Bucureºti, sub
conducerea lui Ronald Bulfinski., susþine spectacolele:
„Candida” de G. B. Shaw, „Domniºoara Julia” de A.
Strindberg ºi „Ce ºtia satul” de Valjean. Spectacolele sunt
însoþite de conferinþele lui Valjean despre teatrul lui G. B.
Shaw ºi despre arta dramaticã.

Aflându-se sub protecþia direcþiunii Teatrului Naþional
cernãuþean, ca dintr-un impuls ce înnoadã o viitoare
legãturã, Petre Sturdza ºi compania sa, între 27 ianuarie
- 1 februarie 1925, se desfãºoarã în spectacolele:
„Instinctul” de H. Kistemaeckers, „Un duºman al
poporului” de H. Ibsen, „Bunul pãrinte” de Jean Ricard,
„Necinstiþii” de Girolamo Rovetta. Printre aceste
spectacole de teatru are loc ºi concertul extraordinar (16
ianuarie 1925) al cântãreþilor de operã din Bucureºti,
Alexandra Feraru ºi Radu Vrãbiescu.

Începutul lunii februarie îl aduce la Cernãuþi pe Ion
Manolescu alãturi de un colectiv artistic al Teatrului
Naþional din Craiova. Sunt reprezentate spectacolele:
„Clopoþelul de alarmã” de Maurice Hennequin ºi Max
Weber, „Hamlet” (cu I. Manolescu în rolul titular),
„Polypheme” de Albert Samaine ºi „Gringoire” de Th.
Banville.

Un eveniment de mare amploare are loc la Cernãuþi
în ziua de 28 februarie 1925 când pe scena „Naþionalului”
este sãrbãtorit Constantin Nottara pentru cei 50 de ani
de activitate artisticã (dupã festivitatea de la Bucureºti
din 23 ianuarie 1925). Aflat în turneu cu o trupã a Teatrului
Naþional din Bucareºti, marele actor joacã în „Apus de
soare” de B. Delavrancea ºi în „Regele Ludovic al XI-lea”
de Cazimir Delavigne. Constantin Berariu îi adreseazã
cuvintele: „Ne bucurãm cã mãiestrul Nottara ne cinsteºte
ºi pe noi ºi ne dãruieºte prilejul de a-i sãrbãtori jubileul de
50 de ani de carierã artisticã. Cu acest prilej vom
comemora prima sa solie adusã la Cernãuþi acum 40 de
ani”1. (Este ºtiut cã în 1885 Constantin Nottara, alãturi
de Aristitza Romanescu, a jucat la Cernãuþi într-un prim
spectacol în limba românã). Evenimentul cultural de la
Cernãuþi va avea ecou în presa centralã de specialitate
ºi va resuscita forþele inspiratoare ºi organizatorice ale
edililor cernãuþeni. Într-un interviu luat în „Rampa”,
Constantin Berariu declara: „E o nevoie imperioasã ca
Cernãuþii sã-ºi aibã trupa lui. Din convorbirile ce le-am
avut, pânã în prezent, cu diferiþi artiºti, am motive sã
cred la toamnã voi putea organiza o serioasã trupã stabilã,
în frunte cu un artist al cãrui nume e o garanþie pentru
realizãrile artistice viitoare.2

În peisajul teatral cernãuþean, atât de entuziast ºi
pregãtit pentru marea loviturã de gong, nu va trece lipsit
de interes turneul Marioarei Zimniceanu. Aflatã în fruntea
unui colectiv artistic al Teatrului Naþional din Bucureºti,
actriþa va susþine (27 martie 1925) spectacolul „Femeia
îndãrãtnicã” de W. Shakespeare.

Printre semnalele ce au grãbit evenimentul mult dorit,
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întemeierea unei trupe stabile la Teatrul Naþional din
Cernãuþi, a fost spectacolul clasei de declamaþie (4 aprilie
1925) sub conducerea lui Teodor Nastasi, profesor la
Conservatorul de Artã Dramaticã din localitate.
Spectacolul era compus din recitãri (Heine, Coºbuc,
Vlahuþã, Uhland), transpuneri „scenice” într-un act:
„Strãmoºii” de V. Eftimiu, „Poemul Unirii” de Z. Bârsan,
fragmente din „Preþioasele ridicole” de Molière ºi din „Des-
pot Vodã” de V. Alecsandri. Au ieºit în evidenþã Nicolae
Sireteanu, Dimitrie Mleºniþã ºi George Popovici, elevi ai
Conservatorului ºi viitori angajaþi ai primei trupe
cernãuþene.

În zilele de 7 ºi 8 aprilie 1925, Aristide Demetriade
apare la Cernã-uþi în douã spectacole: „Taifun” de Melchior
Lenguel ºi „Fãt-Frumos” de Horia Furtunã, alãturi de o
trupã a Teatrului Naþional din Bucureºti. Adresând cuvinte
de bun sosit artiºtilor bucureºteni în capitala „Arboroasei”,
Constantin Berariu, neobositul director al „Naþionalului”
cernãuþean, informeazã publicul din salã (7 aprilie 1925),
într-un prim anunþ oficial despre acþiunea de întemeiere
a unei trupe stabile la teatrul din localitate. Revenit la
Cernãuþi, dupã turneul din ianuarie, Teatrul Naþional din
Chiºinãu prezintã în zilele de 11 ºi 12 aprilie 1925 noile
sale premiere: „Thebaida” de V. Eftimiu ºi „Gelozia” de
Arþibaºeff.

Referitor la cele „douã noi formaþii teatrale” („În toamnã
vor lua fiinþã: Teatrul de Vest ºi Teatrul Naþional din
Cernãuþi”), „Rampa” fãcea urmãtoarea precizare:
„Dispunând de oarecari subvenþii, Teatrul Naþional din
Cernãuþi a reuºit sã aibã în stagiunea trecutã o interesantã
serie de reprezentaþii date de trupa „Bulandra et Comp.”,
de artiºtii teatrului Naþional din Bucureºti ºi de Opera din
Cluj. Dl Berariu, directorul Teatrului Naþional din Cernãuþi
va întocmi pentru stagiunea viitoare un ansamblu per-
manent de dramã ºi comedie. Fondurile vor fi puse la
dispoziþie parte de Ministerul Artelor, parte de oraºul
Cernãuþi.”3

ªi ca într-un spectacol al spectacolelor, prin care
protagoniºtii apar în scenã spre a se prezenta, dezvãluind
ceva din meºteºugul jocului, la Casa Germanã din
Cernãuþi, între 16-19 mai 1925, au loc reprezentaþiile
„Trupei din Vilna” (director M. Mazo). Se joacã: „Cântãreþul
tristeþii sale” de O. Dimov, „Cadavrul viu” de L. Tolstoi ºi
„George Dandin” de Molière. Decorurile au fost realizate
de pictorul G. Löwendhal, viitor scenograf la Teatrul
Naþional din Cernãuþi.

Spre sfârºitul stagiunii de spectacole, între 20 mai -
11 iunie 1925, înnoind semnul tradiþiei, Opera din Cluj-
Napoca se deplaseazã la Cernãuþi cu 22 de montãri. Au
fost reprezentate: „Aida”, „Faust”, „Carmen”, „La Traviata”,
„Tannhäuser”, „Madam Butterfly”, „Samson ºi Dalila”, „Il
trevatore”, „Tiefland”, „Lohengrin”, „Regina de Saba”,
„Walkiria”.

Aceste spectacole de teatru ºi de operã desfãºurate
pe scena „Naþionalului” cernãuþean, creatoare de
atmosferã culturalã cu adânci ecouri în sufletul
spectatorilor, au premers înfiinþarea primului corp artistic
permanent din nevoia valorificãrii potenþialului creator
originar.

Viaþa artisticã a Cernãuþilor, intensã ºi neobositã, n-ar

fi putut convinge oficialitãþile centrale ºi locale de
necesitatea întemeierii unui corp artistic permanent în
Bucovina, dacã n-ar fi intervenit în faldurile timpului ºi o
acþiune legislativã. În mai 1925, o comisie formatã din
Al. Lapedatu, ministrul Artelor, Corneliu Moldovan,
directorul general al teatrelor, Valjean ºi Al. Mavrodi, foºti
directori în probleme de teatru din minister, au definitivat
proiectul de lege a teatrelor (urmând sã-l punã în atenþia
Corpurilor legiuitoare) dupã care va funcþiona miºcarea
teatralã din România întregitã. În oaza acestui proiect de
lege se va înfiinþa Teatrul Naþional din Cernãuþi.

Dupã o varã ce pãrea sã fie calmã la Cernãuþi, deºi
ascundea în subsidiar neliniºte ºi îngrijorare, presa localã
anunþa cã, sâmbãtã, 1 august 1925, ora 17, „Teatrul
Naþional din Cernãuþi a luat fiinþã cu un ansamblu perma-
nent.”4 Constantin Berariu, în cuvântul sãu, menþiona:
„Ziua de astãzi, pentru Bucovina, este o zi care va rãmâne
scrisã în istoria Bucovinei. Am muncit, dar am reuºit cu
sacrificii mari sã facem un Teatru Naþional cu o trupã
permanentã care sã joace piese de model din literatura
noastrã ºi din literatura universalã.”5

Ansamblul artistic al teatrului era compus din: Petre
Sturdza, director artistic; Ovid Brãdescu ºi Radu Popeea,
directori de scenã; Nello Bucevscki, prim regissor; Petre
Bulandra, Nae Bulandra, Grigore Teodorescu, Ilie Cernea,
Theodor Pãunescu, Sergiu Dumitrescu, Grigore Dimitriu,
Virgil Cordea, Atanase Mitric, Constantin Nani, Jules
Cazaban, Constantin Sarambey, Remus Ionaºcu, actori;
Alice Sturdza, Mica Teodorescu, Gina Sandri, Ecaterina
Ionescu (Popeea), Lili Bulandra, Jeana Landri (Critico),
Jemy Ioanin, Victoria Ceseschi, Elena Critico, Zoe
Crãciunescu-Economu, Ana Vitzu, Ana Dumitrescu,
actriþe; Nicolae Sireteanu, Dimitrie Mleºniþã, George
Popovici, elevi ai Conservatorului de Artã Dramaticã din
Cernãuþi; Iancu Economu ºi Laurenþiu Mãrgineanu,
sufleuri.

Teatrul Naþional din Cernãuþi ºi-a început activitatea
la sediu cu aceste nume cunoscute în viaþa scenicã
româneascã, unele aflate în deplinãtatea gloriei, altele
însemnând speranþe pentru noi izbânzi. Repertoriul
anunþat, ce urma sã intre în repetiþie, era compus din
drame ºi comedii.

Pânã la deschiderea stagiunii 1925/1926,  pe scena
cernãuþeanã continuau sã aparã artiºti din strãinãtate ºi
din þarã: Tenorul Traian Grozãvescu, de la Opera din
Viena, susþine douã concerte extraordinare (27 ºi 29 au-
gust 1925); Maria Filotti alãturi de o trupã a Teatrului
Naþional din Bucureºti (din care fãcea parte ºi George
Ciprian), joacã în „Bizanþ” de Mircea Rãdulescu ºi în
„Iubire” de Paul Prodan (21 ºi 22 octombrie 1925):
Compania Tanþi Cutava-Barozzi prezintã spectacolele
„Madame Sans Gene” ºi „ªcoala Cocotelor” (26 ºi 27
octombrie 1925).

Deschiderea primei stagiuni permanente a Teatrului
Naþional din Cernãuþi a avut loc joi, 29 octombrie 1915,
în prezenþa miniºtrilor Ion I. Nistor ºi Al. Lapedatu care
au sprijinit înfiinþarea „Naþionalului” cernãuþean. În faþa
unui public numeros au vorbit Constantin Berariu,
directorul Teatrului Naþional ºi Petre Sturdza, directorul
artistic al teatrului. Acesta proclamã solemn „Deschiderea

aniversãrile neamului
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primei stagiuni a trupei permanente a Teatrului Naþional
din Cernãuþi”.

Din cuvântul lui Constantin Berariu desprindem
urmãtoarele: „Aceastã zi de joi, 29 octombrie 1925, va fi
o datã importantã în dezvoltarea culturalã a Cernãuþilor,
cãci în aceastã zi are loc pentru întâia oarã deschiderea
stagiunii unui teatru naþional stabil, cel dintâi teatru stabil
românesc din Cernãuþi.”6

A urmat premiera „Chemarea Codrului” de George
Diamandy, direcþia de scenã: Radu Popeea, asistent de
regie: Nello Bucevschi, cu: Sergiu Dumitrescu (Ioniþã),
dublat de At. Mitric, Gina Sandri (Anca), Nae Bulandra
(vornicul Iordache), Lili Bulandra (Ilona), Mia Teodorescu
(D-na Maria), Radu Popeea (postelnicul Ordeºteanu), Ilie
Cernea (hanul tãtarilor), Remus Ionaºcu, Jules Cazaban,
Nicolae Sireteanu, Th. Pãunescu, Grig. Teoderescu,
Jeana Landri, Ec. Ionescu-Popeea. Dramatismul piesei
derivã din frumoasa poveste de dragoste dintre Anca ºi
Ioniþã, proiectatã pe un fundal de istorie ºi aureolatã de
veghea ºi „chemarea codrului”. Interpretãrile actoriceºti,
remarcabile în configurarea personajelor, au fost eviden-
þiate ºi prin bogãþia de culori a costumelor. Acest spec-
tacol a fãcut afiºul programului de serbãri din 11 noiembrie
1925 când se împlineau ºapte ani de la intrarea trupelor
române în Cernãuþi.

Dupã începutul fastuos ºi plin de speranþe, Teatrul
Naþional ºi-a continuat activitatea aducând în scenã alte
spectacole: „Ca frunzele” de Giuseppe Giacosa, (trad. P.
Sturdza), regia: P. Sturdza, cu: P. Sturdza, Gina Sandri,
P. Bulandra, Ov. Brãdescu, J. Landri, Vic. Cososchi,
Elena Critico (31 octombrie 1925). Piesa autorului italian,
o comedie despre mizerie ºi nobleþe, cu întâmplãri ciudate
ºi un final fericit, a plãcut publicului românesc ºi minoritar,
fiind cucerit de jocul actorilor. Petre Sturdza, în rolul tatãlui,
aduce în atenþie un personaj tenace, suportând în tãcere
loviturile destinului care-i neliniºtesc familia ºi o împrãºtie
„ca frunzele”;

„Vãpaia” de H. Kistemaeckers, regia: P. Sturdza,
asistent: N. Bucevschi, cu: P. Sturdza, Alice Sturdza, N.
Bulandra, P. Bulandra, L. Bulandra, R. Popeea, V. Cordea,
Gr. Teodorescu (5 noiembrie 1925). Acþiunea piesei,
construitã riguros ºi gradat, se desfãºoarã în jurul temei
cuplului frãmântat de multiple probleme ale vieþii conjugale
care, în esenþã, se leagã prin iubire. Partiturile personajelor
au permis actorilor interpretãri însemnate;

Pentru matineu este pregãtit un „coupé” format din:
„Un poet romantic” de Matei Millo cu: Ec. Ionescu –
Popeea, Th. Pãunescu, Sergiu Dumitrescu, ºi „Un
drãcuºor de fatã” de Alice Sturdza, cu: Ana Vitzu, Ilie
Cernea, Mia Teodorescu, J. Landri. Regia celor douã piese
aparþine lui Nello Bucevschi (10 noiembrie 1925). Din re-
spect pentru înaintaºi, a fost adaptat scenic textul lui
Matei Millo ce evocã lumea boiereascã a secolului al
XlX-lea, vãzutã între modernitate ºi conservatorism.
Me-ditativul poet romantic (Sergiu Dumitrescu) apare în
vecinãtatea bãtrâneþii boierilor conservatori (Ec. Ionescu
Popeea ºi Th. Pãunescu). Comedia Alicei Sturdza, firavã
compoziþional, contureazã portretul unei copile,
Bombonica, reuºind, mai în joacã, mai în serios sã-ºi
împace pãrinþii pentru a avea o copilãrie liniºtitã. Ana

Vitzu, în rolul copilei, propune un model de precocitate
infantilã;

„Pãianjenul” de A. de Hertz, regia: Ov. Brãdescu, cu
L. Bulandra, P. Bulandra, Ov. Brãdescu, I. Cernea, Elena
Critico, M. Teodorescu, A. Vitzu, Z. Crãciunescu, Vic.
Cososchi, N. Sireteanu (19 noiembrie 1925). Comedie
cu gust amar ºi dulce, „Pãianjenul” dezvãluie felul cum
se-ncheagã relaþiile umane la confluenþa dintre invidie ºi
zvonuri. Mira Dãianu, rãmasã vãduvã, este perceputã
diferit de lumea din jur, dar printr-un efort deosebit ea se
impune în privirea celorlalþi, gãsindu-ºi salvarea în iubire.
Lili Bulandra îºi plaseazã eroina între veselia aparentã ºi
tristeþea din suflet. Jocul ei nuanþat reverbereazã când
primeºte replica de la Petre Bulandra (Florini, cel care o
va înþelege cu adevãrat);

„Scandalul” de H. Bataille, regia: P. Sturdza, cu: Petre
ºi Alice Sturdza, N. Bulandra, Ov. Brãdescu, P. Bulandra,
Mia Teodorescu, I. Cernea, A. Vitzu (21 noiembrie 1925).
Piesã bulevardierã cu trimiteri la psihologia femininã,
„Scandalul” aduce pe scenã chipul femeii cel plin de
sensibilitate, dar furat de aparenþe. Lãsându-se purtatã
de vorbele ademenitoare ale unui escroc sentimental,
Charlotte este aruncatã într-un adevãrat scandal. Numai
generozitatea soþului care i-a înþeles rãtãcirea, salveazã
destrãmarea unei cãsnicii. Alice Sturdza (în Charlotte)
face un rol memorabil;

„Falimentul” de B. Björnson, regia: P. Sturdza, cu: P.
Sturdza, Ov. Brãdescu, Ec. Ionescu, Gina Sandri, N.
Bulandra, N. Sireteanu (26 noiembrie 1925). Pie-sa
norvegianului Björnson propune caractere puternice în
luptã cu viaþa ºi cu ele însele. Tielde (minuþios interpretat
de P. Sturdza), dovedindu-se falimentar în afaceri, îºi
gãseºte împlinirea în plan familial, primind sprijinul soþiei
(Ec. Ionescu);

Spectacolul „coupé” alcãtuit dintr-o dramã a întuneri-
cului, „La telefon” de André de Lorde ºi Charles Foley,
regia: P. Sturdza, cu: P. Sturdza, Mia Teodorescu, J.
Landri, Grig. Teoderescu, Elena Critico, ºi o comedie
clasicã de bon ton, „Cãsãtoria silitã” de Molière, cu: Iancu
Economu, J. Landri, Th. Pãunescu, V. Cordea, D.
Mleºniþã, G. Nanu (28 noiembrie 1925). Marex (P.
Sturdza), protagonistul dramei, prin intermediul telefonului,
asistã la sfârºitul tragic al familiei sale, aflându-se în
imposibilitatea de a-i veni în ajutor. Comedia lui Molière,
în regie colectivã, este interpretatã cu mult har, expresi-
vitate ºi temperament scenic;

Trei piese într-un act:
„Don Piedro Caruso” de Roberto Bracco, regia: Ov.

Brãdescu, cu: Ov. Brãdescu, Ana Dumitrescu, Sergiu
Dumitrescu;

„Ariciul ºi sobolul” de V. Eftimiu, regia: N. Bucevschi,
cu: N. Sireteanu, N. Bucevschi, Zina Crãciunescu;

„Roºcovanul” de Jules Renard, cu: Lili Bulandra  (10
decembrie 1925). „Don Piedro Caruso” transpune scenic
o ipostazã a iubirii ce nu cunoaºte vârsta. El, un conte
bãtrân (Ov. Brãdescu) se îndrãgosteºte de fiica unui beþiv
(Ana Dumitrescu). În calea fericirii lor se aºazã tatãl fetei
(S. Dumitrescu). Sfârºitul iubirii se produce odatã cu
moartea lui Don Piedro. „Ariciul ºi sobolul”, comedie de
moravuri ºi de situaþie, antreneazã actorii într-un joc

aniversãrile neamului
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sclipitor. Lili Bulandra în travesti, îl joacã pe nefericitul
bãiat, din „Roºcovanul”, într-o varietate de sentimente.

Luna ianuarie 1926 va aduce noi producþii scenice
apreciate de pu-blic, dar ºi unele schimbãri nedorite în
climatul de creaþie al „Naþionalului”. Vãd, în premierã,
luminile rampei urmãtoarele spectacole: „Doctor fãrã voie””
de Molière, regia: N. Bucevschi, cu: N. Bucevschi, R.

Popeea, Ec Ionescu, Th. Pãunescu, R. Ionaºcu, J.
Cazaban, N. Sireteanu, C. Nani, L. Mãrgineanu (7  ianuarie
1926).  Comedia lui Molière se joacã într-un registru uºor
burlesc;

„Moartea civilã” de Paulo Giacometti, regia: Ov.
Brãdescu, cu: Ov. Brãdescu, N. Bulandra, Ec. Ionescu,
Ana Vitzu (9 ianuarie 1926). Ovid Brãdescu redã cu
mãiestrie suferinþa umanã, plasându-l pe Cerrado între
ocnaºul ce acceptã sacrificiul ºi omul ce va rãmâne în
amintirea soþiei ºi a fiicei;

„Cheleº împãrat” de Constantin Berariu, regia:
P. Sturdza, cu: S. Dumitrescu, L. Bulandra, P. Sturdza,
N. Teodorescu, N. Bulandra, I. Cernea, J. Cazaban,
(21 ianuarie 1926). Autorul a folosit basmul popular ca
sursã de inspiraþie, acordând-i scenic ºi alte semnificaþii.
Un fecior viteaz este blestemat ºi capãtã înfãþiºarea unui
om urât ºi chel. Scãpând de acest blestem numai o orã,
într-o zi  de sãrbãtoare, va ajunge într-o grãdinã împãrã-
teascã. Acolo este zãrit de Domniþa, fata împãratului,
care se îndrãgosteºte de el. Împãratul, fiind bãtrân, dã
zvon cã vrea sã-ºi mãrite fata. Dar Domniþa refuzã toþi
pretendenþii, acceptându-l ca soþ pe Cheleº. Boierimea
se revoltã, însã împãratul, fidel cuvântului dat, va fi de
acord cu nunta, dupã care îºi alungã fata. În cele din
urmã, împãratul este izgonit de boieri ºi rãtãceºte nebun
prin lume. Cheleº, prin dragostea Domniþei, scapã de
blestem, apoi se înfãþiºeazã în faþa împãratului ca un
adevãrat erou. Împãratul moare fericit, îmbrãþiºând fiica
regãsitã ºi încoronându-l pe Cheleº Împãrat. Un cronicar
al spectacolului fãcea urmãtoarea însemnare: „Autorul a
surprins, în versuri ritmice ºi armonice, ceva din fondul
alegoric al poveºtilor bãtrâneºti.”7 Spectacolul „coupé”
„Portofelul” de Octave Mirbeau (trad. Ov. Brãdescu), re-
gia: Ov. Brãdescu, cu Ov. Brãdescu ºi I. Economu, ºi
„Don Popescu” de P. Sturdza dupã „Bourbouroche” de G.

Courteline, cu. R. Popeea, J. Ioanin, J. Cazaban, D.
Mleºniþã, R. Ionaºcu, N. Sireteanu, Th. Pãunescu, Gh.
Popovici (23 ianuarie 1926). Un cerºetor gãseºte pe
stradã un portofel cu 10.000 franci ºi-l predã unui comisar
de poliþie. Acesta ia portefelul ºi dispune arestarea
cerºetorului, iar banii intrã în buzunarele sale. Ov.
Brãdescu redã nuanþat starea sufleteascã a unui
„cerºetor cinstit”. Iancu Economu, în rolul comisarului,
creeazã „un caracter fãrã scrupule”; Don Popescu
(întruchipat de Radu Popeea) este înºtiinþat cã amanta
(Jeni Ioanin) îl înºealã. Ducându-se acasã ºi gãsindu-l
pe rival în dulap, el îºi iartã iubita, acceptând, convieþuirea
în triunghi conjugal.

Deoarece, la nivelul instituþiei teatrale, apar unele
dezacorduri în legãturã cu montarea poemului sãu dra-
matic, Constantin Berariu demisioneazã din funcþia de
director al „Naþionalului” în ziua de 26 ianuarie 1926 (sau
27 ianuarie, dupã alte surse). Demisia va lua pe
nepregãtite corpul artistic al teatrului, dar ºi unele dintre
oficialitãþi.

Spre a salva instituþia teatralã de la o iminentã
prãbuºire, se formeazã imediat un comitet de conducere
din care au fãcut parte: prof. univ. Dimitrie Marmeliuc,
reprezentant al Ministerului Artelor, ªtefan Scalat,
reprezentant al Primãriei Cernãuþi ºi Petre Sturdza,
directorul artistic al „Naþionalului”. De la începutul plin de
entuziasm ºi de speranþe care a marcat activitatea
„Naþionalului” în august 1925, s-a. ajuns în ianuarie 1926
la momentul de crizã. Cauza se afla în felul cum era
întocmit ºi jucat repertoriul. Devenise o anomalie ca, într-
un oraº cu puternice tradiþii culturale germane, majoritatea
pieselor jucate sã aparþinã repertoriului italian ºi francez,
de la comedii uºoare la melodrame (montarea unora având
un aer vetust ºi prãfuit). Slab reprezenta-tã era ºi dramatur-
gia româneascã. Lipseau piesele din repertoriul clasic,
dar ºi cele valoroase din repertoriul nou. Etnografic,
publicul spectator din Cernãuþi era compus din germani,
evrei, români, ruºi, ucraineni, polonezi, cehi. ªi ca urmare
se impunea introducerea în repertoriu a unor nume
reprezentative pentru literatura etniilor conlocuitoare.
Treptat atmosfera creatoare a Teatrului Naþional din
Cernãuþi se va redresa, greºelile începutului vor fi analizate
critic, urmându-se alte coordonate, când la conducere
va veni prof. univ. Dragoº Protopopescu (18 februarie
1926) ce va promova în teatru latura vesticã, dar ºi cea
esticã, atât în dramaturgie, cât ºi-n reprezentarea
scenicã.

Note:
1 Constantin Berariu, „Mãiestrul Constantin Nottara”, în:

„Glasul Bucovinei”, VIII, nr. 1770, 1 martie 1925, p. 1
2 „Viaþa culturalã la Cernãuþi”, în: „Rampa”, VIII, nr. 2208, 7

martie 1925, p. 2;
3 În: „Rampa”, VIII, nr. 2255, 6 mai 1925, p. 4
4 „Teatrul Naþional” în: „Glasul Bucovinei”, VIII, nr. 1954, 5

august 1925, p. 2;
5 Idem;
6 „Teatrul Naþional” în: „Glasul Bucovinei”, VIII, nr. 1954,

29 octombrie 1925, p. 1;
7 În „Glasul Bucovinei”, IX, nr. 2022, 26 ianuarie 1926, p. 3
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PROFESORUL V. FANACHE:
UN OM ÎNTRE SEMENII SÃI

Lucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian Bâgiu

La 5 aprilie 2009 criticul ºi istoricul literar, profesorul
universitar doctor Vasile Fanache împlineºte 70 de ani.
Aprecierea calitativã a activitãþii domniei sale se relevã
incomensurabilã. Statistic, a publicat pânã în prezent 9
volume originale, iar numãrul articolelor, studiilor ºi
recenziilor nu poate fi decât aproximat în jurul a ºase
sute. Ca mãrturie a spiritului critic sempiterm fecund stã
recentul volum Chipuri tãcute ale veºniciei în lirica lui
Blaga (ediþia a II-a revãzutã ºi augmentatã, Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2008, 216 p), care a premers nu cu mult
aceste zile aniversare ºi le-a conferit un nimb al desãvâr-
ºirii intelectuale.

Biografia culturalã a domniei sale ne impune
constatarea unui spirit preocupat de sinteze fundamentale
ale variatelor fenomene literare româneºti, rãbdarea ºi
acribia documentarã prefaþând reuºitele publicistice care
nu au încetat sã surprindã ºi sã încânte lectorul avizat.

Proaspãtul licenþiat în filologie în centrul universitar
clujean din 1958 a avut ºansa de a face parte, vreme de
cinci ani, dintr-un colectiv de cercetãtori al Academiei
Române - Filiala Cluj, personalitãþi care l-au influenþat
pozitiv în devenirea intelectualã: Lucian Blaga, Ion
Muºlea, George Giuglea, Liviu Rusu, losif Pervain, G.
Em. Marica. Sub îndrumarea acestora s-a preocupat de
o serie de scriitori români din Transilvania afirmaþi în
perioada interbelicã, urmãrind relevarea fenomenului de
sincronizare cu ansamblul literaturii române. Datoritã unor
circumstanþe meschine tânãrului intelectual V. Fanache
nu i s-a oferit ºansa afirmãrii editoriale decât relativ târziu,
mulþi ani fiind exclus din prim-planul activitãþii culturale
de cãtre devotaþi ai partidului. Dar totodatã a avut astfel
rãgazul necesar unei documentãri neîntrerupte în
solitudine ºi tãcere, ale cãrei rezultate s-au manifestat
apoi inerent într-o avalanºã a ascensiunii spirituale.

Doctor în Filologie din 1969 cu teza Poezia lui Mihai
Beniuc, V. Fanache va publica o serie de volume care au
evitat constant a se constitui în fapte de circumstanþã,
ci s-au remarcat ca expresie a angajãrii spiritului propriu
în direcþii importante ale literaturii române. Primele cãrþi
ale domniei sale sunt o contribuþie esenþialã la surprinderea
infuziei de energie valoricã venitã dinspre Transilvania
cãtre þara întregitã: Poezia lui Mihai Beniuc (1972) este,
în acest sens, o expresie a erudiþiei în a surprinde
mecanismele estetice subtile ale liricii poetului ardelean
ºi în nici un caz o apologie a odiosului fabricant de ode
staliniste de mai târziu; Revista „Gând Românesc” ºi
epoca sa literarã (1973), cu o mãgulitoare prefaþã a omului
de culturã ºi istoricului David Prodan, impune atenþiei

cea mai importantã revistã apãrutã în perioada interbelicã
în Transilvania, publicaþie care a mobilizat marii scriitori
ai epocii, dar ºi pe cei tineri, care evolueazã spre
autonomie, în acest sens semnatarii Revistei Cercului
Literar de la Sibiu, Radu Stanca, Negoiþescu, Doinaº, I.
D. Sîrbu, N. Balotã, Cornel Regman admiþând cã etapa
„Gând Românesc” ºi Ion Chinezu au constituit treapta
necesarã care i-a condus la împlinirea ulterioarã. Aceastã
primã perioadã a apariþiilor editoriale ale istoricului literar
V. Fanache se încheie o datã cu volumul Întâlniri (1976),
o succintã panoramã a scriitorilor ardeleni interbelici, un
alt argument al resurecþiei literare care s-a petrecut în
acea perioadã. Toate aceste trei volume demonstreazã
cu succes existenþa unui sincronism literar intern dupã
Marea Unire, când între Transilvania ºi Regat se
generalizeazã afinitãþile literare, Blaga ºi Rebreanu fiind
douã exemplificãri ale maximei reprezentativitãþi estetice,
dar ºi un argument al deschiderii cãtre literatura europeanã.

Prin aria de interes manifestatã în aceastã perioadã,
dar ºi prin rigoarea cercetãrii ºi studiul sistematic, istoricul
literar V. Fanache continuã în bunã mãsurã activitatea
lui Ion Breazu ºi Ion Chinezu, personalitãþi ale vechii ºcoli
clujene de criticã ºi istorie literarã. Între 1976-1979, V.
Fanache a urmat o specializare în strãinãtate, în postura
de lector la Universitatea Sorbona din Paris. Stagiul
parizian al domniei sale nu a putut fi decât o ºansã
culturalã unicã, ce i-a prilejuit o serie de experienþe care
îi vor fi marcat definitoriu în împlinirea intelectualã
ulterioarã. Frecventarea cursurilor lui Roland Barthes la
College de France îi relevã interesul asiduu al tinerilor
intelectuali francezi, grupaþi în trei sãli pentru a-i audia
cursurile la microfon. Concludent pentru cultul intelectului
care avea odinioarã mare prestigiu, pentru interesul
intelectualului francez etern surescitat în obligaþia de a
reflecta asupra condiþiei umane. Alãturi de Roland Barthes
V. Fanache îl cunoaºte pe Alain Guillermon, autorul
volumului Geneza interioarã a poeziei lui Eminescu. Însã
mai semnificativã pentru lectorul V. Fanache rãmâne
influenþa intelectualilor români întâlniþi la Paris, în
intimitatea „exilului” existenþial: Emil Cioran, care îi
înmâneazã cu dedicaþii propriile volume, Mircea Eliade,
fermecãtor ºi de o mobilitate inefabilã, Emil Turdeanu,
eruditul literaturii medievale, alãturi de care s-a împãrtãºit
din atmosfera Bibliotecii Române a Sorbonei. Totodatã
constatã cã intelectualul francez îi va accepta exclusiv
pe cei care se asimileazã etniei lui, altfel tangenþele fiind
pur convenþionale. Conºtientizând cã destinul românesc
în strãinãtate nu e deloc recomandabil, V. Fanache revine
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Volumul criticului literar V. Fanache, Chipuri tãcute
ale veºniciei în lirica lui Blaga (ediþia I: Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 2003), constituie reafirmarea plenarã ºi
confirmarea reiteratã a spiritului erudit în decodificarea
mecanismelor subtile care converg înspre arhitectura
rafinatã a unei estetici aparent inefabile. Dacã studiile
anterioare referitoare la opera lui I.L. Caragiale ºi la cea a
lui Bacovia s-au permanentizat în repere bibliografice
fundamentale oricãrui literat avizat, ampla ºi profunda
cercetare exegeticã în discuþie întregeºte o trilogie a
marilor valori literare româneºti oferind, poate, cea mai
mare deschidere cãtre universalitate.

Structurat în unsprezece capitole care urmãresc
ipostaze esenþiale ºi funciare ale liricii blagiene, volumul
impune prin studiul iniþial, Avatarurile tãcerii, preocuparea
majorã a poetului filosof: modalitatea prin care s-ar putea
realiza obiectul ultim al discursului liric modern,
dezvãluirea esenþei absolutului, în condiþiile în care se
constatã nevoia de a depãºi limitele cuvântului, perceput
ca o stare captivã, o „închisoare sonorã” inexpugnabilã.
Astfel criticul V. Fanache observã însuºirea de cãtre Blaga
a unei estetici a tãcerii, cunoaºterea mutã a existenþei
prin reducerea limbajului la un rol secund, o interiorizare
fecundã, determinatã de conºtiinþa cã absolutul îºi
dezvãluie chipul parþial, dar nicidecum echivalent în
cuvinte. Atent observator al exegezelor de specialitate,
V. Fanache îºi relaþioneazã cercetarea la preocupãrile
similare ale altor erudiþi, Hugo Friedrich prin Structura
liricii moderne (1956) sau George Steiner cu Langage and
Silence (1967), pentru a ajunge la concluzia cã
sensibilitatea poeticã a lui Blaga se regãsea sincronã cu
cea a altor poeþi, de facturã diversã, Holderlin, Rimbaud,
Rilke, Mallarmé, Garcia Lorca, Jeorge Guillen, fiecare
dintre aceºtia oferind câte o soluþie esteticã dezavuãrii
cuvântului poetic. Atent în a asigura un fundament po-
etic solid demersului propriu, criticul clujean aminteºte
opiniile „favorabile” tãcerii din antichitatea lui Heraclit pânã
în modernitatea lui Heidegger din Originea operei de artã.
De asemenea, „recenzeazã”sintetic exegezele autohtone
care, într-un fel sau altul, o anunþã pe cea a domniei
sale: Adrian Marino, Liniºtea cuvântului (1973), Nicolae
Balotã, Expresie ºi non expresie (1968), Vera Cãlin,
Omisiunea elocventã (1973), Dana Maria Cipãu, Repere
pentru o poeticã a tãcerii (2002), cea din urmã relevând
cã „esenþa literaturii se confundã cu aspiraþia spre
tãcere”, astfel poetul aflându-se „în situaþia paradoxalã
de a reda tãcerea,  adicã de a o face vizibilã/ sonorã prin
cuvinte”.

Pentru o pertinentã încadrare esteticã a liricii blagiene,
autorul relevã aportul teoretic al eseistului ºi filosofului la

definirea „noului stil”, expresionismul. Afinitãþile lirice ale
lui Blaga se îndreptau atunci hotãrât spre Trakl, Werfel,
Daubler ºi Rilke, pe principiul respingerii artei mimetice
ºi al asimilãrii conceptului de „expresionism tãcut” al lui
Wilhelm Worringer din Abstracþie ºi entropatie (1908).
Criticul V. Fanache rezumã principiile fundamentale ale
expresionismului teoretizat ºi profesat de Blaga: o
necesarã continuitate între valorile tradiþionale ºi cele
moderne, astfel satul fiind la Blaga o vatrã a lumii, o
matcã ontologicã, o realitate cosmocentricã ºi
proclamarea originalitãþii actului creator, proiecþia eului
într-o imagine revelatoare, apropiatã absolutului. Cel de-
al doilea principiu suferã însã subtile ºi semnificative
nuanþe în estetica blagianã: trãirea în absolut însemneazã
aderenþa la o culturã anonimã, impersonalã ºi colectivã,
conform imperativelor unor categorii stilistice abisale: „Nu
stilul e o creaþie a omului (individul), ci omul e, oarecum,
o creaþie a stilului”.

Pentru poetul român modalitatea predilectã de relevare
a absolutului rãmâne tãcerea înþeleasã ca o contemplaþie
detaºatã de contingent: „La început a fost tãcerea”
(Luntrea lui Caron). Astfel, relevã exegetul, în literatura
românã Blaga asigurã cel dintâi receptarea ºi exprimarea
poeziei ca artã a necuvântului, printr-o metodã stilisticã
paradoxalã: declamaþia mutã, folosind sintagma lui
Bachelard. Cu atât mai dificilã iniþiativa poetului cu cât,
observã just autorul, sistemul de gândire al filosofiei este
structurat pe o perspectivã agnosticã: individul uman nu
poate ajunge niciodatã în posesia adevãrului absolut.
Astfel poetul „stã de vorbã cu tãcerea” pentru a intra în
contact cu starea originarã a universului. Dacã metafora
concept specificã filosofiei ºi esteticii blagiene este
misterul, echivalentul acestuia în poezie este tãcerea.
Iar discursul liric este înþeles ca o formã de manifestare
a minus cunoaºterii luciferice a misterului deschis, o
potenþare a neînþelesului prin revelarea unor neînþelesuri
ºi mai mari. ªi, constatã criticul V. Fanache, Lucian Blaga
reconfigureazã dimensiunea expresonismului românesc,
surmontând limitativa (în fond) viziune apocalipticã a lui
Bacovia, ce a „paradisului în destrãmare”, prezentã ºi la
el, cãtre o potenþare a acelor aspecte ce aparþin minus
cunoaºterii, inepuizabile, care scapã de insaþiabila
trecere, misterele vii, eterne. Aceste „chipuri tãcute ale
veºniciei” sunt exprimate ca imagini-sinteze care
depãºesc cuvântul, apropiindu-se de transcendenþã.

Mereu atent la mutaþiile petrecute în conºtiinþa
omenirii, exegetul clujean oferã drept posibilã sursã a
neîncrederii în cuvânt acreditarea ideii de „transcendenþã
goalã”, aparþinãtoare lui Nietzsche, datoritã cãreia
cuvântul a devenit un insignifiant intrument de comunicare,

aniversãri

V. FANACHE ªI EXEGEZA LIRICII BLAGIENE,
SAU CONFLUENÞA ERUDIÞIEI CU ESTETICA
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exclusiv uman, sursa logosului nemaifiind consideratã
de origine divinã. Soluþia aflatã la poetul român ar fi aceeea
cã imaginea (chipul) spune mai mult decât cuvântul
dezavuat, înfãþiºându-se ca o tãcutã reprezentare a
absolutului universului. Chipurile universului ºi
manifestãrile existenþei nu sunt condiþionate de cuvânt,
mai mult chiar, dacã s-ar profesa tentativa de a le disloca
din tãcerea onticã ar fi supuse degradãrii, cuvântul fiind
resimþit ca o ranã deformatoare a unei imagini pure
coborâtã în banalitate ºi derizoriu. Însã, dupã cum
surprinde autorul, în concordanþã cu sistemul filosofic
blagian, superior cuvântului, chipul exprimã misterul
revelat, dar nu misterul însuºi, care rãmâne atribut
impenetrabil al lumii cereºti. Poziþionat metafizic între
cuvânt ºi absolut, chipul relevã produsul Umbrei lui
Dumnezeu, vãl care protejeazã misterul universal.
Chipurile tãcute ale veºniciei din lirica lui Blaga sunt umbre
ale luminii divine, indivizibile; absolutul se înfãþiºeazã
travestit în umbra care se prolifereazã în diferitele chipuri
disponibile misterului deschis.

Exigent, criticul V. Fanache sancþioneazã o înþelegere
profanã a imaginilor (chipurilor) tãcute ale veºniciei,
delimitând ferm trei tipuri de structuri recognoscibile în
lirica blagianã: fie oglindiri criptice, strãvezii-obscure,
semne de nepãtruns; fie metafore revelatorii, purtãtoare
a unui considerabil coeficient de adevãr, comunicat însã
doar pe jumãtate; fie stãri sufleteºti abisale, în relaþie
directã cu absolutul.

Urmãrind opinia lui Gilbert Durand, V. Fanache
constatã cã demersul poetului român se încadreazã într-
o epistemã dominantã a interferenþei dintre sec. XIX-XX,
una agnosticã, de neîncredere, susþinãtoare a nonsensului
ºi practicantã a unei sintaxe a vidului, eºuatã în tãcere.
Dar, dincolo de angoasã, tãcerea se relevã, compensa-
tor, sub diferite chipuri, într-o stare de „beatitudine purã”,
cum ar spune Maryne Chaisy în L’être et le silence (1965),
depãºind fecund atât viziunea lui Nietzsche, cât ºi pe
cea a lui Pascal, „tãcerea eternã a spaþiilor infinite mã
înspãimântã”. În cazul lui Blaga, potenþarea tãcerii þine
ºi de aderenþa organicã a poetului la aceasta, socotitã
consubstanþialã propriului sãu „duh”, care însã se pliazã
estetic peste tendinþa generalã a liricii moderne, atrasã
de poetizarea nerostitului, a cuvintelor nespuse, dintr-un
resort ontologic: vorbele cu care omul a început a numi
lumea pe cont propriu l-au autoexilat de originea lui
primordialã.

Criticul V. Fanache desãvârºeºte apoi o finã, elevatã
ºi amplã analizã a nuanþelor calitative ºi semnificante
ale tãcerii din lirica blagianã. Ipostazele tãcerii par a fi
reductibile la o dublã înfãþiºare a motivului: tãcerea
obiectivã, universalã, în care s-ar înscrie tãcerea marelui
orb din frica de cuvinte, din tema cã vorbele sale s-ar
putea sã dea naºtere unor lumi la fel de imperfecte cum
este cea existentã, ºi tãcerea proprie a poetului, la care
ajunge prin opþiune dramaticã. Tãcerea, la Blaga, relevã
autorul, cunoaºte o profundã interiorizare, intrã în
substanþa eului poetic, neechivalând în nici un caz un
vid semantic. Tãcerea mutã este complinitã de tãcerea
muzicalã sau sonorã, prezentã în univers, înþeleasã ca
sonoritãþi nonverbale, muzica sferelor. Deºi transcen-

dentul tace, refuzând dialogul întemeiat pe cuvinte, acesta
comunicã totuºi necontenit prin limbajul chipurilor.
Dealtfel, V. Fanache aminteºte cã G. Steiner se referise
la o îndelungatã tradiþie a relaþiei dintre cuvânt, muzicã
ºi tãcere, interpretate ca modalitãþi diferite ale comunicãrii.
Din acest melanj spiritual, Blaga acordã tãcerii calitatea
de doctrinã literarã.

În finalul studiului introductiv, Avatarurile tãcerii,
remarcabilã lecþie de erudiþie în construirea unui eseu
elevat care surprinde articulaþiile estetice ale liricii
blagiene, V. Fanache relevã contribuþia de pionierat ºi de
promovare a exegeþilor români care au observat ºi au
impus tãcerea ca matcã integratoare a poeziilor lui Blaga.
Astfel Octav ªuluþiu (1940) intuieºte cã finalurile poeziilor
sunt aproape totdeauna niºte invitaþii la tãcerea
revelatoare, Vasile Bãncilã, într-o axiologie a tãcerii,
argumenteazã cã Lucian Blaga aparþine în primul rând
tãcerii-osmozã, adicã sursã poeticã ºi doctrinã
concomitent, Nicolae Balotã, ªt. Augustin Doinaº, G.
Ganã, Ion Pop, V. Fanache îºi încheie studiul prin
relevarea semnificaþiei corecte a posturii rostitoare a
poetului: fiind un trimis, un sol venit din increat, un mesager
al „inconºtientului colectiv” (Jung), demersul poetului e
limitat. Tãlmãcirea într-o carte proprie a „cãrþii” Marelui
Anonim este doar o încercare efemerã, gândul adânc al
lui Blaga împãrtãºind subordonarea individului la o
mentalitate colectivã, generalã ºi încorporatã într-un
„câmp stilistic”.

Urmãtoarele zece capitole ale volumului surprind, în
formulãri sintetice ºi expresive, permanent argumentate
prin versurile poetului, diferitele chipuri ale veºniciei din
lirica blagianã: Dialogul revelaþiilor fãrã cuvinte, Cântecul
focului sau metafizica iubirii, Chipurile aerului (cerul
albastru, vãzduhul, vântul), Chipurile pãmântului, Chipurile
apei (lacrima, izvorul, marea), Chipul lumii ºi chipul
întunericului, Somnul, chip al increatului, Trecere,
petrecere, Dublul chip al creaþiei, Orfismul (Cântecul menit
sã consume materia). Ceea ce încântã o datã în plus
lectorul este ºi eterna raportare la „jocul de idei” european,
trimiterile la gândurile exprimate de Nietzsche, Dumitru
Stãniloaie, Lucia Gorgoi, George Gusdorf, Bazil
Munteano, Julius Evola, Gaston Bachelard, Jean Cheva-
lier ºi Alain Gheerbrandt, Gruia Bazil, C. Ramoux, Mircea
Eliade, Vladimir Jankélévitch, Jean Pierre Richard, Mar-
tin Heidegger, ªt. Augustin Doinaº, G. Cãlinescu, Ion
Barbu, D.C. Muecke, Daniel Laurent, Paul Valéry.
Recentul volum semnat V. Fanache este expresia unui
spirit complet, de o acuitate a documentãrii temeinice, a
unei vocaþii a sintezei culturale, a extrapolãrii esenþialului
semnificativ dintr-o imensã lecturã anterioarã, a
capacitãþii de formulare explicitã a opiniilor, care încântã
ºi farmecã deopotrivã prin erudiþie ºi prin stil elevat, devenit
inconfundabil. ªi, cu toate acestea, în pofida informaþiei
dense, a unei avalanºe intelectuale, studiul criticului V.
Fanache se lectureazã cu plãcere, fãrã dificultate, autorul
reuºind, o datã în plus, afirmarea unor afinitãþi ºi a unor
confluenþe între spiritul artistic inefabil ºi spiritul academic
intelectualizant. O carte remarcabilã care se va
permanentiza în punct cardinal al bibliografiei blagiene ºi
în reper fundamental al biografiei personale.

aniversãri
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contemporanii noºtri

UN DESTIN POETIC ÎNTRE PATIMA MUNTELUI
ªI MUNTELE PATIMII: DUMITRU PRICOP

Florentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin Popescu

Când l-am întâlnit pentru prima oarã ºi când l-am
cunoscut pe Dumitru Pricop? Mã tot frãmânt sã-mi
amintesc ºi nu reuºesc. În orice caz cred cã întâlnirea
cu el trebuie sã se fi petrecut prin 1967-1968, când eu
încã mai eram student în Bucureºti, iar el – dacã nu cumva
mã înºealã memoria – urma aceleaºi cursuri, dar la fãrã
frecvenþã. ªi, prin urmare, ne vom fi întâlnit întruna din
cele douã „veniri” ale lui la examenele pe care era musai
sã le susþinã la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã,
la sediul acesteia din Capitalã. E aproape sigur cã mi-a
fãcut cunoºtinþã cu el nimeni altul decât Gheorghe Istrate,
poetul, conjudeþeanul meu buzoian, cu care am avut
impresia cã Dumitru Pricop se cunoºtea de când lumea.
ªtiu cã erau buni prieteni ºi buni prieteni au rãmas pânã
când, mai an, poetul din Focºani ne-a pãrãsit pentru
totdeauna.

Cred cã atunci Dumitru Pricop era profesor suplinitor
pe undeva prin Vrancea lui natalã, ºi ca orice om care n-
avea siguranþa postului sãu s-a înscris sã urmeze cursuri
universitare la „Românã”. Nici n-o putea face în altã parte
de vreme ce omul era poet (e drept, necunoscut pe atunci,
dar poet!) ºi ca orice poet aspira la afirmare ºi la impunere
în câmpul literelor.

Dumitru Pricop mi s-a dezvãluit dintru început
interesant. ªi nu numai fiindcã venea din fabuloasa Þarã
a Vrancei, care pentru mine prezenta vatra celui mai pur
românism. În 1986 am colindat þinutul ºi mai apoi am
publicat o carte, Rapsodii la Vatra Mioriþei, iar acest poet
aducea ceva din frumuseþea nealteratã a sufletului
românesc dintotdeauna, fiindcã era un poet adevãrat,
frumos ºi cinstit pânã dincolo de închipuire.

Destinul literar al acestui scriitor s-a desfãºurat, ca
între douã borne kilometrice, între douã volume: Patima
muntelui a apãrut în 1978 ºi Muntele patimii, o antologie
de autor tipãritã în 2005. Între aceste douã repere au
existat, desigur, mai multe cãrþi ºi în toate cititorul
desluºeºte cu uºurinþã traiectoriile unei vieþi dãruite prin
toate fibrele ei poeziei. Într-o cronicã pe care o scriam la
Muntele patimii (ºi pe care am reluat-o fiindcã am crezut
cã astfel îl caracterizez cât se poate de exact pe autor,
în Eu v-am citit pe toþi, vol. I) notam: „Chtonic prin
excelenþã, cântãreþ adicã al planurilor natale, vãzute nu
doar ca frumuseþi naturale, ci ºi ca pãstrãtoare de eresuri,
legende ºi ecouri ancestrale, Dumitru Pricop a fost ºi a
rãmas, structural vorbind, un neliniºtit, un împãtimit al
înãlþimilor cãtre care tinde sã rãzbatã, spiritual ºi
metaforic, cu fiecare vers al lui. Patima muntelui rãmâne,
din acest punct de vedere, o sintagmã ce-i caracterizeazã,
emblematic totodatã, întreaga poezie: „tot cãutând un

munte m-am îmbãtat cu mirul/cuvintelor de-o boare
mustind de cer ºi vers/lãsând pe-ntinderi viaþa sã-ºi
toarcã-n voie firul/cât eu sculptam în suflet pãrinþii ce
s-au ºters” (Drumul spre mine). În alt loc panteismul
capãtã o notã elegiac-meditativã, sentimentul fiind bine
strunit, iar pornirea liricã bine temperatã: „Eu trebuia sã
fiu c-un munte frate/sã-l chem mereu în anii care mor/sã
guste lutul meu care se zbate/lãsând oriunde cântecul
dator//Eu trebuia sã fiu c-un munte frate,/pãrinþii coborau
din plânsul lui/dar n-au ºtiut în clopote a-i bate/ºi-au rãtãcit
prin þara nimãnui//Eu trebuia sã fiu c-un munte frate/la fel
ca el sparg stelele de cer/la fel port calea robilor în spate/
la fel luminii lacrima i-o cer” (V).

Dincolo de acest timbru grav, cu ecouri ancestrale, al
poeziei, autorul versurilor citate era un ins special, un
om ce avea în suflet ºi purta cu el, pretutindeni unde s-ar
fi aflat, un adevãrat cult al prieteniei.

Într-una din cãrþile mele mai vechi, (Un mesteacãn
rãtãcit în câmpie, 2007) am relatat în treacãt cum am
ratat o lecturã la vestitul, pe atunci, cenaclu „Nicolae
Labiº” al Uniunii Scriitorilor din cauza prietenilor mei
Gheorghe Istrate ºi Dumitru Pricop, pe care chiar în ziua
cu pricina i-am întâlnit pe undeva prin faþa Casei Centrale
a Armatei (Cercul Militar de azi) ducând cu ei o
burduhãnoasã damigeanã de vin pe care poetul vrâncean
abia o adusese de la Focºani ºi cei doi erau în cãutarea
unuia sau a mai multor colegi ºi prieteni cu care s-o dea
gata.

De fel nu sunt un alcoolic, dar nici nu mã dau înapoi
din faþa unui vin bun, aºa cã nici una nici douã am ajuns
acasã la Gheorghe Istrate, undeva pe Bulevardul Dacia,
ºi ne-am pus numaidecât pe treabã. N-am mai ajuns în
Casa Scriitorilor (fapt pe care, peste vreo câteva zile,
când m-am întâlnit întâmplãtor pe stradã cu Violeta
Zamfirescu, cea care a condus lucrãrilor ºedinþei de
cenaclu de la care am lipsit, poeta mi l-a reproºat,
arãtându-mi cu degetul spre obraz în semn de mustrare),
dar, dacã stau acum sã mã gândesc, nu ºtiu dacã prin
lipsa mea de la acel cenaclu am pierdut prea mult. ªi zic
asta pentru cã chiar aºa în trei, cum eram noi în faþa unei
damigene de vreo zece litri, nu ne-am dedat bãuturii ca
niºte beþivani ºi nesimþiþi, ci am „descântat” licoarea
naturalã ºi gustoasã din podgoriile Vrancei aproape o
noapte întreagã, recitându-ne fiecare din poeziile proprii,
dar mai ales lãsându-l pe „Miticã” s-o facã, ºtiind ºi Istrate
ºi eu cã e dornic sã fie ascultat. Probabil cã în satul în
care preda el limba ºi literatura românã nici nu prea avea
cu cine sã poarte discuþii literare darãmite cui sã citeascã
din propriile versuri…
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Deºi înainte de 1990 Dumitru Pricop publicase cinci
volume de poezie, se poate spune cã în atenþia criticii ºi
a intrat dupã aceastã datã. ªi nu din vina lui.

Comentatorii fenomenului literar de la noi, tentaþi sã
salute mai degrabã experimentele decât certitudinile
valorice i-au cam trecut în tãcere apariþiile editoriale, iar
atunci când s-au hotãrât sã-i evalueze creaþia l-au
catalogat drept un „corect tradiþionalist” (Al. Piru), un
„tradiþionalist cu program” (Laurenþiu Ulici) sau un
„Neotradiþionalist ºi un mioritic, îndeajuns exersat în
modernisme, melodios, real talent” (Ion Rotaru).

Lãsând, însã, la o parte opiniile critice, cred cã Dumitru
Pricop a fost ºi a rãmas toatã viaþa lui un poet de mare
forþã, original ºi interesant sub toate aspectele. ªi ca
orice poet „vânos” a avut ºi el, ca oricare dintre noi, patimile
lui, ori mai bine-zis o singurã patimã: iubea vinul. Vinul
de la care, pare-se, pânã la urmã, i s-a tras ºi sfârºitul.
Nu e vorba, aici, de alcoolism, cãci niciodatã la destul de
multele întâlniri pe care le-am avut cu el la fel de fel de
manifestãri literare, mai ales în Buzãu ºi în Vrancea, nu
l-am vãzut pe Miticã (diminutivul cu care era apelat de
prieteni) beat criþã, cãzând pe sub mese ori oferind cine
ºtie ce alt spectacol dizgraþios pentru cei din anturajul
lui. NU, Poetul bea (ºi nimic altceva decât vin) de dragul
prietenilor , al celor care-l înconjurau ºi în compania cãrora
se simþea bine, recita, povestea ºi asculta spusele altora,
într-un cuvânt cãuta sã creeze ori cã întreþinã o atmosferã
de bunã dispoziþie. Cândva, la o manifestare culturalã
dedicatã lui Vasile Voiculescu în Buzãu a propus (desigur,
fascinat de opera poetului omagiat) ca numele celui care
ne-a dat minunatele „Ultimele sonete ale lui Shakespeare
în traducere imaginarã” sã fie trecut printre cele ale sfinþilor
din calendarul ortodox. Amatori de senzaþional, câþiva
din gazetarii locali s-au ºi grãbit sã insereze în presã
propunerea. Fireºte, nu era hazardatã, dar cum legile ºi
canoanele bisericeºti funcþioneazã dupã alte criterii, decât
cele literare, ideea a rãmas în aer… Cu acel prilej am

fost cazaþi împreunã într-o camerã de hotel ºi într-un
rãstimp am rãmas surprins vãzând cât de mult se umflase
abdomenul poetului. N-am îndrãznit însã sã-i atrag atenþia
cã alcoolul îi poate fi fatal ºi cã ar fi fost bine s-o lase
mai uºor cu paharul.

Cred cã Dumitru Pricop era perfect conºtient de
efectele nefaste ale vinului consumat în cantitãþi mari,
dar poate cã nici nu se gândea sã evite un sfârºit
implacabil. În fond foarte mulþi poeþi ai lumii, de la Verlaine
ºi pânã la Nichita Stãnescu au cãzut victime alcoolului…

2008 a fost primul an în care Salonul Literar
„Dragosloveni” s-a desfãºurat în absenþa lui Dumitru
Pricop, plecat dintre noi cu puþinã vreme în urmã. Prietenii
lui vrânceni, care l-au iubit ºi l-au apreciat ºi care i-au
simþit cel mai dureros moartea i-au ridicat un bust într-un
parc din Focºani. Sculptura, operã a unui artist amator
din oraº aduce însã prea puþin cu figura poetului. Dar e
bine cã inimoºii lui admiratori, în frunte cu Puiu Siru,
preºedintele Comitetului de Culturã, au fãcut un gest atât
de nobil. ªi gestul lor a venit la puþinã vreme dupã trecerea
scriitorului în nefiinþã, când încã n-a fost uitat ºi când
încã umbra poetului se mai simte prin locurile în care se
întâlnea cu prietenii.

Lângã soclul de piatrã ce susþine bustul am rostit ºi
eu câteva cuvinte, cu prilejul dezvelirii, ºi i-am invitat pe
cei prezenþi, puþini la numãr, sã citeascã ºi sã reciteascã
opera celui omagiat – singura în stare sã vorbeascã în
timp ºi peste timp despre un destin, despre un om ºi
despre minunatele universuri imaginate de el.

În timp ce noi, prietenii lui, acolo lângã soclu rosteam
câteva gânduri ºi-i evocam personalitatea, din înaltul
cerului au început sã cadã fulgi mari, frumoºi ºi curaþi de
zãpadã. Era în dimineaþa zilei de 14 decembrie 2008, iar
ninsoarea prima din acea iarnã. Fulgii mari ºi frumoºi de
nea sã fi fost, oare, un semn trimis de poet din universul
propriului suflet plecat printre stele?

13 Gerar, 2009

DISCREÞIA LUCRULUI BINE FÃCUT:
C. STÃNESCU

În ultimii douãzeci de ani ai veacului trecut una din
semnãturile întâlnite în mod curent în presã (mai ales în
„Scânteia tineretului”, mai apoi în „Scânteia”) ºi îndeosebi
în „Adevãrul” era a lui C. Stãnescu „cu un scriptic de
temut pentru mulþi ºi o bucurie pentru cei care îºi vedeau
recenzate cãrþile de cãtre acest comentator al feno-
menului cultural contemporan. Sigur, în unele cronici de
dinainte de 1989 el era într-o oarecare mãsurã tributar
ideologiei ºi direcþiilor impuse de cãtre cotidianele amintite,
însã, dincolo de asta, judecãþile erau tranºante, catego-
rice, echilibrate fãrã a fi distructive, demolatoare.

Cronici literare (1971), Poeþi ºi critici (1972), urmate
de un Jurnal de lecturã, I-III, (1978-1988) dau mãsura
unui analist pe cât de sobru tot pe atât de sincer, pe cât
de judicios tot pe atât de incisiv unde e cazul, ori,
dimpotrivã, constructiv, avansând idei noi ºi propunând
unghiuri personale de citire sau recitire a unor cãrþi
importante din literatura contemporanã.

La prima (chiar ºi la a doua ºi la a nnnnn-a) vedere C.
Stãnescu îþi apare ca un taciturn, închis în sine, chiar
zgârcit la vorbã, poate chiar puþin ciufut, deºi în realitate,
dacã îl cunoºti mai bine ºi mai îndeaproape, este cu totul

contemporanii noºtri
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altfel. Fire introvertitã, el este aidoma cronicilor ºi
comentariilor pe care le-a publicat/le publicã în presã,
adicã face economie de vorbe, nu se aventureazã în
polemici aiurea, este rezervat atunci când îi vede pe alþii
cã se lanseazã în fel de fel de teorii, în laude sau critici
la adresa confraþilor. Aº zice cã prudenþa este una dintre
principalele virtuþi ale lui C. Stãnescu. Asta nu înseamnã
cã rãmâne indiferent ºi rece când nu-i convine ceva, ori
când interlocutorul sau interlocutorii susþin ori aplaudã
teorii deplasate, idei care ies din matca bunului simþ ºi a
unui anume echilibru. Aflat de partea adevãrului (acel
istorico-literar, desigur) ºi bazat mai întotdeauna pe o bunã
ºi temeinicã documentare – directã, prin lecturi, C.
Stãnescu nu se hazardeazã, aºadar, în afirmaþii fãrã
acoperire. Nu de puþine ori în grupuri restrânse de scriitori
l-am observat ascultând cu atenþie ce se spune, iar atunci
când descoperea cã ceva nu e în regulã îl vedeam
intervenind cu discreþie: „Domnule X, dar cum rãmâne
cu…” sau „Dar ce ziceþi de opinia lui…” ºi aici urma o
trimitere la o sursã bibliograficã autorizatã, fie dintr-o
arhivã, fie dintr-o revistã mai nouã, fie din exegeza fãcutã
de alþii pe marginea operei scriitorului în discuþie.

Critic ºi analist serios, cu mare dragoste pentru
literaturã, C. Stãnescu a scris cu atenþie ºi înþelegere,
nepãrtinitor despre aproape toþi autorii importanþi,
contemporani cu el, de la Eugen Barbu ºi D. R. Popescu
ºi pânã la Al. George, de la Al. Ivasiuc ºi pânã la Nicolae
Berban ºi Dumitru Þepeneag. De altfel, aceleiaºi iubiri pe
care o poartã literaturii ºi literaþilor se datoreazã ºi volumul
lui intitulat Interviuri de tranziþie (1996) în care a adunat
mãrturisiri ºi opinii ale unor personalitãþi culturale –
veritabile mãrturii ale unui timp ºi totodatã important
documentar pentru istoricii ºi criticii literari ai viitorului.

Pe C. Stãnescu cred cã l-am cunoscut pe când eram
student la filologia bucureºteanã iar el redactor la
„Scânteia tineretului”. Nu-mi mai amintesc dacã voi fi mers
la el cu vreo colaborare ºi nici dacã mi-a facilitat apariþia
unor texte în cotidianul cu pricina, dar sigur este cã ne-
am încruciºat paºii pe la diverse manifestãri culturale
care aveau loc prin anii deceniului opt prin Bucureºti:
cenacluri, ºezãtori literare, conferinþe etc. Am devenit
oarecum apropiaþi dupã 1990, când d-sa a fondat ºi a
condus „Adevãrul literar ºi artistic”, publicaþie serioasã,
putând concura oricând cu cele mai prestigioase reviste
literare ce au apãrut dupã evenimentele din 1989. Între
altele, în sãptãmânalul amintit mi-a publicat ºi un serial
despre detenþia ºi sfârºitul lui Voiculescu, inclus mai târziu
într-un volum despre viaþa ºi opera celui care ne-a dat
„Pescarul Amin” ºi inegalabilele „Ultime sonete închipuite
ale lui Shakespeare în traducere imaginarã”.

Cu dl Stãnescu m-am înþeles întotdeauna din cuvinte
puþine ºi, trebuie sã recunosc, i-am respectat ºi-i respect
„stilul”, modul de a fi, altfel spus maniera lui de „taciturn”.

De câþiva ani încoace, de când facem amândoi parte
din juriul Concursului Naþional de Poezie „D. Bolintineanu”,
organizat ºi susþinut de revista „Sud”, mi-a fost dat sã
mã întâlnesc ceva mai des cu acest critic ce lasã
impresia unui „dur” ºi a unui „inflexibil”, a insului greu de
miºcat din convingerile lui. În realitate, dacã reuºeºti sã
te apropii de d-sa, C. Stãnescu poate fi/este comunicativ.

Aici se cuvine sã amintesc douã momente ce mi se par
a spune ceva. Dupã ce citim, fiecare în parte manuscrisele
sosite la concursul menþionat ºi dãm fiecãrui concurent
câte o notã, ne întâlnim spre a ne confrunta ºi a face
media notelor în vederea stabilirii câºtigãtorilor (fãrã a
cunoaºte în prealabil identitatea participanþilor). Mai an,
la o astfel de întâlnire nu micã ne-a fost mirarea (a mea,
a lui Liviu Ioan Stoiciu, Teodor Vârgolici, Horia Gârbea)
când, în evidentã contradicþie cu toþi dl Stãnescu a dat o
notã mare unui autor pe care ceilalþi nu-l gãsisem atât de
valoros pe cât susþinea criticul. În fine, ca sã-ºi argumen-
teze opþiunea, d-sa ne-a þinut o scurtã prelegere despre
intuiþiile personale în ce-l privea pe concurentul respectiv,
despre posibilitãþile literare pe care le întrevede la acela
ºi nu în ultimul rând despre credinþa sa cã avem de-a
face cu un tânãr ce promite o frumoasã realizare în poezie.
ªi – deh! – oameni suntem: am mai mãrit ºi noi, colegii,
cu un punct douã notele, dupã care a sosit momentul
culminant: desfacerea plicului cu numele ºi identitatea
autorului la care dl Stãnescu descoperise virtuþile pe care
noi ceilalþi nu le prea observasem sau, mã rog, nu le
apreciasem la d-sa. Stupoare! „Tânãrul” autor era un
pensionar trecut de 70 de ani. Fireºte cã existã aici
argumente care sã justifice un debut valoros ºi la o vârstã
ceva mai înaintatã (existã ºi destule exemple, la noi sau
aiurea) însã umorul, comicul involuntar al situaþiei nu
putea decât sã ne amuze…

Eram la Bolintin ºi într-o scurtã pauzã dl Stãnescu a
încercat sã-mi întindã o capcanã. Nu ºtiu cum venise
vorba ºi ºi-a adus aminte de un vers: „Nu. Noi niciodatã,
noi nu!” „Ei, zice criticul cãtre mine, ale cui sunt aceste
versuri?”.

L-am privit ca pe un copil prins cã vrea sã facã o
nãzbâtie: „ Domnul Stãnescu… umblaþi cu chestii
de-astea? Bineînþeles cã e vorba de Nicolae Labiº!”.

Tocmai publicasem cu vreun an în urmã o monografie
consacratã celui ce ne-a dat Moartea cãprioarei ºi probabil
prietenul meu/prietenul nostru voia sã se convingã dacã
opera poetului stins la „douãzeci de ani ºi încã unul” mi-e
suficient de cunoscutã…

1 Undrea, 2008

contemporanii noºtri
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FOTOGRAFII CU ZIMÞI

Magda UrsacheMagda UrsacheMagda UrsacheMagda UrsacheMagda Ursache

„Cine depune mãrturie pentru martor?”
 Paul Celan

Mai avea multe de spus. Am fost de faþã la Casa cu
absidã, când scriitorii iaºioþi i-au aniversat împlinirea a
70 de ani. Vârstã care nu i se pãrea lui Corneliu
ªtefanache greu de dus, cum a ºi declarat. Altele, 80,
85, 90, ar fi vârste greu de purtat. Din nefericire, cei 75
de ani i-au apãsat prea tare umerii. Nu i-a mai putut duce.

Am vrut sã vorbesc atunci, la aniversarã, dar în târgul
nostru, dulcele, rolurile au fost împãrþite ºi împãrþite au
rãmas. Foºtii stalinizanþi de la „Iaºul nou” rãmân pe val;
revoluþia golpe (cum se vede ºi de peste ocean) le-a
pãstrat locurile în faþã; arta lor materialistã (de la materi-
alism dialectic) e recompensatã generos cu salarii de
merit. Iar reporterii socialiºti, oameni submediocri, dispuºi
sã se lase îndoctrinaþi, dar ºi sã îndoctrineze, þin cursuri
de gazetãrie la Universitate, ca profesori. Recursul la pix
e soluþia mea, mereu la îndemânã când nu pot vorbi.
I-am scris lui Corneliu ªtefanache, într-o revistã
vrânceanã, o scrisoare de dragoste. Mi-a mulþumit la
telefon cu voce tremuratã ºi mi-a promis c-o va transcrie
în jurnal. Reproduc textul ad litteram. Asta am scris atunci
ºi n-am de dat vreo dezminþire:

Ca sã pot scrie despre gazetarul     Corneliu ªtefanache,
ar trebui schiþat (pentru generaþia nouã, care habar n-are
ce înseamnã dosar, origine socialã, apartenenþã de clasã)
cadrul anilor ºaizeci, când cenzura aplica prompt
profilaxia marxist-leninistã, când factorii politici cu
orientare beton miroseau orice urmã de individualism (se
gândea unic), de simboluri antipartinice, de viziune
negatoare a socialismului, de misticism, de erotism…

Neimpresionat de „aparat” ºi de indicaþiile lui, Corneliu
ªtefanache a încercat tot timpul sã strecoare corectãri
de „directivare”, sã punã surdinã angajãrilor lozincarde,
stilului pompieristic.

Când a apãrut „Cronica”, „Iaºul literar” poreclit „laºul”
îi mai presa pe poeþi cu codul categoriilor proletculte:
dârz, treaz, harnic ºi modest, pentru tovarãº de steag;
hâd, mocirlos, putred, molipsitor, pentru duºmanul de
clasã. De ce-au debutat poeþii ºaizeciºti (excepþiile sunt
de numãrat pe degetele unei mâini) aºa cum au debutat?
Cu imne de slavã Puterii? Voiau într-adevãr sã compunã
„simfonia ciocanelor” sau cine plãteºte comandã ºi
muzica? ªi de ce prozatorii trebuiau „sã intre în prizã la
cotidian”? Pentru cã temele erau impuse de sus, prin
„circularã”.

Corneliu ªtefanache (capul revistei „Cronica”, deºi,
pe hârtie, unul dintre adjuncþi) s-a agãþat, în scurtul inter-

val de dezgheþ pânã-n tezele din ’71, de „varietatea
stilurilor”, ca nouã directivã. Cât o fi regretat Ceauºescu-
Ody cã i-a scãpat sintagma asta! N-au fost în genul lui
Corneliu ªtefanache nici pasivitatea, nici prudenþa. Nu-i
agrea pe fãcãtorii de canon ideologic ºi le-o spunea într-un
sãptãmânal – da! – politic-cultural, din chenarul rubricii
sale, în deschiderea paginii a doua. Îi ura pe oportuniºtii
de stînga (Ignea, Costea, Istrati), aºa cum îi urãºte acum
pe oportuniºtii de dreapta. Sine ira nu intra în viziunea lui
de polemist.

Socot cã aici ar fi necesar sã mã întorc la debutul
meu, care ar fi trebuit sã se întâmple în ’67, când eram
studentã în anul ultim. Fãcusem o lucrare ambiþioasã
despre Iorga (moment: pe Blaga nu l-am studiat în
facultate, era „nevalabil ideologic”; Crohmãlniceanu îl mai
ocãra rãu pe A.E. Baconsky pentru cã s-ar fi lãsat „deviat”
de acelaºi Blaga). Aºadar, m-am dus la „Iaºul”. Când mi
s-a respins articolul, am înþeles cã trebuiau fãcute
compromisuri de tip dogmatic ca sã intri sub tipar.

„Zici cã eºti studentã la Filo? ªi de ce l-ai ales pe
Iorga, tovãrãºico? Iorga e depãºit”.

ªi cine l-a depãºit? Dumneata? Regret ºi acum cã nu
i-am dat „responsabilului cu critica” replica asta. N-a citit
o frazã. Nu i-a convenit tema ºi gata. Într-un târziu, a
eºuat, în fine, la institutul de cercetare, un cimitir, pe-
atunci, al elefanþilor culturnici. Articolul despre Iorga a
apãrut în „Ateneu”.

„Iscãlitoresei” de note ºi de recenzii care eram în ’68,
Corneliu ªtefanache i-a încredinþat cronica literarã.
Totdeauna a fost generos cu tinerii. Din pãcate, cei pe
care i-a sprijinit sã creascã ºi sã-nfloreascã nu i-au fost
recunoscãtori. O vreme a devenit „infractor” ºi a fost
judecat ca atare tocmai de „oamenii” lui. L-au scos din
ºefia „Convorbirilor literare”, iar atunci exclus era egal cu
distrus. Cei care cultivaserã ura de clasã ca motor al
artei cu sens unic s-au bucurat. Numai cã pe Corneliu
ªtefanache debarcarea asta nu l-a distrus. ªi cine ºtie
dacã n-a fost mai bine sã plece din presa ceauºie: nu s-a
lãsat împins spre compromisuri umilitoare. S-a apãrat cu
cãrþile Bibliotecii Centrale Universitare ºi a continuat sã
punã adevãrul lui pe hârtie. Sã pui adevãrul pe hârtie
înseamnã ºi risc, ºi pericol. Nici biblioteca nu era loc
ferit. Procesul cãrþii acuzate, Un om norocos de Octavian
Paler, s-a þinut într-o bibliotecã din Bucureºti: „M.
Sadoveanu”. Cât pe ce sã se repete ºi la Iaºi, în B.C.U.
„Mihai Eminescu”, dacã n-ar fi refuzat directorul: Corneliu
ªtefanache.

Dar sã mã-ntorc la „Cronica”. Nu era de colea sã
„driblezi” îndrumarea PCR sub nasul vigilent al cenzurii:
ºurubul se tot strângea, deºi fãceam exerciþii de
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supravieþuire. Un altfel de scris-citit: printre, pe sub rânduri
ºi pe deasupra lor. Ce satisfacþie subversivã! Dupã
ªtefanache, revista a intrat în unghi mort. ªi încã nu
venise la conducere Ion profesor Þãranu (1979), mai in-
tolerant decât un molah.

Corneliu ªtefanache avea vocaþia de-a fluiera în
bisericã, într-un timp al neputinþei de-a alege, de-a citi,
de pildã, pe Soljeniþîn la vedere (el mi l-a împrumutat).

Precipita silabele ºi intra în stare de atac:
„Hai sã zguduim târgul. Formuleazã 10 întrebãri shock-

ing pentru o anchetã: Cultura elevului”.
Rostea citate Ceau pentru camuflaj, pentru acoperire.

Cu godzilele staliniste era sever, pe claxoniºti îi dispreþuia.
Unul a venit sã-i cearã socotealã cã nu-l publicase.
Corneliu ªtefanache l-a dat afarã. De indignare, individul
a greºit uºa ºi s-a nãpustit în debaraua cu mãturi ºi gãleþi,
unde-i era locul.

Corneliu ªtefanache profita de orice perioadã de
relaxare ideologicã sã mai strecoare o semnãturã de
valoare, interzisã pânã atunci (Noica, Marino,
Comarnescu), alte teme decât Marxismul – umanism in-
tegral sau Partinitate ºi creaþie. Era mereu în ring: lovea
ºi încasa. Sigur, mai obosea ºi el. Demagogia lasã
sechele, compromisurile nu trec ca gripa, dar mãcar
încerca sã facã gazetãrie nu cu pumnu-n gurã, ci cu
pumnu-n masa cenzurii. Colectivismul socialist îl
înãbuºea, ditirambii pentru Putere – la fel. Oi fi subiectivã
pentru cã mi-a încredinþat rubrica de cronicã literarã? Oi
fi. Dar nu mi-a impus despre cine sã scriu. Mi-am bãgat
mâna-n foc, în ’68, pentru talentul lui Cezar Ivãnescu ºi,
dupã ’70, pentru Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Ioanid
Romanescu. M-a lãsat s-o fac.

Dupã ce scaunul incomodului Corneliu ªtefanache a
fost eliberat prin intrigã-atac, la revistã au fost preferaþi
condeierii ºterºi („Scrie, dar vezi ce scrii”; „Citatul din
Ceauºescu unde-i?”). Bãdia Leon convorbea în reportaje
cu omul muncii, cu Ilenuþa tractorista ºi cu Aurica
turnãtoarea. Nu omitea referinþa obligatorie la
Documentele de Partid. Plutonul „militanþilor” s-a întãrit.

În faza Corneliu ªtefanache, „organele” se mulþumeau
(sau erau convinse s-o facã, dupã bãtãlii crâncene) cu
adeziuni formale. Dupã Corneliu ªtefanache, se pândea
orice ezitare ideologicã, orice subiect subversiv, orice
strãnut contra vântului socialist. Redactorul ºef, Liviu
Leonte, paradoxal, a înlocuit cenzura. „Cronica” era plinã
de fitile în timpul lui Corneliu ªtefanache. Dupã ce l-au
„rotat”, a încetat ºi Fitiliada. Urmaºii în scaunul de ºef au
curãþat revista de scame ideologice pânã au curãþat-o de
tot: „Biletul la control!” „Temele majore”, trasate de Dumitru
Popescu, „Dumnezeul” de roºu al presei, au fost acceptate
fãrã crâcnet. S-a cântat în struna celor cu pâinea ºi
cuþit(aru)l, mai ceva ca la cotidianul „Flacãra Iaºului”.

Acum, în foiletoanele lui de la „Evenimentul” ieºean,
Corneliu ªtefanache face ce ºtie el sã facã: „eu voi da
samã de ale mele câte scriu. Un depãºit Miron Costin,
n-aºa? Nu mai e în chestie!

Dar dacã e?

Dupã apariþia Scrisorii, am primit câteva telefoane
apãsat-dezaprobatoare de la vreo doi co-breslaºi. „E

singurul tãu articol pe care nu l-am putut citi”, mi-a spus
un duºman al lui pe viaþã (ºi pe moartea lui ªtefanache).
Nu-i mai dau numele. N-are nici o îndoialã eticã în ce-l
priveºte, deºi a contribuit mult la îmbogãþirea sinistrei
retorici a poeziei partinice. ªi-a amintit în fals (ºi publicat
în presã) cã, la o înmormântare, Corneliu ªtefanache purta
ciorapi roºii. Acuza derapeazã deseori, în târgul nostru,
în calomnie.

„N-am avut niciodatã aºa ceva, ciorapi roºii, s-a
revoltat Corneliu ªtefanache, negru de supãrare. Tocmai
ãsta o face pe poetul erect, pe redactorul erect, ba chiar
d-disident, când Fecalan a fãcut saltul de la Poºta
redacþiei în pagina I a revistei?” Avea ºi condei ascuþit ºi
gurã… citricã prozatorul ªtefanache.

Din simili(ati)tudini, discutam despre cei care îºi
creaserã noi reflexe culturale, la fel de oportuniste ca
anþãrþ. Despre nomenklaturologii cu rubedenii în posturi
de comandã, de execuþie. El, care a sfidat tabu-ul în
„iepocã”, l-a sfidat ºi ex-socialist. Ne amuzam comentând
„repetabila scenã a balconului” (îi mulþumesc lui Dumitru
Solomon!) din ’68 ºi din ’89 ºi-mi promitea c-o sã scrie
romanul revoluþiei. „Un roman de la Petre Roman?”,
râdeam eu. L-o fi scris? O fi vorba despre asta în Spove-
dania valetului? Poate cã Polirom se va grãbi ºi-i va edita
cartea. Dacã n-a fãcut-o antum, mãcar postum.

ªi pentru cã „douãmiiºtii” vorbesc la hurtã despre
„expiraþii” care au scris dupã metoda realismului social-
ist, nu mi se pare inutil sã revin asupra cadrului de „iepocã”.
Mai ales cã unor re-ciclaþi li se iartã pãcatele, în timp ce
alþii sunt împinºi, periodic, spre zidul infamiei sau li se
dã exit din literaturã. Unii dintre aceºti „expiraþi” pot da
lecþii tinerilor pentru cã o pot face: în rãspãr cu „indicaþiile”,
au înfiinþat reviste ºi edituri. ªi pot corija afirmaþiile
negaþioniºtilor pentru cã am fost ceea ce Ciprian ªiulea
numeºte victimã soft a comunismului: nu m-au arestat
pentru o greºealã de tipar, dar am rãmas fãrã drept de
expresie pînã s-a prãbuºit Ceauºescu. Am fost frustratã
social, înregistrând în cartea de muncã ani de ºomaj.
Cine provoca ostilitatea „organelor” n-avea vreo ºansã
de reuºitã. Scria Churchill, personaj istoric pe care nu-l
apreciez: „Slãbiciunea capitalismului constã în faptul cã
împarte în mod egal binecuvântãrile”. N-a trãit în social-
ism! „Egalitatea ºanselor” însemna: unora binecuvântãri,
altora – opreliºti.

Prea multã vreme, n-a existat decât o revistã de
(prolet)culturã, „Iaºul literar”, condusã de un muncitor
fruntaº, „omul cu pãrul cãrunt” ca ºi femeia din filmul
chinezesc. Scriitorii erau temeinic þinuþi în ham (miliþienii
ideologici erau la Iaºi mai vigilenþi decât la Cluj ori la
Bacãu, de pildã), sã nu „devieze”, sã nu se „abatã”, critica
trebuia sã laude cãrþi valabile ideologic. Când a apãrut
revista „Cronica”, deºi Direcþia Presei – citeºte Cenzura!
– funcþiona cu toate motoarele, Corneliu ªtefanache s-a
opus directivãrilor. Pânã la tezele din ’71, a uzat de
argumentul varietãþii stilurilor, profitând de orice interval
de dezgheþ ideologic, pândind orice liberalizare.

Am mai spus-o: era faza „cutezãtorii” a „Cronicii”, când
în revistã apãreau constant semnãturi pânã atunci
interzise, scriitori ieºiþi din recluziune, ca Noica, Marino.
Val Gheorghiu îl adusese în pagina de artã pe Petru
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Comarnescu. A apãrut ºi Mircea Eliade, cu nuvela Podul,
prima oarã dupã „cotitura” din august , 23. Ce sarcastic-
amar râdea Corneliu ªtefanache de data lui de naºtere!

De precizat: erau anii când Marino ºoma, când lui
Noica i s-a dat, cu greu, un post la Centrul de Logicã al
Academiei RSR, unde trona „academicianul nulian” (I.C.
Gulian).

Ca redactor la secþia poezie, publicam, de câte ori
puteam, Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Ioanid Romanescu,
Ovidiu Genaru, Sergiu Adam, favoriþii mei. În ciuda pro-
testelor lui N. Barbu, apãrea mai puþin Þaþomir ºi puþin
spre deloc Haralambie Þugui ºi alþi „zilieri ai organelor
literare”, cum le spune Vasile Spiridon, ca Ion Puha et
alii.

Cînd ªtefanache m-a angajat la „Cronica” în ’68, dupã
ce debutasem (la sugestia lui Dan Laurenþiu) cu o recenzie
la Rod de Cezar Ivãnescu, echipa redacþionalã pãrea bine
sudatã. Pe urmã, au început invidiile, uneltirile, rãfuielile,
pentru numirea redactorului ºef. Îmi amintesc de o celebrã
ºedinþã, când Corneliu ªtefanache ne-a cerut sã ne
exprimãm opinia despre amestecul Cabinetului de partid
în treburile redacþiei. Am scris Procesul Verbal. Mai toþi
au fost de pãrere cã nu trebuie sã executãm automat
indicaþiile, sã nu acceptãm teme impuse (cum fãcea, mai
târziu, Leonte).

„B-bine, a conchis ªtefanache. Magda, dã la bãtut la
maºinã Procesul Verbal, sã meargã la Partid”.

A urmat marea retractare: mulþi au venit sã-ºi verifice
textul ºi sã îndulceascã strategic ce susþinuserã. Nu
degeaba spune Lenin cã „intelectualii nu sînt spuma
societãþii, ci balega ei”. Am folosit un eufemism: cuvântul
leninist e glavno, pe care nu-l mai traduc.

Doamne, de câte ori am repovestit împreunã ºedinþa
asta:

„M-maicuseamã Sturzu a venit sã-ºi modifice spusa”.
„ªi Friduº: nu cã nu cã nu eu…”
ªtefanache m-a asigurat cã mostra asta de laºitate,

de acrobaþie politicã a notat-o în Jurnal. Cu Procesul meu
verbal cu tot.

Pentru cei care n-au idee ce înseamnã sã-þi controleze
textele PCR: (vezi Cei care au scris… de Lucian
Dumbravã) la „Iaºul nou”, Aurel Loghin trimitea indicaþii
din pelerinajul (obligatoriu pentru carierã) moscovit. Labiº,
ocãrât azi ca un comunist, ºi-a dat demisia de la „Gazeta
literarã” pentru cã nu era lãsat sã facã ce trebuia sã facã
el ca redactor. Ceilalþi, Camil Baltazar, Violeta Zamfirescu,
Al. Andriþoiu n-au comis gestul lui Labiº. Redactori ºefi
adjuncþi erau, atunci: Paul Georgescu, G. Macovescu,
Savin Bratu, Crohmãlniceanu ºi Vicu Mândra. Paul
Georgescu (reconsiderat ca anti-dogmatic) îl poreclise
pe Octavian Paler Paler cu douã feþe, probabil simþindu-l
oripilat de dogmatismul stalinist. Un sãrit de pe linie a
fost considerat Paler ºi mai târziu, când i s-au organizat
procese pentru Un om norocos. Muncitorul putea sã-i
spunã scriitorului cã n-are nevoie de arta lui, ca ºi cum
asta fãcea: citea romane de Paler dupã schimbul doi sau
trei.

Pânã atunci, însã, mai era. „Orientarea” scriitorilor i-a
repugnat lui Corneliu ªtefanache, ca ºi „progresul” literar
planificat. Rezistam la politica de dogmatizare a

cenzorilor, duceam rãzboaie cu ei, chit cã plana amenin-
þarea cu suprimarea revistei. În fond, cenzura a introdus-o
la noi Regulamentul Organic. Se numea „comisia de
priveghere” ºi se ocupa cu „arestuirea de cãrþi ºi jurnaluri
scrise în duh rãzvrãtitor”. Iar „diregãtoria þensuralã”
confiscarisea reviste. Tot de la Moscova a venit, dupã
’44, ordinul de luptã cu cultura trecutului. Novicov, care
„rãspundea” de „Iaºul nou”, atrãgea atenþia cît de periculos
e „bacilul culturii Atlanticului” ºi tot el demasca abaterile:
X era ceþos, Y era lânced, Z – obscur sau confuz. Poezia
cliºeizatã, despre comunistul stereotip, uniformizat, stas,
umplea paginile „Iaºului literar” sub Ignea, în numele
„localismului creator”. „Sã cultivãm, tovarãºi, arta
propagandisticã”, ordonase L. Rãutu. ªi tipograful-agita-
tor D. Ignea urma întocmai îndemnul.

Hãrþuielile cu cenzura i-au slãbit poziþia lui Corneliu
ªtefanache. S-a ales redactor ºef nu el, ci Liviu Leonte,
proaspãt venit din Franþa. Dupã ce-a fost numit profesorul,
secvenþa propagandã, tipãritã câr-mâr de ªtefanache, s-a
tot lãþit în revistã. Partidul comanda mobilizare dupã
mobilizare. Plus cã se tãia tot ce pãrea subversiv. Vorba
ceea: „Ce se taie nu se fluierã!”. Realismul socialist era
o cãmaºã de forþã pentru cel ce gîndeºte singur, dar
asigura confort sporit celor ascultãtori.

Nu prea mai era de stat la „Cronica”. „ªi decii sã gãti
de cale”, cum ar spune Ureche în Letopiseþ. Corneliu
ªtefanache s-a dus sã re-construiascã revista Uniunii,
„Convorbiri literare”, în locul „Iaºului literar”, scãpând cu
greu de „omul cu pãrul cãrunt” ºi de alþi profitori ai
contextului social. A cultivat în paginile „Convorbirilor
literare” diversitatea culturalã, a lansat curajos nume noi.
La „Cronica”, reveniserã în pagini autorii de referate
mortãcioase de la Universitate; micul procuror proletcult
Al. Andriescu, care pupase poala Maicii Rusii ºi a
tãtucului, îºi reluase cronica literarã. Doar nu era sã-i
prefere Leonte pe angajaþii lui ªtefanache, ci pe flexibilii
aduºi de el. Au fost pãstraþi inºi ºi inse care n-au scris o
recenzie pânã-n pensie sau care fãceau trombonisticã
pe pagina primã. Ce puteam face decât sã râd (cu Val
Gheorghiu) de retorica gãunoasã a lui Vasile Constanti-
nescu, de Sângeorzan, care scuipa superlative ca o
artezianã pentru cei puºi în capul trebii de Partid… Lui
Aurel Leon i-am sugerat odatã sã scrie un reportaj despre
un þãran care furã un sac de grâu din grâul lui, crescut pe
pãmântul lui ºi treierat de el. S-a supãrat pe mine.

A urmat greºeala de tipar (parcã aºteptatã de Leonte)
care m-a expulzat din redacþie.

„În fond, o datã cu tiparul au apãrut ºi greºelile de
tipar. Gutenberg a greºit primul”, mi-a spus ªtefanache.
„Încerc sã te aduc la Convorbiri”.

 Terra promessa. N-a mai apucat. A primit o cumplitã
loviturã (nu spun cã nemenitatã), pe care a suportat-o
greu. A suferit enorm, aºa l-am citit. A parat, dar nu ºi-a
mai revenit dupã traumã pânã la sfârºit. Miezul ºi coaja
(1975) s-a dovedit plagiat dupã romanul lui Michele Prisco,
O spiralã de ceaþã, tradus ºi la Univers, în ’73.

Scria prea mult. Dupã debutul cu Cercul de ochi, EPL,
’68, au venit Zeii obosiþi, în ’69. ’70 i-a adus douã romane
tipãrite: Dincolo ºi Paralele; în ’72, Premiul USR pentru
Ziua uitãrii. Alte douã romane în ’74, În aºteptarea

remember
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ION DIACONU

Ionel BandraburIonel BandraburIonel BandraburIonel BandraburIonel Bandrabur

Pe Ion Diaconu, de la a cãrui dispariþie au trecut
aproape 25 de ani (19. XII. 1984), l-am avut profesor
aici, în Focºani, la Liceul „Unirea”, probabil între 1938 –
1941. Nu era un dascãl oarecare, nu era un obedient
rigid al programei. Lecþiile sale erau libere, expuneri vii
de înaltã ºi vibrândã literaturã, delectabile pentru mine,
ºi, în egalã mãsurã, instructive. Adevãrate desfãtãri
intelectuale.

Din cultura românã, aºa cum se configura atunci, avea
trei idoli: Sadoveanu, Iorga ºi Anonimul Mioriþei. Cu
Sadoveanu se considera prieten ºi ne povestea, uneori,
întâmplãri de la munte sau de la baltã cu autorul „Þãrii de
dincolo de negurã” În opinia sa, „Sadoveanu nu era atât
de zgârcit la cuvânt, cum se credea, ci numai la vorbe
proaste sau vulgare, la sporovãieli pe care le ocolea prin
tãcere”. ªi þinea sã adauge: „Opera lui merita Premiul
Nobel”. O credea cu sinceritate.

Pe monumentalul Iorga, profesorul meu, îl socotea
descendent din regii asiro – babilonieni atât prin trãsãturile
feþei, ochii hipnotizanþi, cât – mai ales – prin fabuloasa-i
putere de muncã, prin capacitatea de-a citi ºi a scrie cu
o iuþealã ºi eficienþã nemaipomenitã. „Iorga este cel mai
mare poligraf al lumii”, ne asigura profesorul, „a scris mai

multe cãrþi ºi articole decât oricare alt scriitor al planetei”.
Posibil. Dar nu cantitatea conteazã în posteritate, ci forþa
copleºitoare ºi anvergura demonstraþiilor sale. Credinþa
în ceea ce fãcea.

Însã, mai presus de toþi, profesorul Ion Diaconu îl
aºeza pe Anonimul creator al Mioriþei: „Moldoveanul din
baladã este de aici, de la Soveja, Lepºa sau Tulnici; geniul
lui a irupt de la noi, din Munþii Vrancei. Sã fie clar,
Anonimul MioriþeiMioriþeiMioriþeiMioriþeiMioriþei a existat aici, sus, mai sus de Nãruja,
acolo unde în miez de noapte, stelele îºi spun poveºti
prin cetini de brad”, ne mai spunea profesorul cu alese
cuvinte de la Blaga, dar cu fervoarea patriotismului
vrâncean. Ion Diaconu îl ridica în slãvi pe poetul anonim,
pe creatorul al cãrui geniu s-a întrupat în prima capodo-
perã a literaturii române dintotdeauna. În privinþa asta,
profesorul meu de la „Unirea” nu avea nicio îndoialã. Aºa
a rãmas Ion Diaconu în amintirea mea, aºa îl vãd, îl simt,
mai viu ca niciodatã, legat – intim – de personalitãþile pe
care le-a admirat cel mai mult: Sadoveanu, N. Iorga ºi
Anonimul Mioriþei. Avea – cu adevãrat – cultul marilor
valori, se simþea bine pe înãlþimi. Acesta este profesorul,
omul de culturã Ion Diaconu, aºa cum l-am cunoscut,
iubit ºi admirat.

aproapelui ºi Speranþa care ne rãmâne. Târgul nostru, cu
sufleþelul lui de femeie, s-a pus pe intrigi ºi bârfe. S-a zis
cã a preluat romanul de la altcineva ºi atunci, pe cale de
consecinþã, nu-s ale lui nici celelalte. A fost scos de la
„Convorbiri literare” ºi s-a vãzut singur cu acest necaz.
Tinerii colaboratori, ajunºi acolo prin el, i-au întors spatele,
punându-i la îndoialã priceperea literarã. Poate cã jurnalul
va elucida episodul. Înclin sã cred, am datele mele, cã
plagiatul a fost realizat de mânã strãinã (zacusca lui
Pruteanu n-a fost nici ea chestie politicã, aºa cum s-a
scuzat el); cred cã ludicul italienist i-a fãcut figura asta.
Repet: nu-i mai puþin vinovat ªtefanache pentru cã s-a
folosit de un negru literar, dar mãcar n-a executat raptul
cu mânã proprie. A fost salvat de rectorul Mihai Todosia,
singurul activist deschis la minte pe care l-am cunoscut,
numit întâi director adjunct la BCU ºi, din ‘86, director
plin.

A continuat sã scrie. Muncã tãcutã, grea („la prozã,
cum noteazã el însuºi, faci bãtãturi, îþi trebuie stomac
tare, nervi sãnãtoºi, o condiþie fizicã perfectã”), dar ºi
modalitate de-a se feri de întunecarea minþii, de sinucidere,
ca atâtea personaje ale lui, obsedate de o rupturã de
destin, în crizã moralã ºi rãmase – ca sculptorul din Zeii
obosiþi – fãrã punct de sprijin. A crezut în terapia
confesiunii.

ªi mã tem cã trebuie sã-l contrazic pe Radu Cosaºu:
„În alt plan, al ºmecheriei româneºti, nici ura, nici fobia

remember

nu-s 100% autentice”. Ba ura da. ªtefanache s-a bucurat
de ea pânã-n moarte. Un ziar local vorbea despre biserica
Sf. Nicolae plinã de scriitori. Publicistica noastrã de
Ciºmigiu (citeºte de Bucºinescu)! Lãcaºul din Copou a
fost plin, dar de 17 preoþi, în frunte cu episcopul Calinic
Botoºãneanul. Unul dintre ei, în cuvântul de adio, pronunþa
repetat emefer în loc de efemer. Ce-ar fi zâmbit ironic
Corneliu ªtefanache! Doar criticul de artã Valentin Ciucã
a salvat onoarea scriitorilor iaºioþi.

A doua zi dupã înmormântare, era 13 ianuarie. Din
echipa de conducere a „Cronicii” vechi n-a mai rãmas în
viaþã decât M.R. Iacoban, înþepat ºi el, periodic, de
iacobini. A murit ºi revista.

Ce-ar mai fi de spus? Nimic altceva decât sã-l repet
pe Malraux, cã, de la o vreme, viaþa realã începe sã
semene cu aceea din cãrþile noastre. Unul dintre
personajele lui Corneliu ªtefanache duce „dincolo”, pe
talpa pantofului, o frunzã micã, galbenã. Frunza se afla,
cu siguranþã, ºi în sicriul lui. Pentru cã fiinþa de hârtie e
mai rezistentã decât cea în carne ºi oase. ªi mâine, ºi
poimâine, ca sã uzez de titlul ultimului sãu roman, din
’88.

Dea Domnul sã-i aparþinã ºi minele ºi poimâinele, sã
aibã parte de preþuirea ce i se cuvine din partea breslei
istoricilor literari. Dea Domnul sã-i aparã curând
Spovedania valetului, dar, mai ales, Jurnalul de scriitor
convins cã toate trec, nu ºi cãrþile.
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fost plin, dar de 17 preoþi, în frunte cu episcopul Calinic
Botoºãneanul. Unul dintre ei, în cuvântul de adio, pronunþa
repetat emefer în loc de efemer. Ce-ar fi zâmbit ironic
Corneliu ªtefanache! Doar criticul de artã Valentin Ciucã
a salvat onoarea scriitorilor iaºioþi.

A doua zi dupã înmormântare, era 13 ianuarie. Din
echipa de conducere a „Cronicii” vechi n-a mai rãmas în
viaþã decât M.R. Iacoban, înþepat ºi el, periodic, de
iacobini. A murit ºi revista.

Ce-ar mai fi de spus? Nimic altceva decât sã-l repet
pe Malraux, cã, de la o vreme, viaþa realã începe sã
semene cu aceea din cãrþile noastre. Unul dintre
personajele lui Corneliu ªtefanache duce „dincolo”, pe
talpa pantofului, o frunzã micã, galbenã. Frunza se afla,
cu siguranþã, ºi în sicriul lui. Pentru cã fiinþa de hârtie e
mai rezistentã decât cea în carne ºi oase. ªi mâine, ºi
poimâine, ca sã uzez de titlul ultimului sãu roman, din
’88.

Dea Domnul sã-i aparþinã ºi minele ºi poimâinele, sã
aibã parte de preþuirea ce i se cuvine din partea breslei
istoricilor literari. Dea Domnul sã-i aparã curând
Spovedania valetului, dar, mai ales, Jurnalul de scriitor
convins cã toate trec, nu ºi cãrþile.
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CÂND ANII SUNT ROTUNZI...

Rodica LãzãrescuRodica LãzãrescuRodica LãzãrescuRodica LãzãrescuRodica Lãzãrescu

Isac ºi Tia Peltz – douã nume, doi artiºti, doi oameni.
Tatã ºi fiicã.

Scriitorul, nãscut la 12 februarie 1899, pictoriþa, la 30
ianuarie 1923. Plecaþi în ceruri, unul, pe 10 august 1980,
în cãutarea unui alt cartier, Tia, pe 5 martie 1999, spre a
picta îngeri.

Anii „rotunzi” care se adunã în acest 2009 ne
îndeamnã la evocare!

***
Îi plãcea sã se prezinte singur: Eu sunt Balzac al II-

lea ºi deºi pãstra o figurã serioasã, un surâs imperceptibil
îi flutura pe chip, îi pâlpâia în ochi, un surâs care dezarma
orice reacþie, orice împotrivire sau ironie.1)

Gascon simpatic2), omul e rotund, jovial, optimist,
flecar ºi umorist; împrãºtie simpatie; nu crezi în ce spune,
pentru cã are aerul sã nu creadã nici el, deºi, în fond, e
convins… 3)

Cu toate cã se bucurã de reputaþia unui neîntrecut
campion al divinitãþii Bachus – susþine Camil Baltazar –
nu mi-a fost dat nicicând sã-l vãd în ceea ce se cheamã
„stare de ebrietate”. […] Persoana lui e echilibratã,
cumpãnitã, oareºcum sfãtoasã la vorbã, ca tot omul
deprins sã vorbeascã în ºi pentru lume ºi îndeobºte în
mulþime.4)

Cunoscuþii susþin cã avea o ciudatã sonoritate a
glasului. Îºi scutura când ºi când pãru-i bogat ca o coamã
de leu ºi te privea direct în ochi cu un fel de mirare
hazlie.5)

Calitatea deosebitã a glasului i-a impresionat pe
contemporani:

Fãrã sã aibã spirit oratoric, posedã o însuºire de a
repeta cu elocvenþã ºi a întãri cu elocvenþã o frazã, un
gând, o idee. La aceasta îl ajutã un organ plãcut auzului
ºi perfect difuzor.6)

A rãmas în memoria celor care l-au cunoscut ca un
strãlucit conferenþiar, care putea vorbi câteva ore în ºir,
fãrã sã-ºi arunce privirea pe vreo ciornã. Avea un glas de
tribun ºi obiceiul de a-ºi presãra frazele cu anecdote…7)

În ciuda anilor ce se scurgeau implacabil, nu
îmbãtrânea. Îºi pãstra acelaºi mers uºor legãnat, acelaºi
zâmbet ironic, aceeaºi voce sonorã, uºor guturalã,
aceeaºi credinþã nestrãmutatã în frumuseþea vieþii. […]
Optimist chiar în cele mai aspre încercãri ale vieþii,
curajos, tenace, vesel… […] Însãºi fiica sa, pictoriþa Tia
Peltz, afirma, ori de câte ori evoca figura tatãlui ei, cã
acesta s-a nãscut bãtrân ºi a murit copil, metaforizând
astfel nealterarea sufleteascã a scriitorului, cu toate
încercãrile dramatice la care a fost supus.

În preajma a 70 de ani, timpul a sãpat pe obrajii
scriitorului cute, i-a adâncit ºanþurile. 8)

Ajuns la vârsta psalmistului, omul nu era deloc trist:
prietenos, volubil, vizitat de nostalgii uºoare, sigur pe el
fãrã trufie, folosind cu naturaleþe formule pompoase
(strãlucitul poet cutare, genialul prozator cutare), dãruindu-
le inele de aur cu pietre rare în stilul criticii generaþiei lui
Nichita Stãnescu, stil pe care însã fostul redactor al
LiteratoruluiLiteratoruluiLiteratoruluiLiteratoruluiLiteratorului nu de la contemporani îl preluase, ci direct
de la Macedonski.9)

Chiar cu câteva sãptãmâni înainte de petrecerea în
lumea umbrelor, cufundat adânc într-un fotoliu, fãcea
eforturi spre a vorbi, epuizarea fiind ireversibilã. Numai
privirea ºi zâmbetul, complice cu câte o vorbã de duh,
încercau sã înfrunte suferinþa mãcinãtoare.10)

Dintre apropiaþii lui, nu puþini sunt cei care au sesizat
natura dualã a lui Peltz ºi au exprimat acest lucru sub
diverse formulãri. Pentru unii, Peltz este asemenea unui
erou bernsteinian, surprins între douã conflicte: exterior
unul, celãlalt interior.11) Cicerone Theodorescu vede cum
îi vine sã râdã cu un ochi ºi cu unul sã plângã.12)

Al. Raicu, omagiindu-l la optzeci de ani, constata cã
omul vesel, exuberant chiar, în permanenþã pus pe ºotii,
se dedubleazã în operã,13) în vreme ce Camil Baltazar se
declara contrariat ºi recunoºtea cã fãptura umanã [a lui
Peltz] are ceva care mã respinge. […] Existã o deosebire
fundamentalã între insul care îºi pune probleme de
conºtiinþã, între pesimistul zugrav al destinelor tragice,
ale personajelor suferind de mizerie ºi boalã ºi omul de
pe stradã, un om cu zâmbetul pe buze, pornit spre glumã,
uneori flecar ºi iubitor de calambururi, mucalit, amator de
farsã, ba adeseori el însuºi farsor.14)

Urzit parcã dintr-un ghem de contradicþii, Peltz pãrea
a-l întrece chiar pe Ianus cel cu douã feþe! Cu o înclinaþie
nativã cãtre pamflet, pe care ºi-o explica drept
caracteristicã a rasei (evident dublatã de ucenicia în
preajma lui Cocea ºi de admiraþia pentru Arghezi), altoitã
pe un fond excesiv liric, omul era bonom, jovial, flecar,
ironic-muºcãtor, împrãºtiind vorbe de duh ºi iradiind bunã-
dispoziþie, dar ºi pãtruns de toate durerile lumii, suferind,
aproape fizic, de suferinþele celor din jur, îndurerat pânã
la lacrimi de durerile altora. Personaj nelipsit al cafenelei
bucureºtene, mânuia farsa ca armã de luptã. Era, în
acelaºi timp, delegat al mahalalei, capabil sã-ºi dea, fãrã
sã stea pe gânduri, paltonul confratelui nãpãstuit. Era
ironic pânã la rãutate cu prostia fudulã ºi bun pânã la
prostie cu dezmoºteniþii soartei.

Dacã nu se afla la redacþie (la una sau la mai multe
dintre zecile prin care a trecut), dacã nu era la masa de
lucru din casa de pe str. Traian, îl gãseai la cafenea.
Dupã lungi ore petrecute în faþa ºvarþului, ore presãrate
cu vorbe de duh, pus pe glume, scriitorul nu se dezminte:

– A… Plata! face mirat d. Peltz cãtre chelnerul uitat

remember
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de o jumãtate de orã. Dar sinonimesinonimesinonimesinonimesinonime… nu mai faceþi? îl
întreabã d. Peltz foarte serios pe omul cu ºervetul alb.

– Facem… cum nu!… dar numai duminicã.
– Cum? Numai duminicã?… dar la „Corso” le face în

fiecare zi.
– Ei… „Corso”!…15)

Cel mai adesea, era la Capºa, cafeneaua de numele
cãreia se leagã atâtea întâmplãri evocate, printre alþii, de
Bogdan Amaru:

Acum, Peltz e prozator de frunte, adolescenþii îl
supranumesc Balzac. Romancierul nostru l-a întrecut pe
grãsuliul Honoré ºi iatã cum: Peltz are vreo zece secretari,
recrutaþi dintre vagabonzii ºi negustorii de nasturi,
ambulanþi, de pe Calea Vãcãreºti. Sunt foºti camarazi
de mizerie, de pe vremea când ºi Peltz era un vagabond,
vânzãtor de piuneze ºi nasturi. Printre aceºtia, are un
diplomat – fost vânzãtor de ace de siguranþã; un secretar
financiar, fost mardeiaº –  ºi un secretar literar, fost lipitor
de afiºe cinematografice. Legãtura dintre romancier ºi
personalitãþile culturale, adicã scrisorile de naturã
platonicã, le duce lipitorul de afiºe. La oamenii politici,
Peltz trimite pe mardeiaº, un oarecare Aristide Baroþi,
grec de origine, individ solid ºi cu o falcã bandajatã, pentru
cã s-a încãierat cu vardiºtii, pe când era trimis de
romancier într-o misiune diplomaticã. Însã, pe lângã droaia
de secretari-vagabonzi, care trãiesc de pe urma
prozatorului, Peltz mai e de o generozitate incredibilã.
Trei sferturi din ambulanþii bucureºteni au primit cadou,
de la scriitor, cravate, ciorapi, pãlãrii, ghete sau cãmãºi.
O datã s-a dezbrãcat de pardesiu ºi l-a dãruit unui
tânãr.16)Portarul de la librãria Alcalay – ºi câþi alþi portari!
–  are cravate ºi ciorapi donaþi de Peltz.17)

Generozitatea lui Peltz, prilej de ironie pentru unii
cunoscuþi, dar mai ales de numeroase neplãceri conjugale,
nu reprezintã semnul unui orgoliu nemãsurat de om
înstãrit. Nu ºtiu câþi dintre contemporani au înþeles cã
Peltz, dãruind nimicuri, cumpãrând de la ambulanþi
obiecte, inutile de altfel, încerca sã ajute niºte oameni
aflaþi în situaþia disperatã în care fusese ºi el, nu cu mulþi
ani în urmã. Atât îi stãtea în puteri sã facã ºi nu ezita nici
un moment când era vorba sã sarã în ajutorul cuiva.

Recunoscut drept delegat al mahalalei de toþi umiliþii
ºi mâhniþii ce-ºi îndreptau paºii ºi speranþele cãtre
locuinþa din strada Traian, binecunoscutã tuturor, Peltz a
trãit el însuºi toate tristeþile ºi rarele bucurii, toate
amãrãciunile ºi nãdejdile oamenilor din cartier pânã la
totalã identificare cu cartierul întreg. Oamenii îi bãteau la
uºã, împinºi de cine ºtie ce necazuri, Peltz îi asculta,
calmul sãu liniºtea, vorbele ºi surâsul sãu încurajau,
întãreau inimile, – ºi, dacã era cazul, scria ºi câte o jalbã
ºi, la rându-i, se ducea sã batã la uºa autoritãþii. Umorul
ºi farmecul personal facilitase gazetarului ºi scriitorului
stabilirea multor relaþii, printre acestea ºi cu înalþi
funcþionari de care depindea libertatea cetãþeanului. Unora
dintre aceºtia, cu veleitãþi literare, Peltz le „pieptãna”
producþiile – schiþe, articole, „opere” dramatice. Graþie
unor asemenea legãturi, Peltz izbutea, adesea, sã înlãture
câte un necaz. Dar, tot din cauza acestor relaþii,
cunoscute, s-a þesut în jurul sãu pânza unor ºuºoteli, a
unor suspiciuni, ba chiar a unor acuzaþii, prea puþini vrând

sã priceapã cã Peltz, utilizând raporturile sale de prietenie
cu oamenii autoritãþii dãdea doar o mânã de ajutor celor
ce îl solicitau.18)

Popularitatea omului Peltz, care o întrece, în epocã,
pe cea a operei, se explicã – dupã opinia lui Camil Baltazar
– prin aceea cã simpatia pe care o proiecteazã
romancierul asupra eroilor sãi, în scrierile sale, omul o
practicã militant în viaþa de fiecare zi, faþã de semenii
sãi. N-am pomenit ins mai sociabil ºi mai camarad, în
sensul obiectiv al cuvântului, faþã de omul din mulþime
ca Peltz.19)

Tata avea un suflet ne-ma-po-me-nit! –  îºi aminteºte
Tia Peltz în ultimul sãu interviu, acordat revistei For-For-For-For-For-
mula ASmula ASmula ASmula ASmula AS cu doar douã zile înainte de moarte. Nu voia sã
supere pe nimeni. Þin minte, erau douã frizerii pe strada
Traian. ªi tata se bãrbierea o zi la unul, o zi la celãlalt…
Îl pândeau din uºã patronii frizeriilor ãstora…Nu cumva
sã încurce zilele…20)

În redacþiile ziarelor, la Capºa, la Petricã ori în casa
de pe strada Traian, Peltz risipea, cu dãrnicie, vorbe de
duh, povestea cu umor sec, glumea sau punea la cale
farse, de dragul amuzamentului ºi pentru sancþionarea
prostiei ºi a ignoranþei, de pe urma cãrora unii trãiau atât
de bine.21)

Acestor vorbe de duh li s-a spus, încã din timpul vieþii
scriitorului, peltzisme, ºi au circulat, adevãrat folclor literar,
prin mediile scriitoriceºti ori gazetãreºti, stârnind
pretutindeni hazul general. Ieronim ªerbu le definea drept
amestec de gasconadã, de pozã, de inocentã farsã, ale
cãror victime nu-i purtau urã, cãci umorul scriitorului era
blajin ºi nu rãnea.22)

Pozând fiicei sale, îi spunea: Tu îmi faci mie atâtea
capete, pe când eu nu þi-am fãcut decât unul – noroc cã-
i bun!

Dar cel mai adesea, peltzismele vizeazã prostia ºi
sunt neiertãtoare.

Se pare cã multe dintre farsele pomenite de cei care
evocã anii de glorie ai cafenelei Capºa îl au ca autor pe I.
Peltz, inclusiv celebrul titlu de articol, sugerat unui gazetar
incult, Centenarul de trei sute de ani al marelui poet latin
Cervantes.

Alãturi de cafenea, cenaclul lui Lovinescu reprezintã
locul unde personalitatea debordantã a lui Peltz subjuga
auditoriul.

Peltz spune o drãcovenie. Are o mutrã gravã, de parcã
s-ar spovedi cãlãului care-l va ghilotina în clipa urmãtoare.
Aºa vorbeºte Peltz. Totdeauna înflãcãrat ºi trist. Prin
asta, snoava devine ºi mai fermecãtoare. 23)

Tot la Sburãtorul, dupã lectura romanului Calea
Vãcãreºti, toatã asistenþa recunoaºte cã e vorba de o
operã puþin obiºnuitã. Mai ales, lectura acestei cãrþi
impresioneazã profund, pentru cã Peltz citeºte ca nimeni
altul. Toatã deznãdejdea ºi mizeria umanã din CaleaCaleaCaleaCaleaCalea
VãcãreºtiVãcãreºtiVãcãreºtiVãcãreºtiVãcãreºti te pãtrunde cu încetul, te înfioarã, pentru cã
glasul baritonat al lui Peltz o evocã, o cheamã cu sonoritãþi
de orgã ºi bemolãri de durere frântã în pumni. Glasul lui
Peltz e fãcut sã cânte durerea, sã spuie suferinþa chiar
când glumeºte. Omul acesta pe care nu-l cunosc destul,
trebuie sã fi venit pe lume cu mizeria în braþe, cãlare pe
un car funebru. Nu ºtiu. Se poate sã mã înºel. Totuºi,
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numai în Maidanul cu dragosteMaidanul cu dragosteMaidanul cu dragosteMaidanul cu dragosteMaidanul cu dragoste durerea vine din
mãruntaiele pãmântului ºi ale cerului, ca apa sau ca lu-
mina.24)

Care este adevãrata esenþã a lui Peltz? Desigur, op-
era – rãspundem bazându-ne nu doar pe declaraþiile
autorului sau ale Tiei Peltz.25)

Chipul adevãrat al artistului se dezvãluie în operã; în
viaþã, el poartã doar niºte mãºti. Nu-l judecaþi dupã mãºtilemãºtilemãºtilemãºtilemãºtile
lui! [s. n.] – cerea fiica scriitorului într-o discuþie cu Dorel
Dorian.26)

Bonomul, jovialul, farsorul îºi dezvãluie adevãrata
identitate în operã. Pe chipul clovnului, strãluceºte ºi
intrigã lacrima durerii.

Cãci I. Peltz face parte dintre acei care râd în aparenþã.
Sufletul lor însã tremurã ºi plânge.27)

Tia a moºtenit aceeaºi structurã sufleteascã a
pãrintelui sãu, aceeaºi dedublare a omului volubil, vesel
– mascã în spatele cãreia sufletul artistului tremurã ºi
plânge, amprentã nu doar a rasei, aºa cum voia sã (se)
explice I. Peltz într-un articol de tinereþe.

Fata cea mare i-a moºtenit privirea adâncã a ochilor
cãprui ºi toate neliniºtile. Are ochii grei de zbucium
nebãnuit încã la vârsta ei ºi neiniþiaþi. Acum e încã gureºã
[…] Vor trece anii ºi fata asta, cam grãsanã, cam
bondoacã, se va subþia, se va întrista…28)

Aceastã identitate a firii lor face ca operele celor doi
sã fie într-un permanent dialog, tatãl modelând cuvântul,
fiica liniile ºi culorile, amândoi aplecaþi cu o infinitã
comprehensiune asupra sufletului omenesc.

Poate cã doar hazardul ori poate intervenþia tatãlui a
fãcut ca fiica sã-ºi croiascã drumul în alt domeniu, deºi
uneori a mai cochetat cu condeiul. În adolescenþã,
încercând diverse modalitãþi de exprimare, mai încãlca
„teritoriul” pãrintelui. Într-o bunã zi, ºi-a gãsit vopselele
amestecate, pensulele în dezordine, hârtiile mâzgãlite.
„Ce sã fie?! – s-a mirat tatãl, recunoscut pentru farsele
sale. Nu-i nimic! Dacã tu te bagi în meseria mea, de ce
sã nu încerc ºi eu sã pictez!” Dupã aceastã delimitare,
între creaþiile celor doi s-au þesut corespondenþe ce fac,
indiscutabil, ca romanele lui I. Peltz ºi desenele Tiei sã
formeze un tot perfect, în care cuvânt ºi linie se cautã ºi
îºi rãspund.

Priveºti desenele Tiei ºi în minte îþi rãsunã descrierea
Cãii Vãcãreºti din romanele lui Peltz:

Guri ilare, frunþi strâmbe, picioare ºubrede – Calea
Vãcãreºti e un imens panopticum închipuit de o minte
scãpatã din hãþuri.

***
Isac ºi Tia Peltz – douã nume, doi artiºti, doi oameni.

Tatã ºi fiicã.
Plecaþi în ceruri, amândoi cu speranþa regãsirii:
Cândva, vom fi iar tineri, toþi. Nu vom semãna fizic

cu cei ce-am fost pe pãmânt, dar te asigur, tatã, cã ne
vom recunoaºte dupã sufletele noastre, ce n-au fãcut
rãu nimãnui, au ºtiut sã ierte ºi sã iubeascã…29)
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LA PLECARE
Lui Constantin Ghiniþã

Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

De câte ori dispare unul dintre noi, o tristeþe grea mã
jefuieºte ºi mã lasã „singur cu Umbra” ºi „întrebãri rebele în
aldine”. Dupã Matei, Marcu, Luca, Ioan (aprox. 70 - 98), a plecat
într-o altã lume, în mod sigur mai bunã ºi mai îngãduitoare cu
poeþii, evanghelistul Constantin, pre numele pãmântesc Ghiniþã.
Aproape tot ce a scris acesta: de la Chemarea scorpionului
(1991), Evanghelia a V-a” (1996), Nunta continuã ºi Psalmi
(2003), Logodnicul orei patru dimineaþa (2004), Lamentouri
(2005), cele douã volume de eseuri apãrute în 2006: Însetat,
sufletul nostru ºi Evanghelia dupã Constantin Ghiniþã ºi
culminând cu cele douã antologii de autor: În numele tãu,
poezie (2005) ºi Evanghelia a V-a (2007) se rãsuceºte în lu-
mina credinþei ºi-n înþelesuri duhovniceºti.

Noul proroc, Constantin Ghiniþã, vine dintr-o lucoare izbãvi-
toare ºi purificatoare, unde credinþa în Divinitate se suprapune
/ confundã cu încrederea nedezminþitã în rosturile tãmãduitoare
ale Poeziei, iar dragostea de viaþã cu nevoia imperioasã de a
vedea chipul Morþii. Mai în fiecare text descoperim aceeaºi
voce curatã înãlþatã spre Dumnezeu, uneori seninã ºi aban-
donatã extazului religios, dar – mai adesea – fremãtând mâni-
oasã asupra fãrãdelegilor lumii, probând natura sa de luptãtor
solitar într-un spaþiu vidat de sacru ºi de frumoasã utopie.

Rãtãcit în spaþiul – labirint (lumea - Leviathan), acesta
trãieºte momentele de cãutare istovitoare ºi vremelnicã derutã
ca probe iniþiatice pe acest drum aspru al cunoaºterii, când (ºi
unde) aºteaptã cu încredere clipa revelaþiei ºi a izbãvirii: „lu-
mina va râde / topind toatã mizeria vieþii”. Pe drumul luminii
semnele transcendentului absorb puterile maligne ale unei

dimensiuni imunde, agresive ºi meschine. Noul „evanghelist”,
ultimul sosit pe Dealul Mãslinilor, se zbate dramatic între
Doamna Poezie ºi Doamna Moarte (ºanse ale izbãvirii), între
suferinþa omului ºi durerea prorocului – poet, situaþii des
invocate ºi înþelese ca exerciþii mistice regeneratoare. Poezia
însãºi, prezenþã inefabilã a acestei realitãþi de aproape, este
înþeleasã ca o stare de spirit ce asigurã o legãturã directã,
extrasenzorialã, între suflet ºi Divinitate.

Pentru poetul nãscut la Clipiceºti, Vrancea, în urmã cu 62
de ani, Viaþa, Moartea,Viaþa, Moartea,Viaþa, Moartea,Viaþa, Moartea,Viaþa, Moartea, chiar ºi DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu, dupã cum ne
încredinþeazã un bun ºi vechi prieten al sãu, Paul Spirescu, „nu
sunt altceva decât diverse forme de manifestare a Iubirii” (v.
„Plumb”, Bacãu, nr. 20 / noiembrie 2008). Asemenea faimosului
ºi viteazului hidalgo Don Quijote de la Mancha, cu care se
simte înrudit spiritual, poetul s-a aflat întreaga viaþã în conflict
deschis cu lumea în care trãim („armele-mi þin loc de straie, ºi
odihnã-mi este lupta”). Fãrã vreun rãgaz, fãrã reticenþe ºi
ranchiunã, pânã la ultima clipã.

Sfârºitul pãmântesc i-a fost aºa cum ºi-a dorit: un „salt”
spre dincolo. MoarteaMoarteaMoarteaMoarteaMoartea – mãrturisea acesta lui Lili Goia cu doar
opt – nouã luni în urmã – „nu are timp. Ea reprezintã un salt.
Este instantanee, ca în teleportare. De aceea credincioºii o
aºteaptã cu resemnare ºi chiar ca pe o binecuvântare ºtiind cã,
odatã cu moartea, ei vor urca pe treapta unei alte vieþi, a unor
alte încercãri, toate regãsindu-se în dorinþa omului de a se
apropia cât mai mult de Dumnezeu („Oglinda literarã”, nr. 76 /
aprilie 2008)”. De acolo, de unde se aflã, Constantin al Dorului
ne dã semn de binecuvântare.

Nicolae Dorel TNicolae Dorel TNicolae Dorel TNicolae Dorel TNicolae Dorel Trifurifurifurifurifu

Ci, visatu-te-am pe-o ziuã
cum vorbeai cu pasul rar;
eu bãteam grâu-ntr-o piuã,
tu plecai în funerar.

Cã, aveai vestmânt de iarbã
ºi doineai în evanghelii;
eu plângeam pe stinsa-þi harpã
ºi dam lacrimã cernelii...

Aveai limba lui Esop
iar în suflet – stup de miere;
pe Miticã-al lui Pricop
dacã-l vezi, ºi vin îþi cere,

Maica mea, limbã românã,
pântec vârtoºit de Har –
dor mi-e, Doamne, sã rãmânã
zariºte de gând polar,

Unde-ºi pierd poeþii noaptea
sã exulte ºi sã cânte,
când ºi-ascund în tainã partea
într-o groapã, mãi pãmânte!

Vãzui ceru-ntre lumine
flagelat de stele coapte
cum te cheamã, Constantine,
cum te jinduie a moarte.

Poetului Constantin Ghiniþã
in memoriam

Spune-i cã mi-e dor de el
ºi-o sã facem o „bãutã”;
cã-i trimit un cânt rebel
cât un bocet de-alãutã.

Maica mea, limbã românã,
pântec vârtoºit de Har –
dor mi-e, Doamne, sã rãmânã
zariºte de gând polar...

Ploieºti, 7 ianuarie 2009

Dor mi-e, Doamne…
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DE CÂND LIMBA ROMÂNÃ NU MAI
ESTE SUVERANÃ LA EA ACASÃ

Petru UrsachePetru UrsachePetru UrsachePetru UrsachePetru Ursache

Pe vremea mult tensionatelor decenii postbelice, literatura
românã s-a nãscut (re-nãscut-fiinþat ºi ea) în exil. Cãci, hãrþuitã
ºi terorizatã, marea „suveranã” ºi „împãrãteasã”, cum îi spunea
Mihai Eminescu, ºi-a strâns luceferii ºi slujitorii ºi-a pornit în
transhumanþã, dupã îndelungata ºi experimentata ei tradiþie
carpaticã. Astfel cã vrajba neghinei a fost þinutã departe, atâta
cât s-a putut, iar grâul a rodit cu falã ºi cu folos. Altfel spus,
toate sectoarele vieþii spirituale translate s-au restabilit
impecabil, fãrã crize de identitate, în ºtiinþe, arte, filosofie,
situându-se, adesea, pe treptele de vârf ale culturii europene,
chiar universale, ca o impresionantã carte de vizitã a
românismului. Anumite domenii ale cercetãrii ºi de viaþã
sufleteascã au beneficiat simþitor prin contribuþia de calitate ºi
oportunã a noilor pãstori carpatici: lingvisticã (Eugenio
Coºeriu), ºtiinþe (George Emil Palade, Anghel Ruginã, ªtefan
Lupaºcu etc.), filosofie (Emil Cioran), istoria religiilor (Mircea
Eliade), comparatisticã (Vintilã Horia, Al. Busuioceanu, Al.
Ciorãnescu), teatru modern (Eugène Ionesco), muzicologie
(Constantin Brãiloiu), ca sã nu mai vorbesc de mulþimea de
cãrturari, scriitori, ziariºti ºi artiºti, oameni politici, feþe bisericeºti
care s-au strãduit, pânã la sacrificiu de sine, sã dea sens
diasporei, ca a doua patrie (deocamdatã: „Exilul nu se va mai
repeta ºi vom fi liberi…”), semn al „rezistenþei prin culturã”,
cum se credea, cu speranþã, la vremea respectivã. Un singur
exemplu, din multe altele, poate aproxima, mãcar, dimensiunea
explozivã a fenomenului românesc în lume:

 „Acum, când iau condeiul pentru a scrie în româneºte ul-
tima mea carte despre Brâncuºi, simt cã m-am întors acasã.

 Vreme de douãzeci de ani am vânturat lumea ºi cãrþile
mele au dus faima lui Brâncuºi în 87 de þãri din cele cinci
continente. Din fundul Canadei, din nesfârºitele pãduri ale
provinciei Abitibi – O, ca ºi din Australia, Japonia sau Noua
Zeelandã, din Argentina, Brazilia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay,
Columbia, Venezuela ºi Mexic, din Statele Unite ale Americii ºi
din Uniunea Sovieticã, din India, Africa de Sud, Iran, Israel,
Algeria, Tunisia ºi Maroc, ca ºi din toate þãrile Europei, mi-au
sosit mãrturii despre admiraþia stârnitã de opera lui Brâncuºi”.

 Este o precizare preþioasã care ne vine din partea unuia
dintre cei mai harnici culturologi români din diaspora, Ionel
Jianu (vol. Constantin Brâncuºi. Viaþa ºi opera. Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã. Bucureºti, 1983, p. 11); ºi unul
dintre cei mai reputaþi critici de artã ai Europei postbelice.

 Sã reþinem cã, în fapt, construirea imaginii corecte,
conformã cu realitãþile interne, întîmpinã mari dificultãþi în
epoca modernã. În antichitate ca ºi în clasicism, lucrurile se
rezolvau oarecum de la sine, în firea lor, prin întemeieri de ºcoli
de învãþãturã, prin traduceri ºi cãlãtorii de studii, omenirea
dovedindu-se a fi avidã dupã cunoºtinþe folositoare ºi dupã
adevãr. Astãzi, intrã în rol interesul concurenþial sub comenzile
deformatoare ale politicului ºi economicului. Valorile autentice
sunt prea adesea negate în favoarea unor prefabricate. Nu se
mai fac sacrificii pentru izbânda unui ideal artistic, asemenea
lui Brâncuºi cãruia i s-a alãturat, cum s-a vãzut, toatã diaspora
româneascã; în schimb, conteazã reclama publicitarã ºi sporul
monetar de casã. De altfel, omul a devenit „modern”, chiar
dacã nu se prea ºtie ce înseamnã asta, pentru cã s-a schimbat

 „Precum într-un stat ne bucurãm toþi de oarecari lucruri care sunt a tuturor ºi a nimãnui, uliþe, grãdini,
pieþe, tot astfel ºi în republica limbelor sunt drumuri care sunt a tuturor, adevãrata avere proprie o are
cineva acasã la sine; iar acasã la dânsa limba româneascã este o bunã gospodinã ºi are multe de toate”.

(Mihai Eminescu, Opere, IX. Publicistica 1870–1877. Editura Academiei Române, 1980, p. 487).

„Destul cã poezia ºi arta nu mi-o blestem,
Cã doarã poezia, tot ea m-a exilat!
Deci du-te, carte scumpã, în locul meu vezi Roma!
Ah! Cum nu pot eu însumi sã fiu în locul tãu!”

(Ovidiu, Lirica exilului. Tristele. Ponticele. Traducere de Anton Naum. Ediþie îngrijitã de Dorin Onofrei.
Editura „Gunivas”, Chiºinãu, 2007, p. 8)

„Exilul nu se va mai repeta ºi vom fi liberi ºi nemuritori, fraþi ai lui Osiris.”
(Vintilã Horia, Dumnezeu s-a nãscut în exil. Premiul „Goncourt”, 1960. Traducere din limba francezã
de Al. Castaing. Postfaþã de Daniel Rops. Editura „Anastasia”, Bucureºti, 1999, p. 179)

„Ea cautã cu disperare calmantul miraculos ºi neºtiut ºi, negãsindu-l, recurge la vechea consolare,
moartea. Ce tristeþe! Vãzduhul vibreazã de aºteptare”.

(Vintilã Horia, Idem, p. 216)
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din iubitor de artã ºi de frumos în simplu consumator.
Capodopera zace în supermarket, între rafturi cu brânzã ºi cu
murãturi, ca un blestem la adresa culturii.

Dar din citatul de mai sus se subînþelege cã intelectualitatea
refugiatã a avut iniþiative oportune ºi benefice în construirea
imaginarului corect ºi favorabil românilor. Strãinii nu aveau
nici un interes s-o facã pe cont propriu. Citim în acest sens:
„Critica de artã francezã s-a ocupat prea puþin de Brâncuºi în
prima perioadã pânã la începutul celui de al Doilea Rãzboi
Mondial. Explicaþia e simplã: cât a trãit, Brâncuºi n-a avut nici
o expoziþie personalã, nici în Franþa, nici în vreo altã þarã din
Europa” (Ionel Jianu, Idem, p. 12). Succesul a fost asigurat de
faptul cã, în bãtãlia pentru imagine, cu referire sau nu la
Brâncuºi, s-au angajat oameni de valoare, ei înºiºi creatori de
opere artistice ºi de idei generoase. Tocmai de aceea au cãpãtat
deplinã încredere în conºtiinþa intelectualitãþii apusene, ca
factori de rãspundere privind destinele culturii române. Dialogul
direct ºi de interes maxim, când se ivea cazul, pentru dezvoltarea
artelor ºi ºtiinþelor, avea loc între autoritãþile vestice, ºefi de
instituþii, repere în domenii fundamentale ale ºtiinþelor ºi ale
artelor, cu oameni de seamã din diaspora româneascã, nu din
„þarã”; iar comparaþiile se fãceau, sã spunem, între Eliade ºi
Dumézil (nu cu I.C. Gulian), între Cioran ºi Martin Buber (nu
Miron Constantinescu), între Ionescu ºi Bekett (nu Al. Mirodan),
între Ionel Jianu ºi Jean Cassou (nu Aurel Leon) etc. Dacã
Universitatea din Madrid avea nevoie de un romanist de mare
competenþã profesionalã, apela la Vintilã Horia; cea din Roma
îl prefera pe Al. Busuioceanu; la Copenhaga era solicitat
romanistul Eugen Lozovan; în Canare (Al. Ciorãnescu), în Ho-
nolulu (ªtefan Baciu pentru literaturã hispano-americanã), la
Mankato – Minesota (Vasile Posteucã, pentru limbi germanice).
Numele clasicistului N. I. Herescu s-a fãcut cunoscut la
universitãþile din Roma, Madrid, Geneva, Glasgow, Lisabona,
Saabrucken, Coimbra, Heidelberg, Padova. ªi, ca sã largim cadrul
referinþelor: între Paul Goma ºi Soljeniþîn (nu Vladimir
Tismãneanu). Am citat doar cîþiva dintre marii creatori de
spiritualitate ºi de imagine din deceniile exilului ºi
transhumanþei; o stare de lucruri, care, împotriva aºteptãrilor,
continuã.

 Nu se bucurau de acelaºi credit institutele ºi personalitãþile
din þarã; nici mãcar sub raport consultativ, pentru cã plana, în
chip acuzator ºi pe bunã dreptate, prezumþia de îmbibare
ideologicã. Partidul era „în toþi ºi-n toate”, cum suna un vers al
unui cunoscut poet aflat în slujba puterii. Nu a existat o clipã
libertate de creaþie, cum încearcã unii supravieþuitori sã
corecteze în mod penibil istoria ºi sã inducã în eroare tânãra
generaþie neºtiutoare. Scriitorii au cunoscut un îndelung ºi
dramatic proces de „piteºtizare”, prin dictatura plenarelor, a
ºedinþelor de partid, a cenzurii ºi, mai ales, a autocenzurii,
draconicã invenþie bolºeo-comunistã. Mulþi dintre ei nici astãzi
nu scapã de ºabloane, zac în inerþie, nu mai ºtiu ce înseamnã
rãspunderea scrisului, respectul pentru adevãr, cultul
frumosului. În anii, mulþi la numãr, ai Cortinei de Fier, au apãrut
doi-trei poeþi mai inventivi, câteva romane de autentic interes
literar. Sã se reþinã cã poartã, totuºi, pecetea vremurilor, cã
sunt prea adesea marcate de semnul coborâtor al ideologiei.
Lectura lor taie din când în când respiraþia; ºi e trist, fiind vorba
de nume „mari”, ca Marin Preda, ca Nichita Stãnescu.

 Dacã este sã ne imaginãm bilanþuri, momente de popas

concluziv ºi de meditaþie, sã ne întrebãm, de pildã, în legãturã
cu starea romanului, cum mi se pare firesc dupã o curgere de
atâtea decenii; dacã întocmim istorii literare, întemeiate pe
logicã ºi pe judecatã de valoare, se cuvine sã începem cu
începutul, adicã sã refacem parcursul cultural al segmentului
de timp în cauzã, în sens integrator, nu pe fragmente, preferinþe
subiective, prejudecãþi, cu recunoaºterea deschisã a treptei
câºtigate de fiecare protagonist în parte. Sã nu-i neliniºteascã
pe unii, ba sã-i bucure cã literatura exilului, anumite domenii
ale ºtiinþei, ale criticii literare ºi de artã, viaþa mai îndelungatã
sau efemerã a unor publicaþii ar ocupa poziþii privilegiate. S-ar
constata cã unele idei literare emise în diaspora nu s-au perimat
încã, spre deosebire de ceea ce s-a produs „în þarã”, cã poezia
lui Aron Cotruº, Vintilã Horia, ªtefan Baciu îmbogãþeºte ºi înalþã
peisajul liricii, cã proza a cunoscut izbânzi în faþa cãrora creaþia
romanescã „din interior” pãleºte. Trebuie regãsitã unitatea de
idei, refãcutã comunitatea sufleteascã. Dacã, într-adevãr, a cãzut
Cortina de Fier, se cuvine sã se punã capãt ºi fratricidului cul-
tural, dirijat ori practicat cu vinovatã inconºtienþã. Un act
regretabil de agresivitate, comandat „din þarã”, ca pe vremea
lui Iosif Chiºinevschi, a fost aºa-zisa expoziþie româneascã
organizatã în toamna lui 2008 la New York ºi repetatã în
Germania. Au intervenit prompt personalitãþi de marcã din
diaspora, în frunte cu reputatul ªtefan Arteni, pentru corectarea
imaginii României agresate de cãtre elitiºti cu ifose.

 Se poate spune cã s-au fãcut deja cîþiva paºi spre
normalizare. De citat, în acest sens, scrierea istoriograficã a lui
Florin Manolescu, Enciclopedia exilului românesc (Editura
„Compania”, Bucureºti, 2003), din pãcate puþin cunoscutã;
sau Istoria literaturii române de azi pe mîine, semnatã de Marian
Popa (Fundaþia „Luceafãrul”, Bucureºti, 2001), ori masiva istorie
a regretatului profesor bucureºtean Ion Rotaru (Editura
„Dacoromânã TDC”, Bucureºti, 2006). Ele se disting prin intenþia
autorilor de cuprindere în totalitate a fenomenelor creaþiei
aparþinând uneia ºi aceleiaºi suverane: limba românã. Fireºte,
toate aceste operaþii masive ºi profund rãspunzãtoare de
reasamblare ar trebui sã se rãsfrângã asupra manualelor ºcolare
ºi, mai ales, a programelor universitare, pentru sensibilizarea
conºtiinþei publice. Este singura cale care duce spre Ithaca
mult doritã. Restul – propagandã neocomunistã, elitistã ºi
„recentã”.

 Pe prima linie a integrabililor se aflã, fãrã îndoialã, Vintilã
Horia, personalitate complexã ºi deosebit de roditoare pe mai
multe planuri ale culturii, învãþãmântului ºi artei literare. Este
drept cã versurile debutului din þarã au trecut aproape
neobservate, datoritã parnasianismului prea strãveziu, dar
autorul s-a fãcut repede remarcat încã din primii ani ai exilului
printr-o formulã poeticã nouã, antrenantã, viguroasã, trezind
simpatia ºi chiar entuziasmul românilor din diaspora. Scria
Mircea Eliade: „Vintilã Horia, eºti un foarte mare poet. Ruperile
ºi valurile þi-au purificat poezia. E durã ºi caldã ca marmora
«divinei peninsule». ªi dacã e irizatã de melancolie, e nobila,
depãrtata melancolie a toamnelor pe care atâta le iubeºti. Îþi
repet: abia acum am descoperit poetul, marele poet în D-ta.
Volumul te predã întreg. Citisem poate în grabã, sau distrat,
poemele publicate prin revistele din exil. Aici, în volum, eºti
întreg. Aduci un univers cu totul ºi cu totul nou în poezia
româneascã”. Este vorba de o scrisoare a lui Eliade cãtre Vintilã
Horia, datatã 22 noiembrie 1951(Mircea Eliade, Corespondenþã,
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vol. 1, A–H. Cuvânt înainte ºi îngrijirea ediþiei de Mircea Handoca.
Humanitas, Bucureºti, 1999, p. 445). Doar cu un an în urmã, se
ridicase între Est ºi Vest stavila de netrecut a Cortinei de Fier.
Totuºi, românii „din afarã” nu-ºi pierduserã speranþa, credeau
încã în poezie ºi în puterea lor de rezistenþã, de aceea obiºnuiau
sã-ºi spunã, în momente emoþionale: „La anul, ne vedem la
Bucureºti!”. Sã reþinem propoziþia perfect adevãratã: „Aduci
un univers cu totul ºi cu totul nou în poezia româneascã”,
pentru a ne reaminti cã viaþa literarã era dominatã, „în interior”,
de ideologia roºie patronatã de Leonte Rãutu, Traian ªelmaru,
Ion Vitner, Nicolae Moraru; autorii acceptaþi fiind doar Maria
Banuº, Mihai Beniuc, Dan Deºliu, Marcel Breslaºu, toþi în frunte
cu A. Toma, duºmanul de moarte al lui Eminescu.

 Apariþia romanului Dumnezeu s-a nãscut în exil (1960) a
însemnat, iarãºi, un moment important pentru românii aflaþi în
pribegie, dar ºi pentru cei rãmaºi „acasã”. La data respectivã,
Vintilã Horia devenise un nume bine cunoscut ºi apreciat în
cultura europeanã: publicase versuri în limba italianã ºi
câºtigase simpatia unor personalitãþi de marcã, printre care
Giovanni Papini, se afirmase ca specialist în literatura modernã,
pe care o preda la universitãþi importante din spaþiul iberic ºi
argentinian ºi devenise unul dintre poeþii de seamã, de expresie
spaniolã, prin volume publicate ºi receptate mai mult decât
favorabil. Se repeta, în poezie, destinul teatrologic al lui Eugen
Ionesco. Romanul citat, Dieu est né en exil, a apãrut în francezã,
a treia limbã de mare circulaþie, familiarã autorului, cu o prefaþã
elogioasã semnatã de romanistul Daniel Rops; încã o dovadã
privind înzestrarea multilateralã a unuia dintre reprezentanþii
diasporei noastre. De altfel, avea sã fie încununat cu premiul
„Goncourt”, cea mai mare distincþie francezã pentru literaturã.
A ºi fost transpus de îndatã în spaniolã, englezã, germanã.
Acelaºi Eliade îi adresa cuvinte de felicitare, în nume propriu ºi
mai mult decât atât: „Singurul lucru important e recunoaºterea
d-tale vertiginoasã ca scriitor de limbã francezã, dupã ce ai
fost recunoscut ca meºter în românã ºi spaniolã. Prin D-ta
literatura românã va dobândi prestigiul mondial pe care l-a
avut cândva prin Panait Istrati. Îmi leg o seamã de speranþe în
aceastã reintrare a spiritului românesc în literatura universalã”
(Mircea Eliade, loc. cit., p.482). Iarãºi se cuvine sã ne întrebãm,
de data aceasta în legãturã cu starea prozei, ilustratã prin lucrãri
ca Negura (Eusebiu Camilar), Mitrea Cocor (Mihail Sadoveanu),
Setea (Titus Popovici), astãzi moloz; iar echipa de ideologi
partinici se întãrise, între timp, cu Savin Bratu, Ov. S.
Crohmãlniceanu, Paul Cornea, Z. Ornea. O generaþie de lupi
tineri stãtea sã se nascã sub acelaºi semn al deteriorãrii.

 Aºa se face cã, din pãcate, bucuria nu ne-a aparþinut în ce
priveºte mãgulitoarea distincþie francezã. Autoritãþile
comunisto-dîmboviþene au intervenit cu brutalitate, ca de obicei
în asemenea împrejurãri. Recent, s-a dat publicitãþii un docu-
ment din arhiva autorului, Despre degradare ºi risc, decisiv
pentru cunoaºterea exactã a neplãcutului ºi impardonabilului
episod. „Toatã pledoaria trebuie cititã cu atenþie, ni se spune
cu un anume prilej, nu numai pentru a înþelege nedreptatea
strigãtoare la cer care i s-a fãcut lui Vintilã Horia, ci ºi pentru a
încerca sã ne contaminãm – noi, apatrizii de azi – de sentimentul
responsabilitãþii ºi de patetismul cu care scriitorul aflat în exil
se gîndea la patria lui” (Alex ªtefãnescu, Ultimul mesaj al lui
Vintilã Horia; în „România literarã”, 12 dec., 2008, p. 10).
Recomandarea, deºi tardivã, se cuvine a fi reþinutã, mai ales
împlinitã. În orice caz, datele vin în sprijinul ideii, iarãºi favorabile

nouã: cã Dumnezeu s-a nãscut în exil poate fi consideratã o
scriere reprezentativã pentru întregul segment de timp
european; nu doar o experienþã literarã remarcabilã dintr-o
mulþime mai mult sau mai puþin restrânsã, dar ºi un punct de
convergenþã al sensibilitãþii umane, marcatã dramatic de starea
conflictualã a celor douã supraputeri politice.

 Critica literarã de evaluare a situat opera între eseu ºi jurnal,
cu ample deschideri spre un anume tip de roman modern,
unde autorul îºi permite întinse exerciþii autobiografice, asocieri
de destine umane, comentarii inteligente ºi erudite pe diverse
teme culturale din istoria ficþionalã ori concretã a omenirii. Mai
mulþi factori au dus la suprasolicitarea ideii de jurnal sau de
scriere sensibilizatã de note autobiografice. Mai întâi, însãºi
dezvãluirea autorului, cum apare în subtitlu: Journal d’ Ovid à
Tomis. S-a ivit un larg spaþiu de miºcare, în parte generat de
facultãþile sale imaginative ºi în acord cu sensibilitatea
romanescã; în parte, rezultat de pe urma operaþiilor de
reconstituire a paginilor vieþii din exiulul a poetului latin la
Tomis, cu ecouri transparente la soarta grea a pribegilor români.
Se ºtie cã tema cãlãtoriilor celebre, mitologice, iniþiatice, sub
teroarea destinului, revenise în actualitate. Vintilã Horia a optat
pentru modelul tragic ºi întãritor, totodatã, al lui Ovidiu, alter
ego-ul sãu fiind victimizat de forþa oarbã a tiraniei augustiniene;
Mircea Eliade l-a preferat pe Dante, prigonit politic ºi nevoit sã
înfrunte fiara labirinticã, revenitã în forþã în timpul domniei
Cortinei de Fier; Paul Goma s-a regãsit în chipul lui Ulyse, mânat
ºi el de dorul nestins spre Ithaca, dar vãzându-ºi mereu
spulberate ºansele din cauza obstacolelor colosale ridicate cu
îndârjire ºi bestialitate.

 Fiecare trãia cu impresia, pânã la certitudine, cã reface
destinul tragic al marelui poet antic, dar, în mod paradoxal,
aflându-se „în libertate”; unii, chiar în patria visatã de exilatul
de odinioarã. Nu se schimbase, însã, nimic în condiþia umanã,
vreme de douã milenii. Mutaþiile de loc ºi de timp nu puteau
anula distanþele, rãmâneau unite prin aceeaºi suferinþã. Vintilã
Horia nu se ipostazia pur ºi simplu în Ovidiu ºi nici nu se
exprima în nume propriu, în maniera jurnalului închipuit sau
real. Este adevãrat cã Ovidiu, aflat în patria sumbrã a Medeii ºi
a dacilor viforoºi, se întorcea cu tristia în suflet spre þãrmurile
feerice ale Mediteranei; ºi invers: Vintilã Horia, în peregrinãrile
sale zbuciumate la Roma, Buenos Aires, Madrid, Paris, îºi
întreþinea melancolia visând la anii copilãriei senine ºi la colinele
împãdurite ale Carpaþilor. Un joc imaginativ destinat sã
contureze mentalul ºi complexul psihologic al veºnicului exilat.
În acest punct se deschide elementul de modernitate al
romanului, sesizat prompt, cum s-a vãzut, de Mircea Eliade.
Aspectele „autobiografice” ºi de „jurnal” devin vagi amintiri,
note surdinizate. Milan Kundera pare sã se refere la Vintilã
Horia când scrie: „Romanul este opera Europei; descoperirile
lui, deºi fãcute în limbi diferite, aparþin Europei întregi.
Succesiunea descoperirilor (ºi nu însumarea a ceea ce s-a scris)
alcãtuieºte istoria romanului european. Doar în acest context
supranaþional poate fi vãzutã ºi înþeleasã pe deplin valoarea
unei opere…”(Milan Kundera, Arta romanului. Eseu. Traducere
din francezã de Simona Cioculescu. Humanitas, Bucureºti,
2008, p.14). Vintilã Horia se aflã în „succesiune”, nu în
„însumare”. Dar, ca tirania exilului sã rãmânã nesmintitã, autorul
român continuã sã fie mai puþin cunoscut în propria-i patrie,
chiar decât colegul sãu de destin, Milan Kundera, tipãrit la noi
intens ºi comentat intens.
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CELE O MIE ªI UNU SPAÞII ALE LITERATURII

Costantin CoroiuCostantin CoroiuCostantin CoroiuCostantin CoroiuCostantin Coroiu

Una dintre cele mai frumoase ºi mai profunde cãrþi de
criticã ºi eseisticã literarã apãrute la noi în ultimele trei
decenii este Spaþiul în literaturã. Valeriu Cristea, autorul,
între altele, a douã dicþionare cu care s-ar putea mândri
orice culturã, consacrate personajelor lui Creangã ºi
Dostoievski,a publicat-o în 1979. Editura „Adevãrul” ne-a
oferit o a doua ediþie, versiunea integralã, „obligându-ne”
sã o recitim, în ceea ce mã priveºte nu fãrã nostalgia
epocii unei strãlucite generaþii de critici.

În prefaþa volumului, însoþit de o notã în care Doamna
Doina Cristea ne informeazã cã subtilul analist al operei
marilor ruºi strânsese un foarte bogat material în vederea
redactãrii unui volum privind „Spaþiul la Dostoievski”,
Gabriel Dimisianu sintetizeazã admirabil: „Când criticul
vorbeºte despre Dostoievski, despre Gogol, despre
Balzac, despre Rabelais, despre Swift, despre Caragiale,
despre Cehov, despre Cervantes, despre Tolstoi, despre
Ibrãileanu, îl simþim implicat existenþial în lecturile sale,
acestea nerãmânând de fapt numai lecturi. Sunt
experienþe omeneºti decisive, dintre cele mai pline de
sens din câte i-au fost date criticului sã trãiascã. Paginile
se încarcã de o specialã însufleþire, de o provocantã
rumoare ºi citim cu sentimentul, rareori încercat, cã sub
ochii noºtri pãrþi din literatura lumii se realcãtuiesc”.

Spaþiul literaturii este ºi unul al întâlnirii dintre scriitor
ºi cititor. Se întâmplã ca, uneori, Cititorul sã fie Ibrãileanu.
Sau G.Cãlinescu. Ori Valeriu Cristea. Datoritã lor, intrãm
într-o relaþie de familiaritate cu miracolul creaþiei.

Un spaþiu închis, „securizat prin cuvânt”, este iatacul
sultanului ªAHRIAR, unde prin povestirile sale,
ªeherezada îl seduce pe cel ce voia sã se rãzbune
sângeros, regizându-ºi astfel, într-un terifiant „vestibul al
morþii”, propria supravieþuire ºi, totodatã, salvându-le pe
fetele musleminilor. Aici, poveºtile captivante se retrãiesc
sub imperiul unei emoþii teribile date de suflul de gheaþã
al neantului, într-un serial nocturn care trebuie sã con-
tinue la nesfârºit.

Sã ne amintim ce spunea Borges într-o celebrã
conferinþã despre O mie ºi una de nopþi. ªi anume cã
tocmai datoritã acestei adãugiri – ºi una, omenirea are o
carte care nu se terminã niciodatã. Misterul ºi prospeþimea
acestui titlu care, el singur, repovesteºte lumea, nu doar
nu s-au diminuat odatã cu trecerea veacurilor ºi mileniilor,
dar s-au adâncit ºi au sporit continuu, încât atât titlul, cât
ºi cartea, una dintre cele mai fascinante ale tuturor
timpurilor, ne apar, observa Borges, ca ºi când „ar fi fost
inventate azi dimineaþã.”

Pe scurt, poate cã nici o altã carte nu ne face sã
trãim un mai acut sentiment al infinitului revelat de o cifrã
– ºi una. Cititorul, ca ºi ascultãtorul ei, sultanul, sunt

seduºi de poveste, dar ºi de deschiderea perpetuã a unei
opere care se produce neîntrerupt într-un spaþiu închis.

Protagonistul-cheie este celãlalt personaj al
reprezentaþiei: DONIAZADA, sora mai micã a
ªeherezadei, cea care o încurajeazã, o incitã pe
povestitoare sã înceapã ºi sã continue serialul, mizând,
cu instinctul ei sigur, pe atotputernicia poveºtii în faþa
morþii. (Voi muri în momentul când nu voi mai avea nimic
de povestit, avea sã mãrturiseascã, peste milenii, un
maestru al povestirii: contemporanul nostru, Carlos
Fuentes). Rolul Doniazadei este într-adevãr hotãrâtor în
securizarea prin poveste a unui spaþiu de maximã
insecuritate. Dar nu numai atât. Comentariul lui Valeriu
Cristea constituie una dintre multele pagini de o fecundã
imaginaþie a ideilor:

eseu



31SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

eseu

„Sarcina, cu o largã semnificaþie simbolicã, a
Doniazadei este de a solicita ºi a încuraja naraþiunea.
Când cea dintâi noapte se încheie ºi, supusã, ªeherezada
îºi întrerupe povestirea, aºteptând verdictul regelui,
Doniazada izbucneºte în elogii: “O, sora mea, ce dulci ºi
ce gingaºe ºi ce miezoase ºi ce zemoase la gust sunt
vorbele tale!”.

Sultanul, care se va lãsa acaparat de povestirea
ªeherezadei, nu face la început decât s-o accepte.
Doniazada în schimb o reclamã ºi o laudã: fãrã ea, cele
„o mie ºi una de nopþi” ar fi fost în aceeaºi mãsurã de
neimaginat ca ºi fãrã ªeherezada. Pentru a exista, artelor
le sunt necesare nu numai acea curiozitate stimulatoare
pe care o manifestã Doniazada, ele simt uneori ºi nevoia
de a fi adulate, chiar în felul naiv linguºitor în care sora
mai micã apreciazã istorisirile ªeherezadei. Pe fondul
tãcerii neutre a regelui, din care acesta nu iese decât
pentru a încuviinþa laconic continuarea povestirii. Spre
deosebire de sultan, care reprezintã auditoriul pasiv,
Doniazada reprezintã auditoriul activ. Dacã ªeherezada
ºtie sã povesteascã, Doniazada ºtie – ºi încã la fel de
bine – sã asculte. Una personificã verva naraþiei, cealaltã
– entuziasmul receptãrii. Or, elogiile nu înseamnã pentru
artist decât o confirmare, ca sã spunem astfel, prin ma-
juscule, a faptului cã mesajul a ajuns la destinaþie. Dincolo
de exorbitanta trebuinþã a adulãrii se ascunde adevãrata
necesitate, cu mult mai modestã, dar vitalã, a artei: aceea
de a fi înþeleasã. Lauda hiperbolicã reprezintã, paradoxal,
un mod discret de a-l încuraja, fãrã a-l jigni, pe artist. ªi
apoi, fãrã orgoliul acestuia, pe care elogiile îl întreþin,
cum ar fi posibilã deºertãciunea (gratuitatea) artei?”

Aºadar,un scenariu plin de semnificaþii ºi sugestii care
ne pune într-o stare de meditaþie privind condiþia artei, a
artistului, dar ºi a criticii, care, ºi ea, împreunã cu cititorul,
cu cititorii din nenumãratele generaþii ce se perindã de-a
lungul vremii, reprezintã auditoriul activ. Sunt tentat sã
vãd apoi în auditoriul pasiv, detaºat, condescendent,
reprezentat de sultan, unul nu doar omnipotent, ci ºi elit-
ist, nu o datã incapabil de a trãi, de a se lãsa contaminat
de frenezia creaþiei ºi de „entuziasmul receptãrii”.

Un produs al spaþiului închis de lecturã este,
paradoxal, ºi „una din marile cãrþi ale spaþiului deschis” –
Don Quijote de la Mancha. Alonso Quijana, un hidalgo
ajuns în amiaza vieþii, bãrbat “vânos la trup”, gospodar,
harnic, care se scoalã cu noaptea în cap, vânãtor pasionat
ºi iscusit, cade în patima devoratoare a lecturii romanelor
cavalereºti ce devin, pentru el, un drog cotropitor care-i
va schimba radical destinul; un destin convertit de arta
lui Cervantes într-un simbol al întregii umanitãþi, cum
observa Salvador de Madariaga, încât, s-a spus, el ar
putea da pe deplin seamã despre aceasta dacã planeta
Pãmânt, cu toatã civilizaþia ºi cultura ei, ar pieri într-o zi
ºi ar fi salvatã doar povestea Cavalerului rãtãcitor.
„Sminteala” eroului lui Cervantes, care pânã la urmã îºi
vinde toatã moºia pentru a-ºi cumpãra cãrþi cavalereºti
spre a le citi, este ilustratã de însãºi casa sa unde acestea,
cãrþile, stãteau adunate la grãmadã, într-o neorânduialã,
ea însãºi o ilustrare a euforiei lecturii. „ªi totuºi, aceastã
casã - pune accentul Valeriu Cristea – cãreia nici
scriitorul, nici personajul sãu nu par sã-i acorde prea multã

importanþã, joacã un rol esenþial în istoria lui Don Quijote.
Ea constituie laboratorul nebuniei eroului. Drept cauzã a
acesteia autorul indicã rãspicat pasiunea romanelor
cavalereºti (...) Cãrþile – se poate spune – îl dau afarã
din casã pe erou, dupã ce îl transformã într-un personaj
livresc. Don Quijote este rezultatul agresiunii lor secrete.
Marele cavaler al spaþiului deschis al aventurii este un
produs al spaþiului închis al lecturii, meditaþiei ºi reveriei
(spaþiu care, de-a lungul naraþiunii nu înceteazã de altfel
sã-l revendice pe erou ºi al cãrui simbol poate fi
consideratã acea cuºcã în care, „fermecat” de vrãjitori,
don Quijote se resemneazã sã rãmânã într-o atitudine de
filozoficã supunere în faþa sorþii). Chiar dacã la explicaþia
pe care Cervantes o dã nebuniei personajului sãu am
adãuga oricare altele – de la recluziunea cãrturarului sau
a îndrãgostitului respins pânã la regimul alimentar
monoton cu abuz de grãsimi al hidalgoului (meniul sãu
obiºnuit ne este înfãþiºat chiar în prima paginã a romanului)
lucrurile nu se schimbã în esenþã. Odaia-bibliotecã a
eroului, în care se consumã atâtea lecturi incandescente
ºi au loc misterioase arderi ale fanteziei, degajând
colosale energii, rãmâne un spaþiu închis de propulsie,
gura julesvernianã de tun ce azvârle acea „bombã” literarã
care a fost ºi este don Quijote din momentul catapultãrii
sale în înalt.”

Pornind, cum însuºi ne atrage luarea aminte, „de la
particular ºi concret, ºi nu de la general ºi abstract”,
Cititorul de mare performanþã care este Valeriu Cristea,
cumuleazã aºa-zicând douã roluri: al ªeherezadei ºi al
Doniazadei, cooptându-ne totodatã pe noi, cei care îi
parcurgem incomparabila carte, în auditoriul activ. Tema
este practic inepuizabilã. De aceea ºi cartea lui Valeriu
Cristea nu poate fi niciodatã încheiatã. În spaþiul închis
al lecturii, dar ºi al scriiturii, se naºte o poveste (cu o mie
ºi una de întâmplãri ºi lumi) deschisã spre toate
orizonturile, pentru a ne înlesni (re)cunoaºterea a cât mai
multor altor spaþii. De la spaþiile celeste, precum cel care
se reflectã în ochii lui Andrei Bolkonski, la Austerlitz,
revelându-i muribundului liniºtea ºi mãreþia cosmicã, la
cele intime, luminate sau întunecate de cerurile interioare
– ale eroilor literaturii, ale creatorilor lor, dar ºi ale noastre,
ale cititorilor. De la spaþiile realitãþii sau cele virtuale
precum panorama Petersburgului ce i se înfãþiºeazã lui
Arkadi, în nuvela Inimã slabã a lui Dostoievski, de la
spaþiul solitudinii ºi al capcanei,la cel sepulcral ori al
dezintimizãrii, al capcanei, al mistificãrii, al mizantropiei
cronice ºi chiar al exploatãrii capitaliste ºi al revoltei
înãbuºite din romanul lui Dickens, Oliwer Twist, sau din
binecunoscutul poem al lui Heine – Þesãtorii silezieni.
Cât priveºte, în fine, „celebrul spaþiu mioritic blagian”,
Valeriu Cristea îl descoperã ca fiind” o sintezã a celor
douã tipuri fundamentale de spaþiu”: închis ºi deschis.
Unul care se deschide ºi se închide la nesfârºit, prin
ondularea lui asigurând omului mioritic deopotrivã adãpost
ºi libertate a privirii”. N-aº vrea sã vulgarizez, dar mã
îndoiesc cã, în condiþiile globalizãrii, omul românesc va
fi mai „protejat” de spaþiul mioritic, chiar dacã acesta se
poate presupune cã-i este aºa-zicând consubstanþial. Dar
asta este o altã poveste, tristã, care nu are nici o legãturã
cu magia creaþiei...
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 Balcanii reprezintã regiunea din sud-estul Europei prin
centrul cãreia trec munþii ce-i dau numele: Balcani. Dupã
cum aprecia cu îndreptãþire Nicolae Titulescu: „Noi,
popoarele balcanice, nu suntem decât o singurã familie
pe care nenorocirile istoriei au rupt-o în bucãþi…” (1936,
Montreux, Documente diplomatice). S-a pronunþat asupra
acestui fapt ºi Hermann Keyserling: „În Balcani, chiar
din antichitate, prin câmpul de tensiuni dintre statele –
oraºe ce se luptau între ele, a început diferenþierea
specificã, care de atunci a fost continuatã într-un ºir
neîntrerupt, de un popor dupã altul“ (Analiza spectralã a
Europei).

 În filosofia limbajului realitatea este privitã ca un
ansamblu de comportamente, obiºnuinþe, practici. Acelaºi
cuvânt („ba”) poate fi folosit în discursuri diferite ºi în
contexte diverse. Nu putem înþelege cuvântul, expresia,
fraza, decât prin referire la rolul pe care îl are în cadrul
unui joc de limbaj (Wittgenstein). Noþiunea forma de viaþã
(naþionalã) poate explica acest mediu a cãrui înþelegere
este necesarã pentru constituirea limbajului. Cu alte
cuvinte, înþelegerea culturii proprii le este necesarã celor
care vorbesc o limbã pentru a înþelege cu adevãrat ceea
ce spun…

„Un înþelept spunea o datã cã, dacã a te pune
împotrivã nu duce decât la dezastru, reconsiderarea
circumstanþelor îþi poate oferi o soluþie” (Daniela Oancea).

CARIERA LUI… BA*

G. G. CostandacheG. G. CostandacheG. G. CostandacheG. G. CostandacheG. G. Costandache

 Oare ce înseamnã CARIERA? În general, se ºtie,
este vorba despre un domeniu de activitate. Dar activitãþile
pot fi de douã categorii: Mai întâi, poate fi vorba despre
un loc de extracþie, ca o exploatare minierã, sau ca o
carierã de piatrã… În al doilea rând, poate însemna situaþie
sau poziþie în societate. În final, trebuie specificatã
semnificaþia de itinerar sau traseu     al unei persoane: trepte
sau etape parcurse într-o profesiune sau ocupaþie. În acest
ultim înþeles, de traseu geografic sau itinerar istoric vom
discuta cariera     cuvântului BA. Existã º º º º ºi un sens figurat:
drum sau cale a unei idei, opere, a oricãrei inovaþii……………

     Aºadar, sã urmãrim desfãºurarea unei cariere este o
adevãratã aventurã. Cronologic, îl gãsim pe BA mai întâi
în Egiptul Antic, cu rol hieratic. Aceastã origine se
continuã într-o copilãrie zburdalnicã, zbuciumatã, în Þãrile
Balcanice unde se desfãºoarã dintotdeauna o istorie
tumultoasã.

 O viguroasã tinereþe a cuvântului BA este descrisã
de B.P. Hasdeu în sec. XIX. În secolul XX fericita
maturitate o aflãm în lucrãrile lui M. Vulcãnescu ºi C.
Noica. Iar în loc de senectute suntem dispuºi sã
considerãm o supermaturitate ce ilustreazã capacitatea
lui BA de a descrie cercetãtorii din ºtiinþele de graniþã
(G.G. Constandache, Filosofia lui BA, 2007).

Toþi recrutorii au nevoie sã vadã un istoric… un
desfãºurãtor al activitãþilor tale. Un astfel de jurnal vir-
tual (blog) încercãm sã oferim cu privire la cuvântul BA.

 KA-ul, corpul eteric al omului, este sub controlul
corpului astral, , , , , BA. Deci, BA este al doilea “suflet” al
omului, distinct de corpul eteric KA. În picturile murale
de pe morminte BA apare figurat ca o pasãre cu cap de
om (defunctul) ºi cu barba de zeu, alãturi de o lampã
micã (concepþie arhaicã raportatã la tradiþia
ezotericã).Vechii egipteni erau de pãrere ca omul posedã
un element imuabil, nemuritor: spiritul, desemnat prin
termenul AKH.

(C. Gãnescu, Tainele iniþiaþilor Vechiului Egipt, vol, II,
2001)

Autonom ºi necondiþionat de existenþa terestrã era
reprezentat hieroglific prin pasãrea ibis cu moþ. Cuvântul
AKH era atribuit defuncþilor justificaþi, gãsiþi puri la
Judecata lui Osiris, transfiguraþi (liberi dupã iniþiere).

     Romanul are vocaþia aerului, a întâlnirilor fãrã mizã
ºi angajament a asocierii de dragul pretextelor, a
conversaþiei de ocazie, a privitului anonim” (Rodica
Nicolae).

* Text inspirat de revista „Cariere”, an VI, nr. 123, mai-
iunie 2008.
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În opinia lui B.P. Hasdeu, în ambele sensuri (nu, dar) ba
exprimã o opoziþiune, totuºi     în primul sens     opoziþiunea
este     negativã,,,,, în sensul al doilea restrictivã, iar o
restricþiune este ºi o afirmaþie totodatã. Din acest punct
de plecare toate accepþiunile lui ba se pot reduce la patru:
1. „– Te duci? – ba”, este o negaþiune simplã. 2. „Te duci
acum? – ba     mã voi duce mai târziu”, este o restricþiune
în care se neagã ducerea „acum”, dar se afirmã ducerea
„mai târziu”. 3.     B.P. Hasdeu: „Te duci? – ba nu”, este o
negaþiune afirmatã prin ba, adicã o negaþiune dublã..... 4.
Contrariul „nu te duci? – ba da”, este o dublã afirmaþiune,
care însã, cuprinzând în sine un element de opoziþiune,
e mai puþin categoricã decât simplul da..... (Etymologicum
Magnum Romaniae)

„În cultura noastrã, compromisul are în primul rând o
conotaþie negativã. Ideea de compromis se traduce prea
repede ca o eventualã abatere de la un principiu, valoare
sau normã general acceptatã” (D. Oancea).

 Dupã cum scria M. Vulcãnescu: Negaþia româneascã
nu are caracter existenþial, ci esenþial. Românul se opune
totdeauna la un fel de a fi, nu la faptul de a fi. El opune
deci totdeauna unui fel, alt fel de a fi. Nu e deci negativ-
ist, ci limitator! Spirit esenþialmente concesiv este
românul, dacã-i precizezi planul în care îþi propui sã ai
dreptate! Ceea ce nu-þi îngãduie el este sã ai dreptate în
bloc sau în perspectiva lui.

 Cã aceasta e orientarea româneascã a minþii, când
neagã, o dovedeºte ºi faptul cã negaþia purã ºi simplã se
poate conjuga în româneºte cu afirmaþia, în expresia „ba
da”, adãugarea împotrivirii accentuând, paradoxal,
afirmaþia, în loc s-o tãgãduiascã.

 La fel, tãgãduirea negaþiei: „ba nu” nu o preface în
afirmaþie, cum face în orice limbã, iteraþia negaþiei; ci
tãgada rãmâne opoziþie existenþialã, pe când negaþia îºi
continuã funcþia proprie de limitare logicã. (Dimensiunea
româneascã a existenþei, 1991, Ed. Fd. Cult. Rom.)

„Majoritatea oamenilor înclinã sã creadã cã munca
flexibilã este ceva bun, dar nu toþi ºtiu foarte bine ºi ce
presupune aceasta” (Paul Dumitru).

Dupã exprimarea lui C. Noica: Negaþia care se poate
implanta peste tot nu mai desfiinþeazã întotdeauna, ci
uneori colaboreazã. Nu se poate ca o tãgadã care se
extinde atât de mult sã mai suspende lumea.

 Atunci se întâmplã lucrul acesta neaºteptat, ca,
putând nega tot ce-i place, limba românã pierde, parcã,
tãria negativului. În definitiv, ea neagã orice fiindcã
exprimã, poate mai bine decât alte limbi, atât     fãcutele,
cât ºi nefãcutele lumii. . . . . Dar ceea ce spune forþat negaþia
obiºnuitã exprimã firesc     ba.     ªi de aceea îndrãznim sã
spunem     cã Hegel a vorbit în termeni de “nu”, dar a gândit
în termeni de     „ba”. S-a întâmplat întrucâtva ca în cazul
artistului francez Henri Rousseau, zis Vameºul, ce pare-
se a pictat o plantã exoticã absolut imaginarã, pe care
totuºi naturaliºtii aveau s-o gãseascã în jungla indianã.
Sã vorbim deci de o plantã din codrul românesc, descrisã
de Hegel sub „nu”. Cuvânt împreunã despre rostirea
româneascã, 1987, Ed. Eminescu)

„Sistemul de educaþie românesc nu pregãteºte viitorii
angajaþi pentru compromisurile pe care aceºtia le vor face
cu ei înºiºi în viaþã, în carierã sau la locul de muncã”
(Alina Florea).

 Dogan ºi Pahre (Noile ªtiinþe sociale, Ed. Acad.,
1993) prezintã trei tipuri principale de     inovatori. Pionierul
este un     cercetãtor     care lãrgeºte tradiþia unei discipline.
Lui nu i se opune nici o rezistenþã din partea altor disci-
pline, dar el cucereºte teritorii virgine ºi le anexeazã…
(p.180). Dupã pionieri vin constructorii care merg pe cãile
trasate de cei care au defriºat terenul. Ei pot aduce la
lumina regularitãþi, sau relaþii cauzale, prin cercetãricercetãricercetãricercetãricercetãri
empirice, pot elabora teorii, dezvolta concepte ºi metode,
de asemenea, pot crea instituþii ºi reviste.

 Lucrãrile lor pot prezenta interes dincolo de domeniul
disciplinar (p.181). Omul de ºtiinþã hibrid este un om de
graniþã, care investeºte într-o parte din teritoriul altei dis-
cipline, sau ocupa o zonã care include douã sau chiar
mai multe discipline. El împrumutã de la vecinii sãi, iar
ceea ce el creeazã poate fi împrumutat de aceºtia. De
exemplu, domeniul psihologiei sociale este divizat între
cei care sunt, înainte de toate psihologi ºi cei care sunt,
în principal, sociologi…

În ipostaza sa criticã, savantul de graniþã va fi ca un
LEU, neacceptând nimic nesigur sau neverificat: BA NU!
spune el totdeauna fiind sigur, având intuiþia lucrului ce
trebuie primit. În ipostaza de iniþiator, de autor al unei
hãrþi (lumi) ce dezvoltã o potecã firavã, deseori,
cercetãtorul de graniþã se comportã ca un COPIL
încãpãþânat care ºtie ce vrea: BA DA!, eu am dreptate ºi
aºa trebuie sã continuãm… El invitã astfel spre domenii
noi, ce pãreau blocate de bariere insurmontabile. Logica
este necesarã, nu doar pentru compatibilizarea teoriei
noi cu una existentã, dar ºi pentru trasarea clarã a
domeniului (a hãrþii) oricât de sumarã ar fi „poteca”
întrezãritã. Este, cred, o ilustrare a întreitei semnificaþii
pentru utilizarea vocabulei BA – care face posibilã
acumularea sub forma expresiei:” ba asta, ba alta” sau
“ba ºi asta, ba ºi asta… (CÃMILA)

În ultimã instanþã, în orice domeniu ºi în orice epocã,
aflarea compromisului adecvat pentru fiecare client va
necesita multã energie ºi concentrare. Nu gust chinurile
metafizice, dar abstracþiile înalte ne apropie de filosofie
ºi nu trebuie neglijatã pasiunea pentru cartea buna,
inclusiv bibliofilia. A avea atitudine înseamnã sã priveºti
spre viitor, însa fãrã a ignora trecutul.
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ANGAJAMENTELE LUI… BABABABABA

G. G. CostandacheG. G. CostandacheG. G. CostandacheG. G. CostandacheG. G. Costandache

Înþelegem cuvântul ANGAJARE cu referinþã la acþiunea de
a (se )angaja cu remunerare pentru un serviciu ideologic, poli-
tic, tehnic sau de altã naturã (profesional). Se mai citeazã ca
similar (întrucâtva sinonim) pentru angajare termenul încadrare,
dar ºi închiriere, obligare, antrenare, respectiv sintagmele
primire la un loc de muncã, a începe sau a porni o acþiune, a lua
o anumitã direcþie… Angajarea moralã este o adeziune
conºtientã la o miºcare sau cauzã, presupunând dezinteresare
/ gratuitate.

 Sufletul BA în Egiptul faraonilor putea sã aleagã direcþia
celestã sau teluricã.În Balcani spiritul pãmântului se confruntã
cu apa ºi cu aerul însorit antrenând particula BA într-o
diversitate de contexte. Etimologia ºi lexicul românesc
precizeazã „locul de muncã” al lui BA. Cât despre obligare ne
vom referi la M. Vulcãnescu care precizeazã funcþia lui Ba prin
opoziþie existenþialã ºi tãgadã activã. Privitor la acþiuni, C. Noica
ne vorbeºte despre lucrãrile lui BA.

 Sã amintim ce relateazã în acest sens, acad. C. Bãlãceanu-
Stolnici: „În afarã de metempsihozã, vechii egipteni admiteau
ºi o reîncarnare metamorfozatã, în care sufletul BA     se întrupeazã
într-un animal (uliu, ºoim, leu etc.), planta (lotus) sau chiar în
structuri considerate neînsufleþite (ape, forme de relief etc).
Prin cicluri nenumãrate de reîncarnãri, BA se purificã ºi poate
ajunge la Veºnicie” (Incursiune în lumea sufletului, 2004).

 Sã ne raportãm la lucrarea bine cunoscutã Analiza spectralã
a Europei. Bogãþia ºi varietatea sensurilor întâlnite spune ceva
despre cuvântul balcanic în discuþie.Dacã H. Keyserling avea
dreptate, reþinem cã „Spiritul pãmântului în Balcani este în
sine o forþã primarã modelatoare“, cu toate cã Peninsula e
scãldatã de apele Mãrilor Adriatica, Ionica, Egee, Marmara ºi
de Marea Neagrã.

 Alina Chirvase: Cu toþi ne pricepem la comunicare pentru
cã asta facem în mod natural. Comunicarea structuratã este
însa o altã poveste. Din fericire, oportunitãþile de a exersa sunt
nelimitate.

 Iatã cum se exprimã B.P. Hasdeu la sfârºitul Secolului al
XIX lea:

I. Negativul BA e totdeauna mai energic decât sinonimul
NU.

 II. BA este ca o restricþiune, prin care ceva se mãrgineºte
într-o sfera determinatã.

III. BA poate servi a mai întãri o negaþiune: ba nu; ba nici;
ba, ba…

 IV. Ba poate întãri o afirmaþiune, mai cu seamã în ba încã,
sau ba ºi, sau ba chiar, et meme, mais encore, ºi în ba sã ziciîn ba sã ziciîn ba sã ziciîn ba sã ziciîn ba sã zici
sau ba ca sã ziciba ca sã ziciba ca sã ziciba ca sã ziciba ca sã zici, bien plus etc. În genere, tocmai din cauza
caracterului sãu fundamental restrictiv, ba da afirmaþiunii pe
care o însoþeºte o nuanþã ironicã: ba tocmai, ba cum nu etc.
(Etymologicum Magnum Romaniae)

 Nu ne-a învãþat nimeni sã comunicãm eficient. ªcoala ne-a
imprimat modele cantitative, nu calitative, ne-a învãþat ce ºi

cât, nu cum ºi de ce, ne-a rafinat arta de a repeta mai degrabã
decât cea de a descoperi. Am tocit volume, dar nu am deprins
câteva structuri simple ºi clare. (Alina Chirvase din rev.
CARIERE, nr.124/iunie 2008)

 În secolul al XX-lea avem comentarii aparte la M. Vulcãnescu
ºi respectiv la C. Noica.

„Românul cunoaºte, am vãzut, cuvântul aievea, prin care
distinge realul de ireal. El zice ºi pe acel BA, care reprezintã
opoziþia existenþialã, tãgada activã, împotrivirea eticã, onto-
logicã, ºi care în opoziþie cu DA poate formula nu prea graþioase
alternative” Dimensiunea româneascã a existentei 1991.

„BA este scurt, dar îºi este suficient sieºi (ºi totodatã grozav
de necesar altora, inclusiv lui Nu). El spune, fireºte ºi nu, dar
mai spune vreo trei-patru lucruri, dincolo de acesta. Exprimã
din plin ºi o împotrivire, care sunã uneori ca o îndreptare sau o
punere la punct, alteori ca o dezaprobare; iar dezaprobarea
poate merge pânã la condamnare, când nu-i place sã ajungã la
ironie” (Cuvânt împreunã despre rostirea româneascã, 1987).

„Discursurile lui Zarathustra evocã cele trei metamorfoze:
a cãmilei care primeºte moºtenirea trecutului, a leului     care o
distruge în prezent ºi a copilului care creeazã noi realitãþi.
Asimilãm aici comentariul lui C. Noica: „BA desfiinþeazã punând
prea mult, adicã venind cu posibilul asupra realului, (cãmila) ºi
cum sã nu-i fie lesne lui BA sã se opunã (leul), dacã vrea, iar
altã datã sã punã tot ce vrea (copilul)“ (Filosofia lui BA, 2007.
G.G. Constandache).

 Angajamentele lui BA reprezintã tot atâtea funcþii sau
utilizãri în culturã, viaþa socialã sau literaturã. A fi angajat în
artã înseamnã a adopta un program estetic dependent de o
doctrinã eticã, socialã, politicã etc. Asemãnãtor în lingvisticã
putem adopta un program epistemologic dependent de
doctrina logicã exprimatã în tabelul lui Wittgenstein.

 Sugestia expresiei „Ba Da“, care desemneazã o afirmaþie
întãritã, ca un Da… prelung sau reiterat pentru orice caz,
aminteºte de legea logicã     (tautologie). Aºa cum spunea Leibniz
„enunþul adevãrat în toate lumile posibile” sau mai pe scurt: în
orice caz, Da!

 Dimpotrivã, sugestia formulei „Ba Nu”, cu înþelesul de
negaþie întãritã, cu sonoritatea implicitã de Nu… prelung sau
reiterat pentru orice caz, aminteºte contradicþia logicã (expresie
identic falsã). Aºa cum ar spune Leibniz, „enunþul fals în toate
lumile posibile” sau, pe scurt, (în nici un caz, Da) în orice caz, Nu.

 Impresia de semnificaþie tautologicã este întãritã de unele
echivalenþe din limbi strãine: de exemplu, „Ba bine cã nu!” se
redã prin „(oh) yes, certainly!” sau „by all means”! În mod
asemãnãtor, expresia: „Ba ca chiar!” se redã prin: „by no means!”
sau „not at all!” (Dicþionar frazeologic român-englez, Ed.
ªtiinþificã, 1966 – A. Bantaº, A. Gheorghiþoiu, L. Leviþchi).

 De altfel, adverbul BA deþine cel puþin urmãtoarele funcþii ca
operator propoziþional (implicit în limbã): disjuncþie (inclusive),
conjuncþie, rejecþie (nondisjuncþie), disjuncþie exclusive…
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PATIMA CREAÞIEI ªI FRIGUL SINGURÃTÃÞII
Drama lui N. Davidescu Mânãstirea Curtea de Argeº

Mihaela-Eunice TMihaela-Eunice TMihaela-Eunice TMihaela-Eunice TMihaela-Eunice Tamaºamaºamaºamaºamaº

 Renumitul sculptor elveþian Alberto Giacometti (1901-
1966) a spus odatã: „Într-un incendiu, dacã aº avea de
ales între a salva o picturã de Rembrandt ºi o pisicã, aº
salva pisica”.

Expresia lui Donne „povara singurãtãþii” sugereazã
pregnant condiþia sentimentalã ºi intelectualã care
însoþeºte stress-ul invenþiei personale. Poetul aflat în faþa
paginii albe, pictorul din faþa pânzei imaculate, sculptorul
care se confruntã cu piatra naturalã, gânditorul în
apropierea „negânditului” simþit dar nedeclarat – toþi
reprezintã ipostaze tipice ale singurãtãþii. [...] Creatorul
se simte atât imitator cât ºi rival al unei creaþii superioare.
El este singur cu imperativul sãu iar acesta – scriitorii ºi
artiºtii o certificã – este dureros.

George Steiner, Dupã Babel,
Editura Univers, Bucureºti, 1983, pp 549-550

Cuvânt înainte
În conformitate cu aprecierea Margaretei Feraru

din lucrarea de referinþã [11], preocupãrile pentru
dramaturgie ale lui N. Davidescu ar fi aparþinut exclusiv
perioadei de început a carierei sale literare, când a publicat
numai trei piese: poemul dramatic Iov – care a apãrut în
câteva numere succesive ale revistei Viaþa socialã
(noiembrie 1910 - februarie 1911) si a fost retipãrit într-un
volum distinct în 1911 (Editura Librãria nouã); piesele
Panorissa ºi Sfinxul, apãrute respectiv în 1912 ºi 1913
în Noua revistã românã, republicate în volumul Sfinxul în
1915, dar neincluse de autor în volumul Apocalips profan
apãrut în 1941, în care inclusese „paginile de rezistenþã”
ale volumului anterior. Din acest motiv, Margareta Feraru
a considerat cã existã temeiul sã se presupunã cã N.
Davidescu însuºi „nu a avut o pãrere prea bunã despre
aptitudinile sale de dramaturg” (a se vedea [11], p. 744).
Totuºi, în continuare, menþioneazã cã în lucrarea Istoria
teatrului în România, III, 1919-1944, Bucureºti, apãrutã
în Editura Academiei în 1973, este prezentat un comen-
tariu comprehensiv al piesei Iov, „uitatã de N. Davidescu
într-o broºurã din 1911”, în care aceasta este consideratã
drept „o încercare de a ridica dezbaterea filosoficã la
tensiunea unei drame” (apud [2], pag. 747-748). De
asemenea, cercetãri bibliografice ulterioare au descoperit
cã N. Davidescu a mai scris ºi publicat o piesã de teatru,
nemenþionatã de Margareta Feraru, intitulatã Mânãstirea
Curtea de Argeº (a se vedea [2], [3], [5] ºi [8]).

Având ºansa de a fi cercetat cele douã variante ale
manuscrisului acestei ultime piese (în douã acte ºi în

trei acte - a se vedea fig. 1, a ºi b), puse la dispoziþie cu
amabilitate de Dl. Cãtãlin Davidescu, nepotul scriitorului,
am ajuns la concluzia cã preocuparea lui N. Davidescu
pentru o valorificare printr-o interpretare proprie a „mitului
naþional” reprezentat de Legenda Monastirii Argeºului nu
a fost doar o simplã aderenþã la o „modã” a timpului, ci
rezultatul auto-aprecierii cã posedã, totuºi, „aptitudini de
dramaturg”. Aceastã concluzie este confirmatã ºi de
publicarea piesei (varianta în trei acte) în revista România
nouã – Literarã ºi artisticã, nr. 2, 1921, deci cu 7 ani
înainte de apariþia dramei Meºterul Manole a lui Lucian
Blaga (a se vedea [2], [3], [5] ºi [8]).

Cunoscând faptul cã N. Davidescu recurgea frecvent
la reluarea ulterioarã ºi editarea în volum, cu eventuale
revizuiri, a unor lucrãri publicate iniþial în presa literarã a
timpului, (aºa cum s-a întâmplat cu majoritatea poeziilor
din volumele Inscripþii, Leagãn de cântece ºi Cântecul
omului), este de presupus cã numai agitaþia ºi tensiunea
ultimului deceniu al perioadei interbelice l-au împiedicat
sã facã acelaºi lucru ºi cu drama sa Mânãstirea Curtea
de Argeº, cu atât mai mult cu cât, aºa cum se
menþioneazã în lucrãrile [2]-[5] ºi [8], el ºi-a fãcut în
repetate rânduri cunoscutã aceastã intenþie ºi considera
piesa publicatã a fi „o schiþã a unei lucrãri viitoare”, „diferitã
de o simplã preluare a fabulei literare” (a se vedea [8],
pag. 110).

Fig. 1 a – Coperta manuscrisului piesei Mânãstirea Curtea
de Argeº, în trei acte
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Fig. 1 b – Primele dialoguri (actul I, scena1) ale manuscri-
sului piesei Mânãstirea Curtea de Argeº, în trei acte.

O primã observaþie în legãturã cu opera dramaticã a
lui N. Davidescu este aceea cã atât în prima sa piesã,
Iov, cât ºi în ultima - Mânãstirea Curtea de Argeº -, cu
toatã depãrtarea spaþio-temporalã dintre diegezele respec-
tive sunt abordate subiecte cu o înaltã tensiune
intelectualã ºi moralã, legate de tragismul condiþiei umane.

Aºa cum bine se cunoaºte, legenda folcloricã a
construcþiei Mânãstirii Curtea de Argeº, în numeroasele
ei variante, a constituit de-a lungul timpului în cultura
românã subiectul multor studii, prelucrãri ºi interpretãri
literare, estetice ºi filosofice, ºi numai enumerarea ºi
compararea acestora ar putea constitui un subiect demn
de atenþia unor cercetãtori (de exemplu, o asemenea
tentativã au întreprins autorii lucrãrilor [8] ºi [9]). În doar
perioada interbelicã, în afarã de N. Davidescu, au scris
ºi publicat lucrãri inspirate din aceastã legendã Lucian
Blaga, Victor Eftimiu, Octavian Goga, Nicolae Iorga,
Adrian Maniu, Gheorghe Maior, Ion Luca, Victor Papilian,
Vasile Voiculescu ºi alþii, astfel cã se poate vorbi chiar
despre o adevãratã „modã”. Sub aspect filosofic ºi estetic,
în aceeaºi perioadã a apãrut studiile de referinþã ale lui
D. Caracostea (Material sud-est european ºi forma
româneascã Meºterul Manole) ºi Mircea Eliade (Comen-
tarii la legenda Meºterului Manole), alãturi de multe altele
(a se vedea [3] ºi [8]). Lucrarea de faþã nu-ºi propune
însã sã facã o comparaþie sistematicã ºi exhaustivã între
piesa lui N. Davidescu ºi lucrãrile autorilor enumeraþi (o
asemenea tentativã a fost întreprinsã recent de Lucian
Vasile Bâgiu în lucrãrile citate ºi, parþial, autorii lucrãrii
[8]), ci sã analizeze viziunea lui N. Davidescu, exprimatã
prin intermediul textului dramatic, asupra condiþiei ºi
destinului creatorului de artã care doreºte dãinuirea în
timp a operei sale. Orientarea aceasta, paralelã de fapt
cu aceea a materialului folcloric original ºi a majoritãþii
interpretãrilor culte ulterioare, va identifica unele

particularitãþi ale interpretãrii specifice lui N. Davidescu,
consonante într-o anumitã mãsurã cu unele reacþii mai
prudente asupra justificãrii sacrificiului de sine (sacrificiului
suprem) în numele idealului unei opere desãvârºite, chiar
dacã aceasta este conceputã ºi realizatã ca fiind spre
folosul umanitãþii.

Sintaxa acþiunii dramatice a piesei
O urmãrire intuitivã ºi concentratã a sintaxei acþiunii

piesei lui N. Davidescu se poate face prin recurgerea la
modelul actanþial, propus de Greimas (a se vedea [16],
p. 27), model ce permite identificarea ºi determinarea
funcþiilor actanþilor în configuraþia narativã respectivã, ºi
ilustreazã sincron rapoartele intrinseci ale forþelor care
structureazã situaþia dramaticã. ªi aceasta, pe baza
combinaþiei invariabile a celor ºase actanþi, care îºi asumã
o forþã sintacticã în miezul acþiunii, consideratã ca fiind
exprimatã prin „fraza”: un destinatar determinã
(stimuleazã, obligã) un subiect (de regulã o persoanã
fizicã) sã realizeze un obiect (concret sau abstract) în
interesul unui destinatar, cu ajutorul unui adjuvant ºi
împotriva strãdaniilor depuse de un opozant. În aceastã
expresie, configuraþia piesei lui N. Davidescu se prezintã
ca în fig. 2, iar implicarea personajelor piesei în rolurile
de actanþi ai modelului ºi modul în care acestea îºi asumã
rolurile sunt descrise în cele ce urmeazã.

Destinatarul asociazã pe Domnitor (Radu Negrul, în
onomastica autorului), dornic sã ctitoreascã o „monastire
naltã cum n-a mai fost altã” (a se vedea [1]) ºi patima lui
Manole de a crea o lucrare perfectã care sã dãinuiascã
în veci. Aceste douã componente se întrepãtrund ºi se
completeazã: Domnitorul pune în joc tezaurul sãu de
familie ºi îl stimuleazã pe Manole „sã rãstoarne pãmântul
ºi sã gãseascã sufletul zidurilor” (îndemn susþinut
premoniþial cu exemple de sacrificii biblice exemplare,
precum jertfirea lui Isaac de cãtre Abraham sau a lui Iisus
Hristos de cãtre Dumnezeu-Tatãl), iar atunci când Manole
i-a povestit visul în care „Îngerul izbânzii” l-a avertizat cã
pentru realizarea mânãstirii este necesarã o „jertfã de
om”, nu a pregetat sã intervinã autoritar pentru caautoritar pentru caautoritar pentru caautoritar pentru caautoritar pentru ca
Drãguºin (ºi implicit ceilalþi zidari) sã o accepteDrãguºin (ºi implicit ceilalþi zidari) sã o accepteDrãguºin (ºi implicit ceilalþi zidari) sã o accepteDrãguºin (ºi implicit ceilalþi zidari) sã o accepteDrãguºin (ºi implicit ceilalþi zidari) sã o accepte.

SubiectulSubiectulSubiectulSubiectulSubiectul piesei este ºi personalul principal, piesei este ºi personalul principal, piesei este ºi personalul principal, piesei este ºi personalul principal, piesei este ºi personalul principal,
Manole, personalitate creatoaManole, personalitate creatoaManole, personalitate creatoaManole, personalitate creatoaManole, personalitate creatoarerererere dispusã sã facã orice
sacrificiu pentru a-ºi realiza opera. De exemplu, în actul
I scena 1 el mãrturiseºte direct:

Am pus în aceastã mãnãstire tot ce priceperea mea ºi
sufletul omenesc au mai bun. Domnitorul acestor þinuturi
a dãruit, prin însãºi porunca lui de a o face ºi mai ales prin
jertfa tuturor bogãþiilor lui strãmoºeºti, un întreg trecut
temeliilor ei. […]. La rândul meu, am pus tot ce mintea ºi
inima omeneascã, cu strãduinþã spre nesfârºitã
îmbunãtãþire de sine, au putut aduna în lutul pãmântesc,
aprigã nãzuinþã spre viitor.

O atât de intensã asumare a misiunii sale face ca
într-o anumitã mãsurã Manole sã devinã propriul sãu
destinatar, alãturi de Domnitor.
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Obiectul este însãºi mãnãstirea, a cãrei realizare
constituie concomitent þelul Domnitorului ºi al pârjolului
creator al lui Manole. Descrierea imaginii mânãstirii de
cãtre Manole conduce cu gândul mai degrabã la una dintre
catedralele gotice occidentale (al cãror cunoscãtor ºi
admirator a fost N. Davidescu) decât la o bisericã
ortodoxã, dacã doar nu este vorba de Sfânta Sofia din
Constantinopol (actul II, scena 3):

O vãd, biserica: se ridicã din mijlocul unui asemenea
ceas ziditor ca un palat în flãcãri. Avântul stâlpilor ei de
piatrã porneºte, în înºiruiri de arcuri ºi bolþi, pânã pe
creºtet, veºnicia credinþei. […].

Adjuvantul include pe cei „nouã meºteri mari, calfe ºi
zidari”, dintre care autorul îl personalizeazã ºi aduce pe
scenã numai pe Drãguºin („al doilea dupã Manole”, cum
spune didascalia iniþialã), dar în primul rând pe Ana, fãrã
sacrificiul suprem al cãreia lucrarea nu putea fi terminatã.
Ca adjuvant se manifestã ºi Domnitorul, care, aºa cum
explicã Manole (actul I, scena 1),

a dãruit [mânãstirii], prin însãºi porunca lui de a o face
ºi mai ales prin jertfa tuturor bogãþiilor lui strãmoºeºti, un
întreg trecut temeliilor ei. Erau printre sculele vândute,
grãmadã, inelele unor legãturi întãritoare, coroana pentru
care luptaserã oºtiri, giuvaeruri încã vorbitoare de sânul
pe care-au odihnit vreodatã; toate acestea, venind de
pretutindeni în timp, au sporit visteria prefãcutã prin noi,
astãzi, în domneascã mãnãstire” […] ºi „a fost silit sã
topeascã pânã ºi sculele Doamnei Marghita. Un jidov din
þara leºeascã a venit apoi anume sã cumpere ºi cele din
urmã pietre preþioase din visteria secãtuitã a Domnitorului.

De asemenea, Domnitorul a acordat permanent
înþelegere ºi sprijin moral echipei de zidari în perioada
surpãrii repetate a zidurilor ºi a clipelor de derutã ale lui
Manole. În ceea ce-l priveºte pe Drãguºin, în afarã de
rolul sãu de coordonator al echipei de zidari, el intervine
în sprijinul construcþiei ºi prin informarea lui Manole ºi a

Domnitorului despre soluþia extremã în cazul similar
petrecut în lumea ficþionalã a folclorului sârbesc la zidirea
cetãþii Skutari, pentru încheierea cãreia a fost necesarã
zidirea unei femei (fapt remarcat ºi de Vasile Alecsandri
la publicarea legendei, a se vedea [1]), sugerând implicit
o soluþie similarã ºi pentru Mânãstirea Curtea de Argeº,
deºi nu a pregetat s-o previnã pe Ana despre pericolul
care o pândeºte (actul I, scena 4):

DRÃGUªIN. – O sã-þi spun eu o poveste; poate þi-o
prinde bine la ceva (sublinierea ns.).

ANA. – Mi-ai fãgãduit încã de adineaori.
DRÃGUªIN. – Trei fraþi Mierliavcevici clãdeau o cetate

de trei ani întruna. Toþi trei erau crai de frunte din þara
sârbeascã. […].

(Aceastã tentativã a fost însã întreruptã ºi curmatã
de apariþia intempestivã în scenã a Domnitorului.) În linii
mari, personajul Drãguºin reprezintã un „pãþit priceput”,
un „Manole cuminþit” de piedicile de tot felul pe care viaþa
le pune în calea celor care vor sã realizeze lucruri ieºite
din comun, „maturitatea înþeleaptã” (a se vedea [8]) sau
poate, mai sever spus, un „Manole ratat”. Astfel, la
exprimarea de cãtre Manole a dorului sãu „de-a zãmisli
din piatra cea mai seacã viaþã” (actul I, scena 1), el îi
rãspunde:

Am cunoscut ºi eu pe vremuri îndemnul lãuntric al
unor atare þinte; [...] au cãzut una câte una ºi pânã la urmã
nu mi-a mai rãmas decât simþãmântul zãdãrniciei lor. O
putere duºmãnoasã mi-a stat necontenit în cale. [...] Sunt
încredinþat astãzi de zãdãrnicia deplinã a oricãrei
strãduinþe.

Cu toate acestea, Drãguºin rãmâne un coechipier
adjuvant de nãdejde, capabil sã adere sincer la cauza lui
Manole, sã se înflãcãreze de viziunile ºi realizãrile
acestuia pânã la starea de graþie de poezie, dar ºi sã-ºi
tempereze din timp rãbufnirile de entuziasm.

Opozantul este, oricât pare de straniu, „Dumnezeu”,

Fig. 2 – Modelul actanþial al lui Greimas aplicat în cazul dramei Mânãstirea Curtea de Argeº
a lui N. Davidescu realizeazã
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care, aºa cum spune Drãguºin (actul I, scena 1), „prãvale
noaptea tot ce ridicãm, ziua” pentru cã „nu îngãduie
oamenilor sã-l ajungã cu un lucru de-al lor” (actul I,
scena 1):

Planurile tale sunt prea îndrãzneþe ºi nu þin pasã-mi-te
la zidãrie fãcutã de om. Visezi catapeteasma care sã
despice cerul. Singur tu spuneai cândva cã nu eºti zidar
ca ºi noi ceºtilalþi toþi, ºi cã lucrul ieºit din mâna ta trebuie
sã rãmânã fãrã pereche. Bolþile tale uriaºe, ca niºte peºteri
fãrã fund ºi turnurile cât munþii de mari, catã de jignesc,
astfel, a-tot-puternicia cerului. Povestea Turnului Babel.
Dumnezeu nu îngãduia oamenilor sã-l ajungã cu lucru
de-al lor. Încurcã limbile ca atunci sau, ca acum, prãvale
noaptea ce ridicãm ziua. […] Dumnezeu e de-a dreptul
potrivnic nãzuinþelor noastre prea semeþe.

Am folosit ghilimele pentru denumirea opozantului
„Dumnezeu” spre a sublinia cã nu poate fi vorba despre
Dumnezeu din Biblie, deoarece sub aspect teologic, este
imposibil de acceptat cã, datã fiind iubirea Lui de oameni,
ar accepta ca o bisericã, fie ºi capodoperã arhitecturalã,
sã fie construitã prin jertfirea brutalã în temelia ei a unei
fiinþe omeneºti. Legenda, adusã probabil de gogii aromâni
care cunoºteau mitul balcanic aplicat la construcþii laice
(poduri, cetãþi), a fost preluatã de folclorul nostru dupã
zidirea bisericii de la Curtea de Argeº (1515-1517) ºi
„adaptatã impropriu” la o construcþie religioasã creºtinã.
Poate cã o denumire mai exactã a opozantului ar fi,
folosind sintagma lui Drãguºin, „o putere duºmãnoasã”,
indiferent de natura ºi motivaþia ei. Aceastã clarificare
permite ca în cele ce urmeazã sã se asigure separarea
filosofiei subiacente piesei lui N. Davidescu de dogmatica
religiei creºtine, deºi unele interpretãri simbolice ale
legendei sau prelucrãrilor ei culte se raporteazã explicit
la sacrificiul hristic.

Structura textului dramatic
Prima observaþie ce se poate face este cã titlul piesei

lui N. Davidescu denotã orientarea autorului nu spre cre-
ator (Manole) ci spre creaþie (mânãstirea), ceea ce extinde
de plano orizontul lecturii ºi al interpretãrilor ei posibile.
Totodatã, acest lucru diferenþiazã lucrarea lui N.
Davidescu de cele mai remarcabile lucrãri apãrute în
perioada interbelicã, ale cãror titluri îl aduc în prim-plan
pe Manole (Lucian Blaga, Victor Eftimiu ºi Octavian
Goga: Meºterul Manole; Adrian Maniu: Meºterul; Ion Luca:
Icarii de pe Argeº). Desigur, aceasta nu înseamnã cã N.
Davidescu a realizat în piesã o „monografie” a mânãstirii
sau cã nu îl plaseazã în centrul atenþiei acesteia pe
Manole. Titlul constituie doar un memento al dãinuirii
operei în raport cu implacabila dispariþie fizicã (ºi/sau,
într-un timp suficient de lung, chiar din memoria colectivã)
a creatorului. În plus, acest titlu, binecunoscut cititorilor
români (tot aºa de cunoscut precum erau subiectele
tragediilor antice pentru spectatorii lor), furnizeazã un ne-
spus comentariu metatextual ºi o primã informaþie asupra
obiectului, derulãrii ºi chiar moralitãþii ce va rezulta din
piesã, în raport atât cu opera cât ºi cu creatorul acesteia.

Fãrã sã fi inclus un prolog ca o secþiune distinctã a
piesei sale, N. Davidescu ºi-a fãcut totuºi cunoscutã a

posteriori poziþia esteticã în tratarea acestei teme cu
ocazia recenzãrii piesei Meºterul Manole a lui Lucian
Blaga (a se vedea [12], p. 421-427):

[...] Ne vom ocupa, de data asta, de ceea ce am putea
numi, pânã la un nou termen, mai pregnant, teatrul de
atmosferã. D. Lucian Blaga aduce, în Meºterul Manole,
un exemplu caracteristic în acest sens. Principiul acestui
teatru a fost pus în circulaþie acum vreo treizeci de ani de
Maurice Maeterlinck, iar Octave Mirbeau, cu spiritul sãu
vijelios, s-a grãbit sã-i proclame o fulgurantã noutate. [...]
La noi, „Legenda Meºterului Manole” a fost copios prilej
pentru teatrul de atmosferã. Vremea nedefinitã pânã la
legendar în care s-a petrecut, personagiile ei susceptibile
de controverse, simbolul clar al conþinutului ºi tragicul
mitologic pe care se reazemã au ispitit, mai ales în cadrul
vremilor luptei ºi a jertfei obºteºti pentru realizarea
„idealului” nostru naþional, pânã la actualitate ºi actuali-
zare, dreptul scriitorului de a folosi poezia naþionalã a
poporului nostru.

Acest metatext sui-generis al propriei sale actualizãri
a legendei sugereazã cã la data respectivã N. Davidescu
avea deja bine stabilite criteriile estetice pentru acea
„lucrare definitivã” despre care fãcea vorba ([2], [8] º.a.).

Sintagma „teatru de atmosferã” utilizatã de N.
Davidescu pentru caracterizarea dramelor lui Maeterlinck
nu a fost reþinutã ulterior ca atare de critica teatralã,
termenul european consacrat fiind acela de teatru
simbolist (drama simbolistã), dezvoltat(ã) în Franþa între
anii 1885 ºi 1914 ºi ilustrat(ã), în afarã belgianul
Maeterlinck, de francezii Villiers de L’Isle-Adam ºi Paul
Claudel, toþi bine cunoscuþi lui. Caracterele ºi inspiraþia
din poezia simbolistã (gustul pentru straniu, rafinamentul,
oniricul, misticul etc.) se regãsesc ºi în acest teatru,
printre ale cãrui caracteristici se mai pot enumera (a se
vedea [16], pag. 44): limbajul ales, care refuzã trivialitatea;
irealitatea formei, conþinutului, dialogului; muzicalitatea
textului ºi contextului, demnã de un oratoriu liric; preferinþa
pentru stranietate ºi miraculos; acþiunea limitatã,
subiacentã unei intrigi simple; staticismul ºi cvasi-
imobilitatea personajelor; sublimul ºi trãsãturile alegorice
ºi onirice ale personajelor. Toate aceste constante pot fi
întâlnite sistematic ºi în piesa Mânãstirea Curtea de
Argeº. Evident, ca ºi în cazul poeziei sale, aderenþa lui
N. Davidescu la simbolismul teatral nu a fost totalã, datã
fiind aplecarea lui sufleteascã spre raþionalitate ºi opoziþie
combativã faþã de destin ºi fatalitate.

Ca mod de structurare a textului dramatic, N.
Davidescu se limiteazã la câteva succinte didascalii
iniþiale (separãrile dramaturgice uzuale în acte ºi scene
ºi lista personajelor) ºi funcþionale (locul ºi cadrul acþiunii),
excluzând complet didascaliile expresive (efectul pe care
autorul doreºte sã-l producã textul) ºi cele textuale
(precizarea jocului scenic). Aceastã limitare pare sã indice
faptul cã autorul nu a gândit de la început piesa spre a fi
obiectul unei reprezentaþii, ci doar ca o modalitate
prozodicã deosebitã de a trata subiectul propus, fãrã a
adopta în mod sistematic convenþiile genului dramatic.
Dat fiind cã reprezentaþia nu se rezumã doar la o
„traducere materialã a textului” [15], ci implicã o altã
pluralitate de semne induse de spaþiul scenic (decoruri,
ecleraj, obiecte, sunete) ºi de jocul actorilor (dicþia,
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inflexiunile vocii, tãcerile, gestica, costumele), pe scurt
„teatralitatea”, ceea ce concretizeazã nu numai textul, ci
ºi subînþelesul lui, ceea ce nu a fost scris, conferind
textului perspective diferite, dependente esenþial de
intenþiile regizorului, cititorul textului dramei lui N.
Davidescu are libertatea de a-ºi imagina toate aceste
colecþii de semne ºi de a le gãsi/aloca semnificaþii în
funcþie de „enciclopedia” proprie. Autorul a considerat cã
chiar fãrã a fi reprezentat pe scenã, textul sãu oferã
„cititorului model” ºansa unei explorãri ºi înþelegeri cu
profunde rezonanþe sentimentale (inclusiv „naþionale”) a
universului ficþional propus ºi a semnificaþiilor acestuia
în planul cultural ºi spiritual lãuntric.

Singura didascalie funcþionalã datã de autor se referã
la locul acþiunii (actul I, scena 1): „în pãdure”. Aceastã
laconicã precizare scenicã face ca mânãstirea (alias
opera) sã fie izolatã de lume, neexpusã privirilor comune
într-un loc public (cum este cazul unei autentice catedrale),
deci, a forteriori, mai puþin accesibilã credincioºilor. Este
de presupus cã în acest fel N. Davidescu a dorit sã
sublinieze caracterul criptic al unei opere de artã, a cãrei
„întâmpinare” (decodare) în solitudine ºi înþelegere
lãuntricã de cãtre privitor se aseamãnã cu dezvãluirea
unei taine. Cu observaþia cã N. Davidescu oferã cititorului
spre decodare nu numai opera ci ºi înfrigurarea utopicã a
creatorului, cu întregul ei tragism. Eliminarea din textul
piesei a etapei cãutãrii de cãtre Domnitor ºi echipa de
zidari a „zidului pãrãsit ºi neisprãvit” (a se vedea [1]),
care este ales ca „loc de monastire ºi de pomenire”,
constituie de asemenea o simplificarea tramei epice ce

permite purificarea dramei lui Manole de orice elemente
anecdotice externe procesului de creaþie ca atare.

Intriga piesei lui N. Davidescu este preluatã din
Legenda Monastirea Argeºului (în continuare legendã),
culeasã ºi publicatã de Vasile Alecsandri în 1862 [1], la
care autorul a adãugat explicit motivul încãlcãrii de cãtre
cei nouã meºteri ai lui Manole a jurãmântului de a nu-ºi
preveni nevestele despre hotãrârea lor comunã de a o
înzidi pe prima care va veni în temelia mânãstirii, preluat
din varianta lui Gh. Dem. Teodorescu (a se vedea [9], p.
65). Aceastã încãlcare de jurãmânt, amplu dezvoltatã în
piesa lui N. Davidescu (actul I, scena 3), ilustreazã o
datã în plus singurãtatea creatorului.

Acþiunile fabulei „extrase” din legendã se rezumã la
perioada de timp aflatã în „vecinãtatea temporalã” imediatã
a înzidirii Anei. Ridicarea mânãstirii ca atare - realizatã
într-un timp neverosimil de scurt, exterior timpului sce-
nic, dupã înzidirea soþiei lui Manole - este povestitã ana-
leptic de meºterul Drãguºin lui Radu Negrul ºi Manole,
dupã încheierea ei. Tot prin analepsã este adusã la
cunoºtinþa cititorului sau spectatorului o parte a istoricului
datelor anterioare (de exemplu, efortul financiar epuizant
depus de Radu Negrul pentru zidirea mânãstirii). În sfârºit,
N. Davidescu a introdus în finalul piesei un „pisar”, cãruia
Domnitorul i-a dictat textul pisaniei ce urma sã fie înscrisã
pe pereþii mânãstirii.

Spre deosebire legendã, Domnitorul nu-i ameninþã pe
zidari nici la începutul construcþiei, nici atunci când
lucrãrile lor zilnice se dãrâmau peste noapte ºi nici, rãpus
de orgoliu, dupã terminarea mânãstirii. Dimpotrivã, el
manifestã empatie pentru Manole ºi echipa lui, cautã,
discutã ºi propune acestora soluþii pentru rezolvarea
straniilor dificultãþi apãrute. Singura manifestare a unei
trufii finale (ºi întrucâtva justificatã de logica
evenimentului) o reprezintã formularea pisaniei, în care
îºi subliniazã meritele fãrã a se face nici o referire la
jertfa umanã prin intermediul cãreia a fost posibilã
realizarea mânãstirii.

O altã diferenþã esenþialã faþã de legendã este
atitudinea Anei faþã de propunerea explicitã a lui Manole
de a fi înziditã. În timp ce în legendã Manole recurge la
un vicleºug, asigurând-o cã zidirea este doar o simulare,
o glumã („Stai mândruþa mea, / Nu te spãria, / Cã vrem
sã glumim / ªi sã te zidim” [1]), în piesa lui N. Davidescu
situaþia ia o dezvoltare mult mai complexã. Manole îi
propune deschis Anei sã accepte, în numele realizãrii
unei opere desãvârºite, fãrã egal, sacrificiul suprem (actul
II, scena 3), replicile schimbate în acest scop fiind de o
deosebitã tensiune dramaticã:

ANA. – Ce vrei atunci de la mine?
MANOLE. - Mult; tot chiar. Râsul ºi lacrimile, oasele ºi

carnea, mintea ºi sufletul. Vom face din zid culcuºul cel
de aur al veºniciei tale. Te vom aºeza în el ca pe un copil
în leagãn ºi vom zidi, apoi, pentru de-a pururea, deasupra.
[…] Vei vedea tot ce þi-e drag de-acolo. Sufletul tãu va trãi
de-a pururea în zid, ca o mireasmã rarã, închis. […]

ANA. – Niciodatã n-ai fost aºa!...
MANOLE. – Niciodatã n-am vãzut atât de minunat. În

fiecare clipã sufletul meu, uimit ºi adâncit, cumpãneºte
sufletul întreg al pãmântului. Ochii ºi mintea gem de
gânduri ºi de lucruri noi ºi, ca pe-o pradã uriaºã, sfâºie cu
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atâta putere bucuria de a simþi ºi de a iubi dumnezeiasca
înþelegere dintre mine ºi cer, încât abia cu þipete sfâºietoare
de mi-aº mai putea spune simþãmintele.

ANA. – Aratã-mi-le, Manole. Eºti atât de frumos, încât
mi-aº da bucuros viaþa ca sã te þin în faþa mea astfel!

MANOLE. – E ceasul când poþi ºi când trebuie sã
primeºti orice.

ANA. – Pãreai un tânãr Dumnezeu ieºit din mâinile
mele!

MANOLE. – Te vei topi cu mine de-a dreptul în aceastã
inimã nepieritoare ºi puternicã a pãmântului întreg.

În cele din urmã ºi nu fãrã ezitãri („Vreau sã trãiesc.
Ce-mi pasã de Domnitor ºi de jurãmântul vostru?”), dupã
explicaþiile înflãcãrate ºi înfrigurate ale lui Manole, rostite
parcã în transã, Ana acceptã (actul II, scena 3). Aceastã
acceptare, interpretatã de Gh. Ciompec (a se vedea [8],
p. 111) ca o „convertire spre înalt a unei fiinþe esenþial
telurice” este din punctul nostru de vedere mai curând o
manifestare a dragostei Anei pentru soþul ei, dragoste la
fel de mistuitoare ca ºi patima lui Manole de a construi
mânãstirea.

Protaza textului dramatic davidescian introduce
cititorul (spectatorul) imediat ºi dinamic in medias res:
acþiunea începe ex abrupto, poate ºi pentru cã autorul
considerã tema legendei ca fiind prea bine cunoscutã
cititorilor sau spectatorilor piesei. Unui cititor (spectator)
care ignorã ceea ce va citi (sau va vedea pe scenã),
datele conflictului (evocarea surpãrii repetate a zidului,
prezentarea protagoniºtilor ºi a stãrii de fapt a situaþiei) îi
vor fi cunoscute în prima jumãtate a actului I. Cu alte
cuvinte ºi date fiindu-i dimensiunile, piesa lui N. Davidescu
îndeplineºte condiþia de completitudine, scurtime,
claritate, interes ºi verosimilitudine a protazei preconizatã
de teoreticienii genului (a se vedea [14]). Totuºi, coexistã
în text ºi elemente ale unei expoziþiuni statice,
reprezentate analeptic (dificultãþile financiare întâmpinate
de Domnitor în realizarea construcþiei, relatarea legendei
sârbeºti a construirii cetãþii Skutari) sau pe calea unor
confesiuni sau expuneri de motive ale lui Manole. Ele nu
constituie însã o întârziere a începerii ci clarificãrile
necesare acþiunii propriu-zise.

Cunoscând, fãrã îndoialã, opinia lui Mircea Eliade
despre miturile cosmogonice ºi antropogonice cãrora
aparþine ºi Legenda Meºterului Manole, ºi anume cã (a
se vedea [14], p. 93)

numai moartea ritualã (moartea violentã) este
creatoare, pentru simplul motiv cã ea întrerupe firul unei
vieþi care nu ºi-a consumat toate posibilitãþile (sublinierea
ns.), care nu ºi-a îndestulat destinul; de asemenea,
moartea ritualã (ºi, prin generalizare, orice „moarte
violentã” împlinitã cu sens – adicã un sacrificiu, iar nu un
accident) declanºeazã o forþã care nu numai cã face
posibilã „transmiterea” vieþii, ci asigurã perenitatea noii
creaþii cãreia i-a dat naºtere,

autorul orienteazã în acest sens dialogul protago-
niºtilor în legãturã cu acceptarea înzidirii Anei (actul II,
scena 3):

MANOLE. – Vei vedea tot ce þi-e drag de-acolo. Sufletul
tãu va trãi de-a pururi în zid, ca o mireasmã rarã, închis.

ANA. – Mai puþin chiar. Sã mai culeg câteva flori doar.

Sunt unele pe care nu l-am cules încã. Mâinile mele nu s-
au  odihnit îndeajuns pe lâna mieilor nou nãscuþi. Un
izvor în drum m-a chemat, apoi, atâta timp zadarnic; nu
mi-am udat nici pânã azi buzele în el. O mulþime de lucruri
mãrunte pe lângã care am trecut cu nepãsare.

MANOLE. – Cu neputinþã.
ANA. – O singurã clipã, la nevoie; o clipã unicã însã.

Cu ea sã primesc tot ce nu mi-am dat atât amar de vreme,
viaþa. Fructul cel de aur strãluceºte necontenit, în umbrã,
departe; strãluceºte ca un tezaur, printre frunze, pentru
noi. Vreau sã-l pot culege ºi eu. Sã simt îndelung viaþa
cum se desface de pretutindeni. Foile, cum se cautã ºi se
gãsesc; suspinul ierburilor rãscolite de vânt ºi, în fundul
tufiºurilor, râsul mãtãsos al privighetorilor cum deºteaptã
mugetul deznãdãjduit al cerbilor singuratici. Sã mã
prãbuºesc apoi dintr-odatã cu toatã viaþa. Rãsuflarea
parfumatã a pãmântului sã-mi ia sufletul ºi suspinul
îndrãgostit al privighetorilor sã-mi cânte sfârºitul.

Desigur, logica prestabilitã de legendã a piesei cere
ca argumentele Anei sã nu fie luate în considerare de
Manole, care gãseºte însã cuvintele sã o convingã,
expunând patetic obiectul ºi sensul creaþiei sale:

MANOLE. – O vãd, biserica; se ridicã din mijlocul unui
asemenea ceas ziditor, ca un palat de flãcãri vii. Avântul
stâlpilor ei de piatrã porneºte, în înºiruire de arcuri ºi de
bolþi, pânã pe creºtet, veºnicia credinþei. Clopotele sunã-
sunã, iar norodul în picioare, la aceastã chemare, cu fãclia
credinþei în mâini, ca sã lumineze cerul, îºi adunã sufletul
împrejurul cãdelniþelor în flãcãri. Glasul ei vorbeºte cu
minuni, prin luminiºuri de aur, seara, în pãduri, ºi cinsteºte
durerea coborâtã odinioarã în genunchi de pe calvar, cãtre
oameni. Mulþimea nesfârºitã de inºi îºi amestecã
reculegerea ºi bucuria ºi, împrejurul ei, în genunchi se
ridicã, din nimic aproape, un norod ºi o stãpânire.

ANA. – Niciodatã n-ai fost aºa!...
MANOLE. – Niciodatã nu am vãzut atât de minunat. În

fiecare clipã sufletul meu, uimit ºi adâncit, cumpãneºte
sufletul întreg al pãmântului. Ochii ºi mintea gem de
gânduri ºi de lucruri noi, ºi, ca pe o pradã uriaºã, sfâºie
cu atâta putere bucuria de a simþi ºi de a iubi dumne-
zeiasca înþelegere dintre mine ºi cer, încât abia cu þipete
sfâºietoare de mi-aº mai putea spune simþãmintele.

În cele din urmã, aflatã sub vraja elocinþei iubitului ei,
Ana acceptã (sfârºitul actului II, scena 3):

Îþi mulþumesc, Manole. Te-am vãzut ca niciodatã de
frumos. Te desfãceai ca un copac din pustiu ºi, ridicând
braþele cãtre mine, mã rugai. Surâsul, ºi oasele, ºi carnea,
ºi lacrimile mele, singure, puteau sã desãvârºeascã
fãptura ta viitoare. Tu simþeai aceasta ºi te creºteai ca sã
mã poþi înºela pentru tine; eu însã te-nºelam ca sã te pot
creºte pentru mine ºi mestecam printre dinþi ca sã nu-mi
scape, înainte de vreme, cuvântul cerºit într-un ceas de
mare cumpãnã, de toatã nãzuinþa vieþii tale. El cântã în
rãsuflarea mea însã, ºi-mi îmbãlsãmeazã gâtlejul. Acum
îl ai. Fã cu mine ce vrei. Prin tine am trecut dincolo de tine.
Viaþa nu mai poate sã-mi dea nimic de-acum.

Aceasta este ºi ultima replicã în piesã a Anei, dacã
se face excepþie de strigãtul ei de dragoste ºi spaimã
„Manole!”, atunci când, conform, didascaliei, „cade în
braþele lui Drãguºin, care o ridicã pe jumãtate fãrã
conºtiinþã, pe jumãtate resemnatã, ºi iese cu ea”.

Dupã înzidirea Anei, ritmul înãlþãrii mânãstirii devine
de-a dreptul halucinant. Meºterul Drãguºin povesteºte
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Domnitorului ºi lui Manole desfãºurarea lucrãrilor de
construcþie într-un mod excepþional de plastic (actul III,
scena 6):

Încordarea noastrã, însã, neputincioasã pânã atunci,
se luminã dintr-odatã; inimile noastre gãsiserã cuvântul
cãutat de ele. Era o rugãciune. Îngenunchearãm în neºtire
ºi viaþã nouã se lãsã dintr-o datã peste noi. Aproape nu
ne mai cunoºteam. „Zvon adânc s-a pogorât atunci de
sus ºi a strãbãtut locul nostru de obidã. Mai întâi a fost ca
un freamãt de pãdure netãiatã niciodatã, o nãvalã uriaºã
de ierburi sub un potop de soare ºi, mai apoi, o înmugurire
în apa unei binecuvântate ploi. Un cântec ameþitor, pornit
din vârful nevãzut al unui copac, a izbucnit dãtãtor de
viaþã ºi, pe mângâieri parfumate de vânt, ne-a adus aer
proaspãt de dimineaþã. Noi am, cãzut cu faþa la pãmânt.
Simþeam chiparosul crescut în grãdina înþelepciunii;
miroseam trandafirul proaspãt înflorit la fiinþarea vieþii ºi
priveam luceafãrul dimineþii. În cuptoarele noastre era
pâine de credinþã ºi iubire ºi rând pe rând era vis de
mãrire ºi cenuºã de umilinþã. Ne-am ridicat atunci ºi ne-
am spãlat, ne-am aºezat veºmintele pe noi, le-am prins
cu o nouã cingãtoare ºi, laolaltã, am cântat”.

Un cititor al volumului Iudeea din poemul ciclic Cântecul
omului de N. Davidescu va recunoaºte în textul cuprins
între ghilimele poezia Înaripare (a se vedea [11], pp. 108-
109), apreciatã de G. Cãlinescu drept o ilustrare a Învierii
lui Hristos, ºi despre care a scris (a se vedea [6]) cã „se
petrece în imensitatea naturii înseºi, în chipul unui
grandios fenomen geologic”. Poezia fusese publicatã
prima datã sub titlul Inima cea vie-n închisoare în Noua
revistã românã, vol. VIII, nr. 3, din 20-27 martie 1916, p.
45 (a se vedea [11], p.699), deci este de presupus cã
ideea piesei Mânãstirea Curtea de Argeº, apãruse înainte
de rãzboi (paralelismul titlului iniþial Inima cea vie-n
închisoare cu înzidirea Anei în „închisoarea” zidurilor
mânãstirii impunându-se de la sine). Pe de altã parte,
comparaþia dintre Învierea lui Iisus ºi încheierea
construcþiei unei mânãstiri duce cu gândul la replica lui
Radu Negrul în faþa strigãtului disperat al lui Manole cã
„a ucis viaþa” (actul III, scena 3):

Ai ridicat însã credinþa, biserica. Înfãþiºarea ei de cruce
la temelie mãrturiseºte strãlucirea cea de-a pururea a
durerii creºtineºti. Sunt de-atunci cincisprezece veacuri.
E noapte. Iisus singur, pãrãsit într-o peºterã, îºi încarcã,
rãscumpãrând, cu pãcatele noastre sufletul. Din întuneric
atunci, târându-se ºi crescând cum niciodatã nu mai
crescuse încã, se repede îmbrãþiºându-l ucigãtor de
puternic, spre el, moartea. Iisus se clatinã, iar agonia lui
pentru o dulce logodnã, se desprinde, legatã cu inelul
uriaº ºi fãrã pereche al cununii de spini pe frunte, din
întuneric ºi se face zid. În valuri de sânge ºi de apã se
ridicã atunci din inima jertfei biserica ºi totul în urmã e
gata. Iisus întors în cer scapã de îmbrãþiºarea ei; ea, însã,
vãduvã din chiar clipa cea de aur a vieþii, geme pe calvar
în munþi viitori de slavã ºi de fapte. Un duh nou se revarsã
peste pãmânt...

Totuºi, aºa cum am mai spus, ridicarea unei biserici
cu preþul vieþii unei fiinþe omeneºti ziditã în temelia ei
este de neacceptat din punctul de vedere esenþial al
teologiei creºtine, conform cãruia „Dumnezeu este iubire”,
chiar dacã în aceastã analizã se preia exclusiv
semnificaþia simbolicã ºi esteticã a legendei. Moartea

Anei, a cãrei viaþã a fost spiritualizatã pânã la sublim de
iubirea ei pentru Manole, iar ca fiinþã umanã reprezenta
încununarea Creaþiei divine (Geneza, 1; 27), consem-
neazã un anumit fel de canibalizare a operei: o „operã
divinã”, absolutã în semnificaþia sa („Eu am primit partea
mea de viaþã de la Dumnezeu”, spune Ana în actul II,
scena 3), este distrusã brutal spre a crea în locul ei o
„operã umanã” a cãrei viaþã manifestã o relativitate ºi o
perisabilitate inevitabile.

Din punct de vedere a definiþiei aristoteliene a peripeþiei
(a se vedea [16]), piesa lui N. Davidescu este sãracã în
peripeþii, nu are atenuãri sau reizbucniri (ºi cu atât mai
puþin „lovituri de teatru”) care sã modifice în mod brutal
situaþia, spre a alimenta o tensiunea dramaticã
permanentã ºi înaltã. Amorsa deznodãmântului o
constituie consimþãmântul Anei de a se lãsa înziditã, acest
lucru contravenind – aºa cum s-a mai arãtat - stereotipiilor
deja formate privind amãgirea ei de cãtre Manole.
Acceptarea constituie o revelaþie prin diferenþele atât faþã
de legenda de pornire, cât ºi faþã de celelalte prelucrãri
culte ale acesteia.

În momentul în care Ana acceptã sã fie înziditã,
contradicþiile piesei par a se stinge, firele intrigii par
dezlegate, iar deznodãmântul devine iminent ºi previzibil.
Îndeplineºte însã acest deznodãmânt criteriile estetice
clasice, de a fi concomitent necesar, complet ºi rapid (a
se vedea [16])? Este evident necesar ºi rapid, deoarece
însãºi premisa piesei preia de la legendã mitul înzidirii.
El decurge astfel logic din situaþie (necesitatea construirii
cu orice preþ a mânãstirii) ºi apare ca singura ieºire
posibilã din dramã (condiþie de înzidire în temelia mânãstirii
a unei fiinþe umane impusã de „Dumnezeu”). Nu este însã
complet, deoarece nu oferã soluþii la toate problemele
ridicate: problema sacrificiului (inclusiv cel uman) ºi mai
ales a limitelor sacrificiului pentru crearea unei opere
durabile rãmâne deschisã, ºi va constitui obiectul unei
discuþii ulterioare. Structura generalã a piesei, prin „ne-
spusul ei”, lasã în suspensie rãspunsul la o întrebare
tulburãtoare: meritã o capodoperã, oricât de valoroasã
estetic ºi oricât de utilã oamenilor în ascensiunea lor spre
transcendental, orice sacrificiu, inclusiv sacrificiul vieþii?
În acest sens, este interesant urmãtorul dialog între
Manole ºi Domnitor, dupã încheierea zidirii mânãstirii (actul
III, scena 3):

RADU NEGRUL. – Îþi mulþumesc, Manole!
MANOLE. – Stãpâne!
RADU NEGRUL. – Ce?
MANOLE. – Am ucis viaþa!
RADU NEGRUL. – Ai ridicat credinþa!
MANOLE. – Am ucis viaþa. Venea la mine din adâncimi

necunoscute. Se desprindea din întuneric, din mijlocul
pãdurii ºi, aruncând în mersul ei trufaº toate puterile
pãmântului, turna untdelemnul izbânzii în cãmãrile inimii
mele […].

Remuºcãrile încep sã-l cuprindã pe Manole, chiar dacã
(încã) nu regretã explicit decizia luatã. La o replicã a
Domnitorului, prin care fãcea referire la semnificaþia
sacrificiului lui Iisus pentru ridicarea bisericii creºtine „în
valuri de sânge ºi de apã”, ºi în urma cãruia „un duh nou
se varsã peste pãmânt”, Manole rãspunde „omeneºte”:
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rapid, deoarece, aºa cum spune Corneille, „spectatorul
este nerãbdãtor sã cunoascã sfârºitul” (apud [14], p. 36),
chiar dacã aceastã ultimã cerinþã este dificil de conciliat
cu cea precedentã. În piesa lui N. Davidescu, aceste
douã cerinþe sunt îngemãnate în scena dictãrii de cãtre
Domnitor a textului ce urma sã fie înscris pe peretele
mânãstirii, unui pisar, personaj anonim ºi absolut
nesemnificativ pentru piesã, chemat ad-hoc. Parcã spre
a rupe total orice conexiune între lumea ficþionalã a piesei
sale ºi biserica episcopalã de la Curtea de Argeº, N.
Davidescu, prin pisania dictatã de Negrul Vodã, îºi închinã
mânãstirea Sfintei Treimi, precum catedrala din Slatina
copilãriei ºi tinereþii sale, în timp ce hramul bisericii de la
Curtea de Argeº este Adormirea Maicii Domnului, iar textul
acesteia este cu totul altul decât cel care poate fi citit
astãzi pe faþada de apus în partea dreaptã a intrãrii în
pronaos a acesteia din urmã. Trebuie însã amintit aici cã
Gh. Ciompec (în [8], p. 112) vede în pisanie confirmarea
„descãlecãrii” lui Negrul Vodã, ca o genezã fãptuitã în
vremuri mitice ºi nu un simplu eveniment istoric, o altã
ipostazã a creaþiei (actul III, scena 7):

Aceasta, ca sã românã de-a pururi semn al vremurilor
când noi am auzit din Munþii Fãgãraºului chemãri tainice
ºi rugãtoare spre Miazã-zi. Pãrea cã nu ºtiu unde, un
soare nou se va zbuciuma sã nascã ºi cã seminþele-n
pãmânt aºteaptã ºi suferã în aºteptarea lui.

În lumina evoluþiei viitoare a traseului vieþii ºi creaþiei lui
N. Davidescu, se pot întrevedea în aceastã pisanie
„seminþele” naþionalismului lui, moderat încã, dar care,
exacerbat, îl va conduce în cele din urmã spre tragicul sfârºit.

„Se poate, mie mi-e frig însã”. ªi dialogul continuã
tulburãtor:

RADU NEGRUL. – Frig, pe vremea asta?
MANOLE. – Parcã ar fi cãzut iarna. S-ar putea oare sã

vinã chiar aºa, dintr-odatã, ºi în plinã varã, iarna?
RADU NEGRUL. – Aiurezi?
MANOLE. – Atunci de ce mi-e atât de frig?

În scena finalã (6), dupã ce Drãguºin îºi exprimã cu
elocvenþã uimirea faþã de viteza de întrupare a
construcþiei, dupã înzidirea Anei, are loc urmãtorul dia-
log:

RADU NEGRUL. – Niciodatã durerea omeneascã,
pusã în slujba unui gând atât de înalt nu rãmâne fãrã de
folos. Aceºti oameni au cunoscut prin tine ce n-ar fi
cunoscut într-altfel niciodatã, Manole.

MANOLE. – ªtiu, Mãria-Ta.
RADU NEGRUL. – Înþelegi acum, Drãguºine?
DRÃGUªIN. – Mã iartã, slãvite Domn…
RADU NEGRUL. – Ce vrei sã spui?
DRÃGUªIN. – M-am supus voinþei Mãriei-Voastre ºi a

celui de sus. Nu înþeleg însã nici acum aceastã jertfã de
sine. Inima mea a fost într-adevãr miºcatã de o mãreþie
nouã. Mi-e ruºine însã de aceastã slãbiciune; ea a venit o
clipã, în ciuda voinþei mele, doar. Acum mestec între dinþi
doar amãrãciunea durerii altuia. Eu în nici un caz nu aº fi
fãcut ce a fãcut Manole…

Este de reamintit cã ultima replicã a lui Manole din
ultima scenã a actului III se încheie astfel: „Eu mã simt
atât de singur acum ºi cât mi-e de frig…”. În acest fel,
Meºterul Manole se asociazã inconºtient nedumeririi lui
Drãguºin („Nu înþeleg însã nici acum aceastã jertfã de
sine”). În locul bucuriei împlinirii construcþiei mânãstirii,
al înflãcãrãrii desãvârºirii pânã la înãlþimi de capodoperã
a operei sale, Manole se simte cuprins de frig, ca ºi cum,
odatã cu cãldura vieþii Anei, în zidurile mânãstirii a intrat
ºi cãldura vieþii sale de-acum însingurate. Dupã pãrerea
lui Mircea Eliade (a se vedea [13], pag. 33), un final care
sã fi condus ºi la moartea violentã a lui Manole (precum
în legendã sau în piesa Meºterul Manole a lui Blaga) ar fi
constituit, singurul mod care îi mai era îngãduit acestuia
de a-ºi revedea soþia iubitã. Dar N. Davidescu îl lasã pe
Manole în viaþã: subiect ºi obiect sfârºit ºi înfrigurat al
Creatorului. El foloseºte astfel o tehnicã proprie ºi, în
perspectiva timpului, foarte modernã privind îndeplinirea
cerinþelor specifice deznodãmântului unei drame (care,
teoretic, ar fi trebuit asigure cã la terminarea ei „totul a
fost clarificat”), lãsând sã subziste în sufletul cititorului
sau spectatorului sentimentul cã „totul nu a fost spus”, ºi
sã-l determine sã revinã în repetate rânduri asupra unui
final ce pune tacit în discuþie însãºi justificarea
sacrificiului. Imaginaþiei cititorului sau spectatorului i se
oferã câmp liber pentru construirea unor alte structuri
narative, în care nedumerirea lui Drãguºin sã conducã la
gãsirea unor circumstanþe agravante sau atenuante
pentru reformularea „sentinþei” date de N. Davidescu lui
Manole.

Conform teoreticienilor dramaturgiei, deznodãmântul
formal al unei piese ar trebui pe de o parte sã intervinã
cât mai târziu cu putinþã, spre a menþine treaz interesul
cititorului ºi/sau publicului, dar pe de altã parte sã fie ºi
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de semnificaþie nici faptul cã la Manole nu se întâlneºte
de fapt „sacrificiul de sine”, oricum mai acceptabil dat
fiind liberul arbitru de care dispune omul, ci sacrificiul, fie
ºi acceptat, al celuilalt, chiar dacã acesta din urmã intrã
în „universul intim” al creatorului. Fãrã a ceda curentului
feminist sau psihanalitic al acestui început de mileniu,
nu se poate totuºi ocoli întrebarea dacã existã un temei
moral de a jertfi pe altcineva pentru triumful unei pasiuni/
patimi personale. Pentru cã, aºa cum spunea Jerome K.
Jerome, o viaþã nu valoreazã nimic, dar nimic nu valoreazã
cât o viaþã!

Fãrã sã fie la fel de tranºant ºi explicit ca articolul
polemic citat al lui Cãrtãrescu, finalul piesei lui N.
Davidescu introduce totuºi, prin glasul lui Drãguºin ºi prin
singurãtatea înfriguratã, mãrturisitã, a lui Manole, o insolitã
punere la îndoialã a mult-uzitatului model „standard” al
legendei. Din pãcate, N. Davidescu nu a insistat ºi nu a
revenit asupra acestui aspect, iar în viaþa sa personalã,
alãturându-se empatic aspiraþiilor spre desãvârºire ale
unor extremiºti, a cãzut el însuºi victimã unor alþi
extremiºti, mânaþi de alte, ºi la fel de dãunãtoare, aspiraþii
spre desãvârºire.
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În loc de încheiere
Deoarece ideea de bazã a textului dramatic al piesei

este focalizatã pe justificarea, acceptarea ºi analiza
implicaþiilor sacrificiului asumat de Manole ºi, mai ales,
de Ana, dialogul dintre Manole ºi Ana în legãturã cu
necesitatea sacrificiului (actul II, scena 3) constituie
miezul cel mai tensionat al acestuia. Ca un detaliu
semnificativ este de amintit cã, spre deosebire de
legendã ºi de cele mai cunoscute prelucrãri ale mitului
din literatura românã cultã, Manole nu participã direct ºi
nici nu asistã la înzidirea Anei, întregul proces fiindu-i
prezentat analeptic de meºterul Drãguºin. Este aceasta
o lipsã de curaj a lui Manole de a privi înceþoºarea treptatã
a luminii ochilor iubiþi ºi de a asculta, murmurate tot mai
stins, din zid, lamentaþiile vocii iubitei? Este un pristav al
înstrãinãrii lui esenþiale de opera abia încununatã ºi al
sentimentului inutilitãþii fundamentale a sacrificiului? Este
o primã crispare provocatã de frigul de moarte al
singurãtãþii unei vieþi trãite fãrã Ana? Autorul piesei aprinde
doar scânteia acestor întrebãri ºi lasã cititorului deschisã
orice interpretare ulterioarã posibilã, bazatã pe aporturile
emotive ºi imaginative ale universului sãu personal.
„Frigul singurãtãþii” lui Manole intrã într-o consonanþã
subtilã ºi oximoronicã doar în aparenþã cu focul pasiunii
creatoare: lexemul „pasiune” îºi are etimologia în verbul
latin pati – a pãtimi.

Deºi în mentalul arhetipal popular (ºi nu numai)
noþiunea de creaþie este legatã de noþiunea de jertfã ºi
moarte, iar omul nu poate crea nimic desãvârºit decât cu
preþul vieþii sale („numai Dumnezeu poate crea fãrã sã-ºi
diminueze fiinþa”, spune Mircea Eliade în [13], p. 44), în
mentalul omului modern se impune tot mai pregnant o
reevaluare a justificãrii jertfei ºi morþii pentru un demers
care, oricât de idealist ar fi imaginat sau oricât de
desãvârºit ar fi realizat, rãmâne minor faþã de culmea
Creaþiei - viaþa unui om. Aceastã „descoperire” contempo-
ranã impune o temperare a predispoziþiei pãtimaºe pentru
orice sacrificiu acceptat în numele unei idei ce nu þine
seama de unicitatea vieþii individuale a creatorului ºi a
semenilor lui. În acest sens, Mircea Cãrtãrescu a scris
într-un articol din 2002 (a se vedea [7]):

Dar ce mânãstire e aceea ridicatã pe un cadavru? Ce
ordine a lumii, chiar perfectã fiind, va putea uita vreodatã
cã s-a construit cu preþul unei vieþi nevinovate? Ne amintim
de teribila întrebare a lui Dostoievski din Fraþii Karamazov:
am putea accepta o lume paradisiacã ºtiind cã pentru
clãdirea ei a fost absolut necesarã jertfirea unui singur
copilaº?

Spre finalul articolului menþionat, interpretând în mod
evident prea ad litteram textul legendei, Mircea Cãrtãrescu
considerã cã „exaltarea unei mentalitãþi primitive ºi
criminale, luarea [legendei] ca model în lumea liberalã de
astãzi s-a dovedit o distorsiune perversã a spiritului”.
Desigur, o asemenea atitudine tranºantã nu þine seama
de ambiguitatea intrinsecã ºi de „deschiderea” unei op-
ere de artã, dar lasã loc „deschiderii” pentru o înflãcãratã
dezbatere de idei.

În sfârºit, în mentalitatea prezentului, nu este lipsit
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Existã în om o predispoziþie înnãscutã pentru regnul
vegetal, care îi subliniazã fragilitatea ºi umilinþa biblicã,
care îi estompeazã preocupãrile materiale pânã la
dispariþia acestora, care îl îndepãrteazã de coruptibilitatea
fiinþei sale. Dintre toate formele existenþei omeneºti ideale,
numai una nu poate fi ignoratã în niciun fel: existenþa în
regnul vegetal. Odatã ce gãseºti acest loc, sentimentul
puterii dispare ºi ai experienþa isihiei a celor ce se
„liniºtesc cu sfinþenie” (Grigorie Palama).

În spaþiul indicibil al unei câmpii, abandonat de vanitãþi,
ai posibilitatea rarã „sã înveþi ce e Cristos”, „sã înveþi
cine este Cristos”. Fiinþa lui poate lua acea formã preþioasã
a conceptului vegetal, ademenindu-te cu bogatele lui
însuºiri. Fãrã sã fie gânditã în niciun fel, lipsitã de
organizare ºi formã, exclusã de orice logicã omeneascã,
iarba are însuºirile ºi funcþia lui Dumnezeu. „Acolo unde
avem dreptate (o dreptate omeneascã, evident) nu creºte
nici o floare” afirmã Yehuda Amichai într-o superbã
reflecþie. Iarba este acel concept în care energiile
deulãnþuite depãºesc orice potenþial omenesc.

Dupã Grigorie Palama, ierburile pãmântului sunt
întrutotul însufleþite, de un suflet care nu este raþional,
dar care este capabil sã punã în miºcare energiile mari
ale universului. „Dacã nu e raþional, este de pãrere
Grigorie Palama când se referã la un astfel de suflet,
trebuie sã fie mãcar sensibil sau natural (vegetal). Dar
nici una din aceste calitãþi nu vedem cum ar miºca un
trup fãrã mãdulare. Iar vreun mãdular organic nu vedem
sã aibã nici pãmântul, nici cerul, nici alta din stihiile ei.
Fiindcã tot organul e compus din diferite substanþe. Însã
fiecare dintre stihii are o substanþã simplã ºi mai ales
cerul” (150 de capete despre cunoºtinþa naturalã, pct.3).
O astfel de iarbã i-a fost datã fiinþei omeneºti, mustind
de substanþa simplã a cerului divin, încãrcatã cu
înþelesurile dominatoare ale acestuia. Dealtfel, sufletul
omenesc „prin firea sa este o esenþã înþelegãtoare” (G.P.).

***
Prin iarbã omenirea îºi recâºtigã divinul din sine. O

astfel de idee o gãsim cu precãdere în existenþa dupã
prima simplitate, a eremiþilor. Iarba acesta acapareazã
pe de-a-ntregul ipostaza nemiºcatã a cãlugãrului.

Iarba nu este nicidecum o alcãtuire nulã, lipsitã de
sensul durabil al creatorului. Orbul din Evanghelie, dincolo
de orice cunoaºtere, „vede oamenii ca pe niºte arbori ce
umblã” (Marcu 8, 24). În cuprinsul învãþãturilor cãtre fiul
sãu, Neagoe Basarab îl numeºte pe acesta „stâlparea
mea înfloratã”. Se pune întrebarea dacã Dumnezeu are
cunoºtinþa ierbii aºa cum o realizeazã oamenii, cu toate
simþurile. Cum Iisus a mers pe câmpurile terestre ºi a
cunoscut iradierea ierbii, ne putem lãsa în voia acestei
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aventuri intelectuale dacã înþelegem cã „nu poate veni
cineva de la Tatãl decât prin Fiul” (Ioan 10, 9). Vãzut din
aceastã perspectivã, regnul vegetal terestru nu este
decât o imitaþie materialã a ierbii. Acest concept despre
iarbã asigurã o posibilitate de evadare în Dumnezeu ºi
anuleazã orice gol al minþii omeneºti. Elipsele vegetaþiei
nu mai sunt atât de îndepãrtate ºi prin ele Dumnezeu se
dãruie pe sine, într-o formã covârºitoare.

Iarba freamãtã ca o adiere care o situeazã dincolo de
ea însãºi, dezvoltând acel abuz al imaginaþiei care
transcende divinitatea.

***
Chiar „locul unde fusese rãstignit Iisus, era o grãdinã”

(Ioan 19, 41). Aceastã schiþã de decor, minimalã, este
de ajuns pentru a descrie locul în care s-a petrecut drama
cea mai cumplitã a omenirii. Referindu-se la acest loc,
pãrintele Andre Scrima obiºnuia sã aminteascã de
senzaþiile efluviilor rãcoroase ale vegetaþiei care, de multe
ori, se transformau cu uºurinþã într-o „aluzie la prima
grãdinã pãstratã în memoria umanã, paradisul”.
(Comentariu la evanghelia dupã Ioan, Humanitas, 2003,
pag.103). Dupã ce Iosif, ucenicul lui Isus, a luat trupul
acestuia de pe cruce, femeile devotate l-au înfãºurat în
fâºii de pânze vegetale ºi l-au înmiresmat cu o
„amestecãturã de aproape o sutã de litri de smirnã ºi de
aloe” (Ioan 19, 39). Scena funerarã este relatatã de
pãrintele Scrima, dupã evanghelia lui Ioan, în felul
urmãtor: „Sinopticii menþioneazã, iarãºi, sosirea, foarte
de dimineaþã, a femeilor la mormânt tocmai ca sã încheie
ungerea trupului cu miresme. Nimic asemãnãtor la Ioan.
El pune accentul pe motivaþia profundã a prezenþei Mariei
din Magdala în locul acela, pe teribila mâhnire personalã,
pe sentimentul de absenþã iremediabilã semnificat
întotdeauna ºi pentru totdeauna de un mormânt. E iarãºi
potrivit sã ne oprim asupra unui alt aspect foarte special
al Evangheliei lui Ioan, anume prezenþa ºi rolul femeilor
în naraþiunea lui, mai ales cã asistãm acum la ultima
apariþie a acestei figuri feminine, Maria din Magdala.”
(Comentariu la..., pag. 105-106). Prin esenþa suavã ºi
ataºamentul lor, miresmele de mirt ºi de aloe sunt de
provenienþã femininã, iar odatã cu ele se produce o
transmisie de iubire. Aceastã filiaþie de esenþã vegetalã
împrospãteazã trupul inert, refãcându-i continuu harul ºi
frumuseþea neperisabile. Veþi spune cã abuzul acesta de
imaginaþie, când vorbim despre un transfer de substanþã
divinã de la regnul vegetal la trupul omenesc, poate fi
dãunãtor atâta timp cât dogma îl ignorã. Dar aceastã
intuiþie hazardatã ar putea fi o argumentaþie la fiinþa care
memoreazã, într-o primã abordare, fizicã, iarba (postura
în care iarba nu este numai locul în care s-au petrecut
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evenimentele, ci întreaga încãrcãturã de senzaþii ºi
sentimente care au scos în evidenþã acea întâmplare).

În Evanghelia dupã Ioan natura vegetalã apare ca o
inundaþie neaºteptatã de miresme ºi hleiuri oleaginoase,
care contribuie cu prisosinþã la desãvârºirea parabolei
biblice. Sã ne imaginãm scena în care Maria Magdalena,
dupã tragicul sfârºit al lui Iisus, vine la mormânt, singurã,
pe întuneric, când zorii încã nu se revãrsaserã ca o
resurecþie a luminii. Femeia trecea prin aerul verde al
plantelor, aproape atingându-le, iar acestea par cã îi
respectã durerea cu o imensã compasiune. Odatã cu
trecerea ei, femeia pare cã rãspândeºte calmul religios
al ierburilor dimprejur, contopindu-se sfâºietor în
armonioasa lor alcãtuire. Astfel, iarba îºi gãseºte temeiul
deplin în sublima idee a micului cimitir cu un „mormânt
nou, în care nu mai fusese pus nimeni.” (Ioan 19, 41)
Ciclurile vegetale sugereazã „jertfa nesângeroasã”, cu atât
mai plinã de semnificaþii. Iarba, în aceastã alegorie,
releveazã un sens al tragicului, altul decât cel din
înþelesurile omeneºti. Niciodatã nu ni se va ºterge din
faþa ochilor imaginea ierburilor din micul cimitir, rãmase
pururea în acea miºcare clandestinã, lovindu-se protec-
tor unele de altele în urma Mariei din Magdala.

Dupã înviere Isus „nu va mai parcurge distanþele
geografiei noastre terestre.” (A. Scrima, Comentariu la...,
pag. 120) Cel mai adesea, drumurile strãbãtute de Isus
sunt închipuite pe câmpiile fantastice de pe linia
orizontului, nãpãdite de ierburi, dincolo de aceastã lume,
dezvoltându-se unele din altele într-o construcþie
neînþeleasã pentru oameni. Acest corp trecând prin
ierburile neîncepute este cât se poate de real atâta timp
cât Isus, dupã înviere, coboarã în mijlocul omenirii ca-
ntr-un replay nesfârºit, arãtându-i acesteia „mâinile ºi
coasta Sa.” (Ioan 20, 20) Va recunoaºte omenirea,
tulburatã de rãnile înspãimântãtoare, aceastã apariþie
identicã? În aceastã imagine nu lipsitã de oarecare regie,
singurul argument care asigurã veridicitatea scenei este
chiar iarba de mirt ºi aloe care, dãruitã cu metamorfozele
miresmelor, recompune cu delicateþe trupul lui Isus, la
fel de proaspãt ºi încãrcat de sensuri. El este vãzut iarãºi
ºi iarãºi, trecând prin lumina blândã a plantelor, aºa cum
în viaþa terestrã a fost vãzut venind ºi stând în mijlocul
ucenicilor, vorbindu-le acestora despre pace ºi iubire.

***
Care ar fi cea mai plãcutã amintire a omenirii dacã nu

imaginea raiului vegetal de un verde neînceput, acolo
unde, într-o dispoziþie elegiacã, pãmântul „din care a fost
luat” întâiul Adam, era plin de lanuri sãlbatice încãrcate
de poame ºi seminþe grele. Dupã acest tãrâm suspinã
omenirea fãrã încetare, de la pierderea lui ca pe o copilãrie
irecuperabilã, lamentându-se cu justificãri de tot felul.

Pe de altã parte se poate aduce în discuþie o memorie
a plantei. Pare o idee cât se poate de excentricã, lipsitã
de conþinut, dar existã destule elemente în teologie,
alchimie, dar mai ales în filozofia culturii care surprind
sau vorbesc despre o memorie a ierbii. În acest caz este
necesar de precizat cã facem referire la o memorie
afectivã, încãrcatã de sensurile ancestrale ale existenþei,
asemãnãtoare cu o raclã nepieritoare, fãrã sã se confunde
cu memoria fidelã a trecutului. Admirabilul poet Cesar

Vallejo, într-un text din „poemele umane” aratã cã, pentru
reþinerea minunatelor detalii ale existenþei omeneºti, ar
trebui un „organ special, încã necunoscut,/ al trupului
uman, ºi s-ar putea atunci susþine/ cã, în momentul pre-
cis când un asemenea organ/ funcþioneazã din plin,/ e-
aºa neprihãnit, fãrã rãutate, credinciosul,/ c-ar putea
aparþine regnului vegetal” (trad. Mihai Cantuniari).

Iarba reface trecutul ºi îi redã acestuia carnea tânãrã
a copilãriei. De pildã, simþurile sunt readuse inexplicabil
din memoria lor perisabilã atunci când, fãrã vreun motiv,
strivim un fir de iarbã între dinþi, punând în miºcare torentul
nimicitor de senzaþii omeneºti pe care zeii înºiºi au fost
pizmaºi.

Iarba stimuleazã faptele de clarviziune situate în
prelungirea stãrii spirituale omeneºti. Omul devine
conºtient cã a primit darurile fãrã seamãn ale Creatorului.
Un copil care primeºte un pumn de cireºe este transfigurat
de inocenta fericire a darului rubiniu tocmai din acest motiv
ascuns în inconºtient. Iarba este începutul îndepãrtat al
omului, verdeaþa primitivã din care a erupt cu brutalitate
regnul vegetal.

***
Într-o imagine magistralã, în mijlocul unei câmpii, între

doi munþi apoteotici, Miquel de Unamuno, nota în celebrul
sãu Jurnal intim, cã „sentimental peisajului este un sen-
timent creºtinesc, (…) un reflex al cerului, un semn al
tihnei sale”, „o cufundare în calmul etern.” Dupã o deducþie
aleatorie putem crede cã aceastã revãrsare în „calmul
etern” nu este decât ultimul eveniment al vieþii omeneºti,
dincolo de care aceastã performanþã este posibilã. Poate
ºi acest argument tulburãtor, credinþa cã dincolo de moarte
va sta în mijlocul unei câmpii impecabile ºi între doi munþi
apoteotici, l-a fãcut pe Dimas, tâlharul care ºi-a gãsit
sfârºitul odatã cu Isus, sã se îndure de acesta:
„Pomeneºte-mã, Doamne, când vei veni în împãrãþia ta.”
Câmpia se transformã într-un material nesfârºit de
reflecþie, în care iarba îþi dã starea primordialã a creaþiei,
inocentã ºi lipsitã de coruptibilitate, în ,,desfãtarea ºi
bucuria de plantele ei nemuritoare”.

Într-un poem apãsãtor, poetul alexandrin Giuseppe
Ungaretti, la vârsta la care ajunsese “aproape de marea
tãcere”, dimineaþa, la ceasurile acelea fragede când lu-
mina rãsãritului de soare inunda strãzile Romei, era
fulgerat de gândul cã înflorirea „amãnunþitã” a mimozei
de pe pervazul ferestrei era un semn atât de convingãtor
încât acesta l-a determinat sã scrie cã „niciun lucru nu
moare/ dacã ne revine mereu aparenþa lui” (trad. Ilie
Constantin). Bãtrînul Ungaretti, care în acea perioadã
locuia la Roma, obiºnuia sã priveascã ore în ºir mica
plantã din încadramentul ferestrei, ca pe o fiinþã sangvinã.
În acest fel, ansamblurile întunecate ale morþii îºi pierdeau
din monstruozitate ºi se decantau în înflorirea mimozei.

Se pune întrebarea dacã moartea este o rãsfrângere
a vârstei juvenile, o revenire la forþa ºi exerciþiile primelor
descoperiri iniþiatice. Cel mai adesea, copilãria rãmâne
închisã ca-ntr-o pãstaie, în concepþia de iarbã, gata, ca
la orice mireasmã care s-o trezeascã, sã-ºi înceapã o
existenþã în copie. Astfel, iarba este ataºatã de „corpul
muritor” mai mult decât am crede noi. Sã luãm, de pildã,
grãdina bunicilor crescutã în neorânduialã, pe care aceºtia
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o numesc cel mai adesea raiul pe pãmânt. Aceastã lipsã
de organizare eliminã orice formã de nedreptate, de
intervenþie dinafarã ºi se constituie în felul cum dogmele
au conceput edenul primar. Raiul stã tocmai în aceastã
iluzie care eliminã materia perisabilã ºi pãstreazã
miresmele, metamorfoza, minunatul aer al metaforei.
Dupã Filocalia tradusã ºi adnotatã de Pãrintele Dumitru
Stãniloae, se poate vorbi de o duminicã a ierburilor care
coincide cu ziua a ºaptea, dupã asemãnarea cãreia
Dumnezeu a „sãdit” raiul, „ca pe unul ce avea sã însemne
veacul viitor”. „Raiul, aratã pãrintele Stãniloae, are deci o
semnificaþie eshatologicã. E pus chiar în început sfârºitul
desãvârºit ºi veºnic. Dacã lumea a fost fãcutã înainte
de om, raiul a fost fãcut dupã om, ca þintã spre care
trebuia sã înainteze omul ºi prin efortul lui. Adicã raiul de
la început trebuia sã fie dezvoltat prin om într-un rai ºi
mai desãvârºit. ªi toatã creaþia trebuia sã fie fãcutã ca
acest rai.” Teologul Nichita Stithatul vorbea despre
Dumnezeu ºi lacrimile sale din care creºte fãrã încetare
„semãnãtura verde a nepãtimirii”, pânã la „spicul
cunoºtinþei dumnezeieºti”, legãnându-ºi rodul bogat în
„grãuntele cuvântului”. Este destul de uºor de remarcat
faptul cã autorul, pentru a sugera înþelesurile
dumnezeieºti, recurge la elemente din visteria verde.
Dupã funcþia senzorialã, realizãm cã odatã cu iarba
eternitãþile se însufleþesc. Aceastã incoerenþã vegetalã
stimuleazã libertatea primitivã, vitalitatea nestãvilitã a
fiinþei.

***
Într-o poezie dedicatã amanþilor ºi primãverii

deopotrivã, Goethe a scris urmãtoarele versuri: „Trandafiri
sã joace-n soare/ sieºi, trandafir ascuns ” (trad. ªt. Aug.
Doinaº). Este o imagine arzãtoare în care trumful iubirii
îºi gãseºte, în sfârºit, înþelegerea în potirul rozei. Detaliile
iubitei clocotind de pasiuni amoroase sunt absorbite de
caliciul exfoliat, din care tocmai au fost zãmislite acestea,
redându-i trandafirului floarea cea nouã care se va desface
în primãvara urmãtoare. O reprezentare fascinantã a
relaþiilor tot mai complicate aºa încât, floarea nu se
dezvãluie într-un cosmos rece, ci se absoarbe continuu
pe sine în substanþa divinã din care a fost creatã. Planta
este spiritualizatã în acest fel cu însuºirea neprihãnitã a
iubirii care nu este nu este altceva decât misterul
învãþãturilor cristice, iar imaginea ei este suprapusã peste
locul perfect din cântarea cântãrilor.

Sunt cunoscute îndeobºte pasiunea ºi studiile despre
regnul vegetal fãcute de germani încã din secolul al XIX-
lea, precum ºi cãlãtoriile iniþiatice  pe care aceºtia le
fãceau cu regularitate  în munþii din Europa centralã. O
serie de astfel de lucrãri de ºtiinþele naturii a elaborat
scriitorul ºi biologul Rudolf Steiner. Acesta a susþinut ideea
cã, într-un moment de graþie, dacã priveºti o rozã dintr-o
grãdinã asemãnãtoare cu aceea din Metamorfoza plantelor
de Goethe, de pildã, „nu poþi ºti niciodatã cât din realitatea
trandafirului existã în reprezentarea ta. Tu vezi trandafirul,
vezi roºul lui exterior, forma lui, împãrþitã în petale sepa-
rate. S-ar putea ca înãuntrul acestui obiect sã mai existe
ceva care nu se aratã în afarã. Tu nu ºtii cât adevãr
despre trandafir existã în reprezentarea ta” (Conferinþa 1,
Berlin, 20.01.1914).

***
Iarba reface cu fidelitate locul copilãriei, grãdina

întâiului Adam, acolo unde îºi are originea perfecþiunea.
Într-un poem de o pioºenie nãucitoare, Alberto Caeiro se
întristeazã de existenþa omeneascã din care lipseºte
adevãrul simplu „pe care-l deþine o floare atunci când ea
înfloreºte” aºa încât, lumina galbenã care irumpe din
caliciul acesteia, face „sã vãlureascã munþii ºi vãile.”
Seduºi iremediabil de prospeþimea câmpiei, copilul Caeiro
ºi copilul Isus hãlãduiesc cât e ziua de lungã prin lanurile
sãlbatice cu mirosuri crude. Rãpus de recunoºtinþã, poetul
se va destãinui în superbul lui poem cã numai Isus l-a
fãcut sã vadã cu adevãrat „tot ceea ce existã într-o floare.”
(Paznicul turmelor, VIII, trad. Dinu Flãmând). Revelaþia
aceasta se produce întotdeauna dinãuntru în afarã pentru
simplul motiv cã numai în abundenþa sinelui religios
lanurile sãlbatice cu mirosuri crude nu au finalitate. Ideea
aceasta decurge dintr-o muncã plinã de înþelesuri creºtine,
în natura în care rãdãcinile sãnãtoase ale plantelor dau
vigoare ºi armonie pãmântului, ºi ne sãvârºesc caracterul
omenesc pentru totdeauna.

Iarba presupune renunþarea la identitatea exterioarã
ºi reîntregirea în totul sacru, în substanþa superioarã de
naturã divinã, acolo unde trupul îºi recapãtã înfãþiºarea
de copil din care spiritul a fost dezvelit cu brutalitate.
Astfel poetul Caeiro, când ieºea în afara satului, însoþit
de micul Isus, nu se plimba pe câmpurile de sub el, ci
prin substanþa acestora. Iazuri proaspete de iarbã
sãlbaticã se amestecau unele cu altele în bãtaia vântului.
A hoinãri îndelung prin astfel de locuri te substituie tuturor
fiinþelor create de Dumnezeu, devenind simplu ºi religios.

Dumnezeu are o existenþã realã în voluptatea regnului
vegetal ºi toate gândurile noastre îºi gãsesc o împãcare
calmã în aceastã parabolã. O idee asemãnãtoare o gãsim
la Sfântul Augustin, potrivit cãreia „nimic nu existã în
intelect care sã nu fi existat mai înainte în simþuri”. La
John Locke, aceastã cugetare senzualã este reluatã în
urmãtoarea formulã: „nu apare nici o idee în minte înainte
ca simþurile sã fi adus vreuna acolo.” (din Eseu asupra
intelectului omenesc)

***
Sã privim încã o datã pictura lui Salvador Dali,

Trandafirii sângerânzi (ulei pe pânzã, 1930). Este o
reprezentare suprarealistã a pântecului însângerat din care
viaþa se naºte chinuitor, cu un dramatism fãrã limite, care
i-a fost dat spre desãvârºire femeii de cãtre zei. Din rana
abdomenului se ivesc patru trandafiri însângeraþi. Potirul
rozelor este îmbibat de sângele vâscos care se scurge
pe picioarele goale. Cu aceastã imagine violentã Dali îi
transferã privitorului chinurile propriei naºteri, aºa cum a
fost sfâºiatã fiinþa din viaþa de dinaintea lui. Roza este
floarea splendidã a Fecioarei, iar potirul ei, cupa minunatã
în care este adunat sângele jertfei, care dã pe dinafarã.
Pântecul femeii, la fel ca un vas scump, pãstreazã în el
trupul copilului viu, imitând faptele Fecioarei, iar jertfa
naºterii este simbolizatã de trandafirii sângerânzi. Cum
am putea ilustra mai bine cel mai blând dintre mistere
decât cu strigãtul lui Dali: „Acum totul fusese explicat!
Geniul meu critic paranoic a ghicit esenþialul problemei.”
Iatã plenitudinea!
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„NOUÃSPREZECE TRANDAFIRI” – REVERBERAÞII
MITICO-SIMBOLICE ÎN EPICUL TEZIST ELIADESC

Maria-Cornelia MironMaria-Cornelia MironMaria-Cornelia MironMaria-Cornelia MironMaria-Cornelia Miron

Tema spectacolului apare deseori în creaþiile lui Mircea
Eliade. Teatrul l-a atras toatã viaþa cu o forþã magicã
inexplicabilã. Ca dramaturg a compus câteva piese de teatru
cu subiect mitic ºi încãrcãturã simbolicã: „Ifigenia”, piesã care
a fost jucatã pe scena Teatrului Naþional din Bucureºti, „Coloana
nesfârºitã”, dedicatã lui Constantin Brâncuºi, „Oameni ºi
pietre”, publicatã în „Revista de istorie ºi teorie literarã”, iar
prin 1945-1946, dupã cum mãrturiseºte în Jurnal, a lucrat la o
piesã intitulatã „Orfeu ºi Euridice”, piesã la care se face aluzie
în romanul „Nouãsprezece trandafiri”. Cu toate acestea, tema
spectacolului va fi abordatã fructuos mai ales prin intermediul
prozei, care îi dã posibilitatea sã abordeze acest gen ºi din
perspectivã eseisticã ºi filosoficã. Astfel, problema
reprezentaþiei teatrale apare încã din romanul „Noaptea de
Sânziene” ºi, ulterior, aceastã idee va face subiectul unor nuvele
precum: „Adio!...”, „Uniforme de general”, „Incognito la
Buchenwald”.

Fãrã îndoialã, cea mai bunã dintre scrierile epice care
abordeazã universul spectacolului este „Nouãsprezece
trandafiri”. Scris în ultima parte a vieþii autorului, între 1978-
1979 ºi publicat în 1980, romanul „Nouãsprezece trandafiri”
este o sintezã a unor idei risipite într-o serie de texte anterioare
pe tema spectacolului, o manierã originalã de a reinventa „mitulmitulmitulmitulmitul
spectacolului sacru,spectacolului sacru,spectacolului sacru,spectacolului sacru,spectacolului sacru, recuperator, pe durata cãruia omul sã se
simtã din nou puternic, creator, liber ºi conectat la dimensiunea
universalului”1. Arta - teatrul, literatura, coregrafia, muzica –
devin surse de reflectare a acestui univers tematic, cãci prin
ele se manifestã instinctul de transcendere al omului dincolo
de graniþele cunoscute ale timpului ºi spaþiului. Prin artã poþi
avea acces la marile mistere ale lumii sau poþi recrea universul
magic al acestora, prin artã poþi face saltul spre libertatea
absolutã, poþi sã evadezi, cum spune Ieronim Thanase, unul
din personajele textului, „din timpul ºi spaþiul în care ai trãit
pânã atunci, timp ºi spaþiu care, într-un viitor din nefericire
destul de apropiat, vor echivala cu o existenþã perfect
programatã într-o imensã închisoare colectivã”. Iar omul nu va
putea supravieþui lipsit de speranþa libertãþii.

Practic, în „Nouãsprezece trandafiri”, Mircea Eliade reuºeºte
sã transmitã toate aceste idei, asumându-ºi nu doar rolul
creatorului, ci ºi pe cel al mesagerului care indicã drumul cãtre
libertate tuturor celor care ºtiu sã descifreze codul într-o reþea
complicatã de mituri ºi simboluri.

Numit de Eugen Simion: „Roman intelectual (în veche
clasificare a lui Thibaudet), roman fantastic (cum au spus unii
comentatori), roman mitic în accepþia datã de noi”, acesta este
înainte de toate un „roman cu tezã: teza despre funcþia miticã
a spectacolului ca instrument de libertate spiritualã”2, având
în vedere cã, dincolo de firul epic imaginat, autorul intervine

Motto: „Nous sommes condamnes à la liberté”

prin intermediul personajelor cu comentarii savante asupra
spectacolului de teatru, inserând concepþii filosofice din cele
mai variate, de la antici pânã la Hegel. Naraþiunea este o
structurã labirinticã cu mai multe straturi ºi chei de lecturã, în
care miticul ºi magicul se îmbinã cu realitatea profanã, iar
fantasticul propriu-zis are intrigã poliþistã ºi devine pe alocuri
un aspru rechizitoriu politic la adresa regimului comunist.

Temerile care stãpâneau sufletul autorului dupã
definitivarea romanului, când acesta nota în Jurnal: „Nu mã
îndoiesc de reuºita literarã a romanului; dar mã îndoiesc dacã
mesajul atât de abil camuflat va fi înþeles”, sunt întemeiate,
cãci, chiar dacã cititorul ar putea separa rezonabil cele douã
fire care se împletesc în naraþiune, ajungând sã izoleze latura
miticã a textului de cea realã, se va lovi de o altã piedicã:
contaminarea. Miturile se întrepãtrund astfel încât e greu sã le
mai distingi pentru a face eventuale comentarii. Pentru a crea
ambiguitate, pentru a dispersa atenþia cititorului în momentul
în care acesta are senzaþia cã a gãsit capãtul firului Ariadnei,
autorul apeleazã la tehnica fragmentãrii ideilor, întrerupând tot
timpul firul mitic al naraþiunii pentru a introduce fapte ale realului
ce distrug concentrarea lectorului ºi produc o evanescenþã a
ideilor, astfel încât textul devine o avalanºã de evenimente ºi
informaþii confuze, misterioase. Când Claude Henri Roquet îi
sesiza scriitorului faptul cã: „Aveþi un dar aproape diabolic sã
vã pãrãsiþi ascultãtorul în mijlocul povestirii în care nu mai
este în stare sã desluºeascã adevãrul de minciunã, nici stânga
de dreapta”, Mircea Eliade îi rãspundea cã acest lucru „e ceva
specific pentru cel puþin o parte a prozei mele.[...] þine poate de
o anumitã pedagogie; nu trebuie sã i se dea cititorului o poveste
cu desãvârºire transparentã”3. Aºadar, firul epic este doar un
pretext pentru a revela aspectele profunde ale existenþei umane.
Secvenþele se deruleazã caleidoscopic, punctele de vedere
asupra realului ºi miticului se suprapun ori se contrazic
neîncetat. Unitatea e asiguratã de Eusebiu Damian, personaj
narator ºi martor care dã credibilitate evenimentelor în faþa
cititorului, identificându-se atât cu autorul, cât ºi cu personajul
raþionalizant cu care se identificã lectorul. Eusebiu Damian, ca
ºi cititorul, joacã rolul unui neofit intrat într-un labirint cu vãditã
valoare iniþiaticã. La un moment dat, lectorul se identificã ºi în
personajul Albini, dar, în final, acesta îl recuzã deoarece dã
dovadã de stângãcie raþionalizantã ºi mutileazã explicaþiile prin
politizare. Astfel, scriitorul îl împinge deliberat pe lector sã aleagã
soluþia sa, misterul. Personajele celelalte sunt dedublãri ale
autorului, dar ºi purtãtori de mituri ºi interpreþi ale acestora.
Datoritã lor miturile sunt aduse la suprafaþa textului ºi îndelung
explicate, romanul lãsând impresia cã faptele de existenþã sunt
chemate sã ilustreze teoriile mitografului.

Simbolurile îºi fac apariþia încã din titlul romanului,
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trandafirul trandafirul trandafirul trandafirul trandafirul fiind simbolul perfecþiunii ºi desãvârºirii spirituale
fãrã cusur, al nemuririi ori al renaºterii mistice. El e semnul unei
mari revelaþii, eroul descoperind marea tainã a existentei, faptul
cã o viaþã omeneascã nu se mistuie dupã moarte, continuându-
se sub o altã formã. Interesant e cã din buchetul de 19     trandafiri
se ofilesc în permanenþã 6, rãmânând doar 1313131313. Dacã pentru
Ecaterina 13 este un numãr nefast ce prefigureazã moartea,
pentru Eusebiu ºi Pandele, 13 înseamnã 12 (semn al încheierii
unui ciclu perfect al existenþei) plus 1(semnul începutului unei
alte etape existenþiale). Simbolic este ºi numãrul 1919191919. Acesta
reprezintã o sintezã între 12 ºi 7, semn al „totalitãþii cosmice,
în conformitate cu ecuaþia: 3 – cer + 4 – pãmânt = 7 –cosmos”
ºi „reprezintã perfecþiunea, armonia, norocul, fericirea deplinã”4.

Ca în orice operã fantasticã, prologul urmãreºte camuflarea
sacrului în profan, debutând cu o discuþie aparent banalã între
scriitorul Anghel D. Pandele ºi secretarul sãu Eusebiu Damian,
cãruia maestrul îi dicteazã memoriile. Pe acest fundal încep sã
se infiltreze elementele care funcþioneazã ca centru inductor
de multiple semnificaþii, atât reale cât ºi mitice. Intriga este
creatã prin apariþia unui tânãr a cãrui prezenþã, tulburã ordinea
fireascã a lucrurilor, cãci acesta susþine cã este fiul scriitorului,
fapt ce ºocheazã pe cei prezenþi. Tânãrul, pe nume Laurian
Serdaru, mãrturiseºte cã este fiul unei actriþe cu care Pandele
avusese o relaþie la Sibiu, în decembrie 1938, când se punea în
scenã unica sa piesã de teatru, „Orfeu ºi Euridice”. Laurian
aflase foarte târziu de faptul cã este fiul lui Pandele. La moartea
mamei, primise un roman, ediþie princeps, „Roata morii”, cel
mai popular roman al lui Anghel D. Pandele, pe care aceasta
scrisese cu creionul: „Sibiu, Crãciun 1938, Orfeu, Steaua sus
rãsare... Pentru Laurian, când va fi mare, ca sã ne ierte ºi sã ne
înþeleagã”. Abia de curând, cu ajutorul Niculinei, logodnica sa,
dedusese cã este fiul autorului romanului. Întrezãrirea relaþiei
de rudenie se produce în momentul în care celor doi tineri,
Laurian ºi Niculina, figuranþi în piesa „Orfeu în Infern”, li se
anunþã schimbarea acesteia cu „Steaua sus rãsare”. Atunci
Niculina face legãtura cu evenimentele desfãºurate identic în
urmã cu 24 de ani ºi are o adevãratã revelaþie, intuind cã aceastã
repetare a destinului nu este întâmplãtoare, cã timpul face o
buclã ce-i va întoarce la un moment al trecutului extrem de
semnificativ, când îºi vor descoperi începutul, îºi vor descoperi
Tatãl ºi, cu ajutorul acestuia, vor face marele salt spre absolut.
Cãci, dacã istoria se repetã, Anghel D. Pandele reprezintã la
rândul sãu, în ºirul nesfârºit al timpului istoric, o repetiþie a
arhetipului Tatãlui . Nu întâmplãtor obiectul care face posibilã
revelaþia este romanul „Roata morii”. Roata este simbolul
ouroborosului, al sfârºitului ºi al începutului perpetuu, al
timpului ciclic, repetabil la nesfârºit, în care, odatã intratã, fiinþa
îºi macinã existenþa neîntrerupt, pânã la disoluþia în neantul
cosmic din care se reîntrupeazã dupã forma arhetipalã iniþialã
ºi îºi reia destinul. Numai cã de fiecare datã timpul macinã
memoria, erodând relaþia omului cu începutul ºi depãrtându-l
tot mai mult de înþelegerea profundã a rosturilor sale în univers.

Aparent, Laurian vine în casa scriitorului pentru a-i cere
consimþãmântul în privinþa cãsãtoriei. Povestea însã pare, aºa
cum mãrturiseºte chiar Anghel D. Pandele, „cusutã cu aþã
albã”, cãci „copiii aceºtia au venit aici cu alt scop. Dar care?”.
ªirul de interogaþii retorice, întãrite de observaþia lui Damian
asupra faptului cã inscripþia de pe carte pãrea „pe atât de
tulburãtoare pe cât de misterioasã”, deschid calea interpretãrilor
simbolice. Tot ceea ce pãruse anterior o discuþie nevinovatã

trebuie revãzut ºi analizat în profunzime, deoarece cuvintele
devin inductori ai unor semnificaþii profunde ce depãºesc sfera
realitãþii, cãci Mircea Eliade transformã literatura într-o lume
imaginarã în care camufleazã istoria credinþelor ºi ideilor
religioase. Scriitorul, un iniþiat în mistere, a înþeles cã numai
prin intermediul textului literar, printr-o poveste incitantã, poate
transmite adevãrul tuturor profanilor, cãci textele ºtiinþifice, cu
limbajul lor savant, rece, impersonal, rãmân accesibile doar
specialiºtilor. Povestirile lui Eliade atrag inexplicabil, fiind
autentice parabole artistice, în care imagini ºi simboluri sacre
din cele mai diverse mitologii se contopesc într-o pastã epicã
foarte omogenã, din care nu mai rãzbate decât mesajul univer-
sal al tuturor religiilor: celor ce urmeazã învãþãturile sacre li se
promite imortalitatea sufletului, libertatea absolutã ºi
beatitudinea vieþii de dupã moarte.

Astfel, în „Nouãsprezece trandafiri” epicul devine locul de
joncþiune al marilor miturilor antice, personajele suprapunându-
se peste arhetipurile unor întemeietori de mistere. Este foarte
greu de stabilit însã modelul mitic pe care îl repetã, chiar dacã
existã niºte sugestii care ghideazã paºii lectorului. În cazul
personajului principal, Anghel D. Pandele, textul sugereazã o
asemãnare cu Orfeu ºi cu Iisus. Mitul lui Orfeu, unul din cele
mai încãrcate în simbolism din întreaga mitologie, a devenit o
adevãratã teologie, exercitând o anumitã influenþã asupra
formãrii creºtinismului primitiv. Dar negreºit cã religia dezvoltatã
în jurul lui Iisus este un adevãrat palimpsest pe care se mai vãd
încã urmele mai multor religii ºi mistere anterioare, nu doar ale
orfismului. În plus, fiind ultimul în scara cronologicã a
întemeietorilor de religii ºi totodatã singurul despre care s-au
consemnat date precise ale existenþei sale istorice, mitul luimitul luimitul luimitul luimitul lui
Iisus HristosIisus HristosIisus HristosIisus HristosIisus Hristos va fi nucleul acestei analize, toate celelalte fiind
receptate doar ca nuclee ce iradiazã idei semnificative în cultul
sãu. Iatã de ce, încercarea de a-l apropia pe Pandele de acest
arhetip este dificilã, cãci în permanenþã în gesturile ºi
întâmplãrile trãite de acesta se întrevãd ºi alte tipare mitice.
Vom cãuta totuºi sã identificãm ce ºi cât preia personajul din
aceste arhetipuri ºi cum se transformã miturile anterioare într-
o istorie a zilelor noastre.

Încã de la apariþia sa, Laurian îi mãrturiseºte emoþionat lui
Anghel D. PandeleAnghel D. PandeleAnghel D. PandeleAnghel D. PandeleAnghel D. Pandele: „Dumneavoastrã sunteþi pãrintele meu,
tatãl meu...”. La rândul ei, Niculina cade în genunchi, îi sãrutã
mâna ºi îi spune emoþionatã: „Bénissez-nous, mon père!”.
Respectul celor doi tineri aproape sacru asociat cu profesia lui
Pandele de scriitor, sugereazã prezenþa arhetipului mareluiarhetipului mareluiarhetipului mareluiarhetipului mareluiarhetipului marelui
CreatorCreatorCreatorCreatorCreator. Numele acestuia, Pandele, este un derivat din
grecescul Pankrates, având semnificaþia de „atotputernicul”
sau din Panteelemon, „binefãcãtorul tuturor”, în timp ce Anghel
este uºor de recunoscut în latinescul „angelos”, cu semnificaþia
de trimis, sol al lui Dumnezeu sau protector al morþilor. Mai
rãmâne iniþiala D. care, dupã explicaþiile anterioare, este uºor
de înþeles la ce face aluzie. Aºadar, Anghel, ca ºi Iisus, este
trimisul lui Dumnezeu pe pãmânt, cel care prin moartea sa va
distruge noþiunea de moarte, anulându-i astfel dimensiunea
terifiantã ºi transformând-o într-o posibilã cale spre libertatea
absolutã. Totodatã, analiza onomasticã confirmã faptul cã
Pandele este, cum spunea Marin Sorescu în „Iona”, un
Dumnezeu care odatã ajuns aici nu mai poate învia. Cãci, omul
zilelor noastre, trãind în profan, obligat sã se supunã perma-
nent obiceiurilor contemporanilor, a pierdut legãtura cu
sacralitatea ºi nu poate înþelege adevãrul despre sine. Mircea
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Eliade preia acest punct de vedere din doctrina gnosticilor,
care afirmau cã: „îndreptâdu-se spre materie ºi dorind sã
cunoascã plãcerile trupului, sufletul îºi uitã propria identitate”5.

Cãsãtoria,Cãsãtoria,Cãsãtoria,Cãsãtoria,Cãsãtoria, evenimentul la care Laurian solicitã participarea
Tatãlui, capãtã în acest context conotaþii simbolice,
reprezentând unirea sub semnul iubirii dintre Dumnezeu ºi
poporul lui, dintre suflet ºi Dumnezeu, sau, în viziunea lui Jung,
împãcarea inconºtientului cu spiritul. Pentru Pandele, acest
eveniment marchezã începutul unui proces prin care se va
reface unitatea cu arhetipul dupã care a fost creat.

Semnificativ este ºi momentul când îºi face apariþia Laurian
Serdaru, moment în care maestrul dicta secretarului sãu
„Memoriile”, evocând tocmai seara de 21 septembrie21 septembrie21 septembrie21 septembrie21 septembrie 1938,
când împlinise 33 33 33 33 33 de ani. Numãrul 21 asociat cu luna a noua,
indicã maturitatea, desãvârºirea, iar 33 este vârsta perfecþiunii,a
deplinei înþelegeri a totalitãþii cosmice, în vederea creaþiei. Este
vârsta morþii trupeºti a lui Iisus, a eliberãrii spiritului ºi a
contopirii acestuia cu lumea eternã a sacrului din care a fost
creat. Iatã cei trei poli ai triadei: Dumnezeu-Tatãl, Fiul ºi Sfântul
Duh, lumea de jos, pãmântul ºi cerul, lumea morþii, cea umanã
ºi cea divinã, inconºtientul, conºtientul ºi supraconºtientul,
trecutul, prezentul ºi viitorul. Totodatã, „triada caracterizeazã
orice act creator: creatorul - actul creaþiei – creaþia”6. Aºadar,
33 de ani este vârsta favorabilã marii creaþii, chiar dacã Pandele
considera cã la acea vârstã era „tânãr ºi naiv”. De fapt, tinereþea
ºi naivitate sunt condiþiile sine qua non ale realizãrilor artistice,
ale intuiþiilor sacrului, cãci naivitatea indicã o conºtiinþã purã
ºi tinereþea conferã elanul ºi puterea creatoare. Atingerea
perfecþiunii în creaþie se face printr-o revelaþie, la 33 de ani
Pandele având sentimentul cã „ceva mi se pãrea schimbat”.
Este momentul în care intuieºte cã prin teatru se pot reinterpreta
miturile clasice, se poate dezgropa trecutul pentru a înþelege
miturile universale. Asistãm parcã la o irupþie a sacrului în
profan, cãci e septembrie, moment în care se deschid stagiunile
teatrale, iar odinioarã se desfãºurau serbãrile dionysiace.
Celebrarea lui Dionysos Dionysos Dionysos Dionysos Dionysos înseamnã de fapt celebrarea
înþelepciunii, a momentului în care, dupã cum aprecia
Nietzsche, omul dobândeºte conºtiinþa de sine º e capabil de
inteligenþã, prin coborâre în adâncurile fiinþei. Dionysos, zeul
extazului mistic ºi al inspiraþiei, „era sãrbãtorit prin procesiuni
tumultoase în care figurau, evocate prin mãºti, geniile
pãmântului ºi ale fecunditãþii”7. De aceste serbãri se leagã
apariþia teatrului. TTTTTeatruleatruleatruleatruleatrul urmãrea sã descopere în ochii
spectatorului lumea în întregul ei, cerul, pãmântul, infernul,
oamenii ºi demonii, simbolizând stãrile fiinþei ºi simultaneitate
lor esenþialã, astfel încât omul ajungea sã conºtientizeze faptul
cã el însuºi face parte din acest teatru al lumii ºi întrevedea
drumul pe care trebuia sã-l urmeze în viaþã. Timpul
spectacolului, ca ºi timpul liturgic presupune o ieºire din profan,
iar actorul ca ºi ºamanul e capabil sã reactualizeze timpul pri-
mordial printr-o serie de simboluri. Numai astfel prin teatru se
producea starea de catharsis, „uºurarea sufletului ºi
satisfacerea realã sau imaginarã a unei necesitãþi morale”8.

Încã de la început Pandele este obsedat de taina celor trei
zile de Crãciun petrecute în 1938 la Sibiu, cu actriþa care juca
rolul lui Euridice în piesa scrisã de el, „Orfeu ºi Euridice”. Dar
momentele respective s-au ºters definitiv din memoria
personajului. Numai un eveniment zguduitor în plan emoþional
ar fi putut provoca o astfel de amnezie totalã. Pandele însuºi
mãrturiseºte: „înseamnã cã atunci în iarna lui 1938, eu n-am

vãzut în acea tânãrã artistã întruchiparea Euridicei, am vãzut
pe altcineva! Dar mã tot întreb pe cine?”. Mai târziu, prin
intermediul anamnezei produsã prin spectacolul de teatru,
Pandele reuºeºte sã descopere acel incident traumatizant din
trecut. De remarcat cã în momentul revelaþiei, eroul trãieºte o
stare de fricã terifiantã, fricã pe care numai moartea o poate
declanºa în sufletul omului. Dar Niculina afirmã cã în astfel de
momente frica este normalã: „Cui nu i-a fost fricã în pragul
mântuirii? ªi lui Iisus i-a fost fricã”. Este frica în faþa neantului,
acea fricã pe care o simþi când te arunci în gol, cãci tot ce
susþinea edificiul tãu ca om se surpã, dincolo fiind doar infinitul,
eternitatea.

Nu întâmplãtor, revelaþia lui Pandele are loc în prejma
Crãciunului, Crãciunului, Crãciunului, Crãciunului, Crãciunului, sãrbãtoare al cãrei nume derivã din latinescul
„creatio”, care înseamnã naºtere. Ritualurile din preajma acestei
sãrbãtori demonstreazã cã a fost consacratã cultului soarelui
ºi al morþilor, fiind rãspânditã la toate popoarele lumii, la
egipteni, perºi, sirieni. La noi are reminiscenþe geto-trace ºi
dionysiace având în vedere obiceiurile cu mascaþi, iar Petru
Caraman susþine cã are elemente din cultul soarelui care
amintesc de sãrbãtoarea lui Mithra, ce avea loc chiar pe 25
Decembrie, suprapunându-se în calendarul iulian cu solstiþiul
de iarnã, când poarta cerului începe sã se deschidã, zilele încep
sã crescã, ºi lumina soarelui face ca viaþa sã renascã. 25
Decembrie este totodatã ziua naºterii lui Iisus Hristos ºi teologii
de la începutul erei creºtine considerau cã e ziua când
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Dumnezeu l-a creat pe om. În preajma acestei zile întunericul
atinge apogeul, marcându-se noaptea cea mai lungã din an,
dupã care începe ascensiunea luminii. Crãciunul, susþinea
Romulus Vulcãnescu, „simbolizeazã prin excelenþã timpul cre-
ator, marcheazã hierofania timpului sacru”9. Pandele,
protagonistul textului afirmã cã în acele momente a înþeles
„cât de profundã e asemãnarea dintre Orfeu ºi Iisus’’. asemãnarea dintre Orfeu ºi Iisus’’. asemãnarea dintre Orfeu ºi Iisus’’. asemãnarea dintre Orfeu ºi Iisus’’. asemãnarea dintre Orfeu ºi Iisus’’. Ideea
se contureazã în mintea lui Pandele ca urmare a evenimentelor
pe care le trãieºte. Înainte de Crãciun, piesa la care se lucra,
reprezentând coborârea lui Orfeu în Infern este întreruptã, semn
cã întunericul existenþial, moartea va fi anulatã ca idee. În locul
acesteia se pune în scenã un spectacol ce evocã misterul
naºterii, simbol al renaºterii vieþii dincolo de moarte.
Spectacolul nou poartã un nume simbolic „Steaua sus rãsare,
ca o tainã mare...”. Steaua Steaua Steaua Steaua Steaua nu este doar un colind, ci este un
simbol al manifestãrii luminii, al focarului unui univers în
expansiune. Este punctul de luminã ce apare în întuneric, simbol
al spiritului pe cale a se întrupa. În popor se crede cã stelele
sunt ochii cerului, „luminile palide ale raiului ce strãbat prin
crãpãturile podului de cer”10. Ele sunt cãlãuze ale oamenilor ºi
fiecare om îºi are steaua lui. Steaua îl figureazã pe omul
regenerat, în cazul nostru pe Pandele. Simbolizeazã inspiraþia
pe cale de a se întrupa, „evocã misterul somnului ºi al nopþii;
ca sã strãluceascã cu propria-i luminã, omul trebuie sã se
integreze în marile ritmuri cosmice ºi sã se armonizeze cu ele”11.
Totodatã, steaua este o teofanie, cãci aºa cum se remarcã în
colind, steaua este fenomenul cosmic ce precedã naºterea
fiilor divini, a lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, al lui Buddha ori a lui
Agni, divinitãþi din mitologia indianã. În „Nouãsprezece
trandafiri”, colindul de stea vesteºte manifestarea lui
Dumnezeu, descoperind existenþa spiritului divin în Pandele,
om contemporan al cãrui spirit s-a pierdut în noaptea
necredinþei.

Pentru a-l trezi, celui identificat a fi întruparea spiritului
divin îi sunt trimiºi iniþiaþii, Laurian Serdau, Niculina Niculaie ºi
Ieronim Thanase, care ºtiu sã-l recunoascã ºi ºtiu cã: „trezireatrezireatrezireatrezireatrezirea
implicã anamneza,anamneza,anamneza,anamneza,anamneza, redescoperirea adevãratei identitãþi a
sufletului, adicã recunoaºterea originii sale celeste. «Trezeºte-
te, suflet al luminii, din somnul beþiei în care ai cãzut [...], stã
scris într-un text manioheean. Urmeazã-mã în locul luminat în
care locuiai la început»”12. Anamneza, marele secret al tuturor
tehnicilor, fiziologice ºi spirituale, se poate face numai prin
spectacolul de teatru, a cãrui origine magicã este vizibilã în
sistemul de simboluri sacre cu care opereazã.

Pentru ca anamneza sã se producã, eroul se rupe de lumea
realã ºi pleacã într-o tabãrã, loc tabãrã, loc tabãrã, loc tabãrã, loc tabãrã, loc extra murosextra murosextra murosextra murosextra muros, în care se poate
face iniþierea, în singurãtate ºi meditaþie. Ritualul constã în
participarea la un ºir de spectacole care pun în scenã momente
importante din trecut. Spectacolele se desfãºoarã noaptea în
întuneric, într-o clãdire vastã, dar ruinatã ºi pãrãsitã care devine
echivalentul modern al peºterii, loc al iniþierii pentru multe din
popoarele primitive. Eliade vorbeºte deseori în opera sa
ºtiinþificã de aceste ritualuri de iniþiere. Intrarea neofitului în
peºterãpeºterãpeºterãpeºterãpeºterã se face la sfârºitul unui ciclu de viaþã, acela cuprins
între naºtere ºi pubertate, perioadã consideratã un stadiu larvar
al existenþei, omul hrãnindu-se, crescând, obiºnuindu-se cu
mediul de viaþã. Prin aceastã intrare în peºterã se face
materializarea aºa-zisului regressus ad uterem prin care omul
va conºtientiza originea sa realã. Peºtera devine, aºadar, arhetip
al uterului matern, loc al naºterii ºi al regenerãrii. Datoritã

acestui simbolism a fost aleasã ca loc al desfãºurãrii ritualurilor
iniþiatice în mai toate misterele lumii, eleusine, mithraice sau
dionysiace. Iisus se naºte ºi e îngropat tot într-o peºterã.
Intrarea este totuna cu coborârea în Infern, care întotdeauna
este preambulul unei renaºteri. Ieºirea din peºterã echivaleazã
cu înãlþarea spiritualã, omul cãpãtând conºtiinþa apartenenþei
la divinitate. Empedocle ºi, ulterior, Platon au vãzut lumea în
care se desfãºoarã viaþa noastrã de la naºtere pânã la moarte
ca pe o peºterã, un loc al neºtiinþei, al suferinþei ºi pedepsei în
care zeii þin sufletele încãtuºate, trimiþându-le doar luminã, fie
dintr-un foc aflat în spate, fie de sus, de departe. Lumina
aceasta le aratã drumul pentru a ajunge la adevãr. Aºadar, în
text, sala veche în care intrã Damian, cu sentimentul cã intrã
într-o peºterã vastã, unde spectatorii rãmân în întuneric ºi nu
se disting decât grupuri compacte de umbre, reprezintã lumea
noastrã, o lume în care totul este doar un spectacol de umbre
ºi mãºti, o lume de aparenþe agitate ºi înºelãtoare, din care
sufletul trebuie sã gãseascã ieºirea spre lumea adevãratei
realitãþi.

Organizatorii spectacolului de teatru trebuie sã fie iniþiaþi,
sã cunoascã drumul ºi sã selecteze acele mãºti, acele voci,
miºcãri, sunete, care sã fie capabile sã deºtepte imaginile din
inconºtient ºi sã producã starea de catharsis. Omului
contemporan i se amintesc evenimentele istorice importante
ale evoluþiei sale. Rememorarea unor istorii mitice este
importantã, cãci fãrã acestea, afirma Hegel, „suntem pierduþi”.
Rememorând evenimentele, descifrând semnificaþiile lor
simbolice, se poate ajunge la Spiritul universal, pentru cã orice
eveniment constituie o manifestare a sa ºi „orice eveniment,
orice întâmplare cotidianã comportã o semnificaþie simbolicã,
ilustreazã un simbolism primordial, transistoric, universal...”.

Efectul pe care aceastã perioadã de iniþiere îl are asupra
scriitorului Anghel D. Pandele este miraculos, nu doar fizic,
cãci la întoarcere pare cu zece ani mai tânãr, ci ºi psihic, pentru
cã maestrul debordeazã de idei, compune într-un ritm frenetic,
are o mulþime de proiecte care incitã lumea literarã. Schimbarea
este ºocantã pentru toþi cei care îl cunosc, pentru cã maestrul
suferise de sindromul cãderii în prezent, care la el se
manifestase printr-o sterilitate creativã, în ultima vreme
scriindu-ºi doar „Memoriile”. Asistând la spectacolele puse în
scenã de Ieronim, el înþelege sensul mai multor întâmplãri din
viaþa sa ºi se convinge cã nu întâmplãtor încercase sã scrie
teatru. Din acel moment, începe sã lucreze la un proiect
senzaþional, un volum de teatru modern. Volumul este deschis
de o „Introducere la o dramaturgie posibilã”, un articol de 99
de pagini, prin care avertizeazã cititorii cã „spectacolul este
singura noastrã ºansã de a cunoaºte libertatea absolutã” ºi cã
participând la un astfel de spectacol „oricine, orice spectator,
orice cititor poate avea o revelaþie”. Volumul proiectat mai
conþine patru piese de teatru: „La început a fost sfârºitul”,
„Rãzboiul Troiei”, „Principatele Unite”, cea din urmã rãmânând
necunoscutã ca titlu. Conþinutul pieselor nu se întrevede decât
fragmentar, cãci cititorul le recepteazã prin intermediul lui
Damian, care prezintã doar paragrafe disparate, plângându-se
cã nu înþelege. Atât cât lasã sã se întrevadã, piesele ºocheazã,
prelungind într-o manierã originalã teatrul absurdului promovat
de Eugen Ionescu13 sau Becket. Cititorul e implicat în actul de
creaþie, autorul sfãtuindu-l ca din loc în loc sã se opreascã ºi
sã asculte la patefon Adaggio de Albinoni, sau sã se plimbe pe
o stradã liniºtitã cu mulþi arbori, sau sã citeascã un fragment
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din prima carte pe care o are la îndemânã. Acest ultim aspect
trebuie coroborat cu credinþa lui Eliade cã „orice naraþiune,
chiar ºi aceea a unui fapt cât se poate de comun, prelungeºte
marile povestiri relatate de miturile care explicã cum a luat
fiinþã aceastã lume ºi cum a devenit condiþia noastrã aºa cum
o cunoaºtem noi astãzi”14. Spectacolul nu are acþiune, tulburã,
indigneazã, dar este purtãtorul unui masaj. „Siliþi-vã sã-l ghiciþi,
cât mai e timp!...”, e avertismentul scriitorului. El intuieºte cã
cititorul nu va înþelege nimic ºi-l avertizeazã în Epilog cã acesta
este de fapt scopul teatrului sãu, acela de a re-crea imaginea
omului din zilele noastre, pierdut într-un univers incoerent,
lipsit de idealuri, sortit sã facã lucruri absurde fãrã finalitate,
cãci pierzând legãtura cu sacrul nu ºtie ce scop are viaþa lui ºi
pentru ce face tot ceea ce face. Re-creeazã astfel haosul, acel
„haos cosmogonic”, din care e posibil sã aparã un nou început,
un Univers imaginar, „care numai întâmplãtor e semnat cu
numele meu. Autorii lui sunt nenumãraþi”. Aºadar, în starea de
haos în care trãim, fiecare îºi poate crea un spaþiu imaginar în
care sã se refugieze pentru a se salva. Acest spaþiu trebuie sã
poarte amprenta spiritualã a fiecãruia din noi. Nefinalizate în
conþinut, piesele lui Pandele devin opera fiecãrui cititor, pe
care-l obligã sã-ºi descopere valenþele ascunse. Intenþia
autorului este clarã: „Cititorul trebuie ºocat, speriat, indignat.
Numai dupã aceea poate avea loc metanoia, cum spune
Niculina, rãsturnarea, trezirea, reintegrarea. Cred cã ai înþeles
cã-n acest haos bogat în virtualitãþi, anumiþi indivizi se pot
realiza chiar acum, pe loc, în mijlocul descompunerii generale;
ei nu sunt obligaþi ca toþi ceilalþi sã aºtepte o nouã Creaþie
pentru ca sã-ºi poatã regãsi plenitudinea...”. Ca ºi Iisus, din
iubire pentru toþi oamenii, Pandele va predica tuturor marea sa
descoperire într-o formã parabolicã, lãsându-l pe Damian,
simbol al apostolilor de odinioarã, sã transmitã acest mesaj. ªi
pentru a fi transmis tuturor semenilor, volumul este fotografiat
în zece exemplare, puse „la adãpost, în locuri diferite, ºi chiar
în mai multe þãri”.

Anamneza are consecinþe fructuoase ºi în plan psihic,
Pandele reuºind sã-ºi aminteascã în cele din urmã ce s-a
întâmplat în acea noapte de Crãciun din 1938, „o foarte sincerã
ºi chiar romanticã noapte de dragoste”, trãitã la cabana unui
pãdurar în apropierea Sibiului. CabanaCabanaCabanaCabanaCabana din pãdure este un alt
mod de reeditare a imaginii peºterii, devenind locul în care se
va produce iniþierea în tainele sacramentale. Aºadar, Pandele
este neofitul ce urmeazã sã facã saltul cãtre înþelegerea
adevãrului absolut. Târziu, cãtre dimineaþã e deºteptat de setesetesetesetesete,
„o asemenea sete, parcã aº fi înghiþit jãratec”. Dorinþa de a bea
apã aminteºte de botezul mystului, care simbolizeazã
purificarea, moartea ºi învierea prin cufundarea în apã, materia
iniþialã din care au apãrut toate, inclusiv fiinþa divinã. Preluând
ideile platoniciene, Eliade considerã cã supravieþuirea sub
imperiul setei indicã un stadiu de larvã subumanã, chinuitã de
experienþe, vãzând în acest acest stadiu o stare intermediarã,
când fiinþa nu este nici moartã cu adevãrat, nici nemuritoare.
Aflat aici, sufletul poate bea fie din izvorul Lethe pentru a uita
întâmplãrile din viaþa anterioarã ºi a se putea reîncarna, fie din
apa proaspãtã din lacul Mnemosynei, care-i va deºtepta
amintirea lumii celeste ºi va deveni astfel nemuritor. În cazul
lui Pandele funcþioneazã ambele simboluri. Gãsind în bucãtãrie
o canã de apã, parcã aceeaºi din care va bea mai târziu ºi
ucenicul sãu, Eusebiu Damian, Pandele bea cu o poftã
insaþiabilã, cu sentimentul cã nu-ºi va putea potoli acea sete

devoratoare niciodatã. Este momentul în care se produce marea
revelaþie, semn cã apa bãutã aparþinea Mnemosynei: „în timp
ce beam din canã, m-am uitat pe fereastrã ºi am vãzutam vãzutam vãzutam vãzutam vãzut. Acum
ºtiu ce am vãzut!”. Cãpãtarea vederii devine aici sinonimã cu
deschiderea ochiului interior, al celui de-al treilea ochi, care
permite clarvãzãtorului sã descopere esenþa supraumanã, sã
aibã acces la adevãrul absolut. Am vãzut este echivalentul lui
am înþeles Totul. ªi aºa cum precizeazã chiar Pandele „era în
legãturã cu apa pe care o beam”. Se pare însã cã aceastã apã
unicã concentreazã proprietãþile ambelor izvoare, cãci Pandele
mãrturiseºte cã bând nu simþea gustul apei, adicã era în
imposibilitatea de a distinge izvorul din care provenea. Ulte-
rior, dupã ce are loc marea revelaþie, se va instala o amnezie
cumplitã, semn cã apa era din izvorul Lethe, care ºterge
amintirea lumii celeste. Cele douã izvoare îºi cumuleazã funcþiile
ca semn al realizãrii coincidenþei contrariilor.

Datoritã fricii pe care i-o produce revelaþia, el demonstreazã
cã nu este încã pregãtit pentru a trece în cealaltã dimensiune a
timpului ºi a spaþiului, acolo unde îl cheamã îngerul morþii
apãrut la fereastrã ca „o fatã tânãrã, blondã, cu pãrul despletit”.
Este un duplicat în spaþiul infernal al actriþei care nu are nume,
dar joacã în mod simbolic rolul lui Euridice, femeia pentru care
Orfeu a coborât în Infern, aºadar al femeii care a fãcut posibilã
cãlãtoria în spaþiul morþii ºi înþelegerea misterului acesteia.
Portretul îngerului este identic cu portretul actriþei: „ªi s-a pãrut
cã semãnã cu mine? continuã ea în ºoaptã. Avea ca mine pãrul
blond ºi despletit? ºi ºi-a pus degetul la gurã, ºi-a fãcut semn
sã pãstreze secretul?...”. Pãstrarea secretului este obligatorie
pentru iniþiat în toate marile mistere antice, acesta depunând
un jurãmânt al tãcerii. Pandele uitã pentru cã, nefiind pregãtit
sã facã trecerea, ar putea destãinui celorlalþi misterul. El se va
reîntorce în spaþiul vieþii pentru un timp. Revenirea în cabana
pãdurarului, în decembrie 1966, dupã recuperarea memoriei,
dupã ce conºtientizeazã cã apa a fost de vinã, îl face sã ocoleascã
izvorul Lethe ºi, ca un iniþiat în misterele orfice, sã treacã peste
piedicile puse sufletului în lumea de dincolo ºi sã ajungã în
Insula Fericiþilor. Orfeu a coborât în Infern pentru a o cãuta pe
Euridice, dar s-a întors sã vadã invizibilul ºi imaginea l-a
înspãimântat. Contemplarea entitãþii fãrã trup i-a creat spaima
de moarte ce l-a adus înapoi la viaþã. Pandele reface aici
arhetipul lui Orfeu. Mânat de iubire, a cãrei întrupare o constituie
Euridice, el descinde în spaþiul morþii sugerat prin senzaþia de
frig care, dupã propria-i mãrturisire, îl cuprinde instantaneu:
„Am simþit cã mã ia cu frig”. Ca sã-ºi alunge imaginea teribilã,
acesta se autosugestioneazã, inoculându-ºi ideea cã totul a
fost un vis: „Mi se pãrea cã visez, dar nu izbuteam sã înþeleg
când începuse visul”. Infiltrându-se ideea visului, se deschide
calea uitãrii, cãci spiritul a fost incapabil sã înþeleagã cã ceea
ce trãise nu era o halucinaþie, ci adevãrata realitate.

Din faptele anterioare am putut deduce cã ºi actriþa  actriþa  actriþa  actriþa  actriþa este
întruchiparea unui arhetip, acela a lui Euridice, Euridice, Euridice, Euridice, Euridice, a Îngerului Îngerului Îngerului Îngerului Îngerului
MorþiiMorþiiMorþiiMorþiiMorþii. Suprapunerea celor trei imagini are loc la cabana
pãdurarului, într-o altã dimensiune spaþio-temporalã. Femeia
îl atrage pe Pandele aici sub pretextul unei cine festive. Asistãm
la refigurarea într-o manierã modernã a Cinei celei de tainã:
„Masa era pregãtitã, lumânãrile ardeau, pe un scaun am zãrit
un mare vas de argint plin cu gheaþã ºi cu douã sticle de
ºampanie”. Masa bogatã, cu lumânãri ºi ºampanie, aminteºte
de ceremoniile care precedau ritualurile de iniþiere în majoritatea
misterelor antice. Lumânãrile substituie focul sacru, iar



52 SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

eseu

ºampania þine locul vinului, fiind învestitã cu toate valenþele
sale euharistice. Osmoza între elementele acestui decor, e
asiguratã prin iubire,iubire,iubire,iubire,iubire, sentimentul care sugereazã cel mai bine
starea de beatitudine paradisiacã. În iubirea pentru Euridice se
regãseºte nostalgia paradisului pierdut. Prin iubire se reface
întregul, fiinþa divinã androginã. Iubirea este calea de a regãsi
natura sacrã a fiinþei. Calea aceasta a descoperit-o odinioarã ºi
Orfeu. Dar calea spre eternitate duce prin tãrâmul morþii pe
care trebuie sã ºtii sã-l strãbaþi. Aºadar, femeia, este îngerul
trimis celui pierdut în viaþã. ªi chiar dacã Euridice, e învestitã
cu atributele îngerului morþii, ea e purtãtoarea unei veºti
îmbucurãtoare pentru suflet, aceea cã existenþa noastrã este
doar un stadiu larvar ºi adevãrata viaþã, eternitatea, libertatea
deplinã, începe abia dupã moarte. Credinþa în imortalitate ºi în
beatitudinea de dupã moarte este marele mesaj al misterelor
orfice ºi al creºtinismului. Pandele rãspunde însã unei nevoi
fiziologice a trupului, încearcã sã îºi astâmpere setea ºi în acest
fel împiedicã mortificarea trupului ºi eliberarea sufletului. E
momentul în care apa se transformã în apa uitãrii ºi el se
întoarce la viaþã. E semn cã nevoile trupului te depãrteazã de
natura ta divinã, sufletul fiind abãtut de la ascezã, de la
contemplarea ºi înþelegerea sacrului, ºi transformat într-un rob
al trupului. Astfel îºi pierde omul libertatea. Tristeþea cu care îl
priveºte Euridice este generatã de înþelegerea dramei ratãrii
absolutului.

 Dupã cum se observã, în text existã douã categorii de
personaje: cei care cred în existenþa sacrului ºi cei care-l refuzã.
Din cea dintâi categorie fac parte personajele care compun
latura miticã a naraþiunii: Anghel D. Pandele, actriþa, Ieronim
Thanase, Laurian Serdaru ºi Niculina Niculae. Ultimii doi sunt
mesagerii care deschid calea lui Pandele, insului devenit
amnezic prin existenþa sa istoricã, spre marea revelaþie.

Numele lui Laurian Serdaru Laurian Serdaru Laurian Serdaru Laurian Serdaru Laurian Serdaru este s s s s semnificativ în acest sens.
Serdarul, dregãtor domnesc în vechime, devine în roman cel
care va lucra pentru recãpãtarea memoriei iniþiale a Tatãlui.
Prenumele Laurian derivã din laur, copac consacrat lui Apollo,
renumit pentru forþa sa purificatoare, fapt pentru care încununa
frunþile poeþilor sau ale învingãtorilor în lupte. În acest con-
text, Laurian este cel care purificã memoria artistului, ajutându-
l sã descopere esenþialul existenþei sale. Amãnuntele referitoare
la vârsta eroului, la statutul sãu social, la abilitãþile sale
deosebite, capãtã valoare simbolicã. Înfãþiºarea lui aminteºte
de aezii din Grecia Anticã „înalt ,blond”, „cu profil de medalie
alexandrinã”. Laurian are 28 de ani, vârstã a maturitãþii depline,
când poate fi considerat un iniþiat în marile taine, cãci 28 (7 x
4) este semn al înþelegerii totalitãþii cosmice din planul terestru.
Semnificativ este faptul cã a absolvit Conservatorul din
Bucureºti ca ºi Niculina, ceea ce îi conferã capacitatea de a
înþelege arta în profunzime mergând pânã la valoarea ei sacrã
ºi magicã, având în vedere cã aceasta a fost creatã în spaþiul
divinitãþii, pentru destinderea zeilor ºi purificarea lor spiritualã.
Nu întâmplãtor, Laurian are capacitatea de a cânta la
instrumente muzicale foarte vechi: fluierfluierfluierfluierfluier, nai ºi cimpoi, nai ºi cimpoi, nai ºi cimpoi, nai ºi cimpoi, nai ºi cimpoi,
instrumente legate de numele lui Dionysos ºi Orfeu. În
momentul în care Laurian cântã melodiile sale stranii, triste, se
produce o metamorfozare „pãrea acum un alt bãrbat mult mai
bãtrân, cu o ºuviþã de pãr cãrunt cãzându-i pe frunte, cu ochii
pe jumãtate închiºi”. Cântecul aminteºte de muzica dionisiacã,
constituindu-se într-un ºir de „sunete neverosimile, care
semãnau cu un grohãit de fiarã sãlbatecã, topindu-se pe

nesimþite într-un lung suspin, o tânguire nefireascã, în care mi
se pãrea cã recunosc apropierea vijeliei ºi auzeam rupându-se
cu zgomot ramuri încãrcate”. Instrumentele muzicale ieºite din
uz îl fac pe anchetatorul Albini sã-l considere un ratat care
„eºueazã lamentabil” ºi „în loc sã-ºi punã în valoare aceste
talente, preferã sã facã figuraþie în trupe de provincie”. Dar
acesta e rolul lui: sã rãmânã în umbrã, sã creeze cadrul necesar
redempþiunii spirituale a marelui scriitor. Într-un astfel de rol
de figuraþie din piesa „Orfeu în Infern”, care fusese înlocuitã în
preajma Crãciunului cu „Steaua sus rãsare”, primeºte semnul
ºi intrã într-un labirint, a cãrui ieºire va da într-o altã dimensiune
spaþio-temporalã.

Un amãnunt semnificativ este faptul cã Laurian este in-
structor de înot la uzinele Uricani ºi ar fi putut ajunge campion
internaþional dupã cum apreciazã Albini. Numele Uricani
aminteºte de urici urici urici urici urici (blajini, rohmani), ultima specie umanã
creatã pe pãmânt, „mici cât o ºchioapã, buni, cinstiþi ºi drepþi,
ducând o viaþã de privaþiuni, de pustnici ºi sfinþi”15. Þinutul lor
este extralumesc, o insulã idealã în Ostroavele Albe ale Apei
Sâmbetei, comparabilã cu Insula Preafericiþilor în viziunea
grecilor antici sau cu Shambala în viziune indianã. Rolul lor
este de a proteja lumea, de a combate eshatologia, luptând
împotriva marilor cataclisme universale, întãrind stâlpii cereºti
ºi pãmânteºti, preîntâmpinând dispariþia universalã a omenirii
prin post ºi rugãciuni. Aºadar, aceste semidivinitãþi sunt
salvatorii speciei umane. Totodatã, se spune cã ei ajutã sufletele
morþilor în marea trecere de pe lumea aceasta pe lumea cealaltã,
zãdãrnicind piedicile pe care le ridicã în calea lor vãmile
vãzduhului ºi Apa Sâmbetei. Provenit din Uricani, Serdaru



53SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

eseu

reprezintã simbolic trimisul care va pune în aplicare soteriologia
miticã, ajutându-l pe maestru sã facã marea trecere, aºa cum
uricii l-au ajutat pe Fârtat întotdeauna. ªi dacã Pandele continuã
sã dea semne ale supravieþuirii ºi dupã dispariþia sa, n-am
putea socoti cã lumea invizibilã în care se aflã este cea a
preafericiþilor urici?

Faptul cã Serdaru este un trimis care iniþiazã spiritul în ceea
ce priveºte trecerea peste apele morþii, se observã ºi în stilul în
care înoatã „ca un peºte” ºi în felul sãu ciudat de a-ºi instrui
înotãtorii, cãrora le spune cã „unii din strãmoºii noºtri au fost
peºti” ºi apoi îi pune sã priveascã peºtii ºi sã-ºi închipuie cã îºi
pot purta ºi ei trupul „cu aceeaºi uºurinþã ca a unui peºte”. În
timp ce Eusebiu Damian vede în asta un ritual magic de
autosugestie, Ieronim afirmã cã „secretul este mai adânc, este
un exerciþiu de anamnezã”. Omul-peºteOmul-peºteOmul-peºteOmul-peºteOmul-peºte este cel care se
scufundã adânc, în apele de jos, în lumea subpãmânteanã a
morþii, aducând revelaþia ºi destãinuind calea spre mântuire.
Trãind în adâncuri este pãtruns de puterea sacrã a genunii, a
începutului. El ºtie cã moartea nu este decât un semn al
renaºterii, al restaurãrii ciclice. De aceea, în iconografia creºtinã,
Hristos este simbolizat printr-un peºte, iar creºtinii sunt peºti
regeneraþi prin apa botezului. „Cuvântul grecesc ichthys (peºte)
este interpretat de creºtini drept o ideogramã, fiecare dintre
cele cinci litere ale sale fiind luatã ca iniþiala câte unui cuvânt
din sintagma Iesous Christos Theou Yios Soter (Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul)”16.

Pe de altã parte, Laurian Serdaru, ca ºi Niculina, este un
orfan pornit în cãutarea Tatãlui. Condiþia de orCondiþia de orCondiþia de orCondiþia de orCondiþia de orfan fan fan fan fan este
simbolicã, cãci orfanul nu-ºi cunoaºte originea ºi acest lucru
rupe lanþurile ce l-ar putea þine legat de un anumit spaþiu, de o
anumitã persoanã. Astfel, orfanul poate face mai uºor saltul
spre universaliatate ºi poate avea acces la misterul suprem.
Interesant e ºi numele filmului în care cei doi vor juca, „Copiii
nimãnui”, nume ce face aluzie la oamenii moderni abandonaþi
de sacralitate, de acel deus otiosus retras ºi inaccesibil. Oamenii,
copii ai acestui zeu, deºi sunt dãruiþi cu o putere spiritualã
deosebitã, sunt obligaþi sã trãiascã într-un timp istoric
duºmãnos, ascunzându-ºi setea de sacralitate în spatele unor
acþiuni ce profanilor nu le par suspecte. Astfel, filmul lui Ieronim
Thanase ajunge sã fie unanim elogiat de regimul comunist,
care vede în el „cel mai bun film socialist al secolului”, cãci
respectã întocmai etica ºi estetica socialistã. Dar filmul primeºte
premiul I la concursul internaþional de la Cannes ºi criticii strãini
îl vãd drept o „virulentã satirã a sistemului comunist”. Este
semn cã în ciuda oprimãrii libertãþii de cãtre un regim totalitar,
oamenii, aceºti copii abandonaþi de soartã, au totuºi la
îndemânã o cale de evadare cãtre libertatea absolutã, cale pe
care o gãsesc în artã, cãci aºa cum explicã Ieronim,
spectacolele, „meditaþiile, rugãciunile interioare (repetate în
gând, nopþile sau în orice moment de solitudine), anumite
exerciþii fizice într-un ritm atât de lent încât devin insesizabile
unui ochi neprevenit, toate acestea nu pot fi interzise”. ªi atâta
vreme cât libertatea de gândire ºi imaginaþie va exista omul va
fi liber sã facã conjuncþia spiritualã cu spiritul suprem. Ceva
asemãnãtor le spunea Iisus apostolilor sãi: „Nu vã temeþi de
cei ce ucid trupul, cã sufletul nu pot sã-l ucidã; temeþi-vã mai
curând de acela care poate ºi sufletul ºi trupul sã le piardã în
gheenã” (Matei, 10, 28).

Niculina NiculaeNiculina NiculaeNiculina NiculaeNiculina NiculaeNiculina Niculae e ºi ea „o mare artistã”, având capacitatea
de a se metamorfoza, de a trãi în timpuri diferite, care depãºeºte

puterea de înþelegere a oamenilor, fapt ce face ca pânã la final
statutul sãu sã rãmânã misterios. Numele diverse pe care le
poartã sugereazã multitudinea formelor sub care sacrul se
poate camufla în profan. Numele adevãrat pare sã fie Elena
Niculescu, aceasta fiind fiica unei boieroaice Irina Bogdan,
aºadar e de viþã nobilã, ºi a unui tipograf, Nicolae Niculescu,
ajuns director la Monitorul Oficial, de la care moºteneºte
capacitatea de a se ridica deasupra semenilor prin calitãþi
deosebite. Dupã dispariþia tatãlui, îºi ia numele Niculina Niculae
ºi uneori Veronica Bogdan. La analiza onomasticã se observã
cã numele Niculina, ca ºi Niculae, derivã din grecescul nike
(victorie), nume purtat de zeiþa Atena, care printre altele era ºi
mediatoarea succesului relaþiei între zei ºi oameni. Aºadar,
Niculina este cea care deschide calea lui Pandele cãtre sacru,
fãcând posibilã conºtientizarea arhetipului reprezentat ºi
transferul de la uman la sacru. O semnificaþie asemãnãtoare
are ºi numele Bogdan (darul lui Dumnezeu), asociat cu
prenumele Veronica, despre care Cristian Ionescu afirmã cã ar
fi aparþinut unei femei ce i-ar fi dat o bucatã de pânzã lui Hristos
în drumul spre Golgota. Chipul însângerat al acestuia s-ar fi
întipãrit în aceastã pânzã, pãstratã din 1292 la Catedrala Sfântul
Petru de la Roma ºi cunoscutã sub numele francez veronique
sau englez veronica, vernicle. Cuvântul e format din rãdãcina
vera, însemnând adevãratã, realã ºi iconicus, un adjectiv
corespunzãtor lui icon venit din grecescul eikon care înseamnã
imagine, asemãnare, similitudine. La acestea adãugãm ºi
semnificaþia prenumelui Elena. De origine greceascã, acesta
aparþine probabil unei vechi divinitãþi a luminii. El derivã fie din
helane, „torþã, fãclie”, fie din hele, heile, semnificând „strãlucirea
soarelui, cãldura soarelui”17. Aºadar, eroina este un izvor al
luminii ce face posibilã cunoaºterea rãdãcinilor vieþii. ªi dacã
asociem aici ºi teoria lui Blaga despre cunoaºterea paradisiacã,
ce distruge misterul prin explicitarea acestuia, atunci înþelegem
de ce Albini o comparã cu Sophia,Sophia,Sophia,Sophia,Sophia, înþelepciunea, care în
concepþia gnosticilor, a fost orbitã de dorinþa de a-ºi cunoaºte
Tatãl transcendent, invizibil ºi irecognoscibil, devenind astfel
cauza tuturor relelor ºi pãcatelor omeneºti.

Ca ºi Sophia, Niculina aduce cu sine pãcatul ºi suferinþa,
cãci se comportã ca o prostituatã de rând, provoacã scandal,
compromite cariere ºi distruge cãsnicii în încercarea de a-ºi
gãsi protectorul cel mai influent cu ajutorul cãruia sã-ºi
descopere tatãl dispãrut dupã rãzboi. Niculina face acest lucru
din dorinþa de a-ºi gãsi Tatãl, simbol al Spiritului Suprem. Ea
reprezintã întruparea baccantei, a preotesei care nãzuia sã se
uneascã cu Spiritul suprem, oferindu-ºi trupul ca loc al
comuniunii cu spiritul pe care îl recreeazã prin actul sexual, act
în care se degajã o energie impresionantã echivalentã cu cea
din momentul apariþiei universului, a momentului în care s-a
întrupat spiritul. Unirea femeii cu bãrbatul reprezintã unirea
materiei cu spiritul fãcutã prin hierogamie la începuturi.
Culcându-se cu toþi, Niculina reactualizeazã ritualurileritualurileritualurileritualurileritualurile
orgiasticeorgiasticeorgiasticeorgiasticeorgiastice. Pentru gnostici, comenta Mircea Eliade în „Istoria
credinþelor ºi ideilor religioase”, omul este o parte din spiritul
divin aflat ostatic în trup, iar lumea e creaþia puterilor inferioare
ºi este e guvernatã de puterile rãului. De aceea, gnosticul
respinge toate legile societãþii ºi cautã libertatea lãuntricã,
sufletul, acea pãrticicã din spiritul divin. El se va rupe de normele
ºi instituþiile sociale. Un tip de revoltã împotriva condiþiei umane
este în acest sens orgia, prin care se refuzã orice lege moralã
umanã ºi se abuzeazã de trup pentru a-l profana ºi a-l nimici.
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Ritualul orgiei, o creaþie a societãþilor primitive, devine însã
pentru Albini semn al inferioritãþii morale în societatea
comunistã. Dar acest ritual îºi are modelul în ciclul vegetaþiei,
sãmânþã-îngropare-renaºtere, ºi conþine în el rãdãcinile
optimismului soteriologic. Prin suprimarea oricãror reguli ºi
rãsturnarea oricãror valori, orgia produce scufundarea în amorf,
unde omul, ca ºi sãmânþa care se distruge prin îngropare
transformându-se în altceva, îºi va pângãri trupul în semn de
anulare a tot ce este materie, astfel încât sã rãmânã doar spiritul
din care sã se renascã viaþa plinã de puritate. Prin orgie, prin
coborârea în pãcat, în spaþiul morþii, omul se regenereazã,
renaºte spiritual, fapt pentru care orgia devine un mod de a
atinge libertatea absolutã.

Niculina atrage bãrbaþii din jurul ei nu doar prin frumuseþe
ºi tinereþe, ci ºi prin dans. La un moment dat, Pandele asociazã
dansul ei cu dansul Salomeei, dar comportamentul sãu
aminteºte mai curând de acela al baccantelor baccantelor baccantelor baccantelor baccantelor care însoþeau
cortegiul lui Dionysos ºi care, în starea de transã, se contopeau
cu zeul. Când ea danseazã, Damian are senzaþia cã seamãnã cu
o „maenadã asiaticã”, pentru cã i se dezgoliserã sânii ºi pãrul i
se zbãtea pe umeri, pe spate ºi pe piept ca niºte ºerpi încolãciþi”.
Tocmai când se aºteaptã sã þipe, frenezia sãlbaticã a dansului
înceteazã ºi ritmul devine molatec ºi leneº. DansulDansulDansulDansulDansul, considera
Mircea Eliade, reprezintã „o ieºire din sine, o transcendere -
întrucât miºcãrile omului se cosmizeazã, libertatea lui anarhicã
[...] se predã unei libertãþi mai ample, mai ritmice, exterioare
lui”. El corespunde unei nevoi sacre, „imboldului de integrare
într-o armonie supraindividalã, de asimilare a unui ritm strãin
omului”18. Baccantele executau astfel de dansuri, fiind capabile
de trãire extaticã.

Niculina e o femeie inteligentã , de o culturã excepþionalã.
Numai un astfel de om ar fi capabil sã înþeleagã misterul ºi sã
extragã mesajul universal al acestuia. Cunoaºte franceza, limbã
modernã universalã, ºi latina, limbã veche cu acelaºi statut,
având acces prin logos ºi la prezent ºi la trecut. Totodatã este
o bunã cunoscãtoare a mitologiei. Recitã versuri din „Odiseea”
ºi pune în scenã o pantomimã dupã o legendã indianã,
„Matsyendranâth, prizonier amnezic al femeilor din þara Kadali”.
De fapt, este vorba de poemul indian „Gorakshavijaya” despre
care oferã informaþii Mircea Eliade în „Aspecte ale mitului”,
capitolul „Mitologia memoriei ºi a uitãrii”. Matsyendranâth este
un maestru yoghin indian, care, îndãgostit de o reginã, îºi
pierde complet identitatea, spiritul trecând în trupul soþului
reginei care tocmai murise, iar trupul sãu rãmâne pustiu, în
grija discipolului sãu, Gorakhnâth. Înþelegând cã stãpânul sãu
va muri, acesta i se înfãþiºeazã lui Matsyendranâth sub aspectul
unei dansatoare, care prin dansuri ºi cântece enigmatice
reuºeºte sã redeºtepte memoria lui Matsyendranâth, pânã când
acesta îºi va regãsi identitatea. Mesajul poveºtii este urmãtorul:
„aceastã «cale a senzualitãþii» duce la moarte, cã «uitarea» sa
era de fapt uitareauitareauitareauitareauitarea naturii sale adevãrate ºi nemuritoare, ºi cã
«farmecele þinutului Kadali» reprezintã mirajele vieþii profane”.
În aceeaºi ordine de idei, uitarea duce la anularea nemuririi, iar
farmecele „simbolizeazã blestemul veºnic al ignoranþei azvârlit
de « Naturã» (adicã de Durgâ) asupra fiinþei omeneºti”19.

Povestea este o alegorie. Odatã descifratã, în ea se pot
regãsi personajele din „Nouãsprezece trandafiri”.
Matsyendranâth, prizonierul amnezic al femeilor din þara Kadali,
e maestrul Pandele, care, îndrãgostit de actriþã, îºi pierde
identitatea, spiritul, trupul continuând sã trãiascã secãtuit în

profan. Discipolul sãu, bãrbat deghizat în dansatoare, se reflectã
în roman sub masca a douã personaje, Laurian ºi Niculina. Ei
au rolul de a-l scoate spiritul din captivitatea amneziei prin
intermediul cântecelor ºi dansurilor sacre. Nu întâmplãtor, la
sfârºitul spectacolului susþinut de cei doi tineri, Pandele ºi
Eusebiu Damian se privesc „ca ºi când s-ar fi deºteptat dintr-
un somn”. SomnulSomnulSomnulSomnulSomnul devine echivalentul uitãrii. Deºteptarea se
va face prin anamnezã ºi va fi posibilã numai dacã spectacolul
va trezi imagini rezonatoare în subconºtientul individului, cãci
nu se poate deºtepta decât cel care a trãit acele evenimente.
De aceea, deºteptarea se produce doar pentru Pandele, cãci
Damian continuã sã trãiascã în profan. Diferenþa dintre cei doi
se remarcã aproape imediat în modul total diferit în care percep
spectacolul prezentat de Laurian ºi Niculina.

Numãrul mare de metamorfoze de care este capabilã
Niculina o apropie din nou de Dionysos, zeul cu forme mul-
tiple, creator de iluzii, autor de miracole. Capacitatea de
metamorfozare a Niculinei produce o spaimã teribilã asupra
Ecaterinei, o femeie simplã, care nu-ºi poate explica nimic din
lucrurile stranii care se petrec în casa maestrului dupã apariþia
tinerilor însurãþei, pe care afirmã cã nu-i recunoaºte. Teama de
securitate e minorã în raport cu cea pe care i-o produc lucrurile
stranii care se petrec în casã. Apar foarte mulþi necunoscuþi,
„nici prin gând nu vã trece câþi ºi cine sunt”. Aceºti strãini sunt
simbolul unei lumi necunoscute, al unui spaþiu secret, cãtre
care pot opera o deschidere. Dar omul simplu, ancorat în profan
se teme de ceea ce ar putea descoperi dincolo. De aceea
necunoscutul, în ciuda aspectului misterios ºi fascinant, este
receptat ca o ameninþare. El este o ispitã ºi un avertisment.
Ceea ce o sperie cel mai tare pe Ecaterina este faptul cã, într-o
zi, „într-un amurg”, intrând în salon, gãseºte o femeie de vreo
50-55 de ani, o strãinã, îmbrãcatã în roºu, cu pantofi muiaþi în
aur, despre care crede cã este Niculina într-unul dintre rolurile
sale, dar strãina afirmã cã „îmi spun Niculina, ºi numele ãsta
îmi place ºi mie, dar nu e numele meu”. Ulterior, apãrând
adevãrata Niculuina, aflãm cã aceasta lipsise de acasã în acea
dupã-amiazã. Cine este atunci strãina ciudatã care o înspãimântã
pe Ecaterina? Vom cãuta rãspunsul pornind tot de la
amãnuntele vestimentare - pantofii muiaþi în aur ºi rochia roºie.
AurulAurulAurulAurulAurul este simbolul perfecþiunii, regalitãþii, divinitãþii,
imortalitãþii ºi inteligenþei cosmice. RoºulRoºulRoºulRoºulRoºul este culoarea
împãraþilor, a puterii. În cãrþile de tarot, împãrãteasa poartã o
rochie roºie. Împãrãteasa este un personaj simbolic care apare
deseori în proza fantasticã eliadescã. Vestimentaþia sa face
aluzie la ºtiinþa secretã, misterul primordial al vieþii ascuns în
strãfunduri. Roºul este un simbol ambivalent, este sângele ºi
focul, este viaþa ºi moartea ce se transformã una în cealaltã.
Asociat cu aurul, roºul face trimitere în cazul personajului nostru
la o întrupare a Zeiþei vegetaþiei, acea Magna Deum MaterMagna Deum MaterMagna Deum MaterMagna Deum MaterMagna Deum Mater,
cãreia anticii îi asociau imaginea zeiþelor Cybela sau Rhea,
devenitã mai târziu Demetra. Îi place sã-ºi spunã Niculina cãci
reprezintã victoria vieþii asupra morþii ºi prin manifestarea ei în
profan sub forma vegetaþiei transmite oamenilor un mesaj
simplu, transmis ºi de Dionysos, ºi de Orfeu, ºi de Iisus: nu
existã moarte, ci o stagnare în adâncuri, o purificare ºi o
recuperare a condiþiei primordiale, a forþelor regenerative ce
asigurã renaºterea.

Aceeaºi poveste, numitã de Ecaterina „vrãjitorie curatã”, se
repetã ºi în cazul lui Laurian. Eusebiu Damian remarcase chiar
din timpul spectacolui de la început cã Serdaru reuºea „sã-ºi
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schimbe înfãþiºarea ºi vârsta pãrând a avea uneori pãrul
aproape cãrunt, alteori roºu, scânteind ca arama în soare”, dar
vãzuse în acest fapt un truc de prestidigitator. Însã experienþa
pe care o trãieºte Ecaterina nu mai poate fi pusã pe seama unei
explicaþii atât de prozaice. Un tânãr îi aduce într-o zi un sac cu
iepuri ºi, pentru cã femeia nu-l recunoaºte, acesta îi mãrturiseºte:
„Eu sunt Laurian, bãrbatul Niculinei”. ªocatã, Ecaterina remarcã
faptul cã bãrbatul, deºi nu avea nevoie, a întinerit cu zece ani.
ªocul este însã ºi mai puternic în momentul în care Niculina îºi
face apariþia în bucãtãrie ºi spune cã Laurian este de fapt în
salon cu toþi ceilalþi. Tânãrul se fâstâceºte ºi pleacã supãrat,
afirmând: „Vezi, nu vrea sã mã recunoascã”, lãsând-o pe biata
femeie într-o stare de perplexitate, tremurând nu de frig, ci de
fricã. Cititorul familiarizat cu universul mitic eliadesc va înþelege
însã afirmaþia din urmã a tânãrului necunoscut. ºi el, ºi Laurian,
ºi Niculina, ºi Pandele, ºi Ieronim sunt reîncarnãri ale Spiritului
universal. În cazul lui Ieronim, acest fapt este sugerat direct de
Niculina, în episodul în care îi oferã cafeaua: „Il faut qu’habite
en toi un esprit invincible. C’est donc toi qui serais l’Ulisse aux
mille tours?”. De fapt, fiecare om este o reîncarnare de acest
tip, dar foarte puþini mai înþeleg astãzi acest lucru. Pentru a
porni în marea cãlãtorie ce are ca finalitate descoperirea
rãdãcinilor sacre din noi e necesarã setea de aventurã a lui
Ulise, înþelepciunea ºi curajul acestuia.

Vãzut din aceastã perspectivã, salonul salonul salonul salonul salonul lui Anghel D. Pandele,
devine un loc de manifestare a hierofaniilor, un spaþiu în care
se deschide o fereastrã spre sacru, acesta inundând prezentul.
Sã nu uitãm cã locuinþa maestrului se aflã pe strada FântânelorFântânelorFântânelorFântânelorFântânelor,
nume simbolic, cãci imaginea fântânii este asociatã apei vii
care þâºneºte lângã rãdãcinile pomului vieþii în Paradis. Ivan
Evseev considera cã fântâna „uneºte lumea diurnã cu
adâncurile pãmântului ºi, totodatã, poate fi un ochi deschis
spre cer”20. Ce se întâmplã în salonul lui Pandele, cum e posibilã
apariþia atâtor personaje ciudate? Tot Ecaterina este cea care
oferã informaþii în acest sens. Atrasã de mister, femeia încalcã
interdicþia ºi pãtrunde în camerã în timpul unei repetiþii. Tinerii
costumaþi ciudat „au întors toþi capul spre ea, speriaþi, ca ºi
cum ar fi fost surprinºi la începutul unei crime. Cea mai speriatã
pãrea Niculina”. Comparaþia folositã de autor sporeºte misterul
ºi adânceºte spaima, devenind în acelaºi timp un avertisment
pentru profani. Neiniþiaþi în sacru, aceºtia pot suferi o adevãratã
traumã la descoperirea lui, cu repercusiuni psihice grave. De
pildã, Ecaterinei, din seara respectivã, „i se pãrea cã e urmãritã
de tot felul de personagii stranii”. Halucinaþia este urmarea
spaimei provocatã de necunoscut.

 Ieronim Thanase,  Ieronim Thanase,  Ieronim Thanase,  Ieronim Thanase,  Ieronim Thanase, al patrulea din cvartetul personajelor
prin intermediul cãrora se manifestã sacrul, este cunoscut încã
din textele „Uniforme de general”, ºi „Incognito la Buchenwald”.
El reprezintã arhetipul actorului. Este nepotul generalului Iancu
Calomfir, aºadar, descinde dintr-un erou ce aminteºte de
începuturi. În „Incognito la Buchenwald” mãrturiseºte: „Sunt
singurul supravieþuitor al familiilor Antim – Calomfir – Thanase.
Mã consider primul dintr-o nouã dinastie. A doua descãlecare.
Mã intereseazã viitorul, trãind liber orice epifanie a
prezentului...”. S-a nãscut pentru spectacol ºi a fost considerat
cel mai precoce actor, „copilul-minune al Teatrului Municipal”.
Intervenþia regizorilor care, sub pretextul ºlefuirii talentului
actoricesc înnãscut încearcã sã-i constrângã harul ºi sã-l
canalizeze dupã tehnici moderne, nu face decât sã-l mutileze,
ºi atunci „m-am revoltat, am încercat sã uit tot ce mã învãþaserã

ei. Am redevenit mai ignorant, mai naiv ºi mai pur decât a fost
vreodatã un actor. Dupã aceea am reluat totul de la început.
Am recreat spectacolul”. Rupt total de realitatea cotidanã, va
trãi prin teatru adevãrata realitate, aceea primordialã: „Realitatea
este adevãrul total, adicã ceea ce ne este dat sã cunoaºtem
numai dupã moarte. Dar arta, ºi în special spectacolul ºi teatrul,
ne reveleazã acest adevãr în tot ce se întâmplã în jurul nostru”.
Raþiunea contemporanilor sãi îi este strãinã, cãci „nici arta,
nici viaþa nu pot fi înþelese numai prin raþiune”. Pentru el nu
raþiunea, ci imaginarul depozitat în inconºtient e cel mai im-
portant, cãci prin puterea de a retrãi imaginile primordiale
devine superior celorlalþi. Conºtient cã prin spectacol nu faci
decât o pregãtire pentru moarte, dincolo de care se aflã
libertatea absolutã, Ieronim încearcã prin jocul sãu teatral, prin
parabole, legende, anecdote, imagini ce simbolizeazã, sã
destãinuie marea tainã a trecerii acelor oameni care au un semn.
Este adeptul ideii cã, oricât ar încerca cineva sã constrângã
libertatea omului, nu va putea pentru cã acestuia nu i se poate
lua libertatea interioarã, libertatea de a visa, de a trãi spiritual
într-o lume perfectã altfel decât cea prezentã.

Ca ºi-n cazul celorlalte personaje numele eroului e
semnificativ. Prenumele Ieronim derivã din hiero ºi nimus, ceea
ce înseamnã nume sfânt. Hieronim este totodatã numele celui
dintâi traducãtor al Bibliei în limba latinã. Ieronim devine astfel
omul sfânt hãrãzit sã rãspândeascã învãþãtura divinã printre
oameni, sã o facã accesibilã acestora. Caracterul sacru, este
sugerat ºi de numele Thanase, derivat din gr. athanatos,
însemnând fãrã moarte. Or, aceasta este cea mai importantã
însuºire a unui artist, cãci „un artist nu îmbãtrâneºte niciodatã.
Ne-a pedepsit Dumnezeu cu tinereþe fãrã bãtrâneþe”. Portretul
sãu fizic sugereazã aceastã tinereþe veºnicã: „era încã tânãr,
foarte frumos – de o frumuseþe severã, romanticã, înalt, voinic”.
Amãnuntul care atrage atenþia este faptul cã este paralizat
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într-un fotoliu, dar se vindecã într-un mod miraculos, prin
anamnezã, identificând greºeala pe care o fãcuse în urmã cu
doi ani, în seara de 11 august. Din acel moment a simþit cã nu
mai are nevoie de bastoane, s-a ridicat ºi a început sã umble.
Asistãm parcã la unul din miracolele fãcute de Iisus, vindecarea
slãbãnogului din Capernaum, cãruia iertându-i pãcatele îi
spune: „Scoalã-te ºi umblã!” (Matei, 9, 5). Data de 11 august
nu este întâmplãtor aleasã. Adunând 11 ºi 8 obþinem tot 19,
cifra sub semnul cãreia stã întregul roman. Însã, cercetând
calendarul creºtin ortodox, la aceastã data se pomeneºte
Icoana cea nefãcutã de mânã a Domnului Dumnezeu ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aºadar imaginea sacrã
originalã, eveniment ce aminteºte de lecuirea miraculoasã a
unei femei credincioase. Dupã ce a þinut icoana respectivã în
casã 40 de zile, învelitã într-o pânzã de bumbac, aceasta a fost
învãluitã de vãpãi. La stingerea lor, pe pânzã a apãrut imprimat
chipul lui Hristos din Icoanã ºi femeia, acoperindu-se cu acea
pânzã, s-a vindecat. Ideea ce transpare de aici este cã atingerea
sacrului duce la purificarea omului sub toate aspectele:
tãmãduirea trupului, întinerirea, conferirea unor puteri
spirituale, a capacitãþii de a sãvârºi miracole. Vindecarea lui
Ieronim este simbolicã, acesta lecuindu-se prin contopirea cu
Dumnezeu, dupã o perioadã îndelungã de meditaþie în care a
cãutat drumul spre începuturi.

Vindecarea sa, consideratã de cei din jur miracol, este
imediat raportatã de informatorii securitãþii, care, de îndatã ce
l-au vãzut pe Ieronim încredinþându-ºi bastoanele unui figurant
ºi urcând pe scenã sã regleze personal un proiector, s-au ºi
grãbit sã telefoneze la Bucureºti, deconspirându-ºi astfel
existenþa. Conflictul dintre membrii grupului lui Ieronim ºi
securitatea comunistã, este conflictul dintre sacru ºi profanul
care simþind cã pierde teren, interzice orice alte manifestãri în
afara legilor impuse de el. Albini va încerca prin urmare sã
discrediteze acest miracol, afirmând cã: „Thanase a jucat teatru,
timp de doi ani, dar a jucat atât de bine încât nimeni n-a bãnuit
nimic”. Specialiºtii de la care se informeazã îi întãresc ideea cã
nu suferea de o sclerozã bilateralã, cãci boala aceasta era
incurabilã ºi s-ar fi încheiat cu o paralizie generalã.

Suspectându-l de false miracole, Albini îl asociazã pe
Ieronim cu un mare vrãjitor, Simon MagulSimon MagulSimon MagulSimon MagulSimon Magul, a cãrui putere a fost
discreditatã la Roma de Apostolul Pavel, care, prin rugãciune
sa, a reuºit sã-l facã sã se prãbuºeascã în momentul în care
acesta se înãlþase la cer în vãzul tuturor oamenilor. Simon Magul
descoperise izvorul sacru, faptul cã el, omul, este divinul capabil
de a face miracole. Apostolul Pavel reprezintã în schimb
BisericaBisericaBisericaBisericaBiserica, despre care Albini afirmã cã este „o instituþie admirabil
organizatã ºi cu o ierarhie bine pusã la punct”. În acest con-
text, biserica devine simbolul societãþii în care s-au impus
normele fãcute de oameni, norme ce nu fac decât sã împiedice
libertatea individului, sã-l depãrteze de Dumnezeu, cãci
Dumnezeu înseamnã libertate absolutã. Din acest punct de
vedere, Biserica se asociazã cu comunismul, care în numele
construirii unei lumi a dreptãþii, a reinstalãrii Epocii de Aur, a
impus legi ce au îngrãdit libertatea omului, l-au obligat sã
trãiascã dupã crezuri morale artificiale, i-au interzis credinþa, i-
au ucis sufletul, partea de divinitate a fiinþei umane. Dar sacrul
este în noi ºi nu poate fi distrus prin legi exterioare. Se identificã
aici o notã criticã prezentã deseori în opera de istoric al religiilor
a lui Mircea Eliade, acesta reproºând deseori bisericii faptul cã
prin profeþii ei a reuºit „sã evacueze orice prezenþã divinã din

naturã. Pãrþi întregi ale lumii naturale - «locuri înalte», pietre,
izvoare, arbori, unele recolte, unele flori – vor fi denunþate ca
impure”21, acest lucru ducând la desacralizarea naturii, la
dispariþia sentimentului religiozitãþii cosmice din conºtiinþa
omului simplu, în sufletul cãruia a fost ucisã credinþa regenerãrii
spirituale, a supravieþuirii dincolo de toate crizele istorice.
Bucuria de a trãi, optimismul renaºterii fiinþei au fost înlocuite
cu dogme deseori inaccesibile care au depãrtat omul de spiritul
sacru manifestat în obiectele ºi ritmurile cosmice care-i ofereau
cel mai bun exemplu al existenþei divinului.

 Simon Magul, cel ce reprezintã „gnozele ºi ereziile care
ameninþau sã surpe Biserica din temelie”, este Ieronim Thanase,
care prin teoriile sale despre libertatea absolutã, reia o formulã
a gnosei valentiniene, care „proclamã cã se poate dobândi
eliberare aflând «ce eram ºi ce am devenit; unde eram ºi unde
am fost aruncaþi; cãtre ce þel ne grãbim ºi unde am fost
rãscumpãraþi; ce este naºterea ºi ce este regenerarea»”22.
Aceste teorii ameninþã sã distrugã însã edificiul comunist,
fãcând elogiul fiinþei divine, nu al omului ºi al societãþii create
de el. De aceea, Albini þine sã distrugã mitul ce se creeazã în
jurul lui Ieronim, numind teoriile sale „fantasmagorii”. El
considerã cã miraculoasa vindecare este doar opera unui
ºarlatan care „a reuºit sã pãcãleascã lumea cu aºa-zisa lui
paralizie”. Acuzându-l de „erezii iraþionale ºi obscurantism”, îl
asociazã cu Niculina, o altã impostoare, care-ºi ascunde numele
adevãrat, Elena. În felul acesta, perechea Ieronim Thanase -
Niculina, reface cuplul Simon Magul - Elena, despre care
relateazã Mircea Eliade în „Istoria credinþelor ºi ideilor
religioase”. Simon Magul era un iniþiat care îºi descoperise
fiinþa divinã ºi în Samaria „era adorat ca «întâiul Dumnezeu»,
iar însoþitoarea sa Elena, descoperitã de Simon într-un bordel,
în Tyr, era consideratã drept ultima ºi cea mai decãzutã
întrupare a «Gândirii» lui Dumnezeu (Ennoia); rãscumpãratã
de Simon, Elena/Ennoia devenise instrumentul rãscumpãrãrii
universale”23. Ceea ce transpare din aceastã poveste este faptul
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cã sufletul, adicã Dumnezeu, se poate poate elibera prin
gândire. Unirea înþeleptului cu prostituataprostituataprostituataprostituataprostituata, sacrul ºi profanul,
binele ºi rãul, viaþa ºi moartea, sunt perechi prin care se reunesc
contrariile pentru a realiza totalitatea, acel Unu iniþial, simbol al
perfecþiunii. Dacã dezbini perechea ºi încerci sã depreciezi
elementul negativ ºi sã-l exorcizezi din existenþa ta, îþi închizi
drumul cãtre cunoaºterea absolutã. Absolutul se aflã în
coincidenþa contrariilor, în acceptarea rolului fiecãruia în lume.
De aceea, Eliade nu se sfieºte a însera prostituata între
personajele care au acces la sacralitate. Sã nu uitãm rolul pe
care Maria Magdalena l-a jucat în viaþa lui Iisus, ori modul în
care acesta a salvat-o pe femeia pãcãtoasã ameninþatã cu
lapidarea, nu pentru cã i-a încuviinþat pãcatul, ci pentru cã nu
pãcatele ºi virtuþiile conteazã, ci cãinþa, conºtientizarea
pãcatului ºi dorinþa sincerã de a te purifica de rãu. Iisus a
exaltat curãþenia inimii împotriva formalismului ritual pe care l-
au impus cei care i-au urmat.

Un personaj aparte în text este Eusebiu Damian, Eusebiu Damian, Eusebiu Damian, Eusebiu Damian, Eusebiu Damian, tipul
scribului, supus, conºtiincios, dar aflat în imposibilitate de a
înþelege fenomenele sacre, chiar dacã este supus procesului
de iniþiere. Perspectiva sa limitatã asupra lumii se identificã cu
cea a cititorului. Numele Damian, derivat din lat. domus, damas
sugereazã o fire limitatã ca putere de înþelegere. Prenumele
vine din gr. eusebes, evlavios, pios, blând, compus din eu
(bine) ºi sebo (a preþui, a stima). El îºi respectã maestrul în
mod deosebit, fiind, dupã spusele acestuia, un harnic
colaborator.

Primul lucru care denotã limitarea este receptarea total
diferitã faþã de Pandele asupra spectacolului susþinut de Laurian
ºi Niculina. Cei doi demonstreazã cã, deºi au fost martorii
aceluiaºi eveniment, au vãzut lucruri diferite, întâmplãrile
neconcordând din punct de vedere al succesiunii lor
cronologice. ªocat de aceastã inadvertenþã temporalã, Damian
se teme cã maestrul are „un început de amnezie”. Un alt
amãnunt care sugereazã incapacitatea de a înþelege sacrul este
imposibilitatea de a descifra opera maestrului. Când încearcã
sã descifreze manuscrisele, declarã cã: „m-am îngrozit. Erau
aproape ilizibile; cu atâtea cuvinte prescurtate, reduse uneori
la douã litere, s-ar fi spus cã A. D. P. le scrisese în transã”.
Scrisul ilizibil devine o metaforã, care sugereazã înþelesurile
ambigue ale unor noþiuni inextricabile, în timp ce cuvintele
prescurtate sunt simbolurile care nu se lasã descifrate. Transa
scriitorului sugereazã în acest context inspiraþia de facturã
sacrã, când artistul pare sã pãrãseascã planul realitãþii ºi capãtã
puterea de a vedea dincolo de aceastã lume. Chiar dacã în cele
din urmã Damian reuºeºte sã dactilografieze manuscrisele,
descifrarea textului e doar literalã, conþinuturile rãmânându-i
strãine. Ori nu înþelege despre ce e vorba în text, ori nu-ºi
aminteºte despre ce a citit: „bãteam la maºinã în chip mecanic,
fãrã sã urmãresc sensul dialogurilor”. Motivul invocat este o
stare de obosealã ºi de somn inexplicabile: „Insomniile s-au
þinut lanþ, ºi dupã o sãptãmânã a trebuit sã iau somnifere, ca
sã pot dormi mãcar 3-4 ceasuri, cãtre dimineaþã. Dar în timpul
zilei eram ameþit ºi cu mari eforturi, abia reuºeam sã descifrez
manuscrisele lui A.D.P.”. Damian este asemenea apostolilor
care ar fi trebuit sã privegheze alãturi de Iisus în Grãdina
Ghetsimani sau asemenea lui GhilgameºGhilgameºGhilgameºGhilgameºGhilgameº, care nereuºind sã
rãmânã treaz, 6 zile ºi 7 nopþi, rateazã ºansa nemuririi. „AAAAA
înfrânge somnulînfrânge somnulînfrânge somnulînfrânge somnulînfrânge somnul - comenteazã Eliade - a rãmâne treaz constituie
cea mai durã confruntare iniþiaticã, deoarece ea urmãreºte

transmutarea condiþiei profane, obþinerea imortalitãþii”24.
Învingerea somnului     presupune însã o extraordinarã forþã
spiritualã, pe care eroul nostru nu o are. De fapt, el este mai
curând un antierouantierouantierouantierouantierou, un om comun din categoria Gavrilescu,
Iancu Gore, Zaharia Fãrâmã, pentru care întâlnirea cu sacrul
este o adevãratã nebuloasã, întâmplãrile trãite rãmânând
nedesluºite.

Ca ºi-n cazul acestora, intrarea în labirint, echivalentã cu
începutul unei noi etape existenþiale, este anunþatã prin arºiþãarºiþãarºiþãarºiþãarºiþã
ºi cãldurãºi cãldurãºi cãldurãºi cãldurãºi cãldurã. A doua zi dupã misterioasa plecare a maestrului,
Damian primeºte o scrisoare de la acesta prin care e înºtiinþat
sã se pregãteascã sufleteºte pentru a pãtrunde „în acest univers
de legende, artã ºi vis în care mã aflu”. În ziua respectivã,
personajul narator noteazã cã „arºiþa se presimþea de
dimineaþã”, iar odatã ajuns în casã scriitorul îi spune Ecaterinei:
„E cald....ºi bucureºtenii îºi pierd repede rãbdarea”. Cãldura e
semnificativã, deoarece anunþã începutul drumului iniþiatic al
eroului. Acesta debuteazã cu o cãlãtoriecãlãtoriecãlãtoriecãlãtoriecãlãtorie, sugestie a devenirii
spirituale, a desprinderii de centru ºi a intrãrii în labirintlabirintlabirintlabirintlabirint.
Cãlãtoria se face cu o „maºinãmaºinãmaºinãmaºinãmaºinã elegantã, aproape nouã, probabil
o marcã strãinã”. Automobilul reprezintã vehiculul cu care se
transportã spiritul dintr-o lume în alta. În cazul nostru, maºina
preia o serie dintre atributele cailor solari sau infernali. De altfel,
maºina în care urcã Damian este strãinã, aºadar, nu este un
vehicul obiºnuit al zilelor noastre. Curios este ºi faptul cã
aceastã maºinã dispare într-un mod misterios dupã ce
pasagerul coboarã.

Maºina cu care pleacã Eusebiu Damian este condusã de
un personaj foarte misterios, „un tânãr foarte brun, aproape
negru. Dacã l-aº fi întâlnit pe stradã n-aº fi crezut cã e român”.
Culoarea lui sugereazã invizibilul necunoscut, evocã întunericul
primordial din care s-au nãscut toate, nediferenþierea din care
se va forma viaþa. Sã nu uitãm cã zeiþele fertilitãþii au fost
reprezentate cu aceastã culoare, cãci pãmântul negru este
simbol al fertilitãþii ºi fecunditãþii, a forþei de regenerare. Tudor
Pamfilie vorbeºte despre o credinþã conform cãreia, când
Dumnezeu a creat lumea, „pãmântul a fost negru la început,
dupã cum tot negri au fost ºi întâii oameni”25, deoarece au fost
alcãtuiþi din pãmântul negru. În sprijinul afirmaþiei sale,
Romulus Vulcãnescu aduce ºi alte informaþii26, care susþin ideea
cã omul negru omul negru omul negru omul negru omul negru e prezent la începuturile vieþii, începuturi spre
care în mod simbolic se îndreaptã Damian în aceastã cãlãtorie
iniþiaticã. Un amãnunt ce sporeºte misterul acestui tânãr negru
este faptul cã este fiul Numãrului Doi, fapt care în plan mitic
aratã cã este arhetipul unei semidivinitãþi. I se spune MutulMutulMutulMutulMutul,
deoarece s-a nãscut gângav ºi a fost debil mintal pânã când l-
a cunoscut pe Ieronim, adicã pânã când prin teatru ºi anamnezã
i s-a arãtat puterea sacrã ºi i s-a deºteptat conºtiinþa
apartenenþei la divinitate. În prezent, deºi poate vorbi, el se
supune unui ritual al tãcerii pentru a-ºi pãstra puritatea
cãpãtatã. Refuzul de a vorbi este refuzul participãrii la timpul
istoric. TãcereaTãcereaTãcereaTãcereaTãcerea este preludiul ce deschide calea spre revelaþie,
cãtre sacralitate. Dumnezeu nu intrã decât în sufletele în care
gãseºte tãcere. Ritualul tãcerii aminteºte de ritualurile de iniþiere
din societãþile primitive, pe parcursul cãrora tinerii nu aveau
voie sã vorbeascã pentru a se lãsa pãtrunºi de vocea sacrului.
Mutul este, aºadar, cel care a trecut prin ritualul de iniþiere, care
a descoperit adevãrul, dar cãruia îi este imposibil sã-l transmitã,
fie datoritã unui blocaj fizic al cãilor vocale, fie cã refuzã, fie cã-
i este interzis. Oricare ar fi motivul, Mutul rãmâne un cunoscãtor
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al marilor mistere. El este mistagogul care îl conduce pe Damian
pe calea iniþierii.

Dar Damian nu pãtrunde marile taine, iniþierea ratându-se
datoritã unei teribile stãri de somn. Somnul Somnul Somnul Somnul Somnul (Hypnos) este
fratele vitreg al lui Thanatos, al morþii. Somnul, ignoranþa,
amnezia, captivitatea, beþia, sunt tot atâtea metafore care în
concepþia lui Mircea Eliade simbolizeazã moartea spiritualã.
Trezirea are în acest context o semnificaþie soteriologicã: „«a
nu dormi» nu înseamnã doar a triumfa asupra oboselii fizice,
ci mai ales a da dovadã de putere spiritualã. [...] A rãmâne treaz,
a fi pe deplin conºtient, vrea sã însemne a fi prezent în lumea
spiritului”27. Pentru a-ºi ajuta ucenicul sã rãmânã treaz, Mutul
îi oferã lui Damian cafea,cafea,cafea,cafea,cafea, bãuturã care te ajutã sã rãmâi
conºtient, cu mintea limpede pentru a face posibilã revelaþia.

Deºi iniþierea eºueazã, Damian este dornic de a cunoaºte
marile taine ºi aceastã dorinþã vine din interior, din inconºtientul
necontrolabil. În plan simbolic ea se manifestã printr-o sete
permanentã. SeteaSeteaSeteaSeteaSetea denotã aici dorinþa de anulare a condiþiei
umane ºi de renaºtere spiritualã prin dizolvare în apã. Pentru a-
ºi satisface setea de cunoaºtere, Damian pleacã ulterior într-o
cãlãtorie, alegând India, þarã în care miturile nu au fost uitate,
oamenii continuând sã trãiascã aºa cum i-au învãþat zeii. În
urma acestei cãlãtorii va publica volumul „India”, în care evocã
spiritualitatea indianã, vorbeºte despre sihaºtri ºi mãnãstiri.
Volumul rãmâne însã la un stadiu intermediar al cunoaºterii,
cãci pentru cei din planul profanului, bunãoarã pentru editorul
Ghiþã Horia, volumul este departe de a ilustra realiatea
contemporanã, iar pentru cei din planul sacru, adicã pentru
Pandele, volumul reprezintã o viziune diferitã de abordare a
lumii, aceea a unui bun scriitor, dar „atât de diferit de mine”.
Diferenþa vine din cele douã moduri distincte de a percepe
lumea ºi de a o judeca. Limitat în planul imaginaþiei sacre,
Damian se dovedeºte incapabil sã înþeleagã aventura
maestrului: „nu înþeleg ce s-a întâmplat în noaptea de Ajun”, îi
mãrturiseºte el lui Ieronim, deºi emoþia puternicã pe care o
trãise îl face sã conºtientizeze faptul cã a fost martorul unui
eveniment excepþional, al unei „experienþe incomprehensibile”.
Ca orice om modern, nu poate însã accepta cu certitudine ceva
ce contrazice legile lumii în care trãieºte. Întrebarea este de ce
scriitorul alege tocmai un astfel de personaj pentru a-l face
martor al insolitului? Nici omul primitiv n-a înþeles când a fost
pus în faþa evenimentelor excepþionale tot tâlcul acestora. El
le-a povestit, le-a transformat în mituri, lãsând în sarcina
generaþiilor urmãtoare decodificarea sensurilor. Aºadar, Damian
este cel ales pentru a i se arãta modelul, pe care el, ca scriitor,
va trebui sã-l transmitã celorlalþi spre a-i face sã înþeleagã calea
izbãvirii, cãci, aºa cum preciza Mircea Eliade, „nu numai misticii
vor cunoaºte izbãvirea, ci ºi omul de acþiune, cel ce rãmâne în
lume, cu condiþia sã fãptuiascã dupã modelul dezvãluit de
Krishna”28. Privit din aceastã perspectivã, Damian este mai
degrabã un personaj liant între cele douã lumi. El are acces la
amândouã ºi totuºi nu aparþine niciuneia. Este simbolul tuturor
celor care se cultivã în încercarea de a vedea adevãrul suprem,
dar cãrora le lipseºte scânteia divinã care sã-i aproprie de geniul
creator sau substanþa spiritualã comunã care sã facã posibilã
fuziunea cu sacrul. În labirintul evenimentelor Damian nu este
un ghid, ci doar un însoþitor puþin mai avansat al cititorilor.

Total diferit de celelalte personaje ale textului, EmanuelEmanuelEmanuelEmanuelEmanuel
Albini Albini Albini Albini Albini este omul modern, pe care comunismul îl îndoctrineazã
sã refuze sacrul ºi sã caute explicaþii ºtiinþifice pentru orice
fenomen. De aceea, în cele patru piese de teatru ale lui Anghel

D. Pandele el vede o instigare politicã la libertate, o libertate
imediatã, primejdioasã pentru regimul comunist. Înfãþiºarea
lui, „un bãrbat între douã vârste, cu pãrul rar, blond-spãlãcit,
lipit de craniu”, ca ºi numele Albini, derivat din latinescul alba,
însemnând zorii zilei, indicã un om raþional, adept al cunoaºterii
paradisiace, al luminii care împrãºtie misterul. Confruntarea
dintre el ºi Maestru este confruntarea dintre apolinic ºi
dionisiac. El este raþiunea limitatã, incapabilã de a vedea altceva
decât imagini reale, gândirea ce contemplã lumea detaliat,
refuzând total experienþele extatice ºi comunicarea cu
divinitatea. Prin intermediul sãu, pe lângã mitologia veche, în
text îºi face apariþia o a doua mitologie, aceea a „lumii moderne,
a tehnocraþiei – care depãºeºte cu mult cadrul strâmt al poliþiei
dintr-un stat totalitar, deci mitologia oamenilor înarmaþi cu
logicã ºi cu tot felul de instrumente”29. Veghind asupra liniºtii
lumii sale, anchetatorul Albini suferã de o permanentã insomnieinsomnieinsomnieinsomnieinsomnie,
stare ce sugereazã raþiunea veºnic treazã. Este un motiv de
mândrie nedisimulatã: „insomniile îmi îngãduie sã citesc cãrþi
pe care altminteri nici nu le-aº fi deschis”. Cunoaºte opera
maestrului, a citit despre gnostici, e capabil sã vadã similitudini
între personajele mitice ºi cele pe care le ancheteazã. Universul
sãu de cunoºtinþe este impresionant. Numai cã citeºte cu
conºtiinþa ateului, care cautã doar argumente care sã submineze
autoritatea sacrului. Uneori desacralizarea     se produce prin
explicarea fenomenelor într-o manierã voit vulgarã. De pildã,
Niculina este pentru el „o mare curvã”, „care ani de zile s-a
culcat cu cine a trebuit ºi cum s-a nimerit”. Alteori desacralizarea
se produce prin explicaþii obiective, prin dovezi palpabile ce au
rolul de a spulbera misterul din mintea celui copleºit de fapte
inexplicabile. Astfel se întâmplã în cazul lui Eusebiu Damian
care, dupã cãlãtoria întreprinsã cu sania împreunã cu Pandele,
Niculina ºi Laurian în Ajunul Crãciunului se trezeºte la spital ºi
nu-ºi aminteºte nimic din ceea ce s-a întâmplat în acea noapte.
Fusese gãsit a doua zi de dimineaþã, la vreo zece kilometri de
Casa de Odihnã, aºezat pe o buturugã, în zãpadã, în hainã ºi cu
capul gol, în timp ce paltonul, cãciula ºi cizmele se aflau alãturi,
la câþiva metri. Albini îl ancheteazã dorind sã afle ce s-a petrecut
dupã 11:30 noaptea, orã de la care nu mai putuserã fi
supravegheaþi, deoarece sania în care se gãseau, cea din
fruntea convoiului „s-a fãcut nevãzutã”. Damian îºi aminteºte
doar cã în apropiere de pãdure caii s-au speriat zdravãn ºi au
început sã alerge nebuneºte. Au fost orbiþi de o ninsoare deasã,
care s-a potolit imediat dupã intrarea în pãdure. Ajunºi la casa
pãdurarului, Pandele ºi-a amintit ce a vãzut în noaptea de 25
Decembrie 1938 ºi a plecat cu sania însoþit de Laurian ºi
Niculina, rugându-l pe Damian sã-i aºtepte. În aºteptarea lor,
regretând cã nu-i însoþise, Damian bea apã ºi adoarme în fotoliu.
Albini însã considerã cã povestea lui Damian este doar o invenþie
cu scopul de a-i pãcãli pe anchetatori: „aþi inventat ad-hoc
povestirea asta ca sã ascundeþi adevãrul; oricare ar fi el”.

Ca ºi-n naraþiunea „Pe strada Mântuleasa”, povestireapovestireapovestireapovestireapovestirea,
devine o formã de a camufla adevãrul, ascunzându-l sub forma
unor simboluri. Omului profan îi este imposibil sã le descifreze,
cãci el nu crede în existenþa unei alte realitãþi în afara celei pe
care o trãieºte. Albini se strãduieºte sã descifreze povestea
folosind propriile coduri, iar când nu va reuºi îºi va face
interlocutorul sã creadã cã totul a fost un vis, cãci nimic nu
este mai periculos pentru doctrina comunistã decât proliferarea
unor poveºti care ar putea susþine contrariul învãþãturii inocu-
late maselor. Astfel, Albini îi aduce lui Damian un album în care
îl pune sã recunoascã pãdurea Alunarului ºi casa pãdurarului.
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Deºi acesta are reþineri asupra pãdurii, deoarece imaginea o
surprinde vara, nu iarna, aºa cum o vãzuse el, asupra casei
pare sã nu aibã îndoieli. Dar când închide cartea constatã cã
vãzuse niºte fotografii din Bucovina, nu din apropierea Sibiului.
În plus, Albini îi spune cã în zona în care a fost gãsit nu existã
nicio pãdure, cãci pãdurea Alunarului fusese tãiatã în timpul
rãzboiului, în toamna anului 1941, la ordinul lui Antonescu. În
faþa atâtor evidenþe, Damian, omul care ar fi putut sã descifreze
misterul, se retrage simþindu-se ridicol: „Poate am visat [...]
Poate cã tot ce v-am povestit ieri dimineaþã le-am trãit în vis...”.
Perspectiva spre sacru îi este închisã definitiv. Misterul însã
continuã sã existe, cãci cititorul nu poate sã nu observe cã ºi
Albini este ºocat de faptul cã Damian a fost gãsit chiar în locul
în care se întindea pânã în 1941 pãdurea Alunarului, o pãdure
despre care era clar cã acesta nu avea de unde sã ºtie.
Remarcabil este faptul cã ºi raþionalul Albini este cel care, ajuns
în imposibilitatea de a mai explica logic, ºtiinþific faptele, ne
deschide calea unor raþionamente mistice.

Revenind la relatarea lui Eusebiu Damian, se poate observa
cã povestea acestuia ascunde în ea o mulþime de simboluri
care sugereazã o altã realitate în afara celei pe care Albini þine
sã o instituie. Personajele sunt cazate la o Casã de OdihnãCasã de OdihnãCasã de OdihnãCasã de OdihnãCasã de Odihnã,
casã ce îmbracã simbolismul grotei, reprezentând locul de
tranzit dintre douã etape ale vieþii. Casa se aflã într-un vechi
pavilion de vânãtoare, amintind de ritualurile de iniþiere ale
popoarelor primitive. Atrage atenþia ºi peisajul hibernal, feeric
în care se vor desfãºura evenimentele neobiºnuite. Zãpada
parcã îngropase acest loc de þarã ºi „cerul se limpezise pe
neaºteptate ºi ne orbea acum o luminã crudã, polarã”. ZãpadaZãpadaZãpadaZãpadaZãpada
este unul dintre fenomenele uraniene încãrcate de sacralitate.
Prin culoarea ei albã, imaculatã, prin strãlucire, aminteºte de

spaþiul paradisului, de puritatea acestuia. Spaþiul acesta din
jurul Sibiului este spaþiul în care se face trecerea spre tãrâmul
pur al sacrului, spre împãrãþia veºniciei. Prin rãceala ei, zãpada
poate sugera faptul cã aceastã împãrãþie începe dincolo de
moarte. Binecuvântatã de agricultori, zãpada asigurã însã
condiþiile prielnice recoltei viitoare. Aºadar, zãpada devine unul
dintre simbolurile care sugereazã continuitatea vieþii dincolo
de moarte, sau renaºterea spiritualã a Fiinþei dupã o perioadã
lungã de letargie în noroiul vieþii.

Am observat apoi cã saniasaniasaniasaniasania cu care se deplaseazã cei patru
este o sanie neobiºnuitã, cum „nu se mai vãd decât în filmele
de epocã”, mãrturiseºte Serdaru. Ea fusese construitã „în
toamna aceea dupã modelul sãniilor castelanilor unguri de pe
la 1840”. Este o sanie care face posibilã alunecarea spre trecut,
un mijloc de locomoþie cãtre alt timp ºi alt spaþiu. Sania este
trasã de niºte cai „fãrã pereche de frumoºi”. Trecând cu uºurinþã
de la un spaþiu la altul, calulcalulcalulcalulcalul este un arhetip cu un simbolism
universal, ce leagã contrariile, lumina ºi întunericul, viaþa ºi
moartea, într-o manifestare continuã. În textul eliadesc are o
evidentã funcþie psihopompã, devenind vehicul ºi cãlãuzã a
sufletelor în lumea de dincolo. Clarvãzãtor în noapte, el devine
simbolul animalului care-l însoþeºte pe om în cãutãrile sale
spirituale, cãci este cel care poate trece pragul misterului
inaccesibil raþiunii. Este simbolul intuiþiei care lumineazã calea
raþiunii ºi lãmureºte tainele. „Se poate aºadar spune cã el
reprezintã sublimarea instinctului ºi pe înþeleptul iniþiat”30. La
un moment dat, caii se sperie ºi încep sã alerge nebuneºte,
moment în care Albini precizeazã cã sania se face nevãzutã. ºi
totuºi, suprapunând spusele martorilor cu cele ale lui Damian,
momentul respectiv coincide cu intrarea în pãdure ºi cu o
ninsoare deasã ºi grea. NinsoareaNinsoareaNinsoareaNinsoareaNinsoarea este perdeaua albã de zãpadã
care desparte profanul de sacru ºi împiedicã vederea, adicã
pãtrunderea celor nepricepuþi în tãrâmul sacrului, aflat undeva
în preajmã, dar inaccesibil celor neiniþiaþi.

Pãdurea Pãdurea Pãdurea Pãdurea Pãdurea este un simbol ambivalent, reprezentând prin
întunericul ei misterul morþii ºi prin puterea de regenerare a
vegetaþiei simbolul renaºterii. Este un loc de tranzit între moarte
ºi viaþa veºnicã sau un loc al iniþierii, un inepuizabil rezervor de
viaþã ºi de cunoaºtere misterioasã. În mitologia greacã ºi
romanã pãdurea era chiar un lãcaº tainic al divinitãþii, fiecare
zeu avându-ºi pãdurea lui sacrã. ºi pentru budiºti pãdurea este
un sanctuar în a cãrui liniºte îºi aflã adãpost ºi odihnã zeii. De
aceea, asceþii se retrag în pãduri pentru a medita ºi a se contopi
cu zeii. Nu e greu de înþeles de ce cufundarea în adâncul pãdurii
a ajuns sã simbolizeze cufundarea în inconºtient. Acest

simbolism transpare ºi din povestea lui Pandele, începutã
în 1938 în pãdurea Alunarului, unde are o revelaþie ce-l face sã-
ºi descopere originea sacrã. Ulterior, tot aici gãseºte poarta
ieºirii din timpul istoric. Pãdurea e asociatã cu numele
Alunarului, alunul lunul lunul lunul lunul fiind considerat „simbol al rãbdãrii ºi
constanþei în dezvoltarea experienþei mistice, ale cãrei roade
se lasã aºteptate. Experienþa misticã a lui Pandele va începe în
1938, dar se va finaliza foarte târziu, abia în 1966. Nu doar anii
sunt simbolici, ci ºi momentul în care se produce revelaþia sau
trecerea într-o altã lume. Miezul nopþiiMiezul nopþiiMiezul nopþiiMiezul nopþiiMiezul nopþii este momentul în care
se încheie cele douãzeci ºi patru de ore ºi încep urmãtoarele,
fapt pentru care acesta devine un simbol al eternitãþii, al
triumfului asupra timpului. Este momentul despre care Novalis
spunea în „Imnuri cãtre noapte” cã se deschid „ochii fãrã
margini/ Pe care noaptea i-a deschis în noi. /Ei vãd mai departe/
Decât nenumãratele, palidele oºtiri de aºtri./ Fãrã sã aibã nevoie
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de luminã/ Ei strãpung adâncurile unui suflet...”. Întunericul
nopþii devine spaþiul ideal al germinãrii ideilor, al revenirii la
nedeterminat, când dispare orice formã a cunoaºterii distincte,
analitice, când inconºtientul transmite pulsaþii ale marelui
început, fãcând posibilã purificarea intelectului ºi a memoriei.
Este miezul nopþii de Ajun, când în credinþele celþilor, începe o
nouã zi ºi un nou an. Este solstiþiul de iarnã, moment în care
Eliade noteazã cã „cerul se întredeschide ºi se poate vedea
lumea de dincolo în care se poate dispãrea... Dacã cuiva i se
înfãþiºeazã aceastã vedenie miraculoasã, el iese din timp, iese
din spaþiu, va trãi o clipã ce þine o veºnicie”31.

Pe de altã parte, alunul este în simbolistica popoarelor
germanice ºi nordice un arbore al fertilitãþii, aluna reprezentând
oul cosmic, sâmburele vieþii, fructul înþelepciunii ºi al
cunoaºterii. Pãdurea Alunarului devine nu doar un loc al
regenerãrii spirituale, ci ºi al erosului, aici fiind conceput
Laurian Serdaru în urma iubirii lui Pandele cu frumoasa actriþã
care juca rolul lui Euridice. Alunul este ºi în concepþia românilor
un copac cu calitãþi miraculoase. Cu ajutorul nuielelor de alun
se alungã duhurile rele sau se detecteazã izvoarele ºi comorile,
simbol al descoperirii lucrurilor ascunse în noi. Pãdurea
Alunarului devine în acest fel un spaþiu sacru în care omul are
acces la începuturi, din care a fost alungatã orice urmã a rãului.
Nu întâmplãtor, aceastã pãdure nu mai existã, fiind tãiatã în
1941, în timpul rãzboiului, perioadã în care rãul se manifestã
plenar. Se zvonea cã fusese folositã pentru a face sicrie în care
sã fie repatriate trupurile celor morþi pe frontul din Rusia. Spaþiul
paradisiac dispare odatã cu eroii care luptã împotriva proliferãrii
rãului, devenind inaccesibil lumii noi, ai cãrei zori se deschid
sub lumina ateistã a comunismului. El se va revela numai celor
aleºi, capabili de transcendenþã, scriitorului Anghel D. Pandele,
lui Laurian Serdaru, Niculinei Niculaie ºi lui Eusebiu Damian.
Cel din urmã nu va dispãrea însã odatã cu închiderea acestui
spaþiu. El nu este îndeajuns de pregãtit pentru a-ºi asuma
integrarea definitivã. Va fi gãsit în dimineaþa urmãtoare în
pustietatea zãpezii, pe o buturugãbuturugãbuturugãbuturugãbuturugã, semnul care aminteºte de
mutilarea sacrului de cãtre omul contemporan.

Din nou se fac trimiteri la modul în care sacrul se camuflezã
în profan, continuând sã existe în paralel cu acesta, atâta vreme
cât existã obiectele care la început au aparþinut sacrului. Pus
sã identifice în fotografii pãdurea ºi casa pãdurarului, Damian
are un sentiment neobiºnuit: „Am simþit cum mi se accelereazã
bãtãile inimii, deºi la prima vedere n-aº putea spune cã o
recunoscusem”. Este acea emoþie pe care o simþi inconºtient
în momentul întâlnirii unui obiect pe care-l simþi capabil de a
ilustra ºi o altã realitate decât cea ilustratã ºi acest sentiment
vine de undeva din inconºtient, arãtându-ºi clar cã ceva undeva
în trecut te leagã afectiv de obiectul respectiv. Este modul de a
funcþiona al simbolului. Orice obiect poartã în sine o încãrcãturã
simbolicã ºi nu conteazã dacã este sau nu acelaºi cu cel de
odinioarã. Ideea o evidenþiazã chiar Albini involuntar: „V-am
arãtat alte fotografii, ca sã vã convingeþi cât de uºor se pot
confunda pãdurile ºi casele pãdurarilor”.

Conotaþii mitice pot fi atribuite ºi casei pãduraruluicasei pãduraruluicasei pãduraruluicasei pãduraruluicasei pãdurarului. Casa
aminteºte de locuinþa Pãduroiului, fãpturã miticã româneascã
ce penduleazã între geniu ºi semidivinitate a pãdurii, locuinþã
pe care o descrie Romulus Vulcãnescu: „Locuinþa lui e în fundul
unei pãduri în care lumina soarelui nu pãtrunde ziua ºi nici
lumina lunii noaptea”32. Întâlnirea cu Pãduroiul se sfârºeºte
rãu, cãci acesta fie omoarã, fie poceºte pe cel care-l întâlneºte,
prin pocire înþelegându-se o scrântire a minþii sau o betejealã
a corpului. Ajuns în aceastã casã, Damian va suferi o amnezie

inexplicabilã, iar ceilalþi trei prieteni ai sãi dispar definitiv. Dar
Pãdurarul este o imagine ce se obnubileazã datoritã intervertirii
mai multor mituri. El este un personaj absent, însã îi
ademeneºte pe cei rãtãciþi în spaþiul sãu, pregãtindu-le o cinã
deosebitã. Pãdurarul binevoitor poate fi de astã datã asociat
cu Pan din mitologia greacã sau cu Pãunaºul Codrilor, o
semidivinitate silvanicã întâlnitã în folclorul românesc. „Pentru
el pãdurea e sfântã ºi trebuie menþinutã în conºtiinþa oamenilor
sfinþenia ei”33. Este întruchiparea ideii cã între om ºi plante
existã o relaþie cosubstanþialã datoritã destinului comun - ºi
omul ºi arborii se nasc, mor ºi se renasc.

Dincolo de aceste explicaþii pluteºte totuºi o întrebare
cutremurãtoare: ce s-a întâmplat cu Anghel D. Pandele? A
murit? Pentru raþionalul Albini, nu existã moarte atâta vreme
cât nu se gãseºte trupul celor dispãruþi, pentru cã moartea
este un fenomen pur fizic, aºa cum trupul este o realitate fizicã
imposibil de suprimat. ºi cum dincolo de lumea realã este
imposibil sã existe altceva, soluþiile pentru dispariþia lui Pandele
nu pot fi decât: moartea, trupurile nefiind gãsite datoritã zãpezii;
supravieþuirea ca amnezic în urma vreunui ºoc; fuga peste
graniþã sau retragerea incognito într-un orãºel de provincie,
având în vedere cã Laurian ºi Niculina stãpânesc arta deghizãrii
teatrale. Explicaþiile sale nu sunt însã satisfãcãtoare. Astfel,
supoziþia asupra morþii este spulberatã de faptul cã, în ciuda
zãpezii, sunt totuºi trei trupuri ºi nici unul nu a fost gãsit. În
plus, carabina, sania ºi caii cu care au plecat cei trei sunt gãsite
a doua zi pe searã în grajdul Casei de Odihnã, „dar nimeni nu a
ºtiut cum au ajuns acolo, cine le-a adus”. Ideea cã cei trei ar
trãi, fiind plecaþi în altã parte se spulberã datoritã faptului cã
este improbabil ca aceºtia sã fi plecat abandonându-l pe
Eusebiu Damian noaptea în zãpadã, încât acesta a suferit
degerãturi în urma cãrora a trebuit sã fie spitalizat. În ceea ce
priveºte fuga lor peste graniþã sau ascunderea identitãþii în
vreun orãºel de provincie, Damian nu înþelege de ce aceºtia ar
fi fãcut un astfel de lucru, când maestrul se bucura de respectul
tuturor contemporanilor, ba mai mult se aºtepta ca pânã în
toamnã sã-i fie conferit Premiul Nobel. Cade inclusiv varianta
unei posibile amnezii, cãci securitatea întreprinde cercetãri ºi
maestrul nu este gãsit nicãieri. De altfel, nici specialiºtii de
peste hotare, cei care ºtiu sã citeascã simbolurile din scrierile
lui Pandele, nu sunt de acord cu varianta amneziei, cãci ei
înþeleg cã maestrul a gãsit poarta de trecere într-o altã
dimensiune spaþio-temporalã, unde eternitatea îºi întinde
stãpânirea.
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aceasta constând practic magia textului fantastic. El incitã
cititorul, obligâdu-l sã-ºi revizuiascã perspectiva asupra lumii
ºi sã accepte existenþa misterului în viaþa sa, existenþa unor
fiinþe purtãtoare de semne. Aventura personajelor te aruncã
într-un spaþiu necunoscut, obligându-te sã recunoºti cã în
acest univers pot exista lumi paralele, cã dincolo de noi existã
un spaþiu nevãzut coordonat de alte legi ale timpului ºi cã
omul deþine acele resurse interioare necesare pentru a face
saltul cãtre aceste lumi.

Note:
¹ Florina Rogalski, Evoluþia fantasticului. Aspecte ale genului în

proza lui Mircea Eliade, Bucureºti, Corint, 2007, p. 186.
² Eugen Simion, Mircea Eliade, spirit al amplitudinii, Bucureºti,

Ed. Demiurg, 1995, p. 222-226.
³ Mircea Eliade, Încercarea labirintului, Bucureºti, Humanitas, 2007,

p. 53.
4 Ivan Evseev, Dicþionar de simboluri ºi arhetipuri culturale,

Timiºoara, Ed. Amarcord, 2001, p. 187.
5 Mircea Eliade, Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, II, Bucureºti,

Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1986, p. 368.
6 Ivan Evseev, op. cit., p. 197.
7 Pierre Grimal, Dicþionar de mitologie greacã ºi romanã, Bucureºti,

Editura Saeculum, 2003, p. 147.
8 J. Chevalier ºi A. Gheerbrant, Dicþionar de simboluri, vol I-III,

Bucureºti, Ed. Artemis,1995, III, p. 346.
9 Romulus Vulcãnescu, Mitologie românã, Bucureºti, Ed. Academiei

R.S.R., 1987, p. 329.
10 Ibidem, p. 400.
¹¹ J. Chevalier ºi A. Gheerbrant, op. cit., III, p. 263.
¹² Mircea Eliade, Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, II, p. 371.
¹³ Referindu-se la teatrul lui Eugen Ionescu, Mircea Eliade aprecia

cã: „Fiecare dintre piesele lui dezvãluie un mister imaginar care provine
în aceeaºi mãsurã, din structurile lumii onirice ºi din simbolismul
mitologiilor”. (Încercarea labirintului, p. 98.)

14 Mircea Eliade, Încercarea labirintului, p. 161.
15 Romulus Vulcãnescu, op. cit., p. 260.
16 J. Chevalier ºi A. Gheerbrant, op. cit., III, p. 73.
17 Cristian Ionescu, Dicþionar de onomasticã, Bucureºti, Editura

Elion, 2004, p. 148.
18 Mircea Eliade, Solilocvii, Bucureºti, Humanitas, 1991, p. 49.
19 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureºti, Univers, 1978, p.

109.
20 Ivan Evseev, op. cit., p. 67.
²¹ Mircea Eliade, Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, I, p. 373.
²² Ibidem, II, p. 360.
²³ Ibidem, p. 363.
24 Ibidem, p. 326.
25 Tudor Pamfile, Pãmântul dupã credinþele poporului român,

Bucureºti, Cultura Naþionalã, 1924, p. 5.
26 Se susþine faptul cã cercetãrile antropogenetice au arãtat cã primii

oameni au fost negri ºi rasa umanã s-a format în Africa, apoi s-a migrat
spre Europa, unde condiþiile pedoclimaterice au produs modificãri ce
au dus la apariþia oamenilor albi. Ba chiar se afirmã cã: „Pe teritoriul
României, în sãpãturile arheologice efectuate de Gh. Cantacuzino, au
fost descoperite în necropola neoliticã de la Cernica schelete de
negroizi.” Chipuri de negroizi apar inclusiv în heraldicã, în unele steme
atribuite þãrilor române. (Romulus Vulcãnescu, op. cit., p. 441.)

27 Mircea Eliade, Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, II, p. 371.
28 Mircea Eliade, Încercarea labirintului, p. 164.
29 Ibidem, p. 177.
30 J. Chevalier ºi A. Gheerbrant, op. cit., I, p. 228.
³¹ Mircea Eliade, Încercarea labirintului, p. 169.
³² Romulus Vulcãnescu, op. cit., p. 490.
³³ Ibidem, p. 492.
34 Mircea Eliade, Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, II, p. 291.

Finalul este ambiguu atâta vreme cât nicio variantã nu este
satisfãcãtoare, iar ultima este imposibil de demonstrat. Nici
Ieronim nu ºtie sã spunã ce s-a întâmplat cu maestrul. Misterul
sporeºte ºi mai mult în momentul în care, dupã aniversarea
cãsãtoriei, Damian primeºte un buchet de 19 trandafiri însoþit
de un bilet pe care se aflã o replicã inconfundabilã: „As always,
A. D. P. Remember, Niculina - Laurian”. Acest buchet va con-
tinua sã aparã misterios an de an la fiecare aniversare a cãsãtoriei
celor doi. Sã nu uitãm cã maestrul promisese cã va fi prezent la
cãsãtoria lor ºi chiar le va fi naº, adicã pãrinte spiritual, cum era
ºi pentru Laurian ºi Niculina, cãrora le trimite acelaºi buchet de
19 trandafiri la cãsãtoria lor undeva la începutul romanului.
Adãugãm faptul cã la nuntã au fost 16 persoane ºi, dacã cei
trei, Pandele, Niculina ºi Laurian au fost prezenþi nevãzuþi, aºa
cum lasã sã se întrevadã gestul lor de a trimite buchetul de
trandafiri, atunci au fost practic 19. Buchetul este ºi semnul
unitãþii spirituale, dar ºi semnul cã aceºtia nu au murit. Cei trei,
numãr magic, continuã sã trãiascã într-o lume paralelã cu a
noastrã, o lume invizibilã nouã. Buchetul reprezintã simbolic
semnul pe care Iisus l-a dat ucenicilor sãi dupã moarte, arãtând
cã de fapt moartea nu înseamnã o dispariþie definitivã, ci o
continuare a existenþei într-o altã dimensiune. Trandafirii devin
un remember, fiind un mod de a transmite mesaje dincolo de
spaþiu ºi de timp. Mesajul esenþial al celor 19 trandafiri este
concentrat de Anghel D. Pandele în formula „As always”, care
transmite faptul cã fiinþa este eternã. Fie cã cel dispãrut va
renaºte, fie cã cel prezent va descoperi calea cãtre dincolo,
undeva se vor reîntâlni. Viaþa este ciclicã ºi fãrã de sfârºit.
Adãugãm la aceste consideraþii un fragment dintr-o carte sfântã
atât de cunoscutã lui Eliade, „Corpus Hermeticum”, fragment
care lumineazã ºi mai bine relaþia dintre maestrul Pandele ºi
secretarul sãu Eusebiu Damian: „Hermes îi relateazã discipolului
sãu, Tat, o experienþã extaticã în urma cãreia el intrã într-un
«trup nemuritor» ºi Tat reuºeºte sã-i urmeze exemplul”34.
Aºadar, povestea lui Damian conþine în sine cifrul unei iniþieri
de tip hermeneutic: un maestru reveleazã discipolului taina
sacrã ºi simplul fapt de a o înþelege ºi asimila echivaleazã cu o
iniþiere, care, odatã fãcutã, asigurã calea mântuirii.

Finalul rãmâne deschis, putându-se face multiple speculaþii.
Va relua oare Eusebiu Damian povestea lui Pandele, având în
vedere cã acum suferã de o teribilã amnezie asupra nopþii de
25 Decembrie 1966, aºa cum la începutul romanului se
întâmpla cu maestrul sãu? Adãugãm la aceasta faptul cã în
februarie 1969 se va muta în casa din strada Fântânelor. Va
descoperi aici acel eveniment traumatic care i-a produs aceastã
amnezie? Care vor fi iniþiaþii care îl vor conduce spre marea
revelaþie ºi cum îi va descoperi? În ultimul capitol se sugereazã
o astfel de posibilitate. Rãmas treaz în noaptea de 10 spre 11
aprilie, noaptea aniversãrii cãsãtoriei sale, Damian aude soneria
care vesteºte apariþia buchetului, iese în grabã ºi vede un tânãr
de 16-17 ani traversând strada. Tânãrul însã mãrturiseºte cã
nu el a adus buchetul ºi mãrturisirea sa pare credibilã, cãci
„numai de trandafiri nu am chef. Azi mã prezint la examen ºi am
trac...”. Dar ciudat lucru, examenul examenul examenul examenul examenul constã într-o traducere în
francezã a noþiunii de libertate absolutã. În mod simbolic putem
înþelege cã tânãrul acesta îºi finalizeazã iniþierea, devenind
capabil sã traducã în limbaj uman un cod sacru, strãin, astfel
încât va avea capacitatea de a conduce la rândul sãu pe calea
iniþierii pe noul debutant, Eusebiu Damian.

Cât de viabile sunt aceste supoziþii nu se poate spune, în



62 SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

problemele României în epoca conflagraþiei mondiale din 1939-
1945 - premise, desfãºurare, deznodãmânt, consecinþe. Epoca
a fost, nu mai trebuie dovedit, în totului tot, nefastã, iar
personalitãþile care au populat-o – de excepþie, emblematice
pentru oricare dintre domeniile pe care le-am lua în seamã
(politicã ºi diplomaþie, conducere militarã, ºtiinþã, artã, ziaristicã
etc.). La ordinea zilei se instalase, groaznic ºi copleºitor,
RÃZBOIUL, unul global ºi total, cu problemele lui mari ºi grave.
În context, natural, pentru omul de creaþie din diverse domenii
opinia ce-ºi forma coincidea cu realitatea cotidianã, ºi anume cã
existenþa lui se afla în dependenþã de teroarea istoriei. Strãlucitul
Mircea Eliade, el însuºi autorul formulei, este prezent în paginile
acestui capitol cu o intervenþie ce atestã implicarea lui în
desfãºurarea evenimentelor (Rãzboiul Sfânt al României în
Rãsãrit, 1941-1944). De altfel, unul dintre colegii sãi de
generaþie, reputatul jurist ºi diplomat Mihai Antonescu,
vicepreºedinte al guvernului României din 1941-1944 ºi titular
al Externelor, a lãsat în notele sale inedite din 30 septembrie
1943 aceastã constatare senzaþionalã prin forþa gândului ºi a
adevãrului surprins pentru toþi contemporanii sãi:

„Noi am fost copiii rãzboiului ºi nu ai pãcii (subl. ns.)”.
Studiul documentelor, continuând cercetãrile noastre

anterioare, relevã cã, în anii guvernãrii sale ºi ai campaniei din
Rãsãrit (22 iunie 1941 – 23 august 1944), Ion Antonescu a avut
în vedere – pe linia obiectivelor trasate Serviciului Istoric al
Marelui Stat Major – finalizarea a douã proiecte majore:

1 – Istoricul campaniei din 1916-1919 (din care se realizaserã
deja volumele I-III, celelalte trei fiind în lucru ori în stadiu de
plan);

2 – Istoricul campaniei din Est declanºatã la 22 iunie 1941.
 Potrivit directivelor Mareºalului, în 1942-1943 s-a

impulsionat redactarea volumului IV din Istoricul campaniei din
1916-1919, iar, în octombrie 1942, a debutat Istoricul campaniei
din Est. S-a avut în vedere ca „prima redactare” sã se încheie la
31 decembrie 1942, urmând a fi definitivatã în ianuarie 1943.
Ulterior, în ianuarie 1944, s-a raportat „redactarea definitivã” a
volumului România ºi expansiunea ruseascã – Armata Românã
în rãzboiul contra bolºevismului. De reþinut cã, în raport cu obiec-
tivele istoriografice asumate, s-au adunat ºi repertoriat arhivele
centrale, pe deplin dezorganizate dupã ce ocupantul sovietic a
capturat (septembrie 1944 – mai 1945) pur ºi simplu drept ...
pradã de rãzboi, fondurile militare, politico-diplomatice ºi
economice.

În situaþia în care Ion Antonescu a dispus ca, dupã modelul
primului rãzboi mondial, la sfârºitul ostilitãþilor din Est – de al
cãrui succes Mareºalul nu se îndoia – sã se prezinte ºi Istoricul
campaniei contra URSS, a fost natural ca oamenii Cabinetului
Militar, din subordinea Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, sã
procedeze la sistematizarea fondurilor pe mãsura constituirii

De-a lungul anilor, cercetãrile noastre în bibliotecile ºi arhivele
române ºi strãine (SUA, Marea Britanie, Federaþia Rusã, Germania
ºi Franþa) pe tema rolului ºi locului României în derularea
conflagraþiei mondiale din 1939-1945 s-au concretizat, cum era
ºi firesc, în descoperirea unor extrem de bogate ºi interesante
materiale, în cea mai mare parte deja valorificate (cf. Gh. Buzatu,
Gh. I. Florescu, Al doilea rãzboi mondial ºi România. O
bibliografie, Iaºi, Editura Academiei, 1981; Gh. Buzatu, ed.,
Titulescu ºi strategia pãcii, Iaºi, Editura Junimea, 1982; idem,
Din istoria secretã a celui de-al doilea rãzboi mondial, I-II,
Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 1988-1995; idem, ed.,
Mareºalul Antonescu în faþa istoriei, vols. I-IX, Iaºi – Bucureºti,
1990-2006; idem, România cu ºi fãrã Antonescu, Iaºi, Editura
Moldova, 1991; idem, Românii în arhivele Americii, I, Iaºi, Editura
Moldova, 1992; idem, Românii în arhivele Kremlinului, Bucureºti,
Editura Univers Enciclopedic, 1996; Gh. Buzatu, Dana Beldiman,
23 august 1939-1944: România ºi proba bumerangului,
Bucureºti, Editura Mica Valahie, 2003; Gh. Buzatu, Hitler, Stalin,
Antonescu, I-III, Ploieºti – R. Vâlcea – Iaºi, 2005-2008; Gh.
Buzatu, Corneliu Bichineþ, eds., Arhive secrete, secretele arhivelor,
I-II, Bucureºti, Editura Mica Valahie, 2005; Gh. Buzatu ºi
colaboratori, eds., Jurnalul Mareºalului Ion Antonescu, I, 1940-
1941, Iaºi, Editura Demiurg, 2008 º.a.). Documentele depistate
ne-an fost de cel mai mare folos în realizarea unor studii,
monografii ºi sinteze (vezi, mai ales, contribuþiile noastre la
Tratatul Academiei Istoria Românilor, vols. VIII/2003) ºi IX/2008;
Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX. 1918-
1948, Bucureºti, Editura Paideia, 1999; Gh. Buzatu, România ºi
Marile Puteri. 1939-1947, Bucureºti, Editura Enciclopedicã,
2003; idem, A History of Romanian Oil, I-II, Bucureºti, Editura
Mica Valahie, 2004-2006; idem, România sub Imperiul Haosului.
1939-1945, Bucureºti, RAO, 2007).

În cursul investigaþiilor, am descoperit, dupã cum era ºi firesc,
un volum impresionant de corespondenþã schimbatã între
personalitãþi române sau strãine ale veacului XX. În mod concret,
fãrã nici o exagerare, am avut ºansa de-a parcurge zeci ºi sute de
mesaje trimise/primite de cãtre majoritatea „actorilor”, mari sau
mici, ai secolului trecut, începând, sã spunem, cu liderii Marilor
Puteri care s-au confruntat pentru supremaþia mondialã ori
europeanã (Charles de Gaulle, Winston S. Churchill, Adolf Hitler,
Benito Mussolini, I. V. Stalin, F. D. Roosevelt º.a.) ºi continuând
cu strãluciþi diplomaþi (N. Titulescu, Grigore Gafencu, A. Eden, V.
M. Molotov), militari (Erich von Manstein), iluºtri oameni de litere
ºi istorici (N. Iorga, Mircea Eliade, Liviu Rebreanu), artiºti, miniºtri,
academicieni ºi profesori etc. Lista este, evident, departe de-a fi
fost epuizatã.

Dupã cum rezultã din titlu, „probele epistolare” pe care
le avem (prioritar) în atenþie privesc un anume segment al istoriei
secolului XX ºi, în chip exclusiv, societatea româneascã,

PROBE EPISTOLARE ALE UNOR ACTORI
ªI VICTIME SUB TEROAREA ISTORIEI

Gheorghe BuzatuGheorghe BuzatuGheorghe BuzatuGheorghe BuzatuGheorghe Buzatu

studiu
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lor. La fel au stat lucrurile ºi la nivelul Preºedinþiei Consiliului de
Miniºtri, al Cabinetului Civil al lui Mihai Antonescu, iar, în sistem,
în privinþa catalogãrii extrem de bogatei corespondenþe primitã/
expediatã de Ion Antonescu în rãstimpul 5 septembrie 1940 –
23 august 1944. Numai aºa a devenit posibilã cercetarea noastrã
sub acest unghi, marcat pânã acum de unele contribuþii.

Pentru cercetarea fondului de corespondenþã se dovedesc
de cel mai mare folos instrumentele de lucru pregãtite de creatorii
lui, aºa precum listele de personalitãþi ºi, în mod special, dosarul
Tabele de demnitarii, personalitãþile, autoritãþile, societãþile ºi
persoanele care au felicitat prin scrisori ºi telegrame pe Dl. Mareºal
Ion Antonescu, cu ocazia Sãrbãtorilor Crãciunului 1942 ºi Anului
Nou 1943. Mihai Antonescu, la rândul lui, s-a preocupat de
sistematizarea propriei colecþii de scrisori, arhivatã separat. În
ambele cazuri, ale lui Ion ºi Mihai Antonescu, predominã în
corespondenþã telegramele ºi scrisorile de felicitare, dar ºi cãrþile
de vizitã sau memoriile, Mareºalul bucurându-se, evident, de o
preferinþã copleºitoare. Fapt semnificativ, nici unul, nici altul nu
ºi-au dispreþuit expeditorii, dimpotrivã, aceºtia s-au bucurat de
atenþia liderilor regimului, care, de multe ori, ºi-au formulat
replicile direct pe textele originale sosite. Corespondenþa
pãstratã, dupã cum am dovedit nu demult, ascunde informaþii
preþioase referitoare la un eveniment sau despre o persoanã sau
ne ajutã sã surprindem stãrii emotive individuale ori veritabile
curente de opinie, imposibil de cunoscut din alte surse. Situaþia
este identicã ºi în privinþa perceperii naturii raporturilor stabilite
între diversele personalitãþi. Sintetizând, pãtrundem aievea
într-un laborator, în care descoperim lumini ºi umbre, unele
presupuse, altele pe deplin nebãnuite, dar care, în totalitatea lor,
ne oferã elemente absolut necesare procesului de reconstituire
a trecutului aºa cum a fost, dupã expresia fericitã a inegalabilului
N. Iorga.

Propunând o abordare tematicã a fondului de corespon-
denþã, desprindem urmãtoarele compartimente specifice:

- Telegrame ºi scrisori primite în septembrie 1940, cu prilejul
investirii lui Antonescu ca ºef de guvern ºi Conducãtor al Statului,
la 5 septembrie 1940 generalii Petre Dumitrescu, Virgil Economu
ºi Mihai Ionescu devansându-ºi cu puþine ore ºi zile colegii de
breaslã – generalii N. Petala, Alexe Anastasiu, D. Popiºteanu, M.
Racoviþã, Florea Þenescu, D. Sturdza, I. Stoicescu, N.
Samsonovici, N. Macici, Gh. Stavrescu, Arthur Vãitoianu, M.
Manafu, amiralul Dan Zaharia, comandorul Gh. Jienescu, precum
ºi de colonelul... Nicolae Ceauºescu (?!) din Cãlãraºi. Dintre civili,
Antonescu a fost salutat la formarea guvernului de Sextil
Puºcariu, Elvira Popescu, d-ra Silvia Mareºal Averescu, Nadia I.
G. Duca, C. Buºilã, arhitectul A. Iotzu, I. Agârbiceanu, D.
Mociorniþa, M. Jora, Ionel Perlea, dr. C. Angelescu, Gh. Dobrovici,
I. Gãvãnescul, Anibal Teodorescu, D. Iov, Titus Czerkawski º.a.;

- Corespondenþa receptatã în decembrie 1941, la 1 ºi 7
ianuarie 1941;

- Un dosar special a adunat Scrisori ºi telegrame primite de
Dl. Mareºal Ion Antonescu la începutul rãzboiului (22 iunie
1941);

- Un alt dosar cuprinde Scrisori ºi telegrame primite de Dl.
General Ion Antonescu cu ocazia eliberãrii Basarabiei ºi Bucovinei
- 1941;

- Au urmat, tot în 1941, decorarea lui Ion Antonescu de cãtre
Adolf Hitler ºi înãlþarea sa la gradul de Mareºal al României, un
an de guvernare (septembrie 1941) ºi cucerirea Odessei;

- Mesajele receptate de Crãciun 1941, 1 ºi 7 ianuarie 1942,

Paºte 1942, ziua de naºtere a Mareºalului (iunie 1942);
- Mesajele pentru Crãciun 1942, 1 ºi 7 ianuarie 1943, Paºte

1943 ºi aniversarea zilei de naºtere (iunie 1943);
- Mesajele primite de Crãciun 1943, 1 ºi 7 ianuarie 1944,

Paºte 1944 ºi aniversarea a 62 de ani (iunie 1944);
- Un loc distinct îl ocupã corespondenþa Mareºalului cu liderii

politici ºi militari strãini, în primul rând cu cei germani (Adolf
Hitler, Rudolf Hess, Hermann Goering, Joachim von Ribbentrop,
Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Karl Doenitz º.a.). Sã reþinem, în con-
text, cã, la 6 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu, în
calitatea-i de preºedinte al Consiliului de Miniºtri, a adresat cu
prioritate mesaje lui Adolf Hitler ºi Benito Mussolini, exprimându-le
-mãrturia credincioasã” faþã de popoarele german ºi, respectiv,
italian. Führerul ºi Ducele au fãcut cunoscute rãspunsurile lor în
ziua de 8 septembrie 1940.

Deopotrivã cu fondul de corespondenþã, colaboratorii
Mareºalului din cadrul Cabinetului Militar au inventariat cu
precizie toate decretele-legi semnate de Antonescu, toate
cuvântãrile ºi rezoluþiile sale; nu mai puþin, dispunem ºi de un
„inventar” complet al tuturor reuniunilor guvernului din
septembrie 1940 ºi pânã la 21 iulie 1944. Revenind la fondul de
corespondenþã, se impune constatarea cã, în general, el a fost
ignorat de specialiºti, cu toate cã, aºa cum spuneam, graþie
documentelor respective, se pot desluºi interesante mistere ale
anilor 1940-1944, dar, în primul rând, se poate stabili gradul de
apropiere ºi de colaborare între expeditori ºi, respectiv,
destinatari, iar unele mesaje au avut un rol bine stabilit în
proiectarea unor operaþiuni militare ori în luarea unor decizii
militare ºi politico-diplomatice. A se vedea, în aceastã privinþã,
mesajele trimise/primite de Ion Antonescu de la: Adolf Hitler;
Hermann Goering; Wilhelm Keitel; Joachim von Ribbentrop;
marele amiral Doenitz; „Ducele” Benito Mussolini; Papa Pius XII;
Victor Emanuel III, regele Italiei ºi Albaniei ºi împãrat al Etiopiei,
Ismet Inonu, preºedintele Turciei, Ante Pavelici, poglavnikul
Croaþiei, Risto Ryti, preºedintele Finlandei, D. Bojilov, premierul
bulgar, generalul Carmona, preºedintele Portugaliei, Josef Tiso,
preºedintele Slovaciei, F. von Papen, ambasadorul german la
Ankara, Suphi TANICiöer, ministrul Turciei la Bucureºti, Vojtech
Tuka, premierul slovac, feldmareºalul Manstein ºi, desigur, regele
Mihai I ºi Regina-Mamã Elena; dar ºi de la Mareºalul C. Prezan,
arhiducesa Ileana, Ion Mihalache, Nichifor Crainic, dr. N. Lupu,
Gh. I. Brãtianu, Pamfil ªeicaru; foºtii premieri ai României - Arthur
Vãitoianu, Barbu ªtirbey, Gh. Tãtãrescu, I. Gigurtu, Al. Vaida-
Voievod, C. Argetoianu ºi G. G. Mironescu; Liviu Rebreanu, I. Al.
Brãtescu-Voineºti, I. Agârbiceanu, profesorii I. Simionescu, Ion
Petrovici, D. Caracostea, Th. Capidan, George Murnu, Al. Marcu,
C. C. Giurescu, C. Kiriþescu, I. Gãvãnescul, Anibal Teodorescu,
Mircea Vulcãnescu, Constantin Moisil, N. Bãnescu, I. D.
ªtefãnescu, arhitectul H. Clejan, dr. W. Filderman ºi Al. I. Zissu,
M. David, rectorul Universitãþii din Iaºi, Iuliu Haþieganu, rectorul
Universitãþii din Sibiu-Cluj, Traian Sãvulescu, Sextil Puºcariu, C.
Rãdulescu-Motru, D. Gusti, ªtefan Meteº, Sabin Manuilã, A. C.
Cuza ºi Horia Hulubei, rectorul Universitãþii din Bucureºti; N. I.
Herescu, preºedintele Societãþii Scriitorilor Români; generalul
R. Rosetti, Patriarhul Nicodim; Eugen Cristescu, directorul
Serviciului Special de Informaþii, avocat Vasile Ionescu, directorul
Societãþii de Radiodifuziune, Ionel Perlea, D. Cuclin, Elvira
Popescu, Monica Lovinescu, I. Vinea, George Vraca, Aurel
Maican ºi D. Iov, Pan Halippa, ing. D. Leonida, D. D. Negel, Octav
Ullea ºi I. Th. Florescu, Barbu Theodorescu, istoricul Al. Boldur,
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diplomaþii noºtri în strãinãtate sau cei strãini acreditaþi la
Bucureºti (Manfred von Killinger, F. M. Gunther, Renato Bova
Scoppa, nunþiul papal Andrea Cassulo º.a.). Fapt cu totul rel-
evant, nu lipsesc din arhive (dimpotrivã, abundã) mesajele de
felicitare ºi încurajare de la: feldmareºalul Mannerheim ºi G.
Enescu, de la Carl Clodius ºi H. Neubacher, feldmareºalul List,
generalii Gerstenberg ºi Hauffe, László de Nagy, ministrul Ungariei
la Bucureºti, generalii C. Pantazi, E. Zwiedenek, Gh. Jienescu, C.
Sãnãtescu ºi C. Z. Vasiliu, Gh. Cuza, diplomaþii Gh. Davidescu, V.
Cãdere, G. I. Duca ºi V. Stoica, prof. Mircea Djuvara, D. Iov,
industriaºii N. Malaxa ºi D. Mociorniþa, C. Buºilã, Gh. M. Dobrovici,
Gh. Leon, D. R. Ioaniþescu, mitropoliþii Irineu al Moldovei ºi
Nicolae al Ardealului, Al. Tzigara-Samurcaº, Ionel Perlea, I.
Agârbiceanu, Elvira Popescu, Nadia I. G. Duca, soþia fostului
premier, Titus Czerkawski, fost senator la Bucureºti ºi refugiat
polonez, Napoleon Creþu, dar ºi oameni simpli, precum Petrache
Lupu din Maglavit; dupã cum n-au lipsit nici ameninþãri ºi
blesteme, de la... „unul din cei mulþi”, „R. Aurelian, zidul
României”, „un grup de buni români”, „Comitetul de vigilenþã”
sau generalul Vasilescu Petru.

Pentru a ne forma o imagine fidelã, vom preciza cã, la 7
ianuarie 1944, slujbaºii Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri au
clasat corespondenþa Conducãtorului Statului potrivit „surselor”,
marcând expeditorii, mai precis: 1 – Scrisoarea comunã a
membrilor guvernului (20); 2 – miniºtrii în funcþie (3); 3 –
subsecretarii de stat (6); 4 – foºtii miniºtri (17); 5 – secretarii-
generali (7); 6 – foºtii secretari-generali (1); 7 – guvernatorii
provinciilor istorice (2); 8 – Legaþiile României (14); 9 –
personalitãþi care au semnat în Cartea de aur, deschisã între 1 ºi
7 ianuarie 1944 (52); 10 – telegrame de la diverse personalitãþi
(19); 11 – membrii clerului (43); 12 – comandamentele armatei,
diverse unitãþi etc. (57); 13 - ºcoli ºi cãmine culturale (12); 14 -
prefecþii judeþelor (25); 15 – primãrii (67); 16 – societãþi culturale,
asociaþii etc. (84); 17 – diverse persoane (547).

Dintre mesajele expediate în 1940-1944 lui Antonescu,
reþinem câteva, unele în mãsurã sã ne îngãduie degajarea unor
„modele” ori a unor concluzii:

- „...În faþa Dumnezeului care ocroteºte popoarele ºi oamenii
dupã meritele lor, ne închinãm gândul nostru de credinþã în
Neam ºi în dreptate, cu urarea pentru Domnia Voastrã ca ocrotirea
de totdeauna sã vã vegheze rãspunderea în împrejurãrile de azi,
ca ºi în 1940, pentru ca Þara sã-ºi urmeze drum de destin, care
sã-i asigure veºnicia, onoarea ºi pãmânturile” (semnatari - toþi
membri ai guvernului, inclusiv Mihai Antonescu, Ion Petrovici,
Mircea Vulcãnescu, generalii C. Pantazi ºi Ilie ªteflea, cu toþii
victime ale loviturii de statvictime ale loviturii de statvictime ale loviturii de statvictime ale loviturii de statvictime ale loviturii de stat de la 23 august 1944);

- „De ziua Domniei Voastre onomasticã, vã urez sã purtaþi
noroc Þãrii aºa precum meritã marile Domniei Voastre virtuþi ºi
însuºiri” (telegrama expediatã la 7 ianuarie 1944 de profesorul
Ion Petrovici, membru al guvernului, ilustru filosof ºi academi-
cian, altã victimã a conjuraþiei ºi a regimului comunist care i-a
succedat);

- „Anul Nou, transmitea la 31 decembrie 1941 Mircea
Vulcãnescu, sã vã aducã sãnãtate, voie bunã, spor în toate ºi
bucuria împlinirii nãzuinþelor Dv. pentru întãrirea, sporirea ºi
întregirea neamului românesc”, urare nelipsitã ºi în telegramele
lui Pamfil ªeicaru, dr. Iuliu Haþieganu, Al. Ottulescu, guvernatorul
BNR, prof. N. Smochinã, preºedintele Asociaþiei Românilor
Transnistrieni, dr. Aurel Tudoran, primarul oraºului Târnãveni;

- La rândul sãu, colaboratorul nr. 1 al Mareºalului, prof. Mihai

Antonescu, îi transmitea Mareºalului în iunie 1943: „De ziua
Dumitale îmi amintesc cu mândrie de ceasurile grele din trecut
ºi-þi doresc ca Dumnezeu sã-þi ajute misiunea istoricã ºi sã ne
îndeplineascã drepturile Neamului ºi onoarea de români”.

Mai mult decât sigur, nu putem neglija în context cã, între
documentele cercetate, am avut surpriza de a descoperi un docu-
ment care, fãrã a purta semnãtura maestrului Tudor Arghezi, înînînînîn
mod sigur îi aparþinemod sigur îi aparþinemod sigur îi aparþinemod sigur îi aparþinemod sigur îi aparþine. Este în discuþie Generalul, compus de
Arghezi pentru a-ºi dovedi recunoºtinþa faþã de unul dintre
membrii cabinetului I. Antonescu, generalul Dumitru Popescu
ºi pe care, la 13 mai 1946, avocatul fostului ministru de Interne,
implicat în faimosul „Proces al marii trãdãri naþionale” (6-17 mai
1946), l-a depus în favoarea acuzatului pe biroul „Tribunalului
Poporului din Bucureºti”. Menþionez cã am editat copia
Generalului în volumul Antonescu, Hitler, Stalin, III, menþionat
deja (Iaºi, 2008, p. 558), dupã originalul aflat de noi în 2004 în
arhiva „Procesului” din 1946.

studiu

La sfârºit dar nu în cele din urmã, se impune constatarea –
doveditã de noi recent - cã unii dintre corespondenþii cei mai
zeloºi ai Mareºalului (generalii C. Sãnãtescu ºi M. Racoviþã,
colonelul D. Dãmãceanu, Regele Mihai I sau istoricul Gh. I.
Brãtianu) s-au recrutat, la 23 august 1944, între complotiºtii de
forþã la actul trãdãrii naþionale.

De ce? ºi, mai ales, cum? – nu intrã în cadrul preocupãrilor
noastre de aceastã datã.
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CONTESTAREA CRITICII ESTETICE (I)
(„cazurile” T(„cazurile” T(„cazurile” T(„cazurile” T(„cazurile” Titu Maiorescu, E. Lovinescu ºi G. Cãlinescu)itu Maiorescu, E. Lovinescu ºi G. Cãlinescu)itu Maiorescu, E. Lovinescu ºi G. Cãlinescu)itu Maiorescu, E. Lovinescu ºi G. Cãlinescu)itu Maiorescu, E. Lovinescu ºi G. Cãlinescu)

Andrei MilcaAndrei MilcaAndrei MilcaAndrei MilcaAndrei Milca

E.Lovinescu îºi încheia volumul din 1943, „Titu
Maiorescu ºi posteritatea lui criticã”, printr-un avertisment
cãtre cea de-a treia generaþie literarã postmaiorescianã
(din care fac parte G. Cãlinescu, ªerban Cioculescu,
Pompiliu Constantinescu, Perpessicius, Vladimir Streinu
ºi Tudor Vianu): „Întreaga criticã actualã este, dupã cum
am mai spus, esteticã, adicã maiorescianã. Nu ajunge
însã „a fi”, îi mai trebuie sã aibã ºi conºtiinþa poziþiei sale
culturale ºi a obligaþiei ce i-o impune, într-un moment
politic atât de neprielnic. Faþã de rezerva ºi chiar de
acþiunea violentã a publicitãþii de ieri sau faþã de o
literaturã abãtutã de la linia normalã a evoluþiei critice,
criticilor noºtri le incumbã datoria unei atitudini militante,
bãrbãteºti”. Într-un moment într-adevãr nefericit – în plin
Rãzboi Mondial – Lovinescu intuieºte cã generaþia
respectivã poate deveni una de sacrificiu/pierdutã, dacã
nu-ºi va asuma conºtiinþa valorii ºi lupta pentru adevãrul
critic / artistic. Ceea ce se va ºi întâmpla, câþiva ani mai
târziu, în contextul schimbãrii istorice, toþi cei amintiþi
devenind pe parcurs „cazuri”, tocmai datoritã apartenenþei
lor la maiorescianism, adicã estetism. Ei nu vor putea
sã-ºi asume o atitudine „militantã”, curajoasã, pentru cã
se vor afla chiar printre cei stigmatizaþi, de cãtre o altã
presã , mult mai violentã decât cea din vremea monarhiei,
ºi vor fi obligaþi sã se adapteze unei literaturi „noi”, dar
într-adevãr „abãtutã de la linia normalã a evoluþiei
artistice”. Prin instaurarea comunismului în România, dupã
1945, ºi critica literarã îºi va reorganiza treptat criteriile
ºi-ºi va fundamenta judecãþile, doar pe principiile marxist-
leniniste,cu ideologia sa materialist dialecticã, metoda
de creaþie unicã devenind realism-socialismul.
„Stalinismul cultural” – cum  va numi Vlad Georgescu
aceastã perioadã zbuciumatã (Istoria Românilor, ed.
Humanitas, 1995), pe lângã cel politic ºi economic, duce
la o radicalã rãsturnare a sistemului de valori. Modelul
absolut, transmutat ºi pe teritoriu românesc, se
contureazã dinspre „cultura cea mai înaintatã”, cea
sovieticã, printr-o infuzie de teorie marxist-leninistã, un
fel de reeducare a maselor, la care vor contribui dogmaticii
timpului: Leonte Rãutu, Ion Vitner, Nicolae Moraru, N.
Tertulian, S. Bratu, V. Mândra, M. Novicov, etc.

Aceºtia vor constitui o altã „ºcoalã” criticã, pe care o
vom numi mai degrabã dogmaticã, realist-socialistã sau
materialist-dialecticã, decât proletcultistã,. Gruparea noilor
critici, partinici (pentru cã nu putem vorbi, propriu zis, de
o generaþie!), subordonatã tezelor istoricului M. Roller ºi
articolelor program ale lui L. Rãutu, se va opune practic
celei de-a treia generaþii postmaioresciene, pe care o viza
E. Lovinescu. Nu este altceva decât o continuare, la un
alt nivel, a vechilor polemici dintre Titu Maiorescu ºi

Dobrogeanu Gherea, respectiv E. Lovinescu ºi G.
Ibrãileanu. Discuþia este mai amplã. Ibrãileanu însuºi
arãtase de mai multe ori limitele criticii gheriste (a se
vedea ºi „Scriitori români ºi strãini”, de G. Ibrãileanu, 1968,
Ed. pt. Literaturã), chiar dacã îºi recunoaºte afinitãþi cu
militantul socialist, dar nu observã nicio filiaþie cu
Maiorescu, iar în polemica dintre „Contemporanul” ºi
„Convorbiri literare” (cu celebrul articol din 1882, „Asupra
personalitãþii ºi impersonalitãþii poetului”) este, evident,
alãturi de Gherea. ªi întoarcerea dogmaticilor din anii ‘50
se va face inevitabil la cel dintâi promotor al ideilor de
sorginte socialistã, Gherea, distanþându-se, astfel, de
Maiorescu ºi Junimea, care mizau doar pe natura esteticã
a artei ºi nu pe viziunea sociologicã, a criticii reale, a
caracterului de clasã al acesteia.

Aºadar, putem vorbi despre o schimbare de pattern:
criza esteticii burgheze, pusã în discuþie de cãtre
dogmatici, implicã reluarea, inversatã acum, a polemicii
Maiorescu-Gherea. Contestarea estetismului înseamnã
negarea naturii formale a frumosului, minimalizând
autonomia artei pentru artã, în favoarea celei cu tendinþã,
concept la care se va reveni.Tot Ibrãileanu (vezi „Studii
literare”, ed. Tineretului, 1967, cu un cuvânt introductiv
de Ion Bãlu) remarca antagonismul de clasã dintre
Maiorescu ºi Gherea, respectiv Junimea ºi Contempo-
ranul. Articolului, apãrut în „Viaþa Româneascã”, nr. 3, în
1920, i se vor racorda toþi criticii marxiºti, care se vor
delimita de ºcoala maiorescianã.

De la Gherea vor prelua deci cei care-l neagã pe
Maiorescu în anii ‘50, ideea cã arta e doar un mijloc de
propagandã politicã, neconcepându-se gratuitatea ei, iar
criticul e neapãrat un „doctrinar”, un artist-cetãþean; de la
Ibrãileanu se va pãstra partizanatul artei cu tendinþã,
determinãrile psihologice de clasã, „atitudinea artistului
faþã cu FAPTUL” – adicã opera de artã nu poate fi altceva
decât o reflectare specificã a Adevãrului realitãþii – ºi
atât! Prin prisma acestor reluãri, toþi cei care au polemizat
cu linia Gherea-Ibrãileanu ajung, automat, sã fie
consideraþi ca tributari estetismului decadent al unui trecut
„cosmopolit” ºi „reacþionar”, de care trebuie sã ne
îndepãrtãm. ªi „marea demascare” a tuturor elementelor
„duºmãnoase” ºi „rãmãºiþelor” burgheze din subconºtient
se va face prin orice mijloace de agitaþie, propagandã ºi
manipulare, prin rusificare, raporturi de forþã, atac la
persoanã, epurare, cenzurã, interdicþie. Scopul final –
ºtergerea memoriei/ pierderea identitãþii – scuzã
mijloacele ideologice de la sfârºitul anilor ‘40; nemaifiind
legatã de trecut, conºtiinþa scriitorului devine una platã,
la fel ca însãºi viaþa literarã, în care Vitner & Co ajung
formatori de opinie. Sub apãsarea acesteia, cultura
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naþionalã va sta pânã la dezgheþul anilor ‘60 într-o situaþie
de crizã fãrã precedent. „Mentori negativi”, cum au fost
denumiþi, opaci ºi conformiºti, nereceptivi la modernism,
criticii sociologizanþi din anii ’50 se vor lovi de „fantoma”
maiorescianã ºi în alte moduri: prin comentarii
„impertinente”, construcþii critice „rudimentare”, viziuni
„simplificatoare” (de exemplu cartea lui Tertulian despre
Lovinescu). „Iluminarea” maselor se va face prin texte
(ca „Sarcinile criticii literare de I.Vitner sau „Naþionalism
ºi cosmopolitism în cultura românã” de C.Regman), venite
direct pe filiera Jdanov – Secþia de Agitaþie ºi Propagandã
– „Scânteia”. Predominantã va fi agresivitatea acestor
materiale de presã; dacã Maiorescu este întemeietorul
polemicii în cultura noastrã, pornind de la un stil critic
adecvat, cu un procedeu specific – ironia , de aceastã
datã luptele de idei, divergenþele intelectuale se
transformã în vulgare pamflete sau, mai trist, în adevãrate
campanii furibunde de discreditare, dispãrând elementul
cultural, ca acela din polemicile amintite, Maiorescu-
Gherea ºi Lovinescu-Ibrãileanu. Critica devine o simplã
armã istoric-ideologicã, un instrument nu atât al compe-
tiþiei literare, ci mai mult unul de raporturi de forþã, de
trasare a direcþiilor, de eliminare din viaþa publicã, iar
criticul apare ca un emisar al puterii,un agent de propa-
gandã, un îndrumãtor popular. Grila sociologicã, revãzutã
ºi adãugitã, face o trecere bruscã de la curente ante ºi
interbelice la criticism (rolul creatorului de operã literarã
este doar de a dezvãlui disfuncþiile sociale!).ºi trebuie,
conform directivelor, sã considerãm realismul socialist
drept curent literar,  nu doar metodã de creaþie unicã,
Procesul împotriva modernismului se va face exclusiv
în baza tezelor bolºevice, prin care opera urmaºilor
maiorescieni va fi acuzatã de idealism, formalism, pur-
ism, strãinism, „impresioniºtii” fiind consideraþi decadenþi,
retrograzi, subiectivi, ºovãielnici de cãtre activiºtii literari
de tipul Vitner. Curentul maiorescian ajunge anacronic
astfel, pentru cã reprezintã o societate reacþionarã,
depãºitã politic, în care burghezia deforma realitatea. Pe
de altã parte, conform actualei grile a materialismului dia-
lectic, aplicatã artei, vom ajunge la o esteticã proletarã,
cu artistul în mijlocul maselor, cu o gândire progresistã ºi
în interiorul luptei de clasã. Critica devine socialist –
ºtiinþificã, analiticã, libertatea artei („autonomia”) nefiind
posibilã, pentru cã teoria impersonalizãrii ºi înãlþãrii
maioresciene reprezintã doar un Occident „descompus”,
vechea esteticã idealistã fiind „dãunãtoare”, „confuzã ºi
diversionistã”. O nouã culturã progresistã, pentru masse,
se aflã, aºadar, în desfãºurare, în timp ce aceea veche,
reacþionarã, a burgheziei, este la final.

Contestarea criticii estetice
Combaterea estetismului de pe poziþiile criticii partinice

ºi proletcultiste este doar o etapã a unui întreg fenomen
de amploare de dupã Al Doilea Rãzboi Mondial,
schimbând radical coordonatele culturii ºi civilizaþiei
româneºti. A contesta critica esteticã (prin cei trei mari
reprezentanþi ai ei, Titu Maiorescu, E. Lovinescu, G.
Cãlinescu) înseamnã implicit a nega modernismul, in-
strument al defunctei literaturi burghezo-moºiereºti. Prin

prisma noilor canonizanþi realist-socialiºti ruperea de
Trecut este obligatorie ºi trebuie realizatã prin orice
mijloace, inclusiv propagandã, agitaþie, manipulare, atac
la persoanã. „Dosarul” estetismului de la sfârºitul anilor
’40 exprimã deci o inevitabilã trecere de la „vechile” teorii,
considerate depãºite prin simplul fapt al insubordonãrii
lor ideologice, spre cele „actuale”, care vor reflecta doar
cerinþele oficiale de partid ºi de Stat. Într-unul din
numeroasele articole-program, care definesc atât de reuºit
spiritul epocii, Ion Vitner, mentor negativ al schimbãrii de
atitudine propune „lupta pentru o criticã de artã principialã,
pãtrunsã de spiritul de partid”, pentru cã – ºi este citat
Dobroliubov, unul dintre modelele sovietice implantat ºi
pe teren autohton – nu viaþa se desfãºoarã potrivit
normelor literare, ci literatura cautã sã se adapteze
curentului vieþii (CNT, 1949, 148). Autonomia esteticului
devine imposibilã pentru cã este o formã „reacþionarã”,
care se opune criticii „progresiste”, ce identificã singurul
duºman al prezentului: „rãmãºiþele” ideologiei burgheze,
în ultimele ei manifestãri „duºmãnoase”, singurul inco-
venient în „fãurirea unei critici militante”. Vitner ºi colegii
sãi considerã cosmopolitismul o piedicã în calea intere-
selor proletariatului ºi adevãrata criticã drept una
principialã, dominatã de un spirit antiburghez, de clasã,
pãstrând „vigilenþa” pentru a-i denunþa pe cei care se
orienteazã „greºit” (ºi este citat aici exemplul „deviaþio-
nistului” de moment Ov. S. Crohmãlniceanu). Aºadar, doar
factorul SOCIAL este cel care conteazã în determinarea
raporturilor din domeniul cultural/literar, întreaga criticã
veche rãmânând astfel „nulã”, deoarece nu s-a întemeiat,
dupã     Nicolae Moraru, pe materialismul dialectic ºi istoric.
Canonul de „ieri” se schimbã, odatã cu reprezentanþii
principali (Maiorescu, Lovinescu, Cãlinescu), în favoarea
altuia „la zi”, sub infuzie politicã, realist ºi socialist.
Ideologii de tipul Vitner, Moraru&Co sunt cei care
ilumineazã masele, atrãgând atenþia asupra oricãror
abateri de la normã ºi trãgând semnalele de alarmã, de
obicei false sau exagerate, asupra „pericolului” din umbrã,
al Trecutului, care încã nu ºi-a ºters toate urmele, mai
ales din psihologia, din mentalul individual.

Cultura imperialistã va fi de acum Eternul Duºman,
tot ceea ce a obþinut burghezia fiind un melanj de cos-
mopolitism ºi naþionalism, adicã o politicã de „înstrãinare”
faþã de popor ºi acceptare a germanismului, respectiv o
metodã la „modã” de efect asupra populaþiei. Corneliu
Regman, în cunoscutul articol din 1949 (Almanahul literar,
an I, nr.1) crede cã singura culturã MAJORÃ nu poate fi
decât aceea progresistã, socialistã în conþinut ºi naþionalã
în formã, în mãsurã sã contracareze naþionalismul ºi
cosmopolitismul ºi formatorii lor de opinie.

Ceea ce caracterizeazã „procesul” împotriva criticii
estetice este agresivitatea nemaiîntâlnitã pânã atunci,
de atitudine ºi de limbaj, a „proletculþilor”, în ceea ce era
totuºi – încã! – un mediu intelectual, aparent democratic,
în care fiecare avea teoretic dreptul la o opinie, la un
rãspuns de „apãrare”, când era cazul ºi era atacat în presã,
de multe ori în seriale furibunde, ca în cazul contestãrii
lui Cãlinescu. Cea mai violentã companie este purtatã,
evident, în primul rand, împotriva lui Maiorescu, el fiind
acela care, cronologic, a stabilit bazele estetismului-
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modernismului în România. Continuatorii sãi, Lovinescu
(mai puþin contestat!) ºi Cãlinescu, singurul aflat în viaþã
dintre cei trei (mai mult pus în discuþie) sunt de asemenea
priviþi ca purtãtori ai ideilor fostei orânduiri sociale.

Ceea ce pãrea iniþial o confruntare de idei, atinge o
extremã violenþã, în care critica nu mai este doar po-
lemic, un instrument de luptã, ci o armã mai ales politic-
istoricã, IDEOLOGICÃ, de forþare ºi trasare a schimbãrilor,
prin epurare ºi eliminare din viaþa publicã. Procesul contrar
modernismului, întocmit de cãtre regimul comunist la
începuturile sale, implicã ºi o condamnare fãrã alte
argumente decât partinice a criticii estetice vizibile în
instrumentarea celor trei studii de „caz” amintite. „Impre-
sioniºtii” vor fi uºor denigraþi, în baza tezelor lui Jdanov,
Ehrenburg sau Cernîºevski („Frumosul este VIAÞA!”), ca
mici spirite/elemente burgheze, decadenþi, retrograzi,
ºovãielnici, reacþionari etc. Opera urmaºilor lui Maiorescu
este acuzatã de idealism, purism, fascism º.a.m.d.,
pentru simplul motiv cã este în dezacord cu teoria „celor
douã culturi” ºi a influenþei Statului ºi Partidului în literaturã;
dacã avem, pe de o parte, concepþia dialectic-materialistã,
aplicatã artei, pentru a ajunge la o esteticã proletarã (ºtiinþa
conþinutului legilor ºi formelor artistice), nu mai putem
accepta, pe de altã parte, o concepþie idealizantã. Pentru
cã doar burghezia ar fi deformat Realitatea (ceea ce fac
acum înºiºi comuniºtii, prin mistificare ºi simplificare!),
deci toatã critica de pânã la 1947 – anul cãderii monarhiei
în România – devine tributarã unui trecut care nu putea
înþelege sensul artistului în mijlocul maselor, în interiorul
luptei de clasã, deci o societate „vinovatã” de a fi judecat
tendenþios, adevãrul istoric ºi condiþiile deterministe, „de
pe poziþii idealiste”.

Doar astfel Maiorescu devine „diabolicul” iar Junimea
o grupare cosmopolitã, ce imprimase o perspectivã
culturalã „strãinã de neam” (dupã acelaºi C. Regman),
Eminescu fiind aºadar o… victimã a acestui climat corupt,
falsificat de burghezie, care ar trebui „recuperat” nu ca
urmaº al Romantismului german ci din punctul de vedere
stângist al lui Dobrogeanu Gherea! De altfel, Ibrãileanu
ºi Gherea devin, prin ricoºeu, unicii critici notabili ºi
citabili, care l-au înþeles realmente pe Eminescu, poetul
social, angajat, militant, progresist, în vreme ce Lovinescu
sau Cãlinescu l-au interpretat denaturat, prin grila
„comparatistã, eclecticã, obiectivistã”.

„Vina” lui Maiorescu ºi a emulilor sãi este una majorã,
în concepþia lui Vitner, N. Tertulian e tutti quanti: se opun
chiar doctrine de muncã/viaþã diferite, ale unor societãþi
antinomice – idealism (gândire retrogradã ºi reacþionarã)
vs materialism dialectic (gândire inovatoare, progresistã).
Adicã, se va face abstracþie de greºita direcþie a curentului
vechi maiorescian, anacronic, urmãrindu-se criteriile
evaluative ale unei alte interpretãri, de ªcoalã a unei critici
marxist-leniniste, fundamentatã pe reciclarea lui Gherea
sau Ibrãileanu (socialiºti in nuce la vremea lor!), o criticã
eminamente ªTIINÞIFICÃ, specializatã pe METODA
ANALITICÃ. Cel mai „vinovat” este, bineînþeles, „întâiul”
critic Maiorescu, cel care a pus bazele acestei putrede
„estetici reacþionare, idealiste”, „extrem de dãunãtoare
culturii noastre” (Congresul Uniunii, 1958, Problemele
Criticii), prin simplul fapt cã nu se poate accepta ideea –

de cãtre comunism – ca arta sã fie AUTONOMÃ. Teoria
libertãþii totale a creaþiei, a „impersonalitãþii ºi
imposibilitãþii” nu poate reprezenta decât un Occident
„descompus”: Titu Maiorescu ar deveni – dupã C.
Regman (1950, Almanahul Literar), un simplu „purtãtor
de cuvânt al burghezo-moºierimii”, iar opera lui,
fragmentaristã ca metodã, devine ºi ea un instrument al
„confuziei ºi diversionismului”, pentru cã este estetizant
– decadentã, formalistã, subiectivã, impresionistã;
argumentul suprem adus este ignorarea postumelor
eminesciene, atât de critic sociale!

Nu putem percepe „greºelile” de abordare ale celor
trei critici enumeraþi decât discutând despre poziþiile lor:
Titu Maiorescu – spune Nicolae Moraru (în Critica ºi
sarcinile ei) vroia „absurd” separarea fenomenelor în artã
de realitãþile vieþii imediate – adicã poezia sã exprime
frumosul ºi numai ºtiinþa – adevãrul! CAZUL
MAIORESCU este semnificativ pentru toate celelalte
secvenþe ce judecã estetismul (legându-se insolubil de
ele), dar meritã a fi discutat ºi separat, pentru o mai bunã
înþelegere a CRIZISMULUI CULTURII.

CAZUL TITU MAIORESCU
Titu Maiorescu ajunge, postmortem, un reprezentant

tragic al statutului scriitorului cu destin imposibil in anii’40-
50 în România. Ca ºi în cazul urmaºilor maiorescieni,
aparatul ideologic al criticii dogmatice impune câteva
STRATEGII ºi DIRECÞII în abordarea postumitãþii criti-
cului. „Procesul” sãu implicã trei etape de abordare: una
RADICALÃ, cu violenta campanie de presã împotriva
omului ºi a operei sale, ducând la rãstãlmãcirea ºi punerea
ei la index (1947 – 1962); a doua direcþie, ceva mai
MODERATÃ, cu o reabilitare parþialã a criticului, dupã
articolul pozitiv al lui Liviu Rusu – dar uneori denaturatã,
din punct de vedere marxist-socialist (momentul 1963);
ultima perioadã este cea de NORMALITATE literarã, prin
recuperarea treptatã, totalã,  inclusiv esteticã- dupã 1965.

Dacã numai contextul istoric îl determinã pe cel estetic
atunci, sub influenþa factorului politic, autonomia
esteticului nu doar este înlocuitã de cerinþele realismului
socialist (literatura fiind aservitã, ºi prin impunerea
cenzurii, total Puterii – dupã cum au remarcat E. Negrici,
M. Niþescu º.a.), de dogmatismul proletcultist; mai mult,
conceptul promovat de ªcoala maiorescianã este, din
acest moment, „delict ideologic ºi penal”. Pentru motivul
clar cã teza consideratã specificã artei burgheze
decadente nu poate fi rejectatã altfel decât agresiv de
cãtre toþi cei care promovau arta CU MESAJ, nãscutã
din cerinþele sociale ale lumii în care scriitorii devin „ingineri
ai sufletelor omeneºti”. Critica acceptatã a zbuciumatului
deceniu ’45-’55 este una dependentã de partid ºi de stat,
sub clarã influenþã a filierei sovietice, pentru fãurirea unei
„culturi noi”, în care nu poþi rãmâne altfel decât partinic,
tezist, militant, ideologizant, luptând prin toate mijloacele
împotriva tuturor „ismelor” înfierate de epocã: formalism,
naturalism, apolitism (dupã cum se precizeazã ºi în
articolul din DGLR despre proletcultism, cei contestaþi
acum vor fi recuperaþi critic în perioada imediat urmãtoare
din perspectivã realist-socialistã, când se va trece la etapa

studii



68 SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

moºtenirii culturale a trecutului). Pânã atunci, însã, prin
ideile lui, Titu Maiorescu devine un fel de „DUªMAN AL
POPORULUI”, declarat public, iar inovaþiile de orice fel
ale scriitorilor ce ar mai fi încã influenþaþi de acesta încalcã
toate canoanele proletcultiste, fiind semnalate ca „o
dorinþã de vedetism, expresie a individualismului burghez”
ºi implicit apropiate de modelele occidentale decadente,
„perverse”. ªi textele critice devin unele de îndrumare,
ºablon, pedagogic-propagandistice, în presa vremii
dându-se „INDICAÞII” (instrucþiuni), sugerându-se
„TRASEE”, în a lovi în „rãul burghez” ºi „duºmanul de
clasã”, scriitorii supunându-se prin adeziuni entuziaste
(G. Cãlinescu) sau formale (Vianu).

Cel mai important articol al momentului îi aparþine lui
Leonte Rãutu, „Împotriva cosmopolitismului ºi obiectivis-
mului burghez în ºtiinþele sociale” (Lupta de clasã, 1949),
din el trãgându-ºi rãdãcinile toate celelalte urmãtoare
articole – „program” ale dogmaticilor ºi aici fiind trasate
toate coordonatele OBLIGATORII pentru autorul de tip
realist-socialist.

Pornindu-se de la tezele leniniste, se considerã cã
literatura trebuie sã fie una de partid, adicã o parte esenþial
integrantã a cauzei proletare. COSMOPOLITISMUL
practicat de „maiorescieni” ar fi negarea patriotismului,
opusul acestuia, bazându-se pe totala indiferenþã pentru
destinele maselor ºi negând existenþa datoriei morale
cetãþeneºti. Titu Maiorescu teoretiza… „plagiatul ºi
imitaþia servilã”, în vreme ce – crede L. Rãutu-Gherea
era primul reprezentant al filosofiei marxiste în România,
de unde ºi polemica dintre cei doi critici. Teoria este
reluatã ºi de I. Vitner mai târziu, în „serialul” sãu din
Contemporanul, în care-l va demola pe Cãlinescu: pentru
cã Titu Maiorescu dorea artã pentru artã, fiind doar un
emiþãtor servil de idei ºi apãrãtor al poziþiei conservatoare
retrograde, Dobrogeanu-Gherea viza arta pentru oameni,
el fiind de fapt întemeietorul criticii româneºti moderne ºi
primul teoretician socialist în România!

Practic, prin antiteza structuralã promovatã aici se
atinge un dublu scop: „judecarea” ºi „condamnarea”
spiritualã a celui mai reprezentativ critic modern, al
estetismului, cât ºi începutul „procesului” pentru un lung
ºir de discipoli maiorescieni. Nu întâmplãtor imaginea unei
personalitãþi dispãrute de jumãtate de secol, care fãcuse
ºcoalã în veacul precedent, este denigratã atât de
puternic, mai bruiatã chiar decât persoana fizicã a
„descendenþilor” sãi literari aflaþi încã în plinã creaþie.
Distrugând mitul celui care s-a „folosit” de Poetul Naþional,
eliminãm sursa „rãului” unui întreg regim, prezentã latent
încã în subconºtientul intelectualului din anii ’50.
Denigrându-l pe Maiorescu se contestã per total nu doar
lucrãrile ºi figura sa în epoca monarhiei, ci însuºi sistemul
din care acesta a fãcut parte, aparatul moºieresc, burghez.
Sub lozinca defunctã a artei de dragul artei – adicã pentru
pura plãcere esteticã - toþi teoreticienii burghezi au
mistificat o întreagã istorie a literaturii noastre,
neînþelegând cã singura raþiune a acesteia este sã facã
parte dintr-o culturã socialã ca fond ºi naþionalã ca formã.
Greºeala fatalã a lui Maiorescu stã, deci, în poziþia sa
contrarie faþã de Gherea ºi este logic ca o schimbare de
regim politic sã ducã la o rãsturnare radicalã ºi de poziþie

ideologicã: acela mai puþin „interesat/amestecat” social
coboarã în „ierarhie”, fãcându-i loc celui efectiv implicat
(Gherea). „Critica pseudoºtiinþificã”, articolul lui Vitner din
1947 devine operant pentru intervenþiile urmãtoare din
aceastã etapã, fiind simbolic acum definite traseele pentru
C.I. Gulian, Tertulian, S. Bratu ºi, din nefericire, G.
Cãlinescu.

Titu Maiorescu este folosit drept pretext acuzator
pentru o perioadã tranzitorie, este de cele mai multe ori
RÃSTÃLMÃCIT ca operã, sugerând nu doar controversele
suiºului, coborâºului ºi „recuperãrii” destinului tragic al
scriitorului în comunism, ci ºi dedesubturile unei întregi
„afaceri” de folosire a unui nume în scopuri determinant
manipulatoare - ideologic, într-o posteritate fluctuantã,
ale cãrei valenþe sunt hotãrâte de Putere, în acel Centru
specific denumit Secþia de propagandã ºi agitaþie.

Se pune o etichetã personajului Titu Maiorescu pentru
a se contesta, mult mai uºor dupã coborârea sa de pe
soclu, o întreagã miºcare criticã postmaiorescianã,
acuzele aduse „spectrului” denigrat fiind cam aceleaºi ºi
pentru Lovinescu, Vianu, Cãlinescu – „demonizaþi” la
rându-le, pentru aceeaºi „vinã” cauzatã de obligativitatea
aplicãrii dupã 1947 a grilei sociologizante.

Maiorescu, „reacþionar” prin teoriile sale, exponent
pierdut al unui regim decãzut, va fi înfierat hamletian ca
„fantomã” ºi fantoºã dintr-un alt timp de care trebuie sã
ne rupem, criticul oglindind „nefirescul” (Vitner) împletirii
dintre feudalitate (moºierime) ºi burghezie. De aceea nu
l-ar fi putut înþelege cu „adevãrat” pe vizionarul Eminescu,
poet social! Fiind cosmopolit, de educaþie universitarã
germanã, Titu Maiorescu nu poate fi nici tradiþionalist/
ruralist, respingând sãmãnãtorismul, poezia popularã,
folclorul în genere, paºoptismul – aproape tot ceea ce se
lansase înainte de Junimea. Criticii proletcultiºti vãd în
acest „dispreþ” suveran, pentru creaþia ante-junimistã, a
olimpianului „amoralist”, chiar o esteticã pãguboasã a
„defunctului sinistru”, decadent, formalist. El devine un
„duºman al poporului” prin chiar poziþia sa politicã, de
conservator, ºi prin funcþiile avute.

G. Cãlinescu, în Jurnalul Literar (1948) îºi aduce ºi el
contribuþia la campania de demolare a lui Maiorescu în
plinã ºi primã etapã denigratoare, pînã la ridicol. Struc-
tural, Maiorescu n-ar fi altceva decât un þãran, dar nu
unul… realizat, ci un individ cu o filosofie ruralistã, pentru
care femeia este doar „decor”, o anexã, iar bãrbatul e
„sufficit” – realismul „olimpianului” declarat/jucat ar consta
deci în concepþiile sale misogine! Cãlinescu discutã
cumva CAZUL TITU MAIORESCU din perspectiva lui…
Gherea: analizeazã scandalurile cu femei (care-l duc pe
Maiorescu în pragul sinuciderii), obsesia lui de a câºtiga
sume foarte mari ca avocat. Perioada de maximã înfierare
a Pãrintelui Junimii coincide cu cea mai virulentã ºi
oripilantã demolare a tuturor valorilor autohtone ºi a
structurilor clasice, în încercarea impunerii prin forþã a
unei alte scãri de noi modele. Ideea esenþialã este preluatã
mot a mot de la un critic dogmatic la altul, pentru a scoate
în luminã ceea ce trebuie reþinut: „oricum s-ar manifesta
ea, sub chipul formalismului… ideologia burghezã
decadentã are un caracter reacþionar cosmopolit”
(Chiºinevski).

studii



69SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

Critica criticii(1949)de I.Vitner este primul volum dog-
matic prin care se cere, pe baza aceloraºi acuze amintite
mai sus, boicotarea întregii critici estetice româneºti,
considerâdu-se cã ºcoala maiorescianã a judecat greºit
fenomenele literare iar Junimea nu a determinat
curente.Evident, Gherea ramâne întemeietorul criticii
noastre în accepþia modernã a metodei analitice- iar
descendenþi gheriºti, adicã anti maiorescieni, „suntem
fireºte cu toþii!”. adaugã ºi Paul Georgescu. În Firul
Ariadnei (1950) Vitner vede în teoriile lui Maiorescu
germenii iraþionalismului elitist contemporan ºi primejdia
pentru noua literaturã. De aici pânã la contestarea n bloc
a operei sale la finele anilor’40-începutul anilor’50 nu e
decât un pas. Motivele de denigrare se vor repeta, cu
accent pe elementul biografic:  lipsa patriotismului ºi
dispreþul suveran (pentru cã Maiorescu nu aprecia
paºoptismul, sãmãnãtorismul, poezia popularã),
decadentismul, politicianismul conservator (funcþiile ºi
poziþia politicã antipopularã), cosmopolitismul (studiile
sale germane).

A doua etapãA doua etapãA doua etapãA doua etapãA doua etapã, care vizeazã o reaºezare, parþialã
mãcar, a modelului maiorescian este declanºatã prin
articolul semnat de Liviu Rusu în Viaþa Româneascã
(1963/5), „Însemnãri despre Titu Maiorescu”. El venea
dupã campania furibundã împotriva Junimii „cosmopo-
lite” ºi a „reacþionarului” Maiorescu, într-o perioadã de
relativ dezgheþ cultural. Totuºi, articolul reabilitator al lui
Rusu declanºeazã o nouã ofensivã de presã concomitent
antiMaiorescu. Cei care-l mai atacaserã (C. I. Gulian,
Paul Cornea, G. Cãlinescu) revin în forþã, alþii în schimb
au adoptat poziþii ceva mai echilibrate, de la neutru cãtre
o încercare timidã în a-i (re)da credit mentorului junimist
(T. Vianu, Paul Georgescu). De altfel, pe lângã meritul
absolut al lui Liviu Rusu de a-l repune în discuþie la modul
pozitiv pe Maiorescu, un alt gest onorabil îi aparþine lui
Vianu, care a fost de douã ori în zbuciumata perioadã
proMaiorescu (respectuos ºi obiectiv, în general echilibrat,
chiar dacã prudent ºi nepolemic): în 1958, în plin „linºaj”
maiorescian, ºi în 1963, când îºi pãstreazã linia iniþialã,
de a nu-l combate pe critic la fel de agresiv precum G.
Cãlinescu, de exemplu, Vianu aprecia „cadrul” clasic creat
de Titu Maiorescu, punând în discuþie doar versatilul
„politicianism” al acestuia – dar este un compromis mi-
nor de abordare, în general reacþiile profesorului sunt
calme ºi aºezate.

CAZUL TITU MAIORESCU, cu toate dedesubturile
„afacerii” încâlcite, este cel mai organizat urmãrit de cãtre
M. Niþescu, în cartea sa, „Sub zodia proletcultismului”,
în Capitolul ce poartã chiar acest titlu, al temei noastre.
„Furia roºie” declanºatã contra unui defunct este
reprobabilã, mai ales cã el a fost mai mereu „trunchiat,
rãstãlmãcit”, scos din context ca fraze ori înjurat pur ºi
simplu chiar ºi în lipsã de argumente, proletculþii lovind
în el, fãrã a se mai obosi a-l cita efectiv.

Liviu Rusu ºi mai târziu M. Niþescu au înþeles
stratagema: combãtând principala direcþie contemporanã
a literaturii, prin „simbolul ei peren”, se distrugea însãºi
„direcþia”, se putea domina ºi învrãjbi mai uºor o culturã
rãmasã fãrã reperul ei principal. E deci un PROCES
PROGRAMAT de demitizare, pornind de la un fapt ideo-

logic: în 1881, Titu Maiorescu scrisese cã, între Rusia ºi
Germania, România trebuie sã aleagã Occidentul; deci,
în niciun caz þara „vecinã” devenitã apoi URSS, care l-a
sancþionat postmortem, prin infiltraþii ei de aici, pentru
aceastã blasfemie.

M. Niþescu urmãreºte atent paºii fãcuþi de curajosul
universitar clujean, în a se opune detractorilor ºi a-l reaºeza
mãcar puþin, pentru început, pe soclu pe cel care devenise
„fantomã”. Dupã ce-a înaintat la CC un memoriu prin care
demonstra pertinent lipsa de „temei” a precedentei
campanii, cerând o „discuþie liberã” în presã, lui L. Rusu
i se permite a purta dezbaterea publicã în VIAÞA
ROMÂNEASCÃ. Apare celebrul articol „ÎNSEMNÃRI
DESPRE TITU MAIORESCU” (pag. 64-88, nr. 5/1963) în
care pur ºi simplu profesorul devenit avocat al apãrãrii
postumitãþii dã o mulþime de citate din opera lui
Maiorescu, care fuseserã cu bunã ºtiinþã ignorate, pentru
cã-l apãrau de la sine de toate acuzaþiile. Reacþiile? Nu
întârzie sã aparã, evident. G. Cãlinescu îl taxeazã imediat
pe profesorul de la Cluj, acelaºi C. Gulian îºi face o pseudo
autocriticã (pentru cã a ignorat unele merite ºi aspecte
pozitive), P. Cornea scrie cã „ideile noastre ne despart
de Maiorescu: e o regretabilã manifestare de
recrudescenþã a spiritului acestuia, nu-l putem prelua în
bloc!”. Cãlinescu este duplicitar, ca de obicei, ºi-n
articolele sale îl acuzã pe Rusu cã nu înþelege „problema”:
Titu Maiorescu era ministru, conservator deci exploatator,
retrograd, deci reacþionar ºi nu e un model/bun exemplu
pentru popor”. George Cãlinescu îi þine partea lui Gulian,
spunând cã Rusu a depãºit orice limitã când l-a privit pe
„idealistul schopenhauerian – evazionist” drept un „pionier
socialist” [n.b.: deºi în textul sãu L. Rusu n-a sugerat nici-
odatã acest lucru]. Pe de altã parte, spre deosebire de
reacþiile negative trecute, Cãlinescu nici nu mai e atât de
virulent, lãsând o portiþã de scãpare, pentru a nu se spune,
probabil, mai târziu cã tocmai el (care, evident, îl antipatiza
dintotdeauna!) nu a vrut sã-l „reabiliteze” – vezi ºi articolul
pe lângã „chestiune”, „Titu Maiorescu, socialist?”. Chiar
dacã nu poate fi admis în „concepþia NOASTRÃ” (realist-
socialistã), existã ºi reacþii pozitive la polemica Rusu, ºi
l-am notat pe Vianu. Paradoxal, un alt proletcultist de marcã
de pânã atunci, Paul Georgescu, preferã sã nu rãmânã
pasiv (neutru) ca S. Bratu, de exemplu, ºi îi ia apãrarea
criticului! Fãrã a-i face „concesii”, Georgescu aduce o idee
nouã: sã-l lãsãm deoparte pe OMUL POLITIC ºi sã ne
oprim doar la CRITIC – în ciuda neclaritãþilor ºi a
contradicþiilor sale. „E momentul REABILITÃRII”, crede
P. Georgescu, al „readucerii lui Maiorescu” în viaþa noastrã
literarã. Articolul, unul de bun simþ, comparativ cu al
colegilor sãi, propune o CONCLUZIE indubitabilã care va
conduce spre etapa a treia, a reaºezãrii în normalitate:
„Acuzaþia de cosmpolitism e neserioasã, patriotismul lui
e în afara oricãrei discuþii”.

Toate articolele propagandistice, prezentându-l pe
Maiorescu denaturat, pânã la soluþia lui L.Rusu ºi
repunerea fireascã în circulaþie, nu exprimã decît un lucru:
critica dogmaticã, refractarã direcþiei maioresciene,
analizeazã superioritatea artei cu tendinþã, punând
artisticul pe plan secundar,ºi stigmatizând în fapt
estetismul ºi modernismul.

studii
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firul de iarbã

HO, HO, HO, HO!

Doina PopaDoina PopaDoina PopaDoina PopaDoina Popa

Atunci când credinþa este puternicã rezonãm cu cea
mai înaltã formã de energie posibilã, capabilã sã înlãture
orice perturbare, orice vibraþie joasã. Nici un rãu nu poate
ajunge la o persoanã situatã pe o frecvenþã înaltã. Dar
câþi oameni pot atinge o vibraþie înaltã ºi, mai ales, câþi o
pot menþine? Trebuie sã stai în permanenþã conectat la
realitate ºi sã-i absorbi prin toþi porii nectarul, sã
conºtientizezi raiul care þi s-a dat sã-l vieþuieºti ºi sã
respiri împreunã cu el, iar porii tãi sã fie capabili sã-l
absoarbã în dansul ritmic al fiecãrei respiraþiei ºi porii tãi
sa fie capabili sã-l respingã dupã regulile aceluiaºi dans.
În timp ce toba mare de la hora din poianã imprimã ritmul
ºi profunzimea. Pare a fi extrem de simplu. Fiecare dintre
noi este de fapt un amalgam de particule, aflate într-o
continuã schimbare, un amalgam de particule complex
amestecat cu percepþii, senzaþii, procese de conºtiinþã,
toate învãluite într-un înveliº energetic fremãtãtor. Firele
de praf urcând ºi coborând, stârnite de tãlpile jucãtorilor.
Dansul mirific al fiecãrei clipe, dansul vieþii. Înveliºurile
viorii strãlucitoare tresãrind de jur-împrejurul corpurilor,
stârnite de miºcare. Dacã faci un singur pas greºit ºi ieºi
dincolo de strãvezimea înveliºurilor, gata ai coborât o
treaptã. O rãtãcire prin cotloanele gândurilor ºi din nou
altã treaptã coborâtã. Viaþa are ochi peste tot. ªi urechi
de auzit. ªi nãri de adulmecat. Sunt o mie ºi una de
ispite. De jur împrejur. Create sã te copleºeascã. Pajiºti
cu arome îmbãtãtoare, cântece de mierlã, muºchiul
catifelat al copacilor, coaja mestecenilor strãlucind iarna
în soare, nectarul de caise revãrsându-se ca balsamul.
Aceste minuni odatã percepute ºi înþelese te ridicã. Dar
când le abandonezi pentru a te afunda în pâcla deasã a
gândurilor tot ele te pot coborî. Depinde în ce fel le-ai
simþit ºi cât de repede te poþi întoarce la ele pentru o
nouã conexiune.

Iar dacã vreodatã te-ai situat acolo sus, pe vibraþia
cea înaltã, ameþit de atâta puritate, speriat, ai coborât
repede scãrile în spiralã. Dacã ai mai fi avut curajul
copilãriei, ai fi coborât chiuind, alunecând pe bara
metalicã, cu picioarele suspendate în aer, având în
stomac senzaþia de cãdere controlatã, împletitã strâns
cu douã fire de adrenalinã. Când te opreºti la nivelul în
care te situezi ºi te regãseºti în mod firesc, fãrã nici un
efort, te copleºeºte un fel de nostalgie, de tristeþe
rãvãºitoare dar nu neapãrat neplãcutã. O nostalgie aºa
cum te copleºeºte câteodatã când vezi spectacolul
mirific al toamnei, pãdurile de foioase îmbrãcate în toate
culorile curcubeului. O nostalgie plãcutã care te rãscoleºte
care te duce cu gândul departe ºi te face sã simþi cã ai
vrea sã stai la gura sobei ºi sã asculþi poveºti mai mult
sau mai puþin adevãrate. Cã ai vrea sã nu mai existe nici

o implicaþie, nici un complot, nici o capcanã. Sã ai, ca
niciodatã, un timp infinit la dispoziþie ºi sã asculþi poveºti.
Iar focul sã trosneascã în sobã ºi în camerã sã miroase
a gutuie coaptã. Apoi laºi la o parte nostalgia plãcutã
pentru cã nostalgia deja devine periculoasã atunci când
dintr-un alt plan apare bunica purtând în mâinile
ciolãnoase, deformate de artrozã, tava cu plãcinte poale
în brâu… Gata, suficient, închizi butonul ºi revii în real.

Atunci recunoºti, aºa cum recunoºti cãldura vie a
propriului sânge, tensiunea interioarã acumulatã care te
face sã fii agitat. ªtii cã trebuie sã încerci sã dizolvi acea
tensiune ca sã devii împãcat ºi fericit. Dar ar fi ca ºi cum
ai încerca, printr-un efort de voinþã, sã schimbi sensul de
curgere a sângelui prin vene. Inutil efort sã te rãzboieºti
cu gravitaþia. Avem împrejurul nostru zidul care ne
îngrãdeºte sufletul. ªi nu facem nici un efort sã ieºim la
luminã. Dimpotrivã zidul ne conferã un sentiment de
siguranþã. Un fals sentiment de siguranþã. ªi îl mai
înãlþãm, ca sã nu mai ajungã la noi decât pasãrea cerului...
O falsã garanþie cã situaþia este sub control. De fapt nu
exista nici un fel de siguranþã. Doar glasul care-þi vorbeºte
ca din cãrþi: dacã vrei poþi sã rupi lanþul, dacã vrei poþi sã
rupi lanþul. Ai în tine o forþã teribilã cu care ai putea sã
rãstorni munþii. Poþi sã faci orice doreºti. Titluri de cãrþi
care nu te mai incitã. Miezul de neîncredere, pe care nu
vrei sã-l formulezi, dar care se formuleazã singur ºi odatã
cu gândul ai în faþã ºi o altã treaptã ºi trebuie neapãrat
s-o cobori. Glasul din cãrþi îþi vorbeºte de susurul liniºtit
al râului ºi de faptul cã ºi tu poþi sã fii asemenea lui.
Imperturbabil. De neînvins. Glasul spune cã nu e dificilã
metamorfoza. Te îmbie, te atrage. Dar tu nu mai vrei sã
pãrãseºti lumea obiºnuitã. Te ascunzi bine în umbra
zidului bisericii, repeþi rugãciuni învãþate din copilãrie, nici
o altã cerere în afara textului rugãciunii nu rosteºti în
umbra zidului bisericii. Acum sunt aici spui ºi nu eºti în
totalitate. Acum ºtiu ce am de fãcut, spui ºi nu ºtii în
totalitate. Din oricare parte ai privi, îndoiala îºi aratã um-
bra fãrã de corp. Uneori umbra e luminoasã ºi pare a fi
accesibilã, uºor de descifrat. Alte ori e atât de neagrã
încât nici nu mai încerci s-o pãtrunzi ºi te pui la adãpost,
aºteptând resemnat ca sã treacã ºi de undeva, nu ºtii de
unde, sã se arate lumina.

* Ce zici Domnu’ Învãþãtor de-o micã lecþie? a întrebat
Vibraþia Dorinþei Împlinite. Ai merita chiar ºi-o lecþie de
zbor! Oho, ce-ai mai merita o lecþie de zbor. Atâþia inºi
au ºtiut sã fructifice Vibraþia ºi sã tragã spuza pe turta
lor. Numai tu ai fãcut din ea icoanã la care sã poþi
îngenunchea. Aºa cã ai merita ca premiu o lecþie de zbor.
Ce sã faci tu dacã nu te poþi debarasa de forþa gravitaþiei?
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cãpãtau putere ºi limpezime ºi chiar un farmec deosebit.
Femeia a tresãrit, a clipit de câteva ori încurcatã ºi apoi
s-a repezit sã-ºi ridice basca ºi, înainte de-a regãsi
echilibrul, dupã efortul depus, s-a grãbit sã afunde pe
cap basca. Deºi copleºit de încãrcãtura vibraþiei, Domnu’
Învãþãtor apucase s-o vadã pe femeie aºa cum arãta,
fãrã podoaba capilarã. ªi i s-a pãrut diafanã ca un
personaj dintr-o lume mirificã. Pentru o fracþiune de
secundã s-a pierdut în ochii ei limpezi ºi umezi. Apoi ea
a rãmas pleoºtitã, cu mâinile abandonate pe lângã corp,
ascunse de puloverul oliv. Parcã se împuþinase ºi mai
tare la trup, pierise, se strânsese în ea, se condensase
într-un fuior, pe un meridian oarecare, subþire ca un fir de
pãianjen ºi doar ochii mari de sub bascã mai erau calzi ºi
umezi, ca de febrã. -  Au, au Domnu’ Învãþãtor mã faci
sã-mi fie ºi milã ºi silã. Am vrut sã fac ºi eu o glumã
bunã, sã mai ies din plictisealã ºi sã-mi mai uit oful ºi
uite ce-a ieºit. Cu tine nici nu putea sã iasã ceva fain
trebuia sã-mi dau seama ºi sã nu mã mai obosesc sã
mai cobor pânã în piaþã. Ia-o ºi du-o de aici, Domnu’
Învãþãtor, cu cât mai repede cu atât mai bine. Dacã gãseºti
în drum vreo camerã mortuarã mai bine las-o acolo ca sã
faci economie de timp cã nu are nici un rost sã se mai
oboseascã pânã acasã. Of, of, ce þi-e ºi cu voi ãºtia,
oamenii! Fire de praf. Suflã puþin vântul ºi gata, vã dã
de-a rostogolul.

Parcã te ºi vãd în aer, balansând speriat din picioarele
alea lungi în cãutarea unui punct de sprijin. Dar ce
excursie minunatã ar fi prin vãzduh, ce senzaþii! Poþi
mãcar înþelege? Nu, nu poþi. Nu ai atâta imaginaþie.
Nãtâng mai eºti, Domnu’ Învãþãtor, hai, pregãteºte-te,
vin eu la tine. Vibraþie ai vrut, vibraþie vei avea! Dar ºtii
cum? Aºa cum trebuie, ca sa-þi ajungã pentru tot restul
zilelor tale, sã te saturi. Pânã în adâncul fiinþei sã-þi
ajungã. Cere ºi þi se va da. Ia, uite! A coborât primele
douã trepte ca sa-ºi ia mai bine avânt ºi apoi ºi-a înfãºurat,
cu o miºcare teatralã, în jurul trupului mantia viorie, s-a
desprins, a cãpãtat amploare ºi ca un vârtej nãucitor s-a
repezit spre pãmânt. Bãrbatul i-a simþit de departe suflul
ºi a înãlþat atent bãrbia, a înãlþat degetul prelung ºi a
arãtat spre cer ºi i-a fãcut semn femeii, care se împleticea
în vorbe într-o altã tiradã de scuze, sã tacã. - Simþi? Încã
se mai percepe Vibraþia. Doamne, Dumnezeule, Doamne,
Dumnezeule, ce încãrcãturã teribilã poate sã aibã locul
acesta. Femeia a tãcut miratã ºi speriatã ºi ºi-a înãlþat
ochii spre cer. N-a vãzut nimic acolo dar nu a mai
continuat fraza începutã. N-avea nici un rost sã se mai
scuze iar dacã chiar avea vre-un rost o fãcuse destul.
Obosise. I se uscase gura. I se încleiase limba din pricina
dogoarei care rãbufnea continuu din interior. - Viiiiiin! Le-a
þiuit Vibraþia pe lângã urechi ºi s-a învârtit în jurul lor de
parcã ar fi vrut sã-i lege împreunã ca în gogoaºa viermelui
de mãtase. Domnu’ Învãþãtor a primit bãrbãteºte, în piept
teribila încãrcãturã, care a fãcut sã i se zdruncine
picioarele ºi sã se balanseze ca scuturate de un curent
electric. ªi-a simþi inima fâlfâind ºi aerul bulucindu-se în
plãmâni de parcã  ar fi stat in vid multã vreme. A clipit din
ochii albaºtri, fericit cã poate percepe atât de bine Vibraþia,
sufletul i s-a încãlzit ca de flacãra lumânãrii. Doamne îþi
mulþumesc pentru cã exist, îþi mulþumesc pentru cã pot
sã simt ceea ce simt, îþi mulþumesc pentru cã mã faci sã
te gãsesc în fiecare percepþie. Era ºi el flacãrã de
lumânare, una printre sutele de flãcãri care se clãtinau
de colo, colo în noaptea încãrcatã de dureri ºi iluzii. O
flacãrã pâlpâind pe ritmul melodiei triste care fãcea sã þi
se umple ochii de lacrimi. ªi acordul chitarei, forþarea
coardelor, freamãtul aerului. „E greu titlul de erou / cã
fraþi noi suntem”. Gropile proaspãt sãpate, înºiruite una
lângã alta, simetrice, crucile de lemn scrise de aceeaºi
mânã: Neidentificat. Neidentificat. Neidentificat. Pãmântul
reavãn. Dar Domnu’ Învãþãtor nu clãtinase flacãrã
lumânãrii în ritmul muzicii triste. El fusese doar un umil
privitor al evenimentului. Stãtea nemiºcat în faþa
televizorului ºi privea ca la un spectacol al fiinþei. Participa
la manifestaþie. Domnu’ Învãþãtor clãtina fierbinte flacãra
sufletului sãu ºi de câte ori acum îºi amintea de acele
seri încãrcate de emoþie ºi tristeþe ochii i se umpleau de
lacrimi ºi apãreau în faþa ochilor lui gropile proaspãt sãpate
de soldaþi ºi crucile de lemn scrise de aceeaºi mânã:
Neidentificat. Neputinþa grea ca o roabã de pãmânt. Suflul
Vibraþiei a fãcut sã zboare cât colo basca albastrã de pe
capul femeii ºi atunci a vãzut ºi Domnu’ Învãþãtor cum
arãta, ca un pui rebegit, cu capul chel, lucios ºi palid, cu
doar câteva firiºoare, subþiri ca pânza de pãianjen,
crescute în creºtetul capului atât de subþiri încât pãreau
a fi transparente. Aºa, cu capul descoperit, ochii ei

firul de iarbã
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Din preocupãrile literare ale unui scriitor plurivalent
cum a fost Petru Dumitriu nu putea lipsi poezia, chiar
dacã locul ei în opera pãrintelui Cronicii de familie este
extrem de redus în raport cu alte genuri, în care autorul a
excelat ºi prin care s-a impus în istoria literaturii române
ºi europene din secolul al XX-lea: prozã, dramaturgie,
eseisticã, publicisticã etc.

Faptul cã Petru Dumitriu era un excelent ºi avizat
degustãtor de poezie ne-o dovedesc toþi cei care s-au
aplecat asupra vieþii controversatului scriitor: Ecaterina
Þarãlungã, Pavel Þugui, Eugen Simion, George Pruteanu,
Alex ªtefãnescu, Constantin Þoiu, Ion Vartic º.a.

La întâlnirile prilejuite de mesele în familia lui Mihai
Beniuc, sau la discuþiile literare de la sediul revistei Viaþa
româneascã ori în cadrul Editurii de Stat pentru Literaturã
ºi Artã (ESPLA), Petru Dumitriu se întrecea în recitãri cu
interlocutorii sãi, de multe ori continuând poemele pe care
aceºtia le începuserã, cel mai adesea în limba în care
respectivele poeme fuseserã elaborate de un Rilke, de
un Rimbaud, de un Antonio Machado sau de un Quevedo
y Villegas, spre a face caz, în orgoliul sãu exacerbat, de
memoria prodigioasã, de bagajul poetic epatant ori de
poliglotismul sãu de invidiat.

Poezia devine, prin recitare sau citire, loc de refugiu
în momentele de mare tensiune nervoasã sau emoþionalã.
Edificator în acest sens, e exemplul pe care îl gãsim în
romanul Ne întâlnim la judecata de apoi, când, întors de
la o ºedinþã de partid unde fusese criticat, naratorul îi
recitã soþiei sale, Isolda, Odã în metru antic a lui
Eminescu. Deloc puþine sunt cazurile în care personajele
compun versuri sau comenteazã diferite teorii sau atitudini
artistice. De exemplu, Pius Dabija, protagonistul ultimei
pãrþi a Cronicii de familie, este un artist complex: poet,
compozitor, pictor ºi mai ales sculptor. Discuþiile din
atelierul sãu se poartã în jurul raportului dintre arta
figurativã tip Michelangelo, din care tânãrul Dabija îºi
fãcuse un idol, ºi cea non-figurativã, reprezentatã în
secolul al XX-lea de Bârlea (Constantin Brâncuºi), pe
calea deschisã încã din 1865, de Cézanne. Disputa se
duce între cei care au rãmas fideli imitãrii naturii ºi cei
care susþin concurarea ei de cãtre ficþiunea purã.

În atelierul lui Dabija, tânãrul Georgicã Scarlat citeºte,
la insistenþa amicilor, un poem de facturã suprarealistã,
din care Gogu Apostolescu nu înþelege nimic:

„Din umbra unei ferestre de metal
Soseºte un ºarpe urmat de un binoclu
O, modulaþii ale cãrei vecernii
Cântece bahice ºi cea din urmã proclamaþie:
Constatãm întristarea ºi paragina”.1

PROPENSIUNI LIRICE ÎN OPERA
LUI PETRU DUMITRIU

Elena RoºioruElena RoºioruElena RoºioruElena RoºioruElena Roºioru
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Marcel Rozeanu, alt personaj, o gãseºte destul de
frumoasã ºi-i place pentru cã-l pune într-o „stare de absenþã
a raþiunii, de disponibilitate a imaginaþiei, de presimþire,
de aprehensiune a unor forme pe care nu le mai prinde
însã niciodatã: asta e esenþa artei moderne în sculptura
ºi pictura abstractã, în poezia suprarealistã ºi în romanele
enigmatice ale lui Kafka: opere de artã ca suport ºi pre-
text al unei stãri iraþionale sau preraþionale; de aceea
arta devine abstractã, simbolicã, echivocã.”2 Pius Dabija
riposteazã cã vremea experimentelor moderniste s-a
consumat cu 50-70 de ani în urmã ºi cã a le exersa în
continuare ar fi o ºmecherie la îndemâna oricui. I se
riposteazã, de cãtre Gogu Apostolescu, cã n-are dreptul
sã gândeascã astfel atâta vreme cât scrie versuri ce se
situeazã exact la antipodul teoriilor pe care le vehiculeazã.
Poemul confirmã o viziune artisticã modernã, conceput
fiind nu ca „o imagine ordonatã a universului”, ci ca „o
aºteptare, o aprehensiune totalã a lumii”3.

Iason, din volumul Euridice, cu multiple valenþe
poetice, scrie un sonet pentru camerista Medeei. În
romanul Ne întâlnim la judecata de apoi existã un personaj
al cãrui poet preferat este Antonio Machado din sonetele
cãruia citeazã destul de des.

În romanul Incognito, Arthur Zodie îi recitã naratorului
un sonet spaniol pe care îl considerã cel mai frumos sonet
de dragoste din istoria lumii, sonet aparþinând unui autor
anonim de pe meleagurile iberice.

În manuscrisul Adolescenþii, pe care Securitatea îl
cedeazã Academiei în 1966, ºi publicat în volumul I O-
pere (p. 262), întâlnim un tânãr student, Alexandru
Marinuº (Adrian sau Cristian Marina), care scrie poeme
ºi articole în revistele de avangardã din anii 1945-1946.
Într-un bufet, un poet mãsliniu citeºte versuri
avangardiste, dar boxerul din grup îi apasã capul în jos ºi
în cele din urmã îi astupã gura cu palma.

Adrian Marina îi ºopteºte cronicarului cã s-a lãsat de
scris dar cã citeºte „literaturã de cunoaºtere”, cum ar fi
cele opt volume ale lui Ernst Erich Ackermann, spre a
pricepe, „mai adânc, cultura naþionalã a noastrã, în spe-
cial în dimensiunea ei abisalã”4.

Lena Lascari, cu puþin timp înainte de propria-i
dispariþie, pe larg comentatã în Cronicã de familie, þine
morþis ca Adrian Marina sã-l cunoascã pe Georgicã
Scarlat. ªi îl cunoaºte nu doar pe acesta, la o petrecere,
ci ºi pe Tomiþã Petrescu. Cei doi îi vorbesc „despre spiritul
bizantin ºi categoria abisalã a românismului”, concept
„cãlcat în picioare de comuniºti”. La fel, susþine Tomiþã
Petrescu „categoria abisalã e batjocoritã, înãbuºitã,
amputatã”.5
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Motivul abisalitãþii românismului de care vorbeºte
Tomiþã Petrescu e prezent ºi în grupajul de poeme pe
care Petru Dumitriu l-a publicat în Caietul de poezie al
Revistei Fundaþiilor Române, numãrul 1 (mai) / 1946, cu
o prezentare fãcutã de Tudor Arghezi, care vorbeºte în
stilul sãu inimitabil de autenticitatea jetului liric, în care
esenþa poeticã poate fi lesne sufocatã de cuvintele de
prisos adãugate ulterior: „Aseamãn poema, CetitoruleCetitoruleCetitoruleCetitoruleCetitorule,
cu o perlã care creºte în straturi concentrice; dar cu cât
se adaugã cuvinte mai depãrtate în timp de cele care au
tradus emoþia generatoare, cu atât este mai puþin poemã.
Ai gusta desigur textul nemijlocit, forma primã. Dar multora
li s-ar pãrea aceastã formã haoticã, ºi emoþia, de nere-
cunoscut fãrã frazã, numai cu ajutorul succesiunii de ima-
gini; ºi pe bunã dreptate. Elaborarea textului este asemã-
0nãtoare cu demersul esenþial al ºtiinþei, care consistã
în a introduce înþelesuri în datele brute ale realitãþii. Aºa,
eu întâi am copiat fluxul mental, apoi am încercat sã leg
imaginile între ele, prin sensuri. CetitoruleCetitoruleCetitoruleCetitoruleCetitorule, vei continua
cum îþi place operaþiunea aceasta: vei adãuga sensuri;
vei adãuga mai ales vibraþia emoþionalã specificã þie.”6

Poezia modernã nu se poate dispensa cu totul de
cuvinte, dar e mereu altceva decât ele, mereu cantonatã
în spiritul suspendat la rându-i, între douã abisuri:

„O, spirit al meu: adevãrul? Abis sus, abis jos. /
Adevãrul? Poate spiralele umflându-se ameþitoarele
spirale lumii? / Poate undeva sunt dumnezei obscuri? /
Guri ale abisului? / Spirit al meu: adâncã, adâncã
întunecime, adânc, / Adânc întuneric împrejur, sus ºi jos.
/ Duhul îºi aduce aminte.”7

Poezia accede orfic la tãrâmul visului, de unde duhul
se întoarce mai bogat cu o tãcere. Aventura poeziei e
una a cunoaºterii de tip luciferic, neîncrâncenatã cu orice
preþ în gãsirea ºi conturarea de sensuri, ceea ce ar sãrãci
lumea prin etalarea ºi distrugerea misterelor ei. Poetul
invocã uitarea deºi ºtie cã nu are dreptul sã uite:

„Resping glasurile (in)oportune. / Prin respiraþia calmã
strãbat, prin gesturile mâinii calme; cu sila îmi / aduc
aminte, cu sila pãtrund pânã la iazurile moarte, la negrele
lacuri, / La patima tainicã.”8

Poetul îºi asumã toate spaimele metafizice într-un
univers în care rãul pândeºte la fiecare pas. Îngerii rãi
atenteazã la liniºtea ºi candoarea sufletului poetului:

„Dar ºi mai rãu e noaptea, când liliecii / ªi sboruri
veninoase în tãcere: / Noaptea, revelaþia zâmbetului
rãutãcios / Revelaþia vocii strãine: / Iatã un alt om! Iatã
omul necunoscut / Cutremur de groazã! Nu se poate sfârºi
bine! / – Se sfârºeºte în ultimele tensiuni, în
aprehensiunea / Oribilului / Când nu mai e lunã, când e
cenuºiu ºi rece. / S-a sfârºit. Mâine dimineaþã resturile
magice rãmãºiþele vrãjii / Pete de sânge ºi drum. //
Murmurul orei lichide, greeri / Îmbrãþiºãrile sub lunã /
Sortilegia noctis.”9

Cadrul nocturn e propice apariþiei ºi perpetuãrii
chinuitoarelor angoase alienante.

În poemul al IV-lea poetul sugereazã abstragerea,
printr-un efort de uitare,  a individului din istoria imediatã
agresivã:

„Prietene, trebuie sã uitãm poemele; / Sã uitãm
ferocitãþile tinereþii; / Dacã vrei, ºi banditismul general; /

Dacã poþi, ºi egoismul ºi posesiunea / ªi blestemata
patimã a comorilor, / ªi de orice îþi amintesc râsetele de
afarã.”10

Refugiul din faþa acestor grozãvii, deºi seducãtor, e
întotdeauna mai prejos de barbariile care s-au produs,
aºa cã escamotarea adevãrului rãmâne o soluþie facilã
ºi întru totul nerecomandabilã:

„Prietene, sã regãsim himerele. / ªtii de care vorbesc:
/ Amplele mitologii ale morþii; orchestrele grave, / Viaþa,
cântec grav, melodiile ei spontane / Muzicã de Mozart,
arie argintie / Cu de desubt flãcãrile ºi bubuitul Infernului.
// Muzicã de Mozart? Nu vezi cadavrele? Nu vezi capetele
livide / ªi puþin poeticele putreziri mucilaginoase? / Nu
vezi adevãrul?”11

Motivul fugii, obsesie constantã în gândirea ºi opera
dumitrianã, apare ºi în finalul acestui poem ºi e asociat
tragic cu premoniþia cã echilibrul dupã care tânjeºte cu
ardoare nu va fi atins nicãieri ºi niciodatã:

„N-am uitat destul, n-am fugit destul, n-am ajuns, /
Se pare cã ºi mai jos sunt imaginile: / Covoare albastre,
pãdurile Floridei, / Animalele fabuloase, panterele
strãlucitoare, fazanii... / - Caut departe... nicãieri nu e
Florida, / Cãci: în noi e Împãrãþia ºi mãrirea ºi puterea...
/ În noi, ridicole personaje ale unui teatru de pãpuºi. //
Tac asupra numelui sacru. // Sã fugim în livezile interioare,
sub migdalii înfloriþi rar, / Unde vântul înclinã fânul ºi spicul
verde. / Mã închid clãdirile moleculare, betonul cubic; /
Spiritul pur / Nu scapã de batjocurã, de nimicire, de siluire;
// Sã uitãm poemele, n-avem ce face cu ele / Nici cu
livezile, nici cu muzicile. / Caut sfârºitul. – Prietene, nu e
sfârºit: / Comedia continuã. / Ah, de ce am ieºit din fântâna
imaginilor.”12

Sentimentul de statornicie pe care i l-ar da casa
pãrinteascã, distrusã de bombardament, pe malul fluviului,
la Baziaº, nu mai existã. Pânã ºi conceptul de nostalgie
i s-a refuzat. Plutind între cer ºi pãmânt, poetul nu
întrezãreºte nicãieri un loc al lui. Trecutul nu mai existã,
realitatea prezentã este inospitalierã pe toatã palierele,
din imaginaþie a evadat nu altfel decât protagonistul
singurului basm românesc fãrã happy-end – Tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte – iar viitorul este, în
virtutea intuiþiilor rãu prevestitoare ale poetului,  extrem
de sumbru:

„În miezul nopþii ca al unui fruct / Viermele, poetul
între pipa stinsã ºi hârtie. / Cineva se apleacã peste
umãrul lui, îi spune: / Fluviul, marile ape, lumina ºi undele,
lichidul verde / Fluviul cu ape unsuroase de culoarea
opalului. / Departe, ah, departe. / mi-e geana plecatã
asupra gândului ºi tãcerii. / Afarã orizontul sub un cer
negru zãpezi / ªi marginea lividã a nopþii. // Cineva se
apleacã peste umãrul lui: / ... munþi de monete, ascultã,
cuburi de aur, aurul / nu stãpânul nostru dar sângele lumii
/ metalul galben curge prin vinele universului / sunt lucruri
mai bune ca el, dar nu mai puternice... // O demone,
plutesc între cer ºi pãmânt / Îmi trebuie liniºtea / Ancora
/ Crucea? (pe orizont la marginea aurorei: /
Spânzurãtoare).”13

În Madrigal, poem de calibrul unui haiku, rolul fulgerului
îl joacã dâra meteoricã:

„Adâncã noapte pace caldã

istorie literarã
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Dârã meteoricã
Gând la cea departe”14

Ultimul mini poem al grupajului ilustreazã o concepþie
despre opera literarã cu caracter deschis ºi pasibilã, prin
urmare, de mai multe interpretãri. Analizând prezentarea
lui Tudor Arghezi fãcutã tânãrului Petru Dumitriu,
Ecaterina Þarãlungã observa cã noþiunea de opera aperta
plutea prin aer cu mult înainte de a fi fost teoretizatã de
Umberto Eco. E meritul lui Petru Dumitriu de a-l fi
devansat în acest sens pe cunoscutul scriitor ºi gânditor
italian.15 Iatã acest poem excelând prin concizie ºi forþã
de sugestie:

„Teamã de somn: negru
Mai sunt ºi alte abisuri
Aºteptare a Nevãzutului”16

Criticul ºi istoricul literar Marian Popa aratã cã aceste
poeme „probeazã egotist delirul intelectualist, introspecþia,
interjecþia, declamaþia ºi interogaþia, relevarea ºi
infirmarea sensurilor realului, confuzia noctumului ºi
abisului universal sau universalizabil”17.

Criticul se întreabã când au fost scrise aceste poeme
despre care nu are o pãrere mãgulitoare, ci dimpotrivã
verdictul lui fiind cât se poate de ironic: „Trebuie un mistic
ca în secolele XII-XVI sau un naiv juvenil cu proaspete
lecturi fundamentale ale problematicii absolutului, pentru
a scrie si a publica astfel de versuri, fãrã a avea senzaþia
aproape epidermicã a penibilului; cum nu se dau precizãri
ale circumstanþelor ºi nu se cunosc nici recidive, este de
presupus cã aceste ºapte poeme dateazã din vremea
celor ºapte ani de acasã sau din liceu”18.

În textele pe care SRI le-a cedat Academiei, mai pre-
cis în Dosarul nr. 31, p. 74, se gãseºte ºi un poem origi-
nal scris de Petru Dumitriu în 1956. Îngrijitoarea ediþiei
de Opere, Ecaterina Þarãlungã, redã acest poem la
paginile1259-1260 ale volumului I ºi îi subliniazã forþa de
premoniþie, adicã marele „cutremur” care va anula sistemul
socialist din þara noastrã. Poemul se numeºte Solus:

„De beznã-s anii ºi bicisnicie
pe care-i port ca lanþuri fãrã somn
Rãzboi de-alarme surde, monotone,
de semne ºi de ºoapte-n faptul serii.
Strãjer rãzleþ al oastei ce s-a dus,
prin mii de morþi ºi de-nvieri rãpus,
ºi iar de pazã-n pragul din apus,
cu armele de pâslã-ale tãcerii.
Restriºtii-mpotrivit pe veresie,
rotind în calea timpului, vecie
ºi-n a osândii un „ce-o fi sã fie”,
pândit de umbre, pãrãsit de stea,
orbete-ndrãgostit de noaptea sa,
ºi dibuind cu-auzul sãu himeric
cutremurul ce creºte pe-ntuneric.”
Într-un avântat articol19, Ecaterina Þarãlungã semnala

un sonet pe care autorul Cronicii de familie l-ar fi aºternut
pe hârtie în anul 1945, la Baziaº, unde venise sã îºi vadã
casa pãrinteascã ºi o gãsise bombardatã de tunurile
armatei germane în retragere pe Dunãre. Printre ruinele
casei pãrinteºti,Petru Dumitriu a descoperit cheia de la
pivniþã ºi a purtat-o cu el toatã viaþa, „ca pe un simbol al
ocrotirii pierdute”.20 Probabil cã memoria i-a jucat o festã

lui Petru Dumitriu. Sonetul în care s-ar fi aflat încifrat
premonitoriu întregul destin al scriitorului, cum i se mai
întâmplase altãdatã lui Rimbaud scriind versul „Je vis de
l’or et je ne pus le boire”, era doar o traducere dupã poetul
spaniol Francesco Gomez de Quevedo y Santlhaòez
Villegas (1580-1645). Îl reproducem pentru un eventual
studiu comparativ al dibãciei, poate chiar al virtuozitãþii,
de traducãtor ale lui Petru Dumitriu, care, vãzându-ºi
distrusã casa copilãriei, s-a regãsit în poezia cu pricina
ºi a simþit nevoia imperioasã de a-ºi transpune în cuvinte
starea sufleteascã care l-a maturizat în chip ºocant. Un
lucru este sigur ºi anume cã sonetul respectiv n-are nici
o legãturã cu revoluþia maghiarã de care Securitatea îl
acuza pe prozator ca simpatizant, dat fiind cã mama
scriitorului era, dupã cum se ºtie, de origine maghiarã,
mai precis aparþinea etniei sãseºti .Iatã , aºadar, sonetul
ºi versiunea lui româneascã:

„Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.

Salime al campo, ví que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día

Entré en mi casa, ví que amancillada
de anciana habitación era despojos;
mi báculo más corvo y menos fuerte.

Vencida de la edad sentí mi espada
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.”

„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 în 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. ”

Alte traduceri, „arestate” de Securitatea comunistã
româneascã, sunt cele pe care Petru Dumitriu le-a fãcut
din poetul chinez Tu Fu (712-770). Tãlmãcirile în cauzã
au fost efectuate în urma vizitei în China, împreunã cu
Geo Bogza, în 1956, când cei doi au fost invitaþi la
Congresul Scriitorilor Chinezi. Aceste traduceri aratã ex-
act starea sufleteascã în care se afla Petru Dumitriu la
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acea datã. De bunã seamã cã obsesia evadãrii din lagãrul
comunist nu l-a pãrãsit niciodatã. Iatã începutul poemului
La oaste, dincolo de zidul cel mare:

„Mâhnit îmi las coliba. Drumu-i lung
Spre graniþe de-apus ºi miazã noapte.
Ci sunt silit sã plec. Stã scris la lege

Când sã pornim, când sã sosim la oaste,
Dar cine fuge, rãu va fi de-acela”21

Unele versuri din amplul poem tradus sunã de-a dreptul
oracular pentru soarta celui ce-avea sã-ºi pãrãseascã
definitiv þara în care nu mai rãbda sã se ºtie la cheremul
altora.

Un pastel liric precum Perspective de primãvarã
rãmânea valabil la mai bine de un mileniu de la scrierea
lui ºi-i venea ca o mãnuºã realitãþii þãrii de baºtinã a
traducãtorului ºi motivat în jalea lui fiinþialã:

„Zdrobitã e cu totul þara noastrã.
Doar râurile au rãmas aceleaºi
ªi dealurile. În oraº copacii
prin pieþe cresc înalþi, pe uliþe iarba.
ªi florile par azi înlãcrimate
din pricina acestor vremi amare.
Pânã ºi pãsãrile
Jelesc vãzând câþi oameni se despart
De cei ce le sunt dragi.”22

Într-un poem ca Pribeagul întâlnim acelaºi peisaj ºi
acelaºi sentiment de jale ºi pustiu pe care Petru Dumitriu
îl trãise traducând sonetul poetului spaniol:

„Dupã toþi anii-aceºtia de rãzboi
A nãpãdit prin case buruiana.
Pe vremuri numai la noi în sat
O sutã ºi ceva de fumuri; astãzi
Nimic n-a mai rãmas; de la cei vii
Veºti nu mai vin; topiþi în lut sunt morþii.

Mã-ntorc, scãpat din bãtãlii pierdute,
În casa bãtrâneascã. Totu-i altfel.
Pustie-i uliþa. Pustii sunt toate.
Pustiu ºi trist e cerul, ziua-i surã
ºi friguroasã. Împrejur sunt vulpi.
Pisici sãlbatice cu blãni sbârlite
De furie, mã scuipã.”23

Creator, traducãtor, degustãtor ºi comentator de
poezie, Petru Dumitriu dovedeºte reale propensiuni pentru
acest gen de literaturã. Amplele proiecte epice nu i-au
permis sã depãºeascã micile ºi sporadicele cantonãri
lirice, exceptând poemele în prozã care îi vor învrâsta
nuvelele ºi romanele ºi care vor fi tot atâtea oaze de
refugiu din calea puhoaielor ideologice ale vremii. Iatã, în
încheiere, un mic decupaj poetic cu mizã eroticã:

„Asmodeu tãcu dar începu sã luceascã precum
insectele fosforescente seara; ºi mergea fãrã sã calce
pãmântul: se desprinseserã din trupurile lor noi ºi
numeroase braþe; un trecãtor întârziat fugi cu fricã, vãzând
cum îºi întind unul altuia multe palme moi, deschise,
îndrãgostite, cã þineau cu subtile degete impalpabile inele,
giuvaere, flori negre. În noaptea aceea sau în altã noapte
li se apropiarã ochii ºi buzele ºi mâinile ºi trupul în jos.

Asupra lor tronau bucuria uimirã ºi secretul. Credeau
fiecare cã respirã pe faþa celuilalt ecoul unei lumi
inteligibile ºi cã sunt douã semne ale aceluiaºi sens.”24

În Drum fãrã pulbere, un cerºetor turc îºi strigã necazul
în versuri româneºti pocite ºi hazlii. Tot în acest roman,
un tãtar bãtrân recitã un verset din Coran ºi apoi continuã
inspirat ca un profet apocaliptic: „N-o sã treacã mult, Gelal,
ºi pe acolo o sã-nfloreascã iarba primãvara ºi-o sã batã
iarna vântul, ºi nimãnui n-o sã-i fie frig iarna ºi nimeni n-
o sã se bucure primãvara cãci n-o sã fie nimeni acolo”25.

Oaze de adevãratã liricã marinã ºi de freamãt
miraculos al stepei dobrogene se întâlnesc ºi în Pasãrea
furtunii, roman din care decupãm doar un singur exemplu:
„Împrejurul lor cântau acum sute de mii de greieri; þârâitul
lor era un sunet al pãmântului cald ºi avea uneori urcãri
ºi scãderi ca o rãsuflare a nopþii. Dindãrãtul gorganului
se ridica din mijlocul stepei golaºe luna, întâi roºie, în
pulberi ce pluteau peste Dobrogea, apoi galbenã ca
mierea. Lumina toatã stepa; ºi un fir de pai avea umbrã.
Numai dincoace de gorgan era întuneric; aici, pe pãmântul
cald ºi cu miros de pelin gemea ºi se vãita Uliana ca de
durere, dar nu de durere, iar dincoace de ºosea se auzea
mereu vuind rãsunetul mãrii”26.

Propensiunile poetice ale lui Petru Dumitriu întregesc
profilul spiritual al acestui autor de care istoria literaturii
române din secolul al XX-lea nu poate ºi nu  are dreptul
sã facã abstracþie. Descrierile poetice, ca ºi portretele
inegalabile în literatura noastrã, salveazã, fie ºi parþial,
operele sale care au fãcut concesii realismului-socialist
al obsedantului deceniu.

Note:
1 Petru Dumitriu, Cronicã de familie, vol. III, p. 517.
2 Idem, p. 518.
3 Ibidem p. 519.
4 Petru Dumitriu, Opere, vol. I, p. 265.
5 Idem, p. 287.
6 Apud Ecaterina Þarãlungã, Petru Dumitriu – Din nou în

dosarele Securitãþii, in Saeculum, nr. 10 / 2004, p. 41.
7 Petru Dumitriu, I in Opere, vol. I, p. 363.
8 Idem, II, p. 364.
9 Ibidem, III, p. 366.
10 Ibidem, IV, pp. 366-367.
11 Ibidem, IV, p. 367.
12 Ibidem, IV, pp. 367-368.
13 Ibidem, V, p. 368.
14 Ibidem, VII. Madrigal, p. 369.
15 Ecaterina Þarãlungã, Note.  Comentarii. Variante, in

Petru Dumitriu, Opere, vol. I, p. 1259.
16 Petru Dumitriu, Opere, vol I, VII. Espiritual, p. 369.
17 Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine,

p. 994.
18 Idem.
19 Ecaterina Þarãlungã, O poezie ca un destin, in

Saeculum, nr. 5, iulie 2003, pp. 22-23.
20 Op. cit, p. 22.
21 Petru Dumitriu, Opere, vol. I, p. 230.
22 Idem, op. cit., pp. 233-234.
23 Ibidem, op. cit., pp. 234-235.
24 Petru Dumitriu, Euridice, p. 49.
25 Petru Dumitriu, Drum fãrã pulbere, p. 272.
26 Petru Dumitriu, Pasãrea furtunii, p. 359
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restituiri

TEODOR IORDÃNESCU – UN PIONIER
AL INDIANISMULUI  ROMÂNESC

Florinel AgafiþeiFlorinel AgafiþeiFlorinel AgafiþeiFlorinel AgafiþeiFlorinel Agafiþei

* Fragment din cartea aflatã în pregãtire: Pionieri, clasici
ºi epigoni ai orientalismului în spaþiul românesc. Mai facem
precizarea cã Teodor Iordãnescu a activat decenii bune la
Focºani,în prima jumãtate a secolului al XX-lea. Oferim
informaþii inedite în acest sens în prezentul material.

Teodor Iordãnescu este unul dintre aceia a cãrui
activitate este prea puþin cunoscutã în România, în
comparaþie cu meritele sale profesionale, recunoscute
pe plan european, în perioada interbelicã; ºi nu vorbim,
aici, doar de publicul larg, ci ºi de aceia care emit anumite
pretenþii în domeniul „orientalismului românesc”, grãbindu-
se a prezenta pãreri ºi oferi informaþii, adeseori eronate,
despre unul din pionierii de seamã ai indianismului
autohton*. Este drept, cã pentru a cunoaºte un lucru,
trebuie sã mergi direct la surse, iar ca sã ajungi la acestea
e necesar, mai întâi, pe cale logicã, fireascã, sã le
identifici. Când am pornit lucrul la aceastã carte, am ºtiut
cã vom întâmpina greutãþi foarte mari în detectarea
datelor biobibliografice ale unor anumiþi autori care s-au
bucurat – deºi au trecut în altã dimensiune – de aprecierea
internaþionalã a savanþilor recunoscuþi ca fiind nume de
primã mãrime în domeniul indologiei. Teodor Iordãnescu
este unul dintre acele cazuri, în care aflarea de date
personale constituie o realã aventurã, cãci în istoriografia
de specialitate referirile succinte ce-i descriu activitatea
sunt atât de zgârcite, încât arareori depãºesc ºapte-opt
rânduri. Este pãcat sã nu i se acorde o mai mare atenþie
acestui lingvist apreciat în perioada interbelicã la nivel
european, mai ales pentru cunoºtinþele sale din domeniul
lingvistic grec, latin ºi nu în cele din urmã, sanskrit. În
anul 2001 apãrea la Editura „Paralela 45”, în colecþia
Sapientia, o carte ce strângea câteva din materialele,
textele scrise de Iordãnescu în perioada antebelicã. Ne
aºteptam, ca mini-culegerea de texte, purtând
semnãturile lui Vasile Andru ºi Vlad ªovãrel, sã fie mai
bine alcãtuitã, cel puþin în ceea ce priveºte prezentarea
biografiei autorului, însã am constatat, o datã în plus, cã
lipsa informaþiei ºi dorinþa de a arunca pe piaþã, înaintea
altora, un nume de prestigiu al indianisticii noastre, duce
ºi la erori impardonabile ce nu cadreazã cu statutul
cercetãtorului real, acela care, dupã cum spunea Mircea
Eliade, trebuie sã epuizeze întreaga bibliografie, înainte
de a-ºi expune un punct de vedere; ºi chiar ºi atunci
când o face, sã o facã pãstrând o anumitã îndoialã, mai
ales în cazul în care nu a reuºit sã dobândeascã sursa
sau resursa  lãmuritoare pe care a cãutat-o, uneori, poate,
ani de zile. Aºa se face, cã ºi în cartea editatã de Paralela

45, intitulatã „Fachirii indieni ºi doctrina lor”, ce are drept
titlu unul din cuprinzãtoarele texte ale lui Iordãnescu, se
strecoarã douã grave erori de cronologie. În primul rând,
se afirmã cã Teodor Iordãnescu s-a nãscut la 1870, ceea
ce este fals; ne vom explica mai încolo ºi vom oferi datele
corecte, pe baza declaraþiei proprii scrise de Iordãnescu
în anul 1929, cât ºi pe actele oficiale ce privesc data
naºterii savantului. Apoi, se susþine cã a fost directorul
Liceului „Unirea” din Focºani, între anii 1913-1914, afir-
maþie aparþinând lui Vlad ªovãrel. O simplã deplasare la
actualul Colegiu Unirea, ne aratã cã Iordãnescu a fost
nouã ani director al acestei instituþii de prestigiu, respectiv
între anii 1907-1910 ºi apoi din 1913 pânã în anul 1919.
O altã eroare, care nu mai este cronologicã, de aceastã
datã, þine de modul în care a fost redactat numele lui
Iordãnescu, chiar pe coperta amintitei cãrþi, acolo unde-
l gãsim tipãrit astfel: ”Theodor Iordãnescu”, observându-
se cã „Theodor” a fost scris cu „Th”, ceea ce este greºit,
pentru cã actele vãzute de noi aratã cã, atât savantul cât
ºi cei care i-au întocmit diferite documente, menite a-i
ilustra activitatea profesionalã de-a lungul timpului, îi scriu
numele simplu, fãrã „h”. În fine, punând la punct lucrurile
de la început, precizãm cã cercetãrile noastre s-au
consumat în cadrul Arhivelor Statului – Filiala Focºani,
acolo unde am descoperit la numãrul de inventar 545,
fondul 480, în dosarul 420, acele date ce lumineazã foarte
multe aspecte legate de viaþa lui Iordãnescu, implicit de
activitatea sa profesionalã. În declaraþia proprie, redactatã
în „Statutul personal” al Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice se aflã notat numele lui „Teodor Iordãnescu”, cel
nãscut în anul 1872 – deci nu în 1870! – luna februarie,
ziua 12 în localitatea Alexandria, judeþul Teleorman.
Ortodox ºi de naþionalitate românã, Teodor Iordãnescu
vede lumina zilei într-o familie de învãþãtori, dupã cum el
însuºi scrie. Clasele primare le urmeazã în Alexandria,
între anii 1881-1884, iar cele liceale sunt absolvite  în
cadrul seminarului „Nifon Mitropolitul” din Bucureºti.
Bacalaureatul, cu numãrul 2718, îl susþine în luna
noiembrie a anului 1892, tot în capitalã. Se înscrie apoi
la Facultatea de Litere din Bucureºti, pe care o absolvã
în patru ani, cu lucrarea de licenþã nr. 1478, în anul 1897.
Titlul lucrãrii de licenþã era „Aristofan ºi comedia veche
atticã”. La sfârºitul acestei facultãþi se înscrie, în acelaºi
an, 1897, când a susþinut licenþa, la Facultatea de Drept
din Bucureºti, pe care o absolvã cu lucrarea de licenþã,
având numãrul 2263, în anul 1900. Titlul lucrãrii de licenþã
este „Despre recidivã”. De remarcat, conform celor scrise
de el însuºi, este faptul, cã în perioada studiilor a
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funcþionat din anul 1891 pe postul de copist la Cãile Ferate
Române (Serviciul miºcare) ºi apoi la „Serviciul medi-
cal”, din cadrul aceleiaºi direcþiuni a CFR, la Constanþa.
Din 1897 pânã în 1900 lucreazã, pe post de contabil la
„Direcþiunea Portului Constanþa”, dupã cum singur
menþioneazã în CV-ul personal. Faptul reiese ºi din actele
ataºate la dosar, acte ce urmãresc traseul profesional al
savantului. Tot din declaraþia personalã aflãm urmãtoarele,
cu privire la studiile efectuate în Germania, confirmate
de aceleaºi documente ataºate la dosar, aflate sub egida
„Ministerului Instrucþiunei Publice”: “Deºi aveam douã
titluri universitare, totuºi dorinþa de cercetãri mai întinse
m-a fãcut sã plec în Germania unde am fãcut diferite
studii de gramaticã comparatã, limbi clasice ºi orientale
sub direcþiunea celor mai renumiþi profesori”. Teodor
Iordãnescu nu-i numeºte pe acei savanþi care l-au ajutat
în demersurile desãvârºirii lui ºtiinþifice, profesionale, însã
îi amintim noi; este vorba despre Richard PischelRichard PischelRichard PischelRichard PischelRichard Pischel,
nãscut la Breslau în anul 1849 ºi decedat în India, la
Madras, în 1908, profesor care a predat la Universitatea
Halle ºi R. SchmidtR. SchmidtR. SchmidtR. SchmidtR. Schmidt. Teodor Iordãnescu absolvã
Seminariile de gramaticã comparatã ºi limbi orientale
(sanskrita ºi persana) în anul 1903, dupã o perioadã de
doi ani de studii, din 1901 pânã în 1903, la Universitatea
din Halle. Devine membru al Societãþii orientaliste din
Leipzig (Deutsche morgenländische Gesellschaft) ºi al
Societãþii de Lingvisticã din Paris, al Societãþii Latine din
Paris ºi al Societãþii Filologice Române. Publicã articole
ºi studii în diferite reviste, precum ºi lucrãri ample, de
lingvisticã. Lucrãrile publicate, menþionate de Iordãnescu
însuºi sunt: „Antichitãþi romane private” (1912 vol.I ºi 1920,
vol. al II-lea) „Istoria literaturii latine” (1915), „Resturi de
aoriste în limba latinã”, „Clasicismul ca bazã a învãþãmân-
tului (...)”, „Der Ursprung Der Daker”(conferinþã susþinutã
la Universitatea Halle). Articolele apãrute în reviste ºi
ziare sunt: „Situaþiunea evreilor în Imperiul Roman” – în
„Apãrarea Naþionalã”; „Lupul în legendele noastre” – în

„Tinerimea Românã”; „Elementele mitologice în
descântecele române” – în douã apariþii din publicaþia
„Noua Revistã Românã”; „Studiul limbilor clasice ºi
pedagogia modernã” – trei studii în publicaþia „Epoca”,
începând cu anul 1904; „Originea jocului de pãpuºi” ºi
„Un orientalist român” în „Convorbiri literare”. Cinci articole
privind limba ºi literatura sanskritã se regãsesc în aceeaºi
revistã „Convorbiri literare” ºi articole „de specialitate”, în
„Neamul românesc literar”. Se adaugã alte articole, din
câte înþelegem din declaraþia personalã a autorului, cãci
dupã sublinierea apariþiei articolelor de specialitate în
„Neamul românesc literar”, urmeazã un „etc.”. Din anul
1904 pãtrunde în corpul didactic românesc, la data de 9
iulie, dupã susþinerea examenelor la limbile latinã,
germanã ºi francezã. Funcþionând decenii bune la
Focºani, devine ºi membru al unor societãþi culturale lo-
cale, precum: „Cercul Corpului didactic din Putna”, al cãrui
preºedinte a ajuns la un moment dat ºi al „Cercului Literar
ºi ªtiinþific” ce activa în urbea de pe Milcov. Este invitat,
în perioada interbelicã, sã susþinã o comunicare ºtiinþificã
în cadrul Congresului de Orientalisticã, de la Universitatea
din Oxford, în anul 1928; tema comunicãrii, dupã cum
singur precizeazã, este despre „Rolul þiganilor în literatura
popularã”. Îi mai apar peste 40 de articole în ziare precum
„Curentul” ºi „Universul”, privind studiul limbilor clasice
programate în „educaþiunea ºcolarã”. Este invitat la Ra-
dio Bucureºti sã conferenþieze despre Horaþiu la
comemorarea acestuia, cãci una dintre lucrãrile sale,
realizate încã în Germania, se referea la poetul latin având
titlul: „Ciceronis Paradoxa et Horatii satiror”. Este cunos-
cãtor a cinci limbi strãine: franceza, germana, engleza,
italiana, greaca, iar din limbile clasice, a celei latine,
sanskrite ºi persane. Pentru întreaga sa activitate, statul
român îl va recompensa cu urmãtoarele decoraþii ºi
medalii: „Coroana României”, „Steaua României în grad
de Cavaler”, Medalia jubiliarã „Avântul Þãrii” ºi „Rãsplata
Muncii”.

restituiri

CU AUREL CIORAN ÎNTR-O
EPISODICÃ RELAÞIE EPISTOLARÃ

Ionel NeculaIonel NeculaIonel NeculaIonel NeculaIonel Necula

Era prin 1957 – 1958 când Cioran devenise prohibit în
propria sa þarã, iar cei interesaþi de izvodirile lui mai auzeau
pronunþându-i-se numele pe la posturile de radio strãine.

Un lucru e sigur: n-am devenit cioranian în urma lecturii
cãrþilor sale, am fost din totdeauna, m-am nãscut
cioranian, cu un disconfort de viaþã ºi cu idiosincrazii
ipohondrice faþã de prãpãstiile neantului nesãþios. Lecturile
din Cioran n-au fãcut decât sã-mi radicalizeze apelpisirile
ºi sã mã conecteze unei dimensiuni cosmice prãpãstioase

Pe Emil Cioran l-am descoperit devreme ºi întâmplã-
tor, pe la 17 – 18 ani în paginile unor reviste vechi, ce-mi
cãzuserã în mânã ocazional ºi pe care le citeam cu
ferealã pentru cã proveneau dintr-un alt timp istoric,
repudiat cu ostentaþie de atotputernicul partid comunist,
adus la putere pe ºenilele tancurilor moscovite. Pânã la
urmã, atunci când s-a declanºat nebunia acuzaþiilor, n-a
fost scoasã din repertoriu nici învinuirea de a fi citit lucrãri
interzise ºi autori indexaþi, supuºi oprobriului public.
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Din 1897 pânã în 1900 lucreazã, pe post de contabil la
„Direcþiunea Portului Constanþa”, dupã cum singur
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Halle ºi R. SchmidtR. SchmidtR. SchmidtR. SchmidtR. Schmidt. Teodor Iordãnescu absolvã
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ºi studii în diferite reviste, precum ºi lucrãri ample, de
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tului (...)”, „Der Ursprung Der Daker”(conferinþã susþinutã
la Universitatea Halle). Articolele apãrute în reviste ºi
ziare sunt: „Situaþiunea evreilor în Imperiul Roman” – în
„Apãrarea Naþionalã”; „Lupul în legendele noastre” – în

„Tinerimea Românã”; „Elementele mitologice în
descântecele române” – în douã apariþii din publicaþia
„Noua Revistã Românã”; „Studiul limbilor clasice ºi
pedagogia modernã” – trei studii în publicaþia „Epoca”,
începând cu anul 1904; „Originea jocului de pãpuºi” ºi
„Un orientalist român” în „Convorbiri literare”. Cinci articole
privind limba ºi literatura sanskritã se regãsesc în aceeaºi
revistã „Convorbiri literare” ºi articole „de specialitate”, în
„Neamul românesc literar”. Se adaugã alte articole, din
câte înþelegem din declaraþia personalã a autorului, cãci
dupã sublinierea apariþiei articolelor de specialitate în
„Neamul românesc literar”, urmeazã un „etc.”. Din anul
1904 pãtrunde în corpul didactic românesc, la data de 9
iulie, dupã susþinerea examenelor la limbile latinã,
germanã ºi francezã. Funcþionând decenii bune la
Focºani, devine ºi membru al unor societãþi culturale lo-
cale, precum: „Cercul Corpului didactic din Putna”, al cãrui
preºedinte a ajuns la un moment dat ºi al „Cercului Literar
ºi ªtiinþific” ce activa în urbea de pe Milcov. Este invitat,
în perioada interbelicã, sã susþinã o comunicare ºtiinþificã
în cadrul Congresului de Orientalisticã, de la Universitatea
din Oxford, în anul 1928; tema comunicãrii, dupã cum
singur precizeazã, este despre „Rolul þiganilor în literatura
popularã”. Îi mai apar peste 40 de articole în ziare precum
„Curentul” ºi „Universul”, privind studiul limbilor clasice
programate în „educaþiunea ºcolarã”. Este invitat la Ra-
dio Bucureºti sã conferenþieze despre Horaþiu la
comemorarea acestuia, cãci una dintre lucrãrile sale,
realizate încã în Germania, se referea la poetul latin având
titlul: „Ciceronis Paradoxa et Horatii satiror”. Este cunos-
cãtor a cinci limbi strãine: franceza, germana, engleza,
italiana, greaca, iar din limbile clasice, a celei latine,
sanskrite ºi persane. Pentru întreaga sa activitate, statul
român îl va recompensa cu urmãtoarele decoraþii ºi
medalii: „Coroana României”, „Steaua României în grad
de Cavaler”, Medalia jubiliarã „Avântul Þãrii” ºi „Rãsplata
Muncii”.

restituiri

CU AUREL CIORAN ÎNTR-O
EPISODICÃ RELAÞIE EPISTOLARÃ

Ionel NeculaIonel NeculaIonel NeculaIonel NeculaIonel Necula

Era prin 1957 – 1958 când Cioran devenise prohibit în
propria sa þarã, iar cei interesaþi de izvodirile lui mai auzeau
pronunþându-i-se numele pe la posturile de radio strãine.

Un lucru e sigur: n-am devenit cioranian în urma lecturii
cãrþilor sale, am fost din totdeauna, m-am nãscut
cioranian, cu un disconfort de viaþã ºi cu idiosincrazii
ipohondrice faþã de prãpãstiile neantului nesãþios. Lecturile
din Cioran n-au fãcut decât sã-mi radicalizeze apelpisirile
ºi sã mã conecteze unei dimensiuni cosmice prãpãstioase

Pe Emil Cioran l-am descoperit devreme ºi întâmplã-
tor, pe la 17 – 18 ani în paginile unor reviste vechi, ce-mi
cãzuserã în mânã ocazional ºi pe care le citeam cu
ferealã pentru cã proveneau dintr-un alt timp istoric,
repudiat cu ostentaþie de atotputernicul partid comunist,
adus la putere pe ºenilele tancurilor moscovite. Pânã la
urmã, atunci când s-a declanºat nebunia acuzaþiilor, n-a
fost scoasã din repertoriu nici învinuirea de a fi citit lucrãri
interzise ºi autori indexaþi, supuºi oprobriului public.
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restituiri

ºi nevindecabile. Lecturile cioraniene mi-au indus ideea
de cariatidã ovaricã, încovoiatã, vorba lui Rilke, doar sub
povara cerului de pe umeri.

La vremea când m-am decis sã supun fenomenul
cioranian unei perspective exegetice, autorul „cãderii în
timp” nu mai era apt pentru un dialog epistolar. Internat în
spitalul Proca din Paris se pregãtea sã treacã pe malul
celãlalt al Styxului ºi sã lase lumea în câte o gãsise la
venire.

Aurel Cioran însã, deºi cu doar doi ani mai mic decât
Emil, pãrea verde, în vigoare ºi cu poftã de viaþã. Aflasem
din corespondenþa sa cu Emil despre încercãrile prin care
trecuse, cu depresii îngrijorãtoare ºi cu internãri vremelnice
la Gãtaia (jud. Timiº), dar continua sã se ocupe de
imaginea fratelui sãu. Acum, dupã revoluþie, când a-nceput
sã se crape puþin a luminã nu mai era singur în aceastã
acþiune salubrizantã ca atunci, în 1986, când Radu
Enescu a furnizat cititorilor revistei Familia imaginea unui
Cioran rãzvrãtit, în rãzboi nu doar cu lumea, dar ºi cu
Dumnezeu. „Sunt mâhnit de prezentarea ce aþi fãcut-o
fratelui meu”, îi scria la 27 ianuarie 1986 ºi nimeni nu i s-
a asociat în aceastã acþiune reparatorie.

Între timp, imediat dupã revoluþie, scepticul a fost adus
în cadrele spiritului românesc, lucrãrile sale au fost
publicate în tiraje de masã, comentariile umpleau paginile
revistelor de culturã, iar hutuchirile de pânã atunci se
transformau automat în elogii entuziaste. Cioran devenise
peste noapte o mândrie naþionalã, iar lumea se da-n vânt
sã-l citeascã ºi sã afle cât mai multe despre el. Era un
început de normalitate, dar procesul receptãrii, recuperãrii
ºi readucerii lui în cultura româneascã se va dovedi com-
plex ºi contradictoriu ºi va dura încã multã vreme.

Se-nþelege cã în toatã aceastã perioadã Aurel Cioran
reprezenta o sursã suplimentarã de documentare, pentru
toþi cei viscoliþi de mirajul fragmentãrii smulse lui E. Cioran.
Prima noastrã încercare exegeticã („Cioran, scepticul
nemântuit”, Editura Demiurg, 1995) a apãrut în ziua când
ziarele anunþau, în chenare îndoliate, trecerea scepticului
într-o altã lume, mai puþin bântuitã de disperãri ºi
incertitudini.

Ceea ce m-a surprins la Aurel Cioran, imediat, dupã
ce-am luat legãtura cu el, a fost promptitudinea cu care
rãspundea la misivele noastre, deºi, bãnuiesc cã era
destul de antrenat în zarva vieþii publice ºi în uzufructul
împãmântenirii operei cioraniene în spaþiul românesc.
Fãcea parte din categoria celor vechi, pentru care
comunicarea epistolarã era prioritarã în comparaþie cu
telefonul sau Internetul.

Din pãcate, schimbul nostru epistolar a fost întrerupt
neaºteptat de repede, dupã primele schimburi de scrisori.
Aºa cum anticipase într-un gând pastiºat dupã Marin
Preda, timpul n-a mai avut rãbdare cu el: s-a grãbit sã
înapoieze cerului ceea ce luase cu împrumut la aceeaºi
vârstã ca ºi fratele sãu de pe malurile Senei. Amândoi s-
au blocat la vârsta de 84 de ani, pe care n-au putut-o

depãºi. Ultima scrisoare mi-a lãsat-o fãrã rãspuns. S-a
grãbit sã þinã tovãrãºie fratelui sãu, de care viaþa l-a þinut
atâtea decenii departe. În necrologul publicat de revista
sibianã „Puncte Cardinale” se sublinia apãsat asupra
destinului tragic ce-a marcat familia protopopului de
Rãºinari.

Iatã ce-mi scria în cele douã epistole pe care mi le-a
expediat la Tecuci cu puþin timp înainte de a trece în
lumea drepþilor

Sibiu,  20 martie ‘96

Dragã Domnule Profesor,

Am lipsit multã vreme din Sibiu ºi numai acum am
gãsit scrisoa-rea Dvs.  Invitaþia atât de  cãlduroasã ºi…
precisã m-a emoþionat.

Am venit însã din Bucureºti obosit ºi de ce sã n-o
spun… scâr-bit. ªi,  pe deasupra o primãvarã care nu
mai vrea sã vinã! La acestea se mai adaugã vizite din
Franþa ºi Germania care mã blocheazã la Sibiu, fãrã sã
ºtiu exact când vor sosi aici. Vã rog sã nu interpretaþi
cumva cã îi prefer… Singurul lucru sigur e invitaþia care
am primit-o din partea Institutului francez din Bucureºti
pentru colocviul Cioran,  care va avea loc în Bucureºti în
23, 24 mai ºi apoi în 25  cu o vizitã la Rãºinari. Lor le
aparþine iniþiativa ºi invitaþii.

Dacã „viaþa va mai avea rãbdare”  (pastiºe!!)  mi-ar
surâde la sfârºitul verii, începutul lui septembrie o excursie
la mãnãstirile din Moldova,  cu o escalã iniþialã la Dvs.
Evident, dacã nu cumva ar apãrea ºi o ºansã mai
apropiatã.

Cu mii de mulþumiri ºi toatã dragostea
      Relu Cioran

Domnule Profesor,

Mã veþi ierta cã rãspund cu întârziere la calda Dvs.
scrisoare. La rându-mi vã doresc  un an bun, rodnic ºi
multã sãnãtate în ‘97.

În ce mã priveºte trebuie sã recunosc cã încep sã
resimt „anii”! ªtiþi ce  spune ºi Biblia...  Din acest motiv
am ezitat,   cu toatã tenta-þia ce mã îmboldea,   sã ies
din...   bârlog.  Sper  cã mã înþelegeþi.

Nãdãjduiesc ca în curând sã aparã Antologia portre-
tului. Apoi mai târziu Cioran ºi Dumnezeu.  O surprizã a
fost ºi pentru mine cã dupã moartea lui  Luþ (Emil Cioran)
Simone  a gãsit niºte  Caiete   (circa vreo 1000 de pagini),
recte  un fel de  jurnal. Nici ea nu ºtie  alte  amãnunte,
doar  cã pomeneºte des de Rãºinari...

Încã odatã, dorindu-vã tot binele, vã îmbrãþiºez
                        Relu Cioran
Sibiu,  24 ian. ’97

Notã. Scrisoarea este scrisã pe Verso-ul programului
de desfãºurare a colocviilor internaþionale de la Sibiu
organizate sub genericul „Cioran entre l’antiquité et la
modernité”, în zile de 1,  2,  3 mai 1997.
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memoria arhivelor

„A, dumneavoastrã îl cãutaþi pe spionul Herºcovici, de la
etajul cinci” – se încheia cunoscutul banc al conspirãrii necon-
spirate. Mi l-am amintit aflând, dintr-o colecþie de documente
de curând publicatã, vechi ºi simpatice… noutãþi despre
spionajul românesc. „Raportul privind analiza muncii Direcþiei
I-a”, semnat de gen. Vasile Vâlcu în 1955, constituie modelul
perfect al modului în care fetiºurile birocraþiei domeniului pot
conduce la desecretizarea ºi cãderea întregii reþele. „Raportul”
începe, desigur, cu înºirarea realizãrilor: au fost obþinute
„informaþii de valoare” privind Conferinþa Commonwealth-ului
din 1955, precum ºi „manevrele imperialiºtilor” la Conferinþa
de la Bandung º.m.a. Din purã curiozitate, am speculat capaci-
tatea internetului de a-þi spune ºi ce pastã de dinþi folosea
strãbunica, pentru a accesa, la nivelul anului 1955, compendiile
presei asiatice de limbã francezã. ªi am constatat cã mai toate
temele înºirate ca izbânzi ale spionilor mioritici erau pe larg
dezbãtute în ziarele epocii chiar în zilele conferinþelor cu pricina,
ba, mai mult, ME din Indonezia a oferit participanþilor, cu prilejul
închiderii lucrãrilor, broºura „Asia ºi Africa vorbesc de la
Bandung” în care-s cuprinse pe larg taman „informaþiile valo-
roase” transmise de la faþa locului de-al nostru 007. Mã tem cã
radiotelegrafiºtii asudau trimiþând la „bazã” informaþii pigulite
din gazete – dacã nici asta nu era prea dificil. Fiindcã, dupã
cum spune „Raportul”, din cei 74 de ofiþeri aduºi în munca
operativã, (de spionaj, adicã) „nici unul nu cunoaºte în mod
satisfãcãtor vreo limbã strãinã”!! Sã vezi ºi sã nu crezi, ãºtia
spionau la ONU… cu translator! Acelaºi „Raport” constatã cu
întristare subînþeleasã cã 36 de „lucrãtori” din cei 74 „au numai
ºcoalã elementarã”. De fapt, nici pe asta n-o prea aveau, câtã
vreme documentul ne informeazã cã 34 ofiþeri (din 36) au fost
înscriºi pentru… terminarea celor 7 clase. Ceva-ceva tot aveau
bieþii noºtri spioni: dosare beton, fiind aduºi direct din
producþie. Închipuiþi-vi-i trãgând cu urechea la Bandung! Cum
credeþi cã s-a soluþionat chestiunea necunoaºterii limbii
engleze? Printr-un curs intensiv (5 luni) de limbã… rusã! Absol-
venþii erau, apoi, trimiºi la Moscova, la un curs de specializare,
în cadrul cãruia se învãþa ºi engleza. Direcþia I-a nu-i vinovatã
de starea dezastruoasã a cadrelor: o Hotãrâre a Secretariatul
CC, din 1951, prevedea sã se repartizeze spionajului românesc
„100 de  tovarãºi cu studii superioare, care sã cunoascã bine o
limbã strãinã”. Raportul constatã sec: „pânã acum (în patru
ani) nu am primit nici un tovarãº dintre aceºtia.” Aºa cã, lucrezi
cu ceea ce ai, fiind nevoit sã înghiþi iniþiative de genul celor
întreprinse de lt. maj. Chirilescu Ilie, care, întrebat de un turnãtor
local ce informaþii ar dori sã-i aducã, i-a rãspuns candid „sã
aducã formula prin care s-ar putea înlãtura ceaþa de deasupra
Londrei”… Roadele recrutãrii pe bazã de dosar le ilustreazã
destinul lui Evghenie Tãnase,  muncitor cazangiu, absolvent
de 7 clase, uns general de securitate la 30 de ani. ªi-a scris
memoriile la comandã oficialã (?) în 1968; CNSAS-ul le-a

ACTELE  VORBEªTE!

Mircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu Iacoban

descoperit ºi publicat la „Humanitas”. ªtiþi cum se ancheta în
anii ’50? Ne-o destãinuie generalul: consilierii sovietici
alcãtuiau lista întrebãrilor ce urmau a fi puse arestatului, dar ºi
– culmea culmilor! – lista… rãspunsurilor! Hazlie (de astã datã)
revelaþia cã securiºtii însãrcinaþi cu protejarea marilor ºefi de
partid erau trimiºi de nevestele ºtabilor dupã diverse cumpã-
rãturi, inclusiv în cãutare de „elastic roz pentru chiloþi de damã”.
Amestecat în multe potlogãrii, inclusiv în manipularea cazului
Pãtrãºcanu, gen. Tãnase (a fost ºi ministru adjunct!) trateazã
totul cu o anume seninãtate, izvorâtã, probabil, din sentimentul
impunitãþii (scria în 1968). „Reeducarea” de la Piteºti, evocatã
în pagini crâncene de fostul deþinut Ianolide, într-o altã carte,
apãrutã la Ed. „Christiana”, Tãnase o vede dupã cum urmeazã:
„organele de securitate au fost serios compromise ºi, prin
acþiunea lor, (a torþionarilor, n.n.) ceea ce a fost mai dureros e
cã s-a aruncat o luminã urâtã asupra politicii partidului nostru.”
Deci, partidul a avut de îndurat marea durere, nu schingiuiþii
din puºcãrie! Tot din culegeri de documente („Conferinþa
secretã a Uniunii Scriitorilor din 1955”, Ed. „Vremea”) se poate
afla care a fost atmosfera în cele 8 zile (!) ale pseudo-confe-
rinþei. Plângeri, acuze, contestãri, fitile, turnãtorii. Baranga:
„Bietul Ioanide” reabiliteazã legionarismul”, Beniuc: „Labiº ºi
Andriþoiu sunt descompuºi din pricina beþiei”, Jebeleanu:
„Idolatrie la Cluj faþã de Baconsky”, Dan Deºliu: „Labiº ºi Covaci
fac tot felul de prostii”, Petre Iosif: cutare student de la ªcoala
de literaturã a fost prins în flagrant delict „citind cunoscuta
trilogie a lui Blaga” etc. Mai cã-þi vine sã-i dai dreptate lui
Davidoglu, care, potrivit românei pe care o ºtia cât o ºtia,
propteºte oiºtea-n gard în tentativa de a parafraza o veche
zicalã: „Tovarãºul Baranga a pus carul înaintea scriitorilor”…



80 SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

meridiane

Nick LairdNick LairdNick LairdNick LairdNick Laird

Frumuseþea
(pantum „sfâºiat”)(pantum „sfâºiat”)(pantum „sfâºiat”)(pantum „sfâºiat”)(pantum „sfâºiat”)

Nu ,nu-i uºor sã trecem în revistã
Pãcatele ce nu pot fi niciodatã iertate:
Frumuseþea cu rãnile ei face parte din listã;
In sufletul celor ce-o cautã viscolul bate.

Pãcatele ce nu pot fi niciodatã iertate
Sunt ca ºi frumuseþea prilej de durere;
În sufletul celor ce-o cautã viscolul bate;
Dincolo de cuvinte începe enorma tãcere.

Sunt ca ºi frumuseþea prilej de durere
Cuvintele ce se cer ºi se vor condamnate;
Dincolo de ele începe enorma tãcere ,
Îndeosebi când sunt mecanic repetate.

Cuvintele ce se cer ºi se vor condamnate
Sunt conºtiente de toate tristeþile lor,
Îndeosebi când sunt mecanic repetate
ªi nu se pot înscrie perfecte în decor.

Sunt conºtiente de toate tristeþile lor
Ca ºi frumuseþea ce numai prin jertfe existã
ªi nu se pot înscrie perfecte în decor...
O ,nu-i uºor sã trecem pãcatele-n revistã!

Oscar HammersteinOscar HammersteinOscar HammersteinOscar HammersteinOscar Hammerstein

Enorm în preajma-i totul o sã-mi placã

Enorm în preajma-i totul o sã-mi placã.
Farmecul lui ºi-l are cu prinos orice loc.
Atmosfera aceasta a-nceput sã m-atragã
Ca un surâs matinal purtãtor de noroc.

Farmecul lui ºi-l are cu prinos orice loc.
Tandreþea ºi cãldura stau veºnic împreunã,
Ca un surâs matinal purtãtor de noroc,
Ca atunci când ajungi într-un port pe furtunã.

Tandreþea ºi cãldura stau veºnic împreunã.
 Sufletul ºi braþele lumea þi le deschide uºor,
Ca atunci când ajungi într-un port pe furtunã
ªi-i fãrã preþ frumoasa primire a tuturor.

PANTUMURI ENGLEZE

Sufletul ºi braþele lumea þi le deschide uºor.
 Acolo este pura ºi marea mea iubire
ªi-i fãrã preþ frumoasa primire-a tuturor
Pe buze unul poartã un zâmbet cald de mire.

Acolo este pura ºi marea mea iubire.
Dau ghes chemãrii sorþii în vreme ce-o provoc;
Pe buze unul poartã un zâmbet cald de mire:
De bucuria noastrã livezi întregi se coc.

Dau ghes chemãrii sorþii în vreme ce-o provoc.
Nu e pe lume altul în stare sã-l întreacã.
De bucuria noastrã livezi întregi se coc:
Enorm în prejma-i totul o sã-mi placã!

Din repertoriul formaþiei

Rush:The Larger Bowl

Pantum

Se zice cã-ntre oameni e multã-asemãnare.
De ce diferã lumea prin ºanse ºi destin?
Unii pe frunte poartã halo de disperare,
In libertate alþii trãiesc tot mai puþin.

De ce diferã lumea prin ºanse ºi destin?
Unii suportã-o boalã ,alþii blesteme grele.
În libertate alþii trãiesc tot mai puþin.
Alþii-s convinºi cã veºnic nu vor scãpa de rele.

Unii suportã-o boalã ,alþii blesteme grele.
Unii obþin succese sau fiii spaimei sunt.
Alþii-s convinºi cã veºnic nu vor scãpa de rele
ªi ,fataliºti ,acceptã durerea pe pãmânt.

Unii obþin succese sau fiii spaimei sunt .
Ei cred cã-s multe lucruri ce nu pot fi schimbate
ªi ,fataliºti , acceptã durerea pe pãmânt
Fiindcã troneazã-n lume eterna nedreptate.

Ei cred cã-s multe lucruri ce nu pot fi schimbate
Din raþiuni oculte ºi-n veci de veci neclare
Fiindcã troneazã-n lume eterna nedreptate...
Se zice cã-ntre oameni e multã asemãnare.
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Shirley Geok –Lin LimShirley Geok –Lin LimShirley Geok –Lin LimShirley Geok –Lin LimShirley Geok –Lin Lim

 Pantum pentru femeile chineze

Când un copil se naºte cu douã guri nu-i bun.
Cu orice clipã-n preajma-i e golul tot mai mare.
Aº vrea ecoul foamei în tainã sã-l adun.
Cã omul meu se simte în plus nu-i de mirare.

Cu orice clipã-n preajma-i e golul tot mai mare.
O crãpãturã-ngustã se-ntinde pe tavan.
Cã omul meu se simte în plus nu-i de mirare.
În fum el sapã bolul dragonului ,avan.

O crãpãturã-ngustã se-ntinde pe tavan.
Mãicuþa, gârbovitã, tuºeºte lângã foc.
În fum el sapã bolul dragonului, avan.
De zeci de zile strângem cenuºa într-un loc.

Mãicuþa, gârbovitã, tuºeºte lângã foc.
Copilul meu scânceºte ca flautul þivlit.
De zeci de zile strângem cenuºa la un loc.
ªtim cum va fi prilejul ce se va fi ivit.

Copilul meu scânceºte ca flautul þivlit.
Cu douã guri se roagã mãicuþa fãrã vlagã.
ªtim cum va fi prilejul ce se va fi ivit.
Lutul sãpat nu cere cuiva sã-l înþeleagã.

Cu douã guri se roagã mãicuþa fãrã vlagã.
Nu va tãia cocoºul, nici sânge n-o servi.
Lutul sãpat nu-i cere cuiva sã-l înþeleagã.
Din lut ºi lemn oricare femeie pare-a fi.

Nu va tãia cocoºul, nici sânge n-o servi.
Mi se încruntã soþul ºi veºnic e grãbit.
Din lut ºi lemn oricare femeie pare-a fi.
Laptele udã patul. Mã întristez cumplit.

Mi se încruntã soþul ºi veºnic e grãbit.
Curãþã fata, spal-o de ºperlã ºi de scrum.
Laptele udã patul. Mã întristez cumplit.
Când un copil se naºte cu douã guri nu-i bun!

Carolyn KiserCarolyn KiserCarolyn KiserCarolyn KiserCarolyn Kiser

Pantum
Pentru Maxime Kumin

De unde oare-aceste copile minunate,
Noi nu eram aºa la vârsta lor,
Noi ce pãrem cu mult mai în etate,
Aspectul li-i profund seducãtor.

Noi nu eram aºa la vârsta lor.
Ele se plâng cã timpul trece-n goanã.

Aspectul li-i profund seducãtor
ªi ne admirã latura spontanã.

Ele se plâng cã timpul trece-n goanã.
Sunt întristate cã nu strãlucesc
ªi ne admirã latura spontanã
ªi-ntreg elanul nostru tineresc.

Sunt întristate cã nu strãlucesc.
Vor înþelege cât de trecãtor e
Întreg elanul nostru tineresc
Pe care într-o zi o sã-l ignore.

Vor înþelege cât de trecãtor e
Acest rãsfãþ în care ne pitim
Pe care într-o zi o sã-l ignore
ªi-n care noi copile ne simþim?

Acest rãsfãþ în care ne pitim
Precum în rouã floarea trecãtoare
ªi-n care noi copile ne simþim
E fuga de uitarea viitoare.

Precum în rouã floarea trecãtoare
Fiicele noastre în grãdini zâmbesc:
E fuga de uitarea viitoare;
ªtim noi cu-adevãrat ce-ºi povestesc?

Fiicele noastre în grãdini zâmbesc,
Nu deþin amintiri sã le doarã.
Evitarea oglinzii-i un lucru firesc,
Orice poveste veche-i ºi amarã.

Nu deþin amintiri sã le doarã.
Viaþa le pare fãrã de sfârºit.
Orice poveste veche-i ºi amarã.
Ignorã cã oglinzi le-am devenit,

Urmaºe-ale lor, de ce nu, bunãoarã...

Donald JusticeDonald JusticeDonald JusticeDonald JusticeDonald Justice

 Pantumul marii depresii

Vieþile noastre au evitat tragedia din mers,
Pur ºi simplu mergând mai departe
La nesfârºit ºi c-un anume sens
Cã ºi furtunile s-au dovedit deºarte.

Pur ºi simplu mergând mai departe
Bucurându-ne într-un chip desuet
Cã ºi furtunile s-au dovedit deºarte.
Amãnuntele? Nu pot sã le repet.

Bucurându-ne într-un chip desuet
De sãrbãtori, dar având ºi regrete.
Amãnuntele? Nu pot sã le repet.
Cântau în cor vecinele cochete.

meridiane
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De sãrbãtori, dar având ºi regrete
Nimeni n-a declamat nici un vers.
Cântau în cor vecinele cochete,
De suferinþe sufletul l-au ºters.

Nimeni n-a declamat nici un vers,
Durerea ºi frica din noi se-nfruptau.
De suferinþe sufletul l-au ºters,
Povestea noastrã nu vreau s-o redau.

Durerea ºi frica din noi se-nfruptau.
Lunã pe prispã; multã sãrãcie.
Povestea noastrã nu vreau s-o redau,
Lumea din jur nu meritã s-o ºtie.

Lunã pe prispã; multã sãrãcie.
Timpul trecea ca tras de lenei cai.
Lumea din jur nu meritã s-o ºtie.
De noi tristeþea se þinuse scai.

Timpul trecea ca tras de leneºi cai.
Sfârºitu-ºi mocnea întrebãrile grele.
De noi tristeþea se þinuse scai
ªi-am avut, cred, ºi bune ºi rele.

Sfârºitu-ºi mocnea întrebãrile grele.
Oameni ca noi merg mereu mai departe
ªi-am avut, cred, ºi bune ºi rele
Ca ºi-un noroc ocolitor de moarte.

De tot când poezia ne desparte.

Rachel BarenblatRachel BarenblatRachel BarenblatRachel BarenblatRachel Barenblat

Pantum

Un foc etern trebuie pãstrat viu pe altar, nu afarã. Lev.6:6

Îmbracã-te-ntâi într-o pânzã de in,
Scoate din vatrã cenuºa afarã.
Opreºte-te ºi spalã-te puþin,
Rufe curate-mbracã-a doua oarã.

Scoate din vatrã cenuºa afarã,
Sãpuneºte-te ºi spalã-te iar ,
Rufe curate-mbracã-a doua oarã,
E-o datorie sã nu fii murdar.

Sãpuneºte-te ºi spalã-te iar
Chiar de te afli în pustiu,
E-o datorie sã nu fii murdar.
Focul pãstreazã-l veºnic viu.

Chiar de te afli în pustiu,
Lemne-s puþine ca sã faci surcele,

Focul pãstreazã-l veºnic viu
Sub licãrul pâlpâitor de stele.

Lemne-s puþine ca sã faci surcele,
Sã-þi fie neodihna ideal
Sub licãrul pâlpâitor de stele
Aceasta þine strict de ritual.

Sã-þi fie neodihna ideal,
Ci focurile mor la rândul lor.
Aceasta þine strict de ritual
ªi apa intrã-n joc pilduitor.

Ci focurile mor la rândul lor,
Nu ºi acela de la stâlpul sfânt
ªi apa intrã-n joc pilduitor
ªi trestiiºul murmurã în vânt.

Etern e focul de la stâlpul sfânt
Ca farul ce-n tenebre bate,
Ca trestiiºul murmurând în vânt
Pasu-i nesigur cãtre libertate.

Ca farul ce-n tenebre bate
Învãþãtura Domnului e clarã;
Pasu-i nesigur cãtre libertate,
Fie-þi credinþa veºnic stâlp de parã.

Învãþãtura Domnului e clarã.
Opreºte-te ºi spalã-te puþin.
Fie-þi credina veºnic stâlp de parã.
Îmbracã-te-ntâi într-o pânzã de in.

Mark D. HessmanMark D. HessmanMark D. HessmanMark D. HessmanMark D. Hessman

Pantum 2

Mi-asum vrerea ta:
De-aº crede în tine,
M-ai putea ajuta
Îngropându-mã-n mine.

De-aº crede în tine
De aici m-aº muta
Îngropându-mã-n mine
Sã plouã m-aº ruga.

De aici m-aº muta
În inima-þi unde
Sã plouã m-aº ruga
Sã mã dizolv în unde.

În inima-þi unde
Mi-asum vrerea ta
Sã mã dizolv în unde
Sã m-ajuþi aº striga!

meridiane
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Frank FranklynFrank FranklynFrank FranklynFrank FranklynFrank Franklyn

Pantum

Doar mâine-i zi de plâns , o ºtiþi,
Din iubire ºi unde iubirea se-mparte.
Supãraþi nu e bine sã fiþi.
De vindecare-amândoi s-aveþi parte.

Din iubire ºi unde iubirea se-mparte
Neîndoielnic veþi pricepe cum
De vindecare-amândoi s-aveþi parte
Iubirea lãsând-o pe liberu-i drum.

Neîndoielnic veþi pricepe cum
Iubirea vã aduce bucurie,
Iubirea lãsatã pe liberu-i drum;
Plantaþi în inimi numai armonie.

Iubirea vã aduce bucurie,
Supãraþi nu e bine sã fiþi;
Plantaþi în inimi numai armonie.
Doar mâine-i zi de plâns, o ºtiþi!

meridiane

TTTTTakacs Zsuzsaakacs Zsuzsaakacs Zsuzsaakacs Zsuzsaakacs Zsuzsa

Pantum

S-o rup cu trecutul ciudat,
Nesãbuit mã grãbesc.
Drumul e luminat.
Alte culori nu zãresc.

Nesãbuit mã grãbesc,
Nu mã-ntreb pentru ce.
Alte culori nu zãresc:
Numai ispita umbrei e.

Nu mã-ntreb pentru ce
Caut numai în faþã.
Numai ispita umbrei e
Semn dinspre viaþã.

Caut numai în faþã.
Înapoi mã doreºti.
Semn dinspre viaþã,
Sã mã mint cã mai eºti?

 Traducere de Ion RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon Roºioru

Patricia FargnoliPatricia FargnoliPatricia FargnoliPatricia FargnoliPatricia Fargnoli

Pantum

Niºte viespi se târãsc pe fereastra murdarã.
Pânze de paingi spânzurã de grinzi.
Lumina sfântã-abia de se strecoarã
Ca-ntr-o capelã-n care eviþi sã mai descinzi.

Pânze de paingi spânzurã de grinzi.
Cu fratele-ntr-o noapte avui un vis comun
Ca-ntr-o capelã-n care eviþi sã mai descinzi
Un trup s-a-ntors la sânul pãmântului strãbun.

Cu fratele-ntr-o noapte avui un vis comun:
Parcã eram în podul copilãriei noastre.
Un trup s-a-ntors la sânul pãmântului strãbun.
Secretul îl vom duce pânã mai sus de astre.

Parcã eram în podul copilãriei noastre.
Lumina sfântã-n scânduri se infiltra,uºoarã.
Secretul îl vom duce pânã mai sus de astre.
Niºte viespi mor încet pe fereastra murdarã.

 Traduceri de Elena RoºioruElena RoºioruElena RoºioruElena RoºioruElena Roºioru ºi Ion RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon Roºioru

PANTUMURI MAGHIARE
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Frank FranklynFrank FranklynFrank FranklynFrank FranklynFrank Franklyn

Pantum

Doar mâine-i zi de plâns , o ºtiþi,
Din iubire ºi unde iubirea se-mparte.
Supãraþi nu e bine sã fiþi.
De vindecare-amândoi s-aveþi parte.

Din iubire ºi unde iubirea se-mparte
Neîndoielnic veþi pricepe cum
De vindecare-amândoi s-aveþi parte
Iubirea lãsând-o pe liberu-i drum.

Neîndoielnic veþi pricepe cum
Iubirea vã aduce bucurie,
Iubirea lãsatã pe liberu-i drum;
Plantaþi în inimi numai armonie.

Iubirea vã aduce bucurie,
Supãraþi nu e bine sã fiþi;
Plantaþi în inimi numai armonie.
Doar mâine-i zi de plâns, o ºtiþi!
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TTTTTakacs Zsuzsaakacs Zsuzsaakacs Zsuzsaakacs Zsuzsaakacs Zsuzsa

Pantum

S-o rup cu trecutul ciudat,
Nesãbuit mã grãbesc.
Drumul e luminat.
Alte culori nu zãresc.

Nesãbuit mã grãbesc,
Nu mã-ntreb pentru ce.
Alte culori nu zãresc:
Numai ispita umbrei e.

Nu mã-ntreb pentru ce
Caut numai în faþã.
Numai ispita umbrei e
Semn dinspre viaþã.

Caut numai în faþã.
Înapoi mã doreºti.
Semn dinspre viaþã,
Sã mã mint cã mai eºti?

 Traducere de Ion RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon Roºioru

Patricia FargnoliPatricia FargnoliPatricia FargnoliPatricia FargnoliPatricia Fargnoli

Pantum

Niºte viespi se târãsc pe fereastra murdarã.
Pânze de paingi spânzurã de grinzi.
Lumina sfântã-abia de se strecoarã
Ca-ntr-o capelã-n care eviþi sã mai descinzi.

Pânze de paingi spânzurã de grinzi.
Cu fratele-ntr-o noapte avui un vis comun
Ca-ntr-o capelã-n care eviþi sã mai descinzi
Un trup s-a-ntors la sânul pãmântului strãbun.

Cu fratele-ntr-o noapte avui un vis comun:
Parcã eram în podul copilãriei noastre.
Un trup s-a-ntors la sânul pãmântului strãbun.
Secretul îl vom duce pânã mai sus de astre.

Parcã eram în podul copilãriei noastre.
Lumina sfântã-n scânduri se infiltra,uºoarã.
Secretul îl vom duce pânã mai sus de astre.
Niºte viespi mor încet pe fereastra murdarã.

 Traduceri de Elena RoºioruElena RoºioruElena RoºioruElena RoºioruElena Roºioru ºi Ion RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon Roºioru

PANTUMURI MAGHIARE
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MÃRTURIA CONªTIINÞEI*

Paul RicoeurPaul RicoeurPaul RicoeurPaul RicoeurPaul Ricoeur

Aº vrea sã termin aceastã trecere în revistã a figurilor
sinelui, în calitatea sa de repondent la structura simbolicã
a Marelui Cod, prin tema conºtiinþei, în sensul cuvântului
german Gewissen ºi a cuvântului englezesc Conscience.
Este cu siguranþã dimensiunea cea mai interiorizatã a
sinelui repondent, interiorizatã pânã în punctul de a se
constitui în instanþã autonomã în cultura moralã apãrutã
din Aufklärung, în principal în Critica raþiunii practice la
Kant, prelungitã de Fenomenologia spiritului la Hegel.
Departe de a intra în polemicã împotriva acestei autonomii
cucerite de conºtiinþã, aº dori sã arãt cã ea deschide noi
posibilitãþi de interpretare pentru structura dialogalã a
existenþei creºtine, fãrã a întrerupe pentru atâta lucru firul
ce leagã aceastã figurã a sinelui repondent de cea dintâi
pe care am luat-o în considerare, cea a sinelui „mandatat”
din povestirile despre vocaþia profeticã.

Aceste noi posibilitãþi de interpretare au fost pãstrate
de analiza fenomenologicã pe care am fãcut-o feno-
menului de Gewissen la finalul celei de-a opta conferinþe
a noastrã. Douã trãsãturi fuseserã atunci subliniate: mai
întâi structura de chemare, ce face din conºtiinþã o voce
pe care grija ºi-o adreseazã sieºi; apoi prioritatea feno-
menului mãrturiei asupra celui al acuzãrii: prin conºtiinþã,
sinele îºi atestã putinþa-de-a-fi cel mai propriu înainte de
ºi pentru a mãsura inadecvarea faptei sale la fiinþa sa
cea mai profundã.

Subliniasem atunci caracterul neutru al fenomenului
conºtiinþei din perspectiva interpretãrii sale religioase:
sinele este cel ce se cheamã pe sine ºi-ºi atestã putinþa-
de-a-fi cel mai propriu. ªi e bine cã e aºa. Dacã o interpre-
tare teologicã a conºtiinþei este posibilã, ea presupune
exact aceastã intimitate cu sine însãºi a conºtiinþei.
Tocmai pe dialogul cu sine însuºi se grefeazã rãspunsul
sinelui profetic ºi cristomorf. În aceastã grefare, cele douã
organe vii sunt schimbate unul în celãlalt: pe de o parte,
chemarea sinelui de cãtre sine este intensificatã ºi
transformatã de figura care-i serveºte de model ºi de
arhetip; pe de alta, figura transcendentã este interiorizatã
de miºcarea de apropriere care o transmutã în voce
interioarã.

Sfântul Pavel este fãrã îndoialã cel dintâi care a

perceput aceastã conexiune între un fenomen fãrã spe-
cific religios (în orice caz, fãrã specific creºtin) pe care îl
numea suneidesis – cunoaºtere împãrtãºitã cu sine însuºi
– ºi kerigma lui Cristos pe care o interpreteazã în termenii
„justificãrii prin credinþã”. Este esenþial ca aceastã
„justificare” care nu vine de la noi sã poatã fi primitã în
intimitatea unei conºtiinþe care deja oferã prin ea însãºi
structura dualã a unei voci ce cheamã ºi a unui sine ce
rãspunde, ºi care, în plus, este deja constituitã în instanþã
a mãrturiei ºi a judecãþii. Conºtiinþa este astfel presupoziþia
antropologicã fãrã care „justificarea prin credinþã” ar
rãmâne ea însãºi un eveniment cu un caracter extrinsec
în mod radical.

Conºtiinþa devine astfel, într-o perspectivã ce rãmâne
profund pavelianã, organul de receptare al kerigmei1.

Pe scurt, pentru Pavel însuºi, predicatorul mântuirii
doar prin credinþã, fãrã fãptuiri, conºtiinþa este o structurã
inalienabilã a existenþei: þine de om – pãgân sau nu, grec
sau evreu – sã aibã o conºtiinþã, adicã o cunoaºtere a
sinelui ce comportã aceastã trãsãturã relaþionalã minimã,
de a se raporta la o anumitã instanþã calificatã prin
diferenþa dintre bine ºi rãu.

O teologie a conºtiinþei necesitã totuºi o reinterpretare
simultanã atât a fenomenului conºtiinþei cât ºi a kerigmei
creºtine. Am schiþat-o pe cea dintâi în cadrul celei de-a
opta conferinþe a noastrã printr-o apropriere criticã a
analizei heideggeriene a conºtiinþei: autonomia conºtiinþei
kantiene e aici temperatã de mãrturisirea lipsei de con-
trol asupra sinelui ce caracterizeazã o instanþã totuºi radi-
cal proprie, de fiecare datã a mea, dupã expresia puternicã
a lui Heidegger. Am schiþat reinterpretarea kerigmei de-a
lungul penultimei noastre conferinþe: transcendenþa
kerigmei a apãrut aici simetric temperatã de procesul
necontenit de interpretare a spaþiului simbolic deschis ºi
delimitat de canonul biblic; în acest spaþiu simbolic se
înscrie „Marele Cod” – pentru a relua, dupã Northrop Frye2,
cuvântul magnific al lui W. Blake – care ne interpreteazã
în mãsura în care noi îl interpretãm.

Aceastã teologie a conºtiinþei rãmâne de fapt aproape
în întregime de fãcut. Într-adevãr, puþini teologi contempo-
rani s-au strãduit sã reinterpreteze fenomenul conºtiinþei,
în pofida locului ocupat de acesta la Luther. Cu atât mai
preþioase sunt „reflecþiile teologice asupra conºtiinþei” ale
teologului luteran Gerhard Ebeling3. Autorul îºi formuleazã
reflecþiile în cadrul unei gândiri teologice dominate de
noþiunea de eveniment de vorbire (Wort-Ereignis, Word-
Event): evenimentul mântuirii este prin excelenþã un
eveniment de vorbire. Conºtiinþa pare, în aceastã privinþã,
sã constituie o temã teologicã demnã de interes, în
mãsura în care este ea însãºi un eveniment de vorbire în
virtutea structurii sale de chemare. Conºtiinþa oferã astfel

*Toatã reflecþia lui Paul Ricœur (1913-2005) tinde sã
demonstreze proporþia, legãturile, dialectica foarte profundã,
tensiunea vie ºi fecundã între iubire ºi justiþie care apare în
momentul acþiunii, revendicate de ambele. Publicatã iniþial
în 1990, în Germania, aceastã reflecþie despre „Iubire ºi
justiþie” din care am tradus fragmentul de mai jos a apãrut la
Editura „Points” din Paris în octombrie 2008. Ediþia
româneascã va apãrea în curând la editura „Art”.
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o ocazie privilegiatã de a sesiza conexiunea dintre teologie
ºi limbaj4. Totuºi autorul pune accentul pe caracterul
necondiþional al judecãþii de conºtiinþã, mai degrabã decât
pe autonomia sau solitudinea sa. Or credinþa este ea
însãºi o decizie ultimã ºi necondiþionalã. Deci în calitate
de ultimate concern întâlneºte ea conºtiinþa. Dar acest
caracter necondiþional comun credinþei ºi conºtiinþei nu
izoleazã individul în forul sãu interior. Sugestia cea mai
remarcabilã a lui Ebeling priveºte ceea ce el numeºte
structura triadicã a conºtiinþei. În conºtiinþã, grija pentru
sine, atenþia faþã de lume, ascultarea lui Dumnezeu se
întrepãtrund: Only where God is encountered as a ques-
tion of conscience are man and the world perceived to be
a question of conscience5. În plus, fiecare dintre polii
acestei realizãri triadice este deschis spre viitor:
Dumnezeu nu este la dispoziþia omului, în mãsura în care
este Dumnezeul care „vine” în fãgãduinþã; cât despre
lume, conºtiinþa o atinge ca ºi creaþie ce suspinã dupã
eliberare (Romani 8, 19); în fine, omul nu-ºi este dat sieºi,
ci chestionat ºi astfel el însuºi „deschis” prin provocarea
de a rãspunde. Prin toate aceste trãsãturi, G. Ebeling
face din fericire ecou tentativei lui Heidegger de a nu
îngrãdi fenomenul conºtiinþei în planul moralitãþii.
Conºtiinþa este în mod fundamental principiu de
individuare mai degrabã decât instanþã de judecatã ºi de
acuzare. Totuºi, G. Ebeling nu merge la fel de departe ca
Heidegger în interpretarea pe care o dã noþiunii de Schuld
dincolo de bine ºi de rãu, dacã putem spune aºa. El
propune mai degrabã situarea acestui fenomen în punctul
de articulare a dogmaticii (adicã esenþialmente
soteriologia, pentru el) cu etica. El crede cã poate astfel
satisface intenþia semanticã conþinutã în termenul
neotestamentar de suneidesis, dupã care relaþia sinelui
cu sinele care determinã fiinþa omeneascã este cea a
unei joint cognizance6. Astfel G. Ebeling crede cã poate
reconcilia analiza pavelianã ºi analiza heideggerianã, în
chiar mãsura în care, pentru una ca ºi pentru cealaltã,
chemarea conºtiinþei este o chemare de la sine la sine,
în care identitatea proprie ipseitãþii purcede de la un clivaj,
de la o Distanz, mai curând decât de la o Instanz, mai
radicalã decât orice conºtiinþã „rea”. Conºtiinþa reveleazã
caracterul problematic al identitãþii personale în chiar
momentul în care aceasta este rechematã la condiþia sa
de ultimate concern. „Reaua” conºtiinþã este, înaintea
oricãrei caracterizãri morale, sentimentul dureros al non-
identitãþii din care emerge ipseitatea; „buna” conºtiinþã
este bucuria ajungerii la exprimarea sinelui în afara
acestor pangs of conscience.

Voi avea mai multã grijã, în ce mã priveºte, sã marchez
caracterul dialectic al lui coram seipso ºi al lui coram
Deo, între care G. Ebeling vede, pare-se, o mai mare
continuitate. Are cu siguranþã dreptate sã spunã cã, în
bona conscientia, omul creºtin se bucurã cã Evanghelia
e efectiv comunicatã ca word event – cã omul este prin
ea atât pãzit de deznãdejde cât ºi avertizat asupra trufiei
– cã în aceastã reconciliere constã adevãratul sine (true
self). El are de asemenea dreptate sã afirme cã în aceastã
comunicare se realizeazã adevãrata opoziþie dintre
Evanghelie ºi Lege, opoziþie îndrãgitã de Pavel ºi de
Luther. Totuºi altundeva aº pune eu accentul principal.

Dacã mântuirea este word event, comunicarea acestui
eveniment de vorbire nu se poate lipsi de o interpretare a
întregii reþele simbolice constituite de datul biblic.
Interpretare în care sinele este în acelaºi timp interpretant
ºi interpretat.

Or, pentru noi care venim dupã Aufklärung, s-a acutizat
tensiunea din sânul structurii dialogale între polul
conºtiinþei „autonome” ºi supunerea credinþei. Acest
caracter tensiv din cadrul sinelui repondent explicã
paradoxul urmãtor: tocmai în mãsura în care sinele este
capabil sã judece de unul singur, „dupã conºtiinþa lui”,
poate el rãspunde în mod responsabil Cuvântului care îi
vine prin Scripturã. Credinþa creºtinã nu constã în a spune
pur ºi simplu cã Dumnezeu vorbeºte prin conºtiinþã.
Aceastã imediateþe profesatã de Rousseau în Profesiunea
de credinþã a vicarului savoiard: „Conºtiinþã” Conºtiinþã!
Voce divinã...” ignorã medierea interpretãrii între
autonomia conºtiinþei ºi supunerea credinþei. Avem deja
o interpretare la sfântul Pavel, când oferã, drept cheie a
mesajului sãu, „justificarea prin credinþã”. El nu pretinde
nicidecum sã identifice între ele conºtiinþa comunã tuturor
oamenilor ºi justificarea prin credinþã ce trece prin
mãrturisirea lui Iisus Hristos. Trebuie deci sã reflectãm
tocmai asupra acestei articulãri, între o conºtiinþã a cãrei
autonomie am descoperit-o dupã spiritul Iluminismului,
ºi o mãrturisire a credinþei a cãrei structurã mediatã ºi
simbolicã am descoperit-o dupã spiritul hermeneuticii.
Aceastã articulare între autonomia conºtiinþei ºi simbolica
credinþei constituie, dupã mine, condiþia modernã a
„sinelui mandatat”. Creºtinul este cel care discerne
„conformitatea faþã de imaginea lui Hristos” în chemarea
conºtiinþei. Acest discernãmânt este o interpretare. Iar
aceastã interpretare este ieºirea dintr-o luptã pentru
veracitatea ºi onestitatea intelectualã.

„Sinteza” nu e datã de-a gata ºi nu se face niciodatã
între verdictul conºtiinþei ºi cristomorfismul credinþei.
Sinteza rãmâne un risc, un „risc frumos” (Platon). În
mãsura în care lectura creºtinã a fenomenului conºtiinþei
a devenit, dintr-un pariu, un destin, creºtinul poate atunci
sã spunã, cu apostolul Pavel, cã-ºi mizeazã propria sa
viaþã, având o conºtiinþã „bunã”, prin asumarea acestui
risc7. Astfel se plaseazã, dincolo de un lung periplu, în
descendenþa „eului mandatat” al profetului ºi poate
exclama, pânã în chinurile care-i fac atât de fraternã figura
lui Hamlet: „O my prophetic soul!”

În cele ce urmeazã8, nu-mi propun nicidecum sã repet
analizele cunoscute ale autonomiei judecãþii morale la
Kant, ºi nici sã întârzii asupra dialecticii lui Gewissen în
Fenomenologia spiritului la Hegel. Aº vrea sã revin asupra
a ceea ce, pânã în interioritatea însãºi a unei judecãþi ce
se vrea sustrasã oricãrei autoritãþi exterioare ºi
superioare, constituie nucleul ireductibil dialogal exprimat
de sun- (din cuvântul grecesc suneidesis) ºi de cum- –
din cuvântul latin conscientia (prefixul a dispãrut din
cuvântul german Gewissen, de nu cumva se va fi refugiat
în Ge-, dar a fost pãstrat în limbile care au rãmas legate,
prin derivare directã, de expresia latinã). Omul judecãtor
al omului, iatã enigma de descifrat. Enigmã în sensul cã
omul judecãtor nu e totuna cu omul judecat, deºi ipseitatea
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e totuºi structural constituitã de identitatea mai puternicã
provenitã din aceastã dualitate internã, sursã a duplicitãþii
pe care Hegel o va desluºi în ea înainte ca Nietzsche sã
extragã din ea piesele ce dominã acest proces9. Identitate
a dublului, dualitate a simplului, iatã ce ne poate intriga.

Pentru a oferi deplina mãsurã a acestui fenomen al
conºtiinþei, mi se pare cã trebuie sã ne sustragem
interpretãrii ei pur morale, deºi aceasta nu poate fi pur ºi
simplu respinsã ºi trebuie mai degrabã inclusã într-un
loc ce rãmâne de determinat într-un concept mai larg al
conºtiinþei. Acest concept mai larg ne este sugerat de
ideea însãºi de mãrturie, ale cãrei implicaþii sunt mai
bogate decât cele pe care le putem deriva din imaginea
de origine legalã a tribunalului ce condamnã sau achitã.
Nu neg forþa imaginii tribunalului, ce se impune de îndatã
ce se face din constrângerea legii morale criteriul
obligaþiei, care nu este decât faþa subiectivã a legii care,
într-adevãr, obligã voinþa. Structura dialogalã se reduce
atunci la raportul intim dintre voinþã, sintetic legatã de
legea moralã, ºi vrerea arbitrarã, împãrþitã între atracþia
legii ºi cea a dorinþei. Nu neg cã, în paginile admirabile
pe care Critica raþiunii practice le consacrã respectului,
Kant ne-a lãsat descrierea unui sentiment de o mare
subtilitate, în pofida îngustimii câmpului sãu de apariþie.
Într-adevãr, graþie acestui sentiment, structura ierarhicã
specificã raportului dintre Wille ºi Willkür, se desfãºoarã
în regiunea „mobilurilor”, adicã a principiilor subiective de
determinare (Bestimmungsgrund), susceptibile de a
emoþiona voinþa ºi de a o deschide influenþei legii. Aceastã
structurã ierarhicã se exprimã în faptul cã, pe de o parte,
pretenþiile estimãrii morale a sinelui sunt „coborâte”
(Herabsetzung) pânã la umilire de aceastã iubire de sine,
„care, dacã se dã drept legislator ºi ca un principiu practic
necondiþionat, se poate numi prezumþie” (Eigentükel) –
în vreme ce, pe de altã parte, ne simþim „înãlþaþi” de
conºtiinþa de apartenenþã la ordinea legii morale ce ne
face superiori tuturor fenomenelor naturale. Aceastã
dialecticã a coborârii ºi a înãlþãrii este tocmai marca, în
sentiment, a acestei dialogici minimale între voinþa moralã
ºi voinþa arbitrarã.

Totuºi conºtiinþa ca mãrturie pare sã aibã o amploare
pe care imaginea tribunalului o sãrãceºte peste mãsurã.
Tocmai aceastã amploare a încercat Heidegger s-o
recupereze pentru conºtiinþã cu preþul a ceea ce eu aº
numi o „de-moralizare”, – poate împinsã prea departe,
cum voi spune în concluzie. Dar poate cã trebuia smulsã
conºtiinþa din îngustimea moralismului, fie ºi numai pentru
a o sustrage violentei critici nietzscheene care nu
cunoaºte, într-adevãr, dupã cum bine ne aducem aminte,
decât „reaua” conºtiinþã (schlechtes Gewissen), deºi a
pãstrat drepturile conºtiinþei în virtutea cãreia un om este
capabil sã promitã cã va rechema „memoria voinþei”.
Tocmai sensul acestei conºtiinþe, care nu e nici „bunã”
nici „rea”, trebuie degajat. Noþiunea de mãrturie a
conºtiinþei ne poate cãlãuzi în aceastã recucerire.

Ce atestã conºtiinþa? Esenþialmente „putinþa-de-a-fi-
sine” – sigilatã de condiþia omului ca fiinþã care-ºi face
griji. Desigur, Heidegger nu spune om, ci Dasein, faptul-
de-a-fi-aici. Nu ignor nedreptatea pe care aº face-o gândirii
lui Heidegger din Fiinþã ºi Timp dacã aº proiecta-o pe

planul acelei antropologii filosofice pe care el o vede
derivatã din cogito-ul cartezian, cum am spus în conferinþa
despre Cogito-ul fragmentat10. Totuºi, analizele celei de-
a opta conferinþe a noastrã au arãtat cã antropologia
filosoficã putea fi gânditã ºi altfel decât în descendenþã
cartezianã, tocmai în lumina felului de fenomenologie
hermeneuticã dezvoltatã în Fiinþã ºi Timp. Or tocmai în
prelungirea hermeneuticii lui „eu sunt”, schiþatã în aceastã
a opta conferinþã, se dezvoltã urmãtoarea analizã a
conºtiinþei.

În ce sens îºi atestã conºtiinþa putinþa-de-a-fi? Ea o
face mai întâi în sensul cã sinele este smuls pierderii în
anonimat. Graþie conºtiinþei, un contrariu este recunoscut
de sinele care nu este altul, celãlalt, ci impersonalul se.
Dacã vorbim deci de izolarea, chiar de singurãtatea
conºtiinþei, nu e pentru a rupe raportul cu celãlalt, ci,
dimpotrivã, pentru a-i oferi celuilalt întâlnirea faþã în faþã
pe care este îndreptãþit s-o aºtepte, sinele însuºi. Dar
cum se recupereazã sinele (züruck holen) în afara
impersonalului se? O a doua caracteristicã se propune
aici, ce începe sã specifice fenomenul conºtiinþei, ºi
anume caracterul de chemare (Ruf), de interpelare (Anruf),
prin care sinele este readus la posibilitãþile sale cele mai
proprii. Aceastã noþiune de chemare, intim legatã de cea
de grijã, dã o nouã profunzime colocviului intim între sine
ºi sine, pe care Kant îl moralizase, reducându-l la
confruntarea între voinþa conformã legii ºi vrerea arbitrarã.
Acest colocviu intim, în afarã de caracterul sãu dialogal,
prezintã în plus acea asimetrie verticalã între instanþa
care cheamã ºi sinele chemat, pe care experienþa comunã
îl identificã unei voci. Vocea conºtiinþei. Aceastã
desemnare nu e falsã, în mãsura în care chemarea intrã
în categoria cuvântului, a discursului (Rede). Dar dacã
înþelegem prin discurs comunicarea unei informaþii ºi dacã
ne pãstrãm în minte caracterul flecar (Gerede) al
impersonalului se, conºtiinþa se manifestã în aceastã
privinþã ca o chemare silenþioasã, o chemare la tãcere.
Conºtiinþa nu spune nimic nici în privinþa acþiunilor
cotidiene, în mãsura în care ea cheamã tocmai putinþa-
de-a-fi luatã ca atare. În acest sens Heidegger prelungeºte
formalismul kantian ce lasã vidã forma universalitãþii:
dacã putem spune aºa, conºtiinþa constã într-un formal-
ism al putinþei-de-a-fi. Fãrã îndoialã e bine cã e aºa: þine
doar de experienþa în comun a oamenilor de a da
conþinuturi empirice apropriate acestei putinþe-de-a-fi. Or
aceastã umplere nu mai e de resortul filosofiei
fundamentale cãreia îi aparþine încã ancheta de faþã.
Trãsãtura urmãtoare este cea mai decisivã: dacã se
întreabã cine cheamã, trebuie spus cã „în conºtiinþã,
Dasein-ul se cheamã pe sine însuºi11”, altfel spus,
chemarea conºtiinþei nu e altceva decât chemarea grijii.
Nu trebuie aici sã ne grãbim sã acuzãm subiectivismul,
relativismul, ateismul. Ceea ce Heidegger propune este
o analizã existenþialã ce lasã deschise interpretãrile
existenþiale, cele ale credinþei ca ºi cele ale ateismului.
În acest sens, Heidegger nu vorbeºte altfel decât sfântul
Pavel, care, ne amintim, îºi începe lectura teologicã printr-
o „justificare prin credinþã”, ºi nu cu ideea de „conºtiinþã”,
care este pentru el o categorie universalã a existenþei
omeneºti. Refuzând sã situeze instanþa care cheamã în

meridiane



87SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

afara sinelui, Heidegger îºi oferã mijlocul de a pune în
luminã chiar enigma conºtiinþei, ºi anume: chemarea vine
de la mine (aus mir), dar de deasupra mea (über mich).
Toatã dificultatea þine de acest „de deasupra mea”
inseparabil de „pornind de la mine”. Trecând prin acest
defileu îngust al enigmei, meditaþia filosoficã dã peste
un alt traseu major al conºtiinþei, ºi anume cã, fãrã a fi o
putere strãinã, sinele care cheamã nu dispune de sine
însuºi în calitate de stãpân absolut; o experienþã de
nestãpânire este intim amestecatã cu cea a acelei
instanþe dominatoare pe care lui Socrate îi plãcea s-o
dramatizeze printr-un „demon” care-l avertiza într-un fel
sau altul de la persoanã la persoanã.

Tocmai graþie acestei caracteristici analiza atestãrii
poate ajunge, dar cu preþul unei profunde transformãri, la
cea a sentimentului culpabilitãþii – Schuld – asociat
experienþei obiºnuite a conºtiinþei. Dar nu ajungem la
aceasta decât trecând printr-o temã importantã a gândirii
lui Heidegger, despre care nu pot oferi aici decât o idee
grosolanã, ºi anume cã Dasein-ul este „aruncat” în lume
ºi, datoritã acestui fapt, este afectat de un sentiment de
stranietate (Unheimlichkeit); mai mult, el suportã fasci-
naþia lucrurilor care, în viaþa cotidianã, fac obiectul
preocupãrii sale, ºi tinde sã se reprezinte pe sine însuºi
ca pe unul din acele obiecte date de-a gata ºi uºor de
mânuit. Heidegger numeºte Verfallen, cãdere, o astfel
de fascinaþie, care aminteºte în mod sigur de ideea biblicã
a cãderii, dar care se distinge radical de aceasta prin
faptul cã aceastã condiþie nu poate fi nicidecum conside-
ratã fructul unei acþiuni, ºi nici atât al unei trangresiuni,
care ar fi pus capãt unei stãri anterioare de inocenþã;
Verfallen nu este un eveniment pe care omul l-ar fi putut
face sã se întâmple, sub pedeapsa de a fi pus din nou la
cârma omului. El face parte din condiþia de nedepãºit a
Dasein-ului, ca ºi starea-de-aruncare12.

Aceasta este originea stranietãþii din strãfundul cãreia
sinele cheamã-recheamã în memorie, reaminteºte de fuga
în impersonalul se. Chemarea participã chiar într-atât la
acest fond de stranietate cã suntem tentaþi sã spunem:
„ceva cheamã13”, pentru a contracara tendinþa, provenitã
din filosofia cogito-ului, de a considera voinþa ca stãpânã
pe sine pânã în profunzimile sale: conºtiinþa se manifestã
drept chemare a grijii: „Cel ce cheamã este Dasein-ul,
angoasându-se în starea-de-aruncare (faptul-de-a-sãlãºlui-
deja-în...) pentru putinþa sa de a fi14.” Heidegger se
situeazã astfel dincolo de opoziþia dintre autonomie ºi
heteronomie. Heteronomie nu este, deoarece cel care
cheamã nu este o putere strãinã, ci existentul însuºi,
capabil de proiecte pornind de la posibilitãþi radicale pe
care nu le-a ales; dar nici autonomie nu este, deoarece
cel care cheamã nu este stãpân pe sine însuºi ºi n-ar ºti
sã planifice chemarea putinþei-de-a-fi cel mai propriu, cum
se planificã prin calcul ºi organizare o acþiune anumitã
din planul experienþei cotidiene. Tocmai sub condiþia
analizei chemãrii, readuse la trãsãturile sale cele mai
proeminente, am putea relua conceptul de Schuld.

Aici mã simt eu mai puþin confortabil în analiza lui
Heidegger, în mãsura în care ea împinge prea departe,
dupã pãrerea mea, ruptura cu ceea ce numeºte „expe-
rienþa vulgarã a culpabilitãþii”; dupã aceastã experienþã,

comunã, într-adevãr, sfântului Pavel ºi lui Nietzsche,
conºtiinþa nu poate fi decât „rea” sau „bunã”, adicã o
instanþã ce judecã dupã distincþia dintre bine ºi rãu ºi
astfel admonesteazã, avertizeazã sau achitã. Pentru a
disocia culpabilitatea, Schuld, de „reaua” conºtiinþã,
Heidegger recheamã o noþiune de datorie care n-ar fi
contaminatã de cea a unei îndatorãri (Verschuldung) con-
form metaforei creditorului ºi a debitorului pe care
Nietzsche edifica tocmai noþiunea de „rea” conºtiinþã. Din
aceastã metaforã, el nu vrea sã pãstreze decât trãsãtura
negativã legatã de ideea de neîndeplinire a unei obligaþii.
Negaþia indicatã de culpabilitate (sau être-en-dette, starea-
de-îndatorare, pentru a adopta excelenta traducere a
cuvântului Schuld de Emmanuel Martineau) nu este
altceva decât defectul, lipsa de temei, nimicnicitatea
(Nichtigkeit) pe care existentul, chemat totuºi la posibili-
tãþile sale cele mai proprii, o are din condiþia sa aruncatã
ºi decãzutã. Cã nimeni nu e stãpânul acestui temei al
oricãrei alegeri, cã a-fi-temei (Grundsein) nu e propriul
sãu proiect, nu e ca atare graþie sine însuºi (durch sich
selbst), aceasta este enigma: „Dasein-ul este ca atare
vinovat (schuldig)... ca fapt-de-a-fi-temei a unei nimicni-
citãþi” (als Grundsein einer Nichtigkeit)15.

Înþeleg, fãrã a o aproba în întregime, ceea ce pune în
miºcare analiza lui Heidegger: este voinþa sa de a o rupe
cu tradiþia augustinianã a lui negativum, identificat de el
în malum, care e înþeles ca privatio boni. Dar, dacã orice
coloraþie moralã este dedusã din vinã, fie în sensul
formalismului kantian, fie în cel al eticii materiale a valorilor
a lui Max Scheler, ce anume anunþã analiza culpabilitãþii
(Schuld) faþã de cea a stãrii-de-aruncare ºi mai ales de
cea a stãrii-de-cãdere? Sau, pare-mi-se, o inevitabilã
coloraþie moralã era deja asociatã ideii de inautenticitate,
solidarã cu Verfallen – atunci ideea de vinã nu face decât
sã dezvolte latura deficientã a lui Verfallen, fãrã a-i adãuga
nimic specific; sau aceastã coloraþie moralã lipsea din
aceasta, dupã cum afirmã cu tãrie Heidegger, în insistenþa
sa de a nu da o semnificaþie peiorativã inautenticitãþii,
considerate ca echivalentã a cotidianitãþii mesajului –
atunci nu vedem în ce fel moralitatea va fi vreodatã
asociatã unei idei de vinã atât de neutre din punct de
vedere moral. Moralitatea, înþeleasã în principiul sãu,
adicã distincþia dintre binele ºi rãul moral, ca ºi ideea
obiºnuitã care decurge de aici, din îndatorarea faþã de un
creditor dat, au condiþia lor existenþialã, spune Heidegger,
în culpabilitate: „Faptul-de-a-fi-vinovat originar nu poate
fi determinat prin moralitate, deoarece aceasta îl
presupune deja pentru ea însãºi” (#28616). Fie. Dar ar
trebui atunci sã putem face cale întoarsã ºi sã arãtãm
cum derivã moralitatea din culpabilitate. Ostilitatea lui
Heidegger faþã de orice problematicã eticã, ºi în mod
deosebit faþã de reînnoirea ei de cãtre Max Scheler, este
împinsã aºa de departe cã apariþia momentului de
moralitate pare amânatã pe termen nedefinit într-o analizã
care nu a asociat-o de la bun început distincþiei între
starea-de-aruncare ºi starea-de-cãdere. Starea-de-
aruncare înseamnã a nu fi autorul propriului sãu „eu sunt”;
starea-de-cãdere, înseamnã a lipsi propriei sale fiinþe,
percepute din acel moment ca datorie-de-a-fi.

Tocmai în aceastã direcþie ar trebui împinsã cercetarea

meridiane
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dupã Heidegger, dupã pãrerea mea. Dacã chemarea pentru
desfãºurarea putinþelor sale cele mai proprii nu comportã,
de la început, caracterul de exigenþã, deci de obligaþie,
nu se vede cum s-ar putea evita reportarea asupra
societãþii, asupra impersonalului se, a sarcinii de a distinge
binele ºi rãul, ceea ce ar însemna sã-i facem o onoare
prea mare impersonalului se, de sub domnia cãruia tocmai
vrem sã smulgem sinele. Pentru a integra distincþia dintre
bine ºi rãu în preocuparea heideggerianã, ar trebui sã
renunþãm la separarea planului fiinþei – a fi sine, a fi temei,
a fi tot – de planul acþiunii, aºa cum face Heidegger când
respinge explicitarea vulgarã a lui Gewissen (#59). Or nu
cumva în calitate de fiinþã care acþioneazã ºi suferã omul
este în acelaºi timp cel ce vrea, ce decide, ce alege, pe
scurt, ce ex-sistã, ºi cel ce e afectat, ce pãtimeºte ºi
suferã din pricina relei judecãþi asupra sa exprimate de
propria sa conºtiinþã cu ocazia unor acþiuni determinate?
Nu cumva într-un mediu de interacþiune datoria sa, de
care se face vinovat, este de la bun început îndatorare
în privinþa celuilalt? Nu cumva în derularea acþiunii
conºtiinþa este ba retrospectivã, când judecã, ba
prospectivã, când avertizeazã? Pe scurt, cum sã nu fie
conºtiinþa, de la bun început, o instanþã criticã, dacã
trebuie sã le pot distinge printre posibilitãþile mele cele
mai proprii pe cele care rãspund regulii justiþiei fãrã de
care toate aceste posibilitãþi ar fi la fel de indiferente faþã
de bine ºi de rãu, iar crima s-ar situa pe acelaºi plan cu
un gest de generozitate?

La capãtul acestei prea scurte discuþii, aº vrea sã
spun cã pãstrez de la Heidegger primatul atestãrii asupra
acuzãrii în fenomenul conºtiinþei. Conºtiinþa este mai întâi
atestarea cã pot fi eu însumi. Aceastã atestare rãsunã
ca o chemare a sinelui de cãtre sine însuºi, în mãsura în
care putinþa-de-a-fi-sine este fragilã, vulnerabilã, în mod
obiºnuit pierdutã în anonimat. Acuzaþia proprie „relei”
conºtiinþe este o determinare secundarã, dar necesarã.
Ea se leagã în felul urmãtor de funcþia de atestare a
conºtiinþei. Conºtiinþa îmi spune cã printre posibilitãþile
mele cele mai proprii, gãsesc în mine capacitatea ºi
exigenþa de a distinge binele de rãu, capacitate întrutotul
formalã, în sensul cã þine de experienþa cotidianã ºi în
comun sã i se atribuie un conþinut. Esenþialul este aici
ca exigenþa de a distinge binele de rãu în acþiune – sã
spunem exigenþa de justiþie – sã fie legatã, la origine, de
capacitatea de a purta o astfel de judecatã. Atestarea se
referã exact la aceastã legãturã originarã între exigenþã
ºi capacitate. Poate tocmai sensul de Schuld precedã
„reaua” conºtiinþã. Ea nu este ca atare „rea” conºtiinþã, ci
posibilitatea „relei” conºtiinþe, înrãdãcinatã în capacitatea
de crisis. În acest sens, starea de culpabilitate, fãrã a fi
deja greºealã, este deschidere prealabilã alternativei
cãreia i se supune orice acþiune, cea de a fi ori bunã, ori
rea. O astfel de deschidere la alternativã nu înseamnã
neutralitate; ci, dimpotrivã, obligaþie de a tranºa între una
sau cealaltã, ca evaluare prin judecatã. Conºtiinþa atestã
cã tot ce datorez în acest sens pur formal – adicã sã
disting binele de rãu – , eu ºi pot face, ca oricine altcineva.
Iatã una dintre semnificaþiile ce pot fi atribuite acestui
verset din prologul Evangheliei dupã Ioan. „Cuvântul era
Lumina cea adevãratã care lumineazã pe tot omul17.”

Note
1 Rudolf Bultmann, în a sa Teologie a Noului Testament, nu ezitã sã

o situeze în constelaþia „conceptelor antropologice” ce delimiteazã
structurile formale ale existenþei omeneºti ºi care, cu acest titlu, descriu
un „om anterior credinþei”: trad. engl. „Man prior to Faith”, 1, 190-269
(despre suneidesis, op. cit., pp. 206-220). Acesta este statutul
conceptelor precum trupul (soma), sufletul (psyche), spiritul (nous),
inima (kardia), carnea (sarx), lumea (kosmos) ºi chiar legea (nomos)
(cu acesta din urmã, frontiera dintre antropologie ºi soteriologie este
atinsã, dar nu depãºitã). Sã subliniem cã toate aceste concepte nu
desemneazã pãrþi sau facultãþi, ci totalitatea omului sub un anumit
aspect. Conºtiinþa, Gewissen, este cunoaºterea împãrtãºitã cu sinele
care, spre deosebire de nous, nu se îndreaptã spre cutare sau cutare
gând, ci reflecteazã, examineazã ºi judecã; conºtiinþa caracterizeazã
deci relaþia omului cu el însuºi, dar mereu faþã de o anumitã exigenþã
marcatã de distincþia dintre bine ºi rãu. Aceastã exigenþã poate fi foarte
concretã, sau mai generalã, sau de-a dreptul universalã. Astfel, primul
exemplu, conºtiinþa bunã ºi rea exprimã convingerea de a acþiona în
conformitate sau în dezacord cu ceea ce considerãm cã trebuie fãcut
într-o anumitã împrejurare (astfel, pentru creºtinul invitat de un pãgân,
sã mãnânce sau nu carne sacrificatã idolilor (Prima epistolã cãtre
Corinteni 8, 7, 12; 10, 25-30)). Al doilea exemplu: cetãþeanul se va
supune autoritãþii „nu numai pentru mânie [de teama pedepsei – n.tr.],
ci ºi pentru conºtiinþã” (Epistola cãtre Romani 13, 5). Al treilea exemplu:
conºtiinþa desemneazã în profunzime mãrturisirea legii înscrise în inimi,
cum se vede la pãgânii ce nu cunosc legea lui Moise: „Cãci, când
pãgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceºtia, neavând lege, îºi
sunt loruºi lege, ceea ce aratã fapta legii scrisã în inimile lor, prin
mãrturia conºtiinþei lor ºi prin judecãþile lor, care îi învinovãþesc sau îi
ºi apãrã” (Romani 2, 14-15). Pavel însuºi revendicã o astfel de mãrturie,
ce nu are nimic specific creºtin, când protesteazã în numele sinceritãþii
propriilor sale cuvinte sau a propriului sãu stil de viaþã (1 Corinteni 4,
4; Romani 9, 1; Corinteni 1, 12).

2 Northrop Frye, op. cit..
3 Gerhard Ebeling, „Teologische Erwägungen über das Gewissen”,

in Wort und Glaube, Tübingen, Mohr, 1960, 1962, pp. 429-436; trad.
engl: „Theological Reflexions on Conscience” in Word and Faith, SCM
Press, Londra, pp. 407-423.

4 The Conscience could now be the point where the nature of man’s
linguistically comes to light (trad. engl. p. 409).

5 Ibid., p. 412.
6 Ibid., p. 417.
7 A doua epistolã cãtre Corinteni 1, 12: „Cãci lauda noastrã aceasta

este: mãrturia conºtiinþei noastre cã am umblat în lume, ºi mai ales la
voi, în sfinþenie ºi în curãþie dumnezeiascã, nu în înþelepciune trupeascã,
ci în harul lui Dumnezeu.”

8 Aceastã parte a fost adãugatã într-o ultimã versiune a textului
(n.ed.fr.).

9 Despre care am dat un exemplu în cea de-a ºaptea conferinþã.
10 A ºasea conferinþã.
11 L’Être et le Temps, 274. Ediþie în limba românã: Fiinþã ºi Timp,

Editura Humanitas, Bucureºti, 2003 (2006), traducere de Gabriel
Liiceanu ºi Gabriel Cioabã, 275, p. 365 (cap. „Conºtiinþa în calitatea ei
de chemare a grijii”); am întrebuinþat aceastã ediþie ca referinþã pentru
traducerea coerentã a terminologiei heideggeriane la care a fãcut referire
autorul (n.tr.).

12 La urma urmei, ºi pentru sfântul Pavel ceea ce el numeºte pãcat
face parte din condiþia universalã a omului, ca ºi legea înscrisã în toate
inimile; doar în reluarea teologicã figura celui de-al doilea Adam o
suscitã retroactiv pe cea a unui prim Adam „responsabil” de condiþia
decãzutã.

13 În ediþia în limba românã, p. 365 (n.tr.).
14 L’Être et le Temps, 201. În ediþia în limba românã, 277, p. 368

(n.tr.).
15 L’Être et le Temps, 285. În ediþia în limba românã, p. 378 (n.tr.).
16 În ediþia din limba românã, p. 379 (n.tr.).
17 Ioan 1, 9 (n.tr.).

TTTTTraducere din limba francezã de Mãdãlin Roºioruraducere din limba francezã de Mãdãlin Roºioruraducere din limba francezã de Mãdãlin Roºioruraducere din limba francezã de Mãdãlin Roºioruraducere din limba francezã de Mãdãlin Roºioru.
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Sam Smith*Sam Smith*Sam Smith*Sam Smith*Sam Smith*

*Sam Smith*Sam Smith*Sam Smith*Sam Smith*Sam Smith este un poet ºi romancier britanic liber
profesionist. Editeazã Revista de Poezie The JournalThe JournalThe JournalThe JournalThe Journal (fost
The Journal of Contemporary Anglo-Scandinavian PoetryThe Journal of Contemporary Anglo-Scandinavian PoetryThe Journal of Contemporary Anglo-Scandinavian PoetryThe Journal of Contemporary Anglo-Scandinavian PoetryThe Journal of Contemporary Anglo-Scandinavian Poetry).
Este publicistul colecþiei de cãrþi Original PlusOriginal PlusOriginal PlusOriginal PlusOriginal Plus ºi commis-
sioning editor la The Select  SixThe Select  SixThe Select  SixThe Select  SixThe Select  Six (www.bewrite.net/
select_six.htm). Locuieºte în Maryport, Cumbria, UK.

Ploaie mocnitã

Ploaia mocnitã se adunã pe latitudini de sârme.
Picãturi la grãmadã se-ntâlnesc, se unesc ºi aleargã
cãtre punctul cel mai de jos unde cad; dispãrând pe firele
de dedesubt în miniaturi de cascade. Picãturi
singulare se târãsc înapoi în jos pe verticalã.

Convins cã toatã apa de aici, pentru cã este aici,
A fi nepotabilã, deshidratarea a creat o
deficienþã a vitaminei B, adãugând la starea lui halucinantã.
Lipsa deja a vitaminei C
face ca pielea lui sã prezinte leziuni ºi pete,
gingiile-i sunt umflate ºi i se clatinã dinþii.

Dincolo de dreptunghiurile, elipselor ºi romboizilor gardului
se afla buturugi tãiaþi pânã la brâu ºi morminte împroºcate cu
var. Dincolo de aceste dreptunghiuri în relief sau afundate se-
ntrevede-o linie de copaci lucitori
- câþiva falnici mesteceni argintaþi: dar mai ales întunecimea
internã
a coniferelor. Dincolo de vârfurile - înmãnuncheate ale copacilor
este un munte al cãrui vârf
poartã cascã de ciclist al unui nor. Din poarta împletitã în formã
de diamant, drumul se curbeazã spre copacii verde închis.

Camera nr. 29

În camera cu flori mâhnite
mâþiºorii devin alergici
la polen, iar suspine se aud dinspre
gâturi pistruiate de mimulus.
Din colþuri umbrite lucesc
discuri dantelate de soc, implorând
sã devinã lunã. O magnolie
se face stol de porumbiþe albe
prinse-n clipa zborului.
Salcâmul galben lãcrimeazã
dupã ele. ªi totuºi margaretele
sunt complet credule.
(Prin vecini,
izolate de nimbul

de unde miresmele le fac semn,
toate mirosurile învechite, purtate acolo
la dezmorþirea umerilor,
din timpuri apuse,
se-adâncesc în pãmânt.)

(nota cititorului - Mergi pe vârfuri, ca ºi cum ai striga pe deasupra
unei mulþimi.
Lasã-te pe cãlcâie când sfârºeºti. Priveºte în jur nedumerit.)

Urlete

În adânc de stâncã minotaurul
a urlat ca ºi acest om cu un singur picior

Unic supravieþuitor al unei ciocniri rutiere
nu i-ar fi fost sorocit sã fie în viaþã astfel

Nu astfel
este tot ce ºtie ciotul lui de creier

ªi din adâncul durerii albastre ºi roºii a cãrnii jupuite
el urla

6:23 dimineaþa

Noi, ceasurile extrapolãm aceasta pulsaþie de-un minut
la o expectativã de-o viaþã. Noi, ceasurile ºtim cã
fiecare fatã va ajunge la o vârstã
când va simþi cã pielea-i explodeazã
ca o prunã aurie. Noi, ceasurile ºtim ºi
cã ea se va împlini prin maternitate.
Dupã care, fostã cândva fatã se va zbârci
încet înãuntrul pielii sale fleºcãite.
Momentele rãtãcite ale vieþii acelea pot fi imortalizate
cu un aparat foto. O altã metodã
de a opri scurgerea asimetricã a Timpului
este sã-l scrii. Este acum 6: 23 dimineaþa.
6:23 dimineaþa din aceastã paginã va exista atât cât
va exista aceastã paginã. Pentru eternitate?
Nu înºealã pe  nimeni. Cu excepþia scriitorului care vrea
sã se lase-nºelat. Alte artefacturi pot, din întâmplare, sã existe
acolo unde sunt pãstrate amintirile: fiecare cu istoria sa,
ustensile deschizându-se asemenea uºilor. Sportivii mai exact
vor sã fie statistici. Din trecut. Un grãdinar,
pe de altã parte, priveºte mereu nu
la ceea ce-nseamnã o plantã ci la ce va deveni aceasta.
Între Acum ºi Aici,
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punctualitatea poate deveni o boalã,
o nãpastã care va afla mersul organizat
prin locuri verzi de þarã lucind
printr-un tunel de griji - Sunt în întârziere! Sunt în întârziere!

Vor trebui sã înghesuie ºi
hiatusul perioadelor de vacanþã.)

În prezent ceasul singurãtãþii
este un peºte roºu subþire într-un glob cu apã.
Nu existã victime. Noi suntem
acei care aleg sã mãsoare trecerea timpului.

Averse de iulie

Reci picãturi se frâng
pe picioarele goale,
se împrãºtie în puncte întunecate
pe materiale subþiri.

Imediat poteci umede
ricoºeazã pietriºul
atins de tocuri stricate.
Roþi de lãstuni,

Hrãnindu-se la adãpostul zidului
creat de copacii înfoiaþi de vânt
se duc nãpustindu-se în sus spre
streºini - rânjete maronii idioate

ale cuiburilor lor din noroi noduros.
Curcubee tremurã
de-a lungul pãrþii de dedesubt
a stropilor ca frunze-atârnate.

Un stol de porumbiþe ca o plasã pe cer
se duce
fluturând
încoace ºi-ncolo.

Adãpostindu-se, urmãrind
- din siguranþa timpului:
moartea
un miliard de bãtãi departe

aºteptam afarã
aversele
conºtienþi de
respiraþia noastrã

Copilãria lui, dezlãnþuitã, a
fost un spaþiu de vrajã/ farmec

...pãr pieptãnat, cu cãrare; cravata cu dungi,
jacheta din tweed, ecuson la rever;

merge cu cadru -suport de bãtrân,
cu umerii aduºi din spate; are o micã

mustaþã ºi opinii, îºi numeºte grãdina
„Les Toilettes des Chats”. În afarã de asta

buzele-i sunt ferme
ca un borcan kilner.

A fost iubit cândva.
Adorat.

Lumea fu o dezamãgire.
Ar fi dorit mai mult.

Prezentare ºi traducere Mariana Zavati GardnerPrezentare ºi traducere Mariana Zavati GardnerPrezentare ºi traducere Mariana Zavati GardnerPrezentare ºi traducere Mariana Zavati GardnerPrezentare ºi traducere Mariana Zavati Gardner
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Ana Ioana CãtãnoiuAna Ioana CãtãnoiuAna Ioana CãtãnoiuAna Ioana CãtãnoiuAna Ioana Cãtãnoiu

poesis

Cerºetorul de cuvinte

Priveºte cum au început
sã cadã toate florile
din salcâmul vorbelor!
 Nu ºtiu de când a trecut
ultima împãrtãºire...
iar parfumul rozelor
s-a stins în mine...
Straniu se culcã
melodrama unui sunet rostit
în deºert.
Cu ce candoare valseazã
în odaia cerinþilor
litera ultimei dorinþe.
Cine vrea sã stea la masa
unui chef de doleanþe
care cerºesc aºteptãri, speranþe
primind praful ultimei tãgade?
Apa a înghiþit fardurile frãmântãrilor
rãmase  pe pomeþii întrebãrilor...
– Aº vrea ceva, din totul nimic
 îºi adulmecã noaptea dorinþa trândavei...
Trândavei nepoate,
a fiicei de soþ divorþat
de zi, de luminã,
de zarea întinsã
ºi lunga dorinþã
dorinþã-apoasã,
crudã ºi stearpã
ce stã tânguind
ºi scrie visând
un ultim papirus
semnat, ceruit:
CERªETORUL DE CUVINTE

DI,KE,ZO

E prima zi din calendarul sunetului
Iar, aripa versului meu ºi nota vocii tale
stau tolãnite pe raza unui unghi.
A doua zi a ºters-o privirea ta!
Supãratã, cu un suflu
þi-am strivit negrul pãrului,
A treia zi, dupã o rãfuialã a buzelor,
am împãrþit treiul în douã.
Þi-am legat zâmbetul de sprânceana cerului
a patra zi!
Am luat uleiul scurs din seva limbii,
ºi a cincea zi þi-am pornit motorul sufletului
Înotând în fãina semnelor muzicale
ale unei simfonii mimam cifra a ºasei zi.
Coborând din blocul dezmierdãrilor,
ne jucam în ziua ºaptelui.

Ajungând pe patinoarul ochilor tãi,
a opta zi fãceam cu o patinã
schiþele unei viori la care sã cânþi
o serenadã balamalei
uºii unui vis care se împlinea a noua zi.
A zecea zi mâncam domol un toast
ºi tu... tu ai început sã solfegiezi a unsprezecea zi!
Nemernicule! a douãsprezecea zi,
ai mâncat toate zilele pânã la treizeci ºi unu
ºi toate notele gamei iubirii noastre
Iar eu... eu zac flãmândã într-un colþ al sufletului
ca o icoanã scorojitã!

Neant

Motto: „Adulmec poezia din pocalul reveriei”

Mai caut ºi acum sub pernã,
cuvântul pe care l-ai lãsat
în dimineaþa iubirii noastre.
Mai am ºi acum lipit pe perete
afiºul privirii tale!
Pe noptierã, zace într-o scrumierã
mucegaiul rãmas de la þigara
promisiunilor fumate de o eroare.
Pe fotoliu stã ciufulit un surâs,
în cearºafuri se zbat degetele
vorbelor amãgite de privirea
agãþatã a buzelor tale,
din tavanul gurii picurã leneº
dezgustul zilei de ieri.
Se furiºeazã agale în piele
minutul secundelor împãrtãºite cu miimile.
Printre copacii genelor se ascunde trecutul
prefãcut în pupilã.
Unghiile sunt zdrobite de ciocanul jurãmintelor!
Pãrul este colorat în incolorul atitudinii aerului,
iar corpul este apãsat de oxigenul indiferent al camerei.
Numai ºoapta din mine stã tolanitã
pe braþul unui timbru fãrã imagine,
iar culoarea sufletului se joacã cu albul nefiinþei!

Crez

Iar s-a oprit pata vorbelor...
Iar e înghiþit clarul obscur
Visez în culori transparente,
Cred în crez ºi în adevãrul minciunii.
Ce se ascunde în sufletele feþelor sub mãºti stilizate
dar în neantul albului ce priveºte dincolo de mine?
Aº vrea sã-mi strângi în pumnu-þi cuvintele!
Mi-e greu sã mai cred într-o nouã dorinþã
când gândul n-apune.



92 SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

Mi-e greu de strigarea vântului, când crezul l-alungã
Ce-aºteaptã plãcerea surprinsã în vanul visãrii?
De multe ori s-apleacã pe spate credinþa în viu ºi în mort
Mi-ascultã bataia clopotelor când vine tãcerea tainelor
sumbre
Vãd negrul în roz de turcoaz
M-astept la un capat de drum... nu stiu dac-o sã vin!
cã iar s-au amestecat potecile vietii!
Iar drumul e drum spintecat în noaptea trezitã
De glasul cocoºului
Ce-ºi plânge reveriile!

Timp

Privesc viaþa prin dioptriile inimii.
vorba de azi e scrisã
cu cerneala nemãrginitului!
apropii timpanul clipitului
de maroul boabelor de nimic.
pasãrea din mine ºi-a luat zborul
spre nicãieri
ºi simt fiinþa zdrenþuitã
de un gol de vid
Tu ºtii,cã în moment se ascunde joaca fericirii?
în secundã stã tupilatã spirala speranþei,
în miimi coboarã linia discontinuã a dezamãgirii,
din pantoful viitorului rup în bucãþi
praful trecutului!
adun din buzunarul minutului
o literã ºtearsã dintr-o orã
se mirã fantoma umbrelor unei sãptãmâni
cã ceva-ul a rãmas fãrã tuº,
iar neînsemnatul a cãpãtat verticalitatea
distanþei dintre înaltul cuvântului
ºi abisul unui monolog.
Cred cã mi s-a lipit de pupila gândului
timpul anotimpului ce îl caut
în sertarul amintirii,
fãrã a sesiza cã sunt atemporalã
iar el(timpul), stã liniºtit lângã
pendularea mea haoticã.

Cântec

Iar se aude cum rãsunã în mine
þipãtul luminii apuse
în pumnul unui vers uitat.
Îmi preling pe banca gândului
ultimul impuls al strigãtului
afiºat pe pereþii unui strop de candoare.
Valsul zbuciumului ceresc
îºi încheie numãrul,
cuvintele mor pe nisipul încins.
Aruncã privirea ºi vezi cum te soarbe
apusul uitat de vãpaia primei tãgade!
Cum e scris pe chipul tãu, copile
cã þi-a deschis infinitul

palma neprihãnirii?
Ce va spune smaraldul pierzaniei
când ultima bãtaie se va opri
ca nava la ultima ancorare?
ªtiu ce vrei de ziua sufletului,
de ziua vieþii ºi a morþii tale;
sã vândã transparentul luminã
felinarului proptit
 de ultima negare
a primei afirmaþii.

Cu palma dezbrãcatã

Vezi, cum ºade talpa rãsãritului
pe scaunul gândului ºters
de parfumul ultimului apus!
Ceri credinþã unui bob de chihlimbar...
dar tu?
tu stai ºi aºtepþi ca vânzãtorul de vieþi;
pe marginea unei stânci frânte
de griji deºarte ºi uitate tãgade.
Asfaltul milei zace neudat,
negustorii de pietre preþioase
ºi-au uitat uleiul candelelor.
vieþile se bat printre vieþi
iar zilele s-amestecã
precum nisipul în mâinile unui ciclon
apoi, cad în lumina stelelor.
Glasul a uitat sã mai murmure
marºul tãriei
Fugi cu mine om,
fugi omule cu om!

Ninge peste negru

Iar a înverzit ziua bãtrâneþii...
uite, s-aºterne peste vreme reflexia apei
din gura sugestiei uitatã
pe frunza ultimului pas
al vocii profetice
ascunsã în negura
ultimei bãtãi a ceasornicului.
Noaptea atinge cerul primei stele
Pãmântul þipã sub streaºina unui cânt,
învãluie-mi curajul în negrul transparenþei,
pãºeºte-mã cum pãºeºte ascetul
rugãciunea cea din urmã
strânge-mi degetul sufletului
în mreaja mãrilor învolburate,
ninge-mã cu ninsoarea
unei ploi de ºoapte aºteptate,
lasã-mã la poalele munþilor hãrãziþi,
împinge-mã sã urc spre apusul lor;
sã mã-nalþ în trecerea vremii
ºi sã cobor în scadenþa primei mãsuri.
Ce timp ºi-agaþã pãianjenul
de respiraþia miºcãrii cugetului?

poesis



93SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

poesis

Paul SpirescuPaul SpirescuPaul SpirescuPaul SpirescuPaul Spirescu

Neputinþã

Nici eu nu mai ºtiu cum aº putea sã dezgrop
Securea coclitã a pãcii, demult
Tãinuitã în umbra liniºtitoare
A marilor copaci,
Vreau numai sã-þi spun cã am colindat cu pasul
Tot ce omeneºte s-ar fi putut colinda,
Am sãdit flori de pãpãdie în indiferenþa
Condamnaþilor la tristeþe
ªi vis,
Dar uite cã astãzi,
Prin carnea mea supusã durerilor
De tot felul,
Trece triumfal o doamnã singurã,
O doamnã în negru,
Iar eu, rãvãºit ºi umil,
Cu privirea întoarsã în pãmântul reavãn
Al neputinþei,
Pur ºi simplu,
Nu mai ºtiu ce sã fac.

Contemplare

Un ecou nedesluºit al niciunui glas
Ne strãpunge astãzi timpanele,
Ca o lamã ascuþitã de spadã
Înroºitã în foc…
S-ar putea spune cã nimeni nu ºtie mai bine
Starea aceasta de umilinþã,
Abandonatã pe furiº în liniºtea copleºitoare
A memoriei
Lumii…
În emisfera cealaltã, orbii
Îºi viseazã-n tãcere
Visele lor colorate.

Fir nevãzut

Ai sã mori ºi tu în curând, dragul meu Philokallos,
Tocmai îi spuneam, fãrã cuvinte,
Motanului meu adormit la picioarele scaunului,
Dar el se preface perfid cã nu mã aude,
Doarme nepãsãtor ºi toarce liniºtit ºi sigur
Firul nevãzut dintre Viaþã ºi Moarte.

Fãrã de rost

Cu umilinþã vã spun: poate c-am trãit
Mai mult decât trebuia…
Poate cã mi-am sãrbãtorit prea multe zile de naºtere,
Am bãut prea multe pahare de vin
ªi am respirat prea mult oxigen, -
Aerul împuþinat al celor- fãrã- de- aer…

Astãzi, când strig toate aceste cuvinte,
Ca ºi cum le-aº scuipa printre dinþi,
Cu obosealã ºtergându-mi de pe frunte
Transpiraþia ºi groaza,
Presimt cum, undeva, la orizontul fierbinte,
Frunzele înmiresmate ale arborilor de cafea
Se zbat,
Într-un adevãrat dellirium tremens.

Peisaj transcendental

Iatã, þi-am spus, dincolo de linia tremurândã
A orizontului,
Se mai aud doar strigãtele rãguºite
ªi pline de speranþã
Ale cerºetorilor Cerului…
Eram ca un lup singuratic, dând statornic ocol
Þarcului împrejmuit cu sârmã ghimpatã -
Adãpostul de iarnã al viselor…
Tu mã aºteptai la ieºirea
Din propriul trup
ªi atunci ne-am zis cã poate e mai bine
Sã înhãmãm umbrele noastre trecãtoare
La sania destrãbãlãrilor, diafanã,
Plinã de tâlcul suferinþei…

De undeva dinspre Nordul memoriei,
Cerbii Paradisului îºi trâmbiþau cãtre noi
Þipãtul lor de împreunare.

Atemporalã

Ne-a uitat Timpul, culcaþi în iarba umedã ºi rece
A destrãmãrii – complice,
Dragul meu Philokallos!
Dimineþi deºãnþate, populate cu umbre,
Cu sori imaginari ºi cu rachiuri de vâsc
ªi ienupãr,
Cad peste noi, ca ºi cum
Toate lucrurile din lume ne-ar fi salbã de-argint
ªi  fãclie de cearã
La cavoul neîncãpãtor
Al amintirilor.

Iertarea de pãcate

Dragii mei, a venit vremea sã vã anunþ
Cã moartea Morþilor este
Mult mai frumoasã decât
Învierea Viilor.
Gânduri cãzute dinspre Nord
Înspre Sud…
Dinspre laptele Caprei, înspre
Þipãtul rãguºit al Asinului
Care ne poartã, obosit,
Pe drumul cãtre Yerusalaym!
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* Din volumul aflat în pregãtire, Cartea semnelor.

Ispitiri mã cheam-o tonã…*

ªi-ncep iar, lângã izvor
a striga, Eliahor, adu-mi darul ochiului

temelie-n vãz sã-i pui.
Îns-o frazã las sã caine:
forma poate sã devore viaþa scursã în amore

de cunoaºtere de taine?

Nu e ea pentru decoarã,
pentru asfaltãri de strade, nãrãvire-ntru ocheade,

doar sã fie, nu sã doarã?
Asta Te rugasem, Doamne,
 sã ne spui, sã o ºtim bine, cine ia scântei din cine

ºi vrea rostul sã-l condamne?

Cãci ºtiam cã nu conformã-i
oglindirea întru ape, ci mai grasã, mai aproape,

regãsirea-n mine-a formei;
n-are lumea întru sine
nici un fel de conotaþii ºi sunt simple aberaþii

sã vezi în boscheþi divine.

Eu, fãptura-þi fiu sau fie
sunt miºcãrii Tale roatã, urma mea prin lumea toatã

fi-va plan de energie;
 nu mi-i drag ºi-i monotonã
cufundarea în esenþe când, în þâþa dragii Lenþe,

ispitiri mã cheam-o tonã.

S-avem razã, s-avem punte...

Pe când blestem verde-crud
nasc tãcerile-n agud, arde-aº ºi eu sub vãtrai,

cãci o datã mi te dai
ochiule cu vãzãturã,
inimã cu poftã, gurã de acum, de când ai fost

ºi mãnânci câºlegi, nu post

ºi te-nfigi a fi în toate
gusturile pipãrate, de nu laºi o firimiturã

celora flãmânzi din jurã;
nu adâncul prinde-n cleºte,
ci lãrgimea care-l creºte, nu-nþelesul ne-nþelesul,

ci ciupercile, cu fesul.

Ion Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe Pricop

Lasã-ne, Doamne, pe-o creacã
lingãbãgãlingãne, cu zãpezi ce ningã-ne

mintea-n suflet când s-apleacã;
chip ar fi, astfel, de ºtire
lumii Tale-adâncitura ºi ne-am umple ºi noi gura

cu arome din potire;

ºi am prinde ochi pe laturi,
barem unul drept ºi fix, s-aºezãm nebunul pix

pe vedere, sã Te saturi.
ªi am prinde ochi în frunte,
treji, poteci sã ne-nlumine, de la noi ºi pân’ la Tine
s-avem razã, s-avem punte.

A Ta lume trasã-n rodnã...

- Nu de mult îmi eºti fãcutu
lustruit sãrut cu lutu ºi, pe vreme monotoanã,

vii în lume prin icoanã,
colorând mãri în concrete
spume, prinse cu egrete, piscurile de la munte

albe, în calup de unte;
nu cã lor aºa le place,
ci c-aºa, în haine dace, placu-Þi Þie-a le privire

cu tragism, ca la ªecspire...
Cum le vezi Tu, nu le vazã
decât hazul fãcut hazã! Însã lumea e de piatrã,

þigãnie tunsã-n ºatrã,

ºi-ochiul Tãu, Doamne, e ºui,
vede vina unde nu-i ºi vopseºte crengi în sânge

sã faci lumea proast-a plânge;
mai cã strigi ºi vrei a spune
sã privim ca pe-o minune ceea ce în toi de varã

degetile-Þi adunarã:

ziua cu lumina albã
prinsã-n gât de curcubeie ca un talisman sã-Þi steie

ºi s-o dai horei de salbã;
stelele în flãcãruie
cu sprâncene de azure sã pui cai sã le mãsure

sã le baþi zãbala-n cuie.

Orice-ai face, orice-ai cere
noi le adoptãm cam sceptici; cu cârpele ºi cu petici

este greu sã faci mistere;
dar e bine ºi firescu
sã ne ºtim întru logodnã cu-a Ta lume trasã-n rodnã,

rozã, ºi cu Eminescu...
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Constanþa CornilãConstanþa CornilãConstanþa CornilãConstanþa CornilãConstanþa Cornilã*

POEZIA

Poezia aceasta
Îºi scuturã umerii
De prea multã rãcealã!
În jur, câteva ploi
Cautã silabe fierbinþi
Sã se topeascã în ele –
E greu, doar una se
Miºcã rotund în jurul
Unei inimi.
Încearcã sã se ascundã
De apa ce-ar putea
În zori, s-o ucidã.

LA CE ORÃ

Dacã ºtiþi la ce orã
Pot sã ating cuvintele – cheie,
Treziþi-mã!
E miezul nopþii –
Ziua nu gãsesc nicicum
Strop de conversaþie
Cu niciun copac.
E prea mult umblet în jur
ªi cãlãtoresc fãrã þintã
Peste întrebãri fãrã rãspuns
Despre aceeaºi lecþie.

ÎN AªTEPTARE

A murit asearã cãrarea
ªi muntele plânge
De lipsa pãmântului
Destinat înãlþãrii.
Se clatinã o zare

În aºteptarea cuvintelor
Ce s-ar combina
Pe aceastã scarã –
Pe care, tocmai,
Lumina coboarã…

CALCUL NEMURITOR

Avem ceva de împãrþit
Cu ceasornicul acesta
Ce s-a mutat de la naºtere
În miºcarea noastrã…
Cu aceeaºi înclinare
A trupului cãtre luminã.
Ne fixãm mai bine
Zarea spre care
Aspirãm fiecare;
Stau clopotele la rând
Sã ne-aºtepte bãtaia lor tandrã
Cãtre o insulã nemuritoare.

O CÃLÃTORIE

Mã duc peste
Douã-nserãri
Unde n-am fost niciodatã
Decât într-un vis
Botezat de bãtrâni altãdatã
Acolo m-aºteaptã
Cercuri negre
Spre a le calcula aria
Cu propria-mi stingere
Mã duc în cealaltã parte a pãmântului
Unde se joacã de-a muritul.
Paºii s-au plictisit
De acelaºi rãsãrit
Din care se naºte asfinþitul
Am aici o cumpãnã nouã
Sã-mi construiesc o cãlãtorie
Ce face unghi drept
Cu pasãrea Phoenix

PRIMUL SÃRUT

O pasãre albã
Lângã o fântânã
Apoi aleargã
Cãtre un suflet
Care plânge
Necunoscându-i direcþia –
Doar plutirea
Unui început.

* S-a nãscut la 24 octombrie 1949, comuna Urecheºti,
judeþul Vrancea. În perioada 1982 – 1988 a frecventat
Cenaclul literar Orizont din Focºani, iar din 2002 a devenit
membrã activã a Cenaclului literar Duiliu Zamfirescu din
aceeaºi localitate. În 1983 a obþinut premiul România. Plai
de Aur, iar trei ani mai târziu Premiul I pentru poezie (Bârlad,
1986). Autoare a cinci cãrþi de poeme, dupã cum urmeazã:
Anotimpul cinci (Galaþi, Ed. Porto – Franco, 1994); Arhitectura
sufletului” (Focºani, Ed. Salonul Literar, 2000); Alergarea
luminii (Focºani, Ed. Salonul Literar, 2005); Poezii – ediþie
liliput (Focºani, Ed. Zedax, 2006); Aleea scrisorilor (Focºani,
Ed. Andrew, 2008); Prezentã cu 22 de texte în „O antologie
literarã”, Râmnicu Sãrat, Editura Valman, 2007. Despre poezia
acesteia au scris: Florin Muscalu (1994), Culiþã Ion Uºurelu
(2002), Victor Sterom (2007, 2008), Dinu Mirea ºi Emilian
Marcu (2008).
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DEFINIÞII

Noaptea – acest apus
În exces
Trezeºte timpul,
Mãsura paºilor noºtri
Când naºterea
- ca un strigãt
al luminii –
lasã sãrutul
sã devinã
un semn al trãdãrii;
ºi iubirea
sã devinã
cealaltã forþã a urii
la ora când tinereþea
e o masã
fãrã cusur (în rotunjirea ei).
Unde norocul
poartã pe frunte
gramul cel mai scump
al unui bun
ce nu se (mai) vinde.

CIRCUMSPECÞIE

S-au rãsturnat
Mai multe vase
Pline cu bãtãlii
Câºtigate;
Aplecatã peste istoria mea
m-am bucurat
fãrã sã mã vadã
prietenii.
ªtiu cã sunt triºti
pentru fiecare
sãriturã peste barã;
am deschis demult
în suflet o ºcoalã
sã-mi urmãreascã
scrisul fiecãrei miºcãri
pentru a nu cãdea
în cealaltã parte
a traiectoriei mele.

VRAJBÃ

ªarpele din cercul miºcãrii
Se strecoarã pe sub coloane de aer
Invadând auzul, cu idei confuze.
Se stârneºte chiar
Un vânt puternic
mãturând ultima treaptã
a echilibrului
dintre douã respiraþii,
pânã atunci, simetrice.

NU

Nu trebuie
antrenat izvorul
la gâlceava noastrã.
Au coborât perdele cenuºii
peste arbori,
ceva a perturbat
cântecul naturii.
Pãsãrile se agitã
Înºirându-se ordonat
În semn de protest.

STRIGÃT

Astãzi strig
Pe nume pietrele.
Privire!
Tãcere!
Iubire!
Le-adun
într-o plasã
de aer,
sã le port
mai uºor
la singurul proces,
unde martor
e o singurã pasãre…
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Drumul

Bucãþi de timp
S-au adunat demult
Împrãºtiate
Prin ani grãbiþi,
Ani înceþi,
Veseli ºi triºti.
Pe când eu,
Pierdutã printre oameni,
Pe drumuri, în oraºe,
M-am regãsit în fotoliu
Cu aceeaºi durere.
ªi ce dacã umerii mi s-au gârbovit ?
Eu vin spre voi,
Vã strâng în braþe
ªi rãmân în sertarul uitãrii…

Zbor

Voi striga destinului:
„Du-mã departe !
Aproape de cer
Vãzduhul întreg sã respir !
Sã vinã fluierul,
Nemurirea sã cânte !”
Prin mine,
Dorul sã devinã o floare.
Frunzele cuvintelor
Sã zboare…

Zaira SamharadzeZaira SamharadzeZaira SamharadzeZaira SamharadzeZaira Samharadze

Îngerul pãzitor

Pãmântul meu
Ca mama,
Unul e.

ªi îngerul de pazã e tot unul.

Noaptea o lunã are.
Mã plimb în faþa casei
ªi aud de departe
Muzicã de gramofon.

Muzica sufletului meu
Dintâi.

Încerc sã comunic
Cu îngerul pãzitor
Sã mã ajute,
Sã-mi dea acel ton
În iubire,
Frumuseþe,
Tristeþe.
Dar îngerul n-a mai venit de ieri…
Sub ani sunt prizonierã…

Încotro?

Cu dorinþa de-a merge
Spre necunoscut
Caut în suflet
Timpul pierdut.

Aflu freziile înflorite,
Copacii legãnându-se,
De fapt veºnicia.
Urc ºi cobor.

Vântul mã plimbã
Pe un þãrm numai de mine ºtiut.
Zãresc o poianã cu elefanþi.
Mã apropii:
Sunt palmieri.

Emoþiile cresc,
Foºnesc,
Pãmântul se miºcã în trup.
Se leagãnã ºi palmierii…

Vântul puternic
Mã alungã spre mare.
Drumul meu e deschis.
Încotro ?
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Eu cântam la harpã

Eram la operã, fugeam pe scãri,
Pãrea cã oamenii nu pãºesc, ci înoatã,
Feþe pudrate, ochii scânteind jar.
Fântâni strãlucitoare se revãrsau,
Voci profunde cãutau o cãrare pierdutã.
M-am descoperit în luminã
Cãutând sunetele care s-au stins,
Melodia care unea cerul cu pãmântul.
Cântam la harpã
ªi am rãmas pânã azi cu ea în mânã.

În somn am pierdut…

În somn am pierdut o tonã de flori.
Eram frumoºi pe atunci,
Chiar dacã tu nu aveai habar
Când e ziua mea de naºtere,
Eram frumoºi ºi atunci când eu
Nu ºtiam ziua ta de naºtere.
Pentru cã nu ºtiam cã totul se îngroapã
Sub frunze.
O, dar ce frumoºi eram când tu erai soarele,
Iar eu eram lumina…

poesis

La o cafea

              Amintire din Grecia

Aprinsã ca flacãra

Vedeam marea prin liniºte.

Jefuia cineva

Aerul din jurul meu.

Doream sã pãstrez cu mine totul,

Sã iau în braþe vãile,

Sã deschid florile,

Sã dau tonul

Dansului pe vapor:

El îºi trimitea înainte zâmbetul

Sigur era favoritul femeilor.

Ea, ca un fluture maroniu,

Rezista eroic.

Cãpitanul vasului

Atingea puntea ca un tigru obosit.

Dansau încã ºi încã o datã.

ªi nu departe de noi

Bãteau clopotele Athosului.

Simþeam secretul ascuns de secole

Pe crestatele maluri.

Am bãut o cafea

ªi tãcerea ei era dulce-amarã.

Azi, lângã tulpina unui mãslin,

Am regãsit zâmbetul meu de atunci.

Lacrimã

A cãzut roua pe petalele trandafirului

Roºu – aprins.

Fericitã în mireasma ei,

Se rãsfaþã vibrând

În razele soarelui abia ivit.

Târziu, trandafirul

s-a deschis spre luminã.

Stropul de rouã aprins

A luat forma lacrimii,

Alungindu-se pânã când

A dispãrut ca un fir de luminã.
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PRIMA VACANÞÃ

Ecaterina ÞarãlungãEcaterina ÞarãlungãEcaterina ÞarãlungãEcaterina ÞarãlungãEcaterina Þarãlungã

Dupã ce ne-am întors din strãinãtate la Bucureºti, era
în vara lui 1976, fiindcã nu ni se terminase concediul,
ne-am gândit sã ne ducem o sãptãmânã la mânãstirile
din Bucovina, despre care auzisem atâtea. Voiam sã
plecãm – soþul meu ºi cu mine – cu rucsacii, în drumeþie,
sã înnoptãm pe unde se întâmpla ºi sã trãim dupã ritmurile
locului unde mergeam. Vladi nu prea agrea astfel de es-
capade, eu le adoram, aºa cã se fãcea mai mult dupã
cum voiam eu. Ne-am dus cu trenul la Suceava ºi, cum
nu ºtiam nici un hotel, ba chiar ne temeam sã nu fie prea
scump, mi-a venit ideea sã mã duc la primãrie ºi sã mã
interesez ce alte posibilitãþi de cazare sunt. Nu-mi
amintesc dacã am vorbit chiar cu primarul ori cu altcineva,
mai mic în rang, dar am fost trimiºi la o ºcoalã care avea
internat ºi, verile, închiria camere unora ca noi. Eram
chiar singuri în tot internatul, erau paturi la alegere,
aºternuturi curate, dar la baie curgea numai apa rece.
Noroc cã era varã, mergea ºi aºa. A fost aproape pe
gratis, 4 lei de persoanã pe noapte, cât douã pâini. La
mânãstiri mergeam fãcând semne maºinilor care even-
tual ne-ar fi putut duce, ori, pe distanþe mai mici, mergând
pe jos. Îmi amintesc cã de la Neamþ am venit pe o
basculantã de mare tonaj, foarte înaltã, care ne-a lãsat
la marginea Sucevei, fiindcã nici n-avea voie sã intre în
oraº. Iar la Suceviþa ne-am dus cu niºte italieni, o familie
de tineri cãsãtoriþi, ea mai solidã ºi mai înaltã ca el, el
mic ºi ochelarist, sâsâia puþin, ea era doctoriþã ºi el inginer.
Îºi cumpãraserã un microbuz vechi ºi-l amenajaserã cu
bucãtãrie ºi pat de dormit, am ºi oprit pe marginea
drumului ºi ne-au dat un espresso tare, dupã moda
italieneascã. Mã gândeam cã noi nu ne-am fi putut permite
sã ne cumpãrãm, la banii noºtri, o astfel de maºinã. În
schimb, dupã cum am aflat, ei nu-ºi puteau permite sã-ºi
cumpere o casã, ceea ce la noi nu era o problemã, cu
stilul de credite care exista. Cred cã am ºi corespondat o
vreme cu italienii, pânã la vacanþa urmãtoare, când s-au
dus pe nu mai ºtiu ce insulã din Atlantic, demers care
nouã ni s-a pãrut nu doar trãsnit, ci ºi de neimaginat pentru
ceea ce am fi putut face noi ca locuitori ai României. Aici
era clar cã drumurile noastre se despãrþeau. Ei aparþineau
Europei, care le oferea lumea dacã voiau s-o vadã ºi
dacã-ºi permiteau financiar, noi aparþineam unei zone
despre care degeaba credeam cã este Europa, fiindcã
era doar un lagãr. Socialist, dar lagãr. De fapt lagãr fiindcã
era socialist. Restul Europei ne sancþiona prin izolare,
nu-mi fac nici o iluzie. De aceea se ºi construise o doctrinã
de reflex, menitã sã acopere acest fapt pentru marile
mulþimi ºi sã facã din aceastã înfrângere o posibilã
victorie. Numai cã, imediat ce ajungea în Vest, privilegiatul
aproape oricãrei þãri din Est dãdea bir cu fugiþii. Ceea ce
exprima clar starea de fapt.

Mânãstirile pe care le-am vãzut atunci au fost: Agapia
– nouã ºi veche, Vãratec, Neamþ, Secu, Humor, Voroneþ,
Arbore, Suceviþa, Putna ºi Dragomirna. De atunci ºtiu
cã, în principal, perioada de înflorire a vieþii monastice
din nordul Moldovei, care a dus la zidirea tuturor
mânãstirilor, a fost sub douã dinastii: a Muºatinilor ºi a
Movileºtilor, adicã din secolul al XIV-lea pânã într-al al
XVII-lea. Toate aparþin acelor perioade. Din câte am
observat însã, am putut proiecta – pentru mine însãmi –
imaginea ºi sensul vieþii trecute. Poate ea n-a fost chiar
aºa, dar pentru mine a fost, cu siguranþã, baza unor
construcþii sufleteºti viitoare. Cititorul va sã judece prin
urmare cele ce urmeazã sã spun.

Agapia este un sat ca oricare altul. Sunt câteva uliþe,
case mici, vãruite în alb sau albastru(cu sinealã, cum se
zice pe acolo), cu garduri de lemn. Numai cã, de cele
mai multe ori, acelea sunt chiar casele maicilor. Cu foarte
multe flori la ferestre ºi prin curþi. E un sat fãrã bãrbaþi.
De obicei se cãlugãresc fete sãrace, deºi nu mai ºtiu ce
însemna sãrac în socialism, unde eram cu toþii sãraci
dupã normele tradiþionale. Mai curând cred cã existau
familii unde pãrinþii se gândeau sã-ºi punã odraslele la
adãpost de neajunsuri ºi sã le rostuiascã pe aceastã cale.
E-adevãrat cã aveau sã spunã rugãciuni toatã viaþa, dar
ce conta! N-avea sã le lipseascã nimic din cele necesare
traiului. Credinþa realã era o chestiune cu totul secundarã
pentru judecata bine înfiptã în pãmânt ºi trecutã prin
stomac a þãranului. Am vãzut, la o rãscruce a satului, o
cãlugãriþã tânãrã – de fapt era încã ucenicã – de-o
frumuseþe nãucitoare. Avea tenul neted, uºor mãsliniu,
cam palid, doi ochi ca prunele verzi, uriaºi, prin pupile
parcã-i alergau luminiþe strãlucitoare, le zãream printre
genele ei nefiresc de lungi, negre. Era subþire ºi înaltã,
sã fi fost peste un metru optzeci ºi ducea pe cap o gãleatã
cu afine. M-am dus la ea ºi am întrebat-o câþi ani are.
Avea nouãsprezece. Taicã-sãu o trimesese la cãlugãrie
ca sã n-o mãrite cu cine ar fi vrut ea ºi sã piardã astfel
vaca din ogradã, pe care ar fi trebuit sã i-o dea de zestre.
O poveste obiºnuitã. O viaþã schimbatã. Fata aia avea
sã pãcãtuiascã în curând cu vreun popã, ori cine ºtie cu
cine. Dupã ochi, nu se trãgea la cãlugãrie. Dupã cele ce
spunea, era o revoltatã. Þin minte povestea asta, þin minte
cã Agapia e pictatã de Nicolae Grigorescu, un Grigorescu
tânãr, de jumãtate de veac nouãsprezece ºi influenþat de
ºcoala Renaºterii italiene. Dar restaurãri ulterioare, mai
ales de mobilier, nenorociserã totul, fiindcã lemnul vechi
fusese dat cu vopsea albã, iar arabescurile uºilor
împãrãteºti ºi ale amvonului vopsite cu bronz auriu, aºa
cã icoanele se pierdeau în penumbra zidurilor afumate.
În plus, în locul dantelelor brodate de vechi domniþe, era
niºte mãtãsicã de Sãvineºti cu floricele, de þi se fãcea
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rãu. Un asemenea amestec de canon bizantin ºi miºcare
renascentistã ca în acele icoane de Grigorescu n-am mai
vãzut. Era altceva. Merita privit, dar, din aceastã cauzã,
n-am mai înregistrat nimic despre ctitoria ºi vechimea
mânãstirii.

Cred cã de aceea m-am ºi dus la Agapia veche, sã
aflu mai multe despre trecut. M-am dus pe jos, prin pãdure.
Am vãzut într-o poianã, sub o râpã, douã cãlugãriþe
aplecate, culegând ceva. Credeam cã sunt afine. Dar
nu. Ele culegeau niºte ierburi necunoscute, mi-au spus
numele lor ºi le-am uitat. Þin minte cã voiau sã le punã în
borº. M-au invitat la trapeza mânãstirii, la masa pe care-o
pregãteau. Borºul era acrit cu mãcriº. Un borº de post. A
fost delicios. ªedeam la masã cu mãicuþele. Soþul meu
fusese îngãduit, dar din aceastã pricinã nici una nu mai
ridica nasul din farfurie. ªedeam pe niºte bãnci de lemn
puse în formã de careu, masa era tot din scândurã de
brad negeluitã, frecatã bine cu leºie. Borºul l-am mâncat
în strãchini de lut cu linguri de lemn, cu mãmãligã
fierbinte. Apoi am mâncat iahnie de fasole cu usturoi ºi
nelipsitele afine. Nu era rãu nici în zilele de post! Þãranii
din împrejurimi aveau dreptate sã-ºi trimitã fetele la
cãlugãrie. Peste tot erau flori, mai ales trandafiri, vegetaþie
multã ºi plinã de seve, broscuþe nenumãrate, dacã nu
erai atent le cãlcai. Îmi amintesc cã am vãzut un
evangheliar ferecat, dãruit mânãstirii de hatmanul Gavril,
pe vremea lui Vasile Lupu. Dar mânãstirea trebuie cã e
mult mai veche. ªi fiindcã veni vorba de Vasile Lupu, nu
pot sã nu-mi aduc aminte cã era albanez la origine,
naturalizat boier moldovean ºi cã, dupã toate figurile pe
care a cutezat sã le facã otomanilor, l-au prins ºi l-au dus
la Constantinopol, cum s-ar zice chezaº pentru domnia
fiului sãu ªtefãniþã, în fapt spre a-l ucide în 1661, an în
care ºi fiul lui ºi-a pierdut tronul.

De la Agapia mãicuþele ne-au spus cã putem merge
pe jos la Vãratec, nu erau decât trei kilometri. Am pornit-
o, dar ne era somn dupã tot ce mâncasem, aºa cã ne-am
tras la umbra unui nuc – era plin de nuci bãtrâni prin zonã
– ºi ne-am culcat pe hanorace. În iarbã zumzãiau cosaºi,
iar fluturi mici, albaºtri, se legãnau pe firele mai înalte de
iarbã. Când ºi când cãdea câte o nucã ºi împrãºtia un
miros amãrui ºi uleios. Înþeleg atmosfera din basmele lui
Eminescu. Retrãiam nunta mirelui flutur cu nuntaºii în
caleaºca din coji de nucã. Nasul meu de la nivelul firului
de iarbã îmi spunea cã asta i se întâmplase ºi lui. Am
adormit uºor, ne-a trezit o maºinã care se opintea sã
urce panta. Ne-am spãlat la un izvor aflat mai în jos de
nuc ºi ne-am vãzut de drum.

Despre Vãratec îmi amintesc mult mai multe detalii
cãrturãreºti. A fost ctitoritã de ªtefan cel Mare, cel mai
de seamã domn din dinastia descãlecãtoare a Muºatinilor,
adicã în veacul al XV-lea. E interesant de amintit cã
Muºatinii se trag dintr-o femeie, Muºata, fiica ori nepoata
lui Bogdan I, descãlecãtorul din Maramureº. Ceea ce e
chiar ciudat pentru domniile române ºi atestã, la drept
vorbind, un trecut pierdut în ceaþã: al matriarhatului
atotputernic. Mai atestã ceva: o anume preþuire pentru
femeie, care putea fi „bãrbatã”, adicã egala unui bãrbat.
Muºatinii au dat 25 de domnitori, majoritatea au domnit
câte un an, cel mult doi, dar au domnit de la 1359 pânã la

1595. S-au experimentat formule de conducere pe care
ºtiinþa politicii le-a redescoperit abia odatã cu introducerea
„conducerii colective” ºi a „rotirii cadrelor”. Aºa, de pildã,
Iliaº, fiul lui Alexandru cel Bun, a domnit nu numai singur,
ci ºi asociindu-ºi la domnie, pe rând, toþi fraþii pe care i-a
avut ºi cãrora, la un moment dat, pentru scurte perioade,
chiar le-a cedat de tot domnia. Asta spune ceva definitoriu
despre strânsele relaþii de familie, ca ºi despre presiunile
pe care le suporta Moldova, în principal din cauza
extinderii Imperiului Otoman, dar ºi a polonezilor – prin
asta înþeleg presiunea catolicismului – care voiau sã-ºi
asigure o zonã de protecþie în faþa Islamului. În privinþa
asta, nimic nou sub soare: adesea þãrile balcanice au
fost zone tampon pentru alþii: Iugoslavia pentru Viena,
þãrile române pentru poloni, apoi pentru ruºi. Se fereau
de otomani, de Occident, nu conta. Împãrþirea mai târzie
a Moldovei în Basarabia (azi Republica Moldova) ºi
Moldova (rãmasã la noi) a fost urmarea unei astfel de
politici. Aºa cã politica tragerii de timp ºi a tragerii pe
sfoarã prin rotirea fraþilor la domnie, precum ºi mita ºi
darurile amânau deznodãmintele nedorite, timpul trecea
ºi nimeni nu se putea înstãpâni definitiv pe acest teritoriu.
Mentalitatea balcanicã, sud-est europeanã îºi are
rãdãcinile aici. Ea le-a asigurat de fapt românilor
supravieþuirea ca naþie, cu tot ceea ce avea specific.
Asta a þinut veacuri la rând ºi a indus credinþa cea mai
puternicã a politicienilor români - pânã astãzi - cã în aceste
principii stã secretul politicii. Cu timpul, modelul rotirii s-
a extins ºi la Þara Româneascã, ceea ce atestã conºtiinþa
unitãþii românilor. Pe fondul acestei conºtiinþe a fost posibil
gestul fulgurant al lui Mihai Viteazul. Dar am ajuns prea
departe. Revenind la ªtefan cel Mare, el a fost singurul
Muºatin care a domnit o jumãtate de veac alegând calea
atacurilor surprizã, adicã a luptei. ªi cum, dupã fiecare
rãzboi cu turcii ori cu polonii – a avut peste patruzeci - a
construit câte o bisericã, ele s-au adunat, nu glumã. Evi-
dent, asta a creat un stil aparte, o tehnicã mai rapidã,
tipare de construcþie, pentru cã trebuia sã termini pânã la
urmãtorul rãzboi. La Vãratec sunt îmbinate cupola,
dreptunghiul, trapezul, arcele în consolã, cilindrii,
pandantivii. Totul se asociazã ingenios ºi creeazã un stil
care nu mai existã nicãieri altundeva. Icoanele amintesc
deopotrivã de cele bizantine, ruseºti ºi bulgãreºti. O
miºcare continuã a zugravilor indicã ce traversate ºi re-
ceptive erau aceste zone. Fresca exterioarã este însã
ceea ce alcãtuieºte în principal noutatea bisericilor
bucovinene. Din pãcate Vãratecul e prea aproape de
Agapia, aºa cã ºi el a fost „modernizat” în interior în
acelaºi stil.

Dincolo de asta însã, înflorirea artelor era, în perioada
aceea atât de frãmântatã de rãzboaie, chiar mai
semnificativã decât a credinþei. Deoarece credinþa nu era
tocmai credinþã, era o armã de luptã antiotomanã ori
antipolonã, de pãstrare a identitãþii. De aceastã armã s-a
servit însã spiritul ºi a creat cu adevãrat un stil care a
rãmas. ªi azi se aud voci care pun religia alãturi de armatã
în ceea ce se cheamã cã ar trebui sã fie preþuirea mulþi-
milor, dacã ea n-ar fi indusã de politicieni. Ori de mass
media, care pare independentã, dar deserveºte tot politica.
Mai exact puterea (cea existentã, ori cea aspirantã).

prozã
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Vãratecul a fost fãcut cam odatã cu Voroneþul, pe
care mi-l aduc aminte mult mai bine. Îmi amintesc de
tabloul votiv de la intrare, cu ªtefan cel Mare þinând în
mânã macheta mânãstirii, aplecat, dar nu îngenuncheat
în faþa lui Dumnezeu. Jilþul de la 1488 al lui ªtefan e încã
acolo. Un sfânt zugrãvit în frescã poartã un veºmânt roºu
profund, cu multe falduri, care umanizeazã poziþia lui
hieraticã. Exteriorul însã mi-l aduc aminte cel mai bine.
Forma bisericii nu este de dreptunghi, deoarece laturile
sunt semicercuri adâncite spre interior, ca sã mãreascã
suprafeþele în întregime acoperite cu frescã. Un perete
întreg înfãþiºeazã Raiul ºi Iadul. Un râu de foc portocaliu
strãbate Iadul, cete de draci negri ºi scheletici îi chinuie
cu furcile pe osândiþi. În vreme ce mã minunez de
mãiestria zugravului necunoscut, aud lângã mine pe
cineva vorbind despre Zoe Dumitrescu-Buºulenga. Îmi
fusese profesoarã, preda literatura universalã, o am ºi
acum în memorie, enunþând, cu vocea ei groasã,
principiile greceºti ale civilizaþiei romane, vorbind cu patos
despre Renaºtere ori recitând cu ochii pe jumãtate închiºi
sonete din Shakespeare. Mã întorc deci cu grãbire ºi
vãd douã mãicuþe cuvioase, care pleacã ochii de cum le
atingi cu privirea. Dar nu mã las ºi întreb: „Doamna
Buºulenga? A fost profesoara mea, ºtiþi cumva sã fi scris
ºi despre Voroneþ?” Ele mijesc un zâmbet ºi îmi spun cã
doamna e chiar aici. La dânsele în casã, vine în fiecare
varã, cu domnul, stã ºi zgârie hârtia, dar ele nu ºtiu ce
scrie. Vreau ºi eu sã fiu dusã acolo, mãicuþele încuviin-
þeazã, dupã ce se uitã iscoditor la soþul meu. O pornim
printre garduri pline de iederã ºi trandafiri ºi ajungem la o
casã þãrãneascã, spoitã cu alb, foarte îngrijitã, vegheatã
de un câine bãtrân, negru ºi înþelept, care dã din coadã.
Din pãcate doamna nu-i acasã, e doar domnul Buºulenga,
aºa cã n-o mai lungim cu vizita ci, dupã dulceþile de mure
pe care le înghiþim cu nesaþ, ne interesãm cum sã facem
sã ajungem la Arbore ºi la Secu. Rezultã cã metoda cea
mai bunã ar fi o ocazie, eventual o cãruþã, dar nu mai e
vreme sã închiriem aºa ceva, e târziu, dupã amiaza, aºa
cã ne hotârâm sã ne întoarcem la Suceava ºi sã lãsãm
pe ziua urmãtoare expediþia.

Ieºim cât mai la drumul mare ºi ne punem pe aºteptat.
Dar spre Suceava, venind din nord, sunt destul de puþine
maºini, ºoferii se grãbesc, aºa cã nu prea avem noroc.
In disperare ce cauzã, acceptãm oferta unui tip care
opreºte în dreptul nostru o macara. Cred cã nu mai
circulasem niciodatã cu aºa ceva. Literalmente sunt
împinsã de Vladi ºi trasã de ºofer ca sã pot atinge treapta
cea mai de jos a cabinei. Pe drum, în dulcele grai
moldovenesc, ºoferul - un om foarte tânãr - ne povesteºte
ce bine e cã a gãsit de lucru la ºantier la Suceava, cã
nevasta i-a nãscut de curând, la gospodãria colectivã nu
se ajungeau cu banii, de fapt bani nici nu se dãdeau,
doar produse. În sfârºit, cu ce mai furau nopþile, foame
nu fãceau. Ne lasã la marginea Sucevei, un astfel de
utilaj n-are voie sã intre pe strãzile oraºului. Cum noi nu
cunoaºtem Suceava, ne descurcãm întrebând din om în
om unde e cãminul ºcolii la care dormeam. E de mult
întuneric când ajungem, mâncãm un pepene mare, roºu,
lãsat în chiuvetã de dimineaþã, la rãcit, apoi ne culcãm.

Înainte de-a adormi îi povestesc lui Vladi prima mea

excursie. Aveam opt ani ºi învãþãtoarea – care ºtia cã e
important pentru copii sã cunoascã lumea – ne-a dus la
Buºteni. Numai cã, dupã o zi de umblet, când sã ajungem
la cãminul ºcolii unde urma sã dormim, am aflat cã
fusese dat, deoarece, în ziua aceea, administratorul ne
aºteptase de dimineaþã ºi, vãzând cã nu venim, închiriase
altora internatul. Cum nu mai aveam unde ne duce, ne-a
adus din depozit niºte saltele ºi le-a întins pe jos în
bucãtãria ºcolii. Nu mai vãzusem o sobã atât de mare,
era din cãrãmidã, caldã încã. Dar când s-a stins lumina,
au început sã foºgãie niºte gândaci mari de peste un
centimetru ºi urletele noastre trebuie cã vor fi trezit mulþi
localnici de prin împrejurimi. Amintirea plãcutã a excursiei
devenea coºmar, învãþãtoarea a aprins lumina ºi aºa am
stat pânã dimineaþa. Numai cã eu nu putem dormi cu
lumina aprinsã, a fost o noapte de semi-trezie, a doua zi
mulþi dintre noi nu mai erau buni de nimic ºi nici mãcar
n-am putut sã mâncãm ouãle ochiuri pe care ni le-a adus
administratorul ca diferenþã de preþ la cazare. N-am mai
cãlcat niciodatã pe la Buºteni. Lasã, mi-a spus Vladi,
înainte de a adormi, gândeºte-te la ceva plãcut. Am dormit
ca un lemn. Dimineaþa, noroc de apa rece care ne-a trezit,
încã nu exista noþiunea de cafea, astea erau subtilitãþi
destul de strãine socialismului.

Nu-mi amintesc cum am ajuns la Arbore, probabil cu
o cursã localã, acolo e ºi un sat. Mânãstirea este ctitoria
portarului Sucevei, Luca Arbore, dintr-o bogatã familie
de boieri, care a cutezat a se împotrivi domnului ªtefãniþã,
fiind scurtat de cap la începutul veacului al XVI-lea. Ca
orice ctitorie boiereascã biserica nu are turle, e un fel de
casã mai mare acoperitã cu ºiþã. E cu totul neîngrijitã,
pur ºi simplu pictura exterioarã se jupoaie în fâºii care îþi
fac milã. Reuºesc totuºi sã disting cã fondul picturilor
era verdele, un verde sticlos, pur, care bãtea pe alocuri
în albastru. Înãuntru nu se viziteazã, au bãtut în cruce
niºte scânduri pe uºã, vãd printre ele firicele de praf
dansând în luminã. Dezolant. ªi cruntã rãzbunare a
posteritãþii. Luca Arbore e îngropat chiar aici.

Ieºim la drumul mare ºi luãm o ocazie pânã la
Suceviþa. Acolo, surprizã! Mãnãstirea, care fusese cetate
fortificatã, e restauratã, n-are deloc picturã exterioarã,
dar admirãm zidul de incintã ºi chiliile, cu niºte priciuri de
lut pe care dormeau cãlugãrii. Incolo, nimic nu-mi pare
deosebit faþã de ceea ce vãzusem. Suceviþa e ctitoria
Movileºtilor, care au dat ºi domni, dar ºi pe acel Moghilã,
mitropolitul Kievului, de la care aºtepta Dosoftei, poetul
mitropolit al Moldovei, o tipografie. Mai nou Biserica rusã
l-a canonizat pe acel Petru Movilã. Italienii care ne-au
adus cu maºina lor nu mai isprãvesc minunând-se, fãrã
îndoialã din pricina surprizei de a fi gãsit pe aceste
meleaguri semne ale civilizaþiei. Ei sunt tineri cãsãtoriþi,
cautã exotisme, vor sã se ducã pânã ºi în Bali, ceea ce
nouã ne pare de-a dreptul extravagant. Ne despãrþim de
ei spre searã, la marginea Sucevei, dar la altã margine
decât în ziua precedentã, aºa cã începe din nou cãutarea
cãminului unde va sã dormim.

Mai avem de vãzut Neamþul, Secu ºi Humor. Nu-mi
amintesc, dupã atâta vreme, prea multe. Dar þin minte
pânã astãzi ce frumoasã era pictura exterioarã a
Humorului. Era acolo o Fugã din Egipt vãzutã ca ieºirea
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dintr-o cetate medievalã europeanã, cu creneluri. Roºul
ºi albastrul erau proaspete de parcã fuseserã puse ieri.
Fuga era surprinsã prin miºcarea avântatã a personajelor,
cãciulile pe care le purtau erau cãciuli boiereºti de pe la
noi. Pictorul închipuise Egiptul în tradiþia medievalã
europeanã ºi pesemne cã se gândise sã exprime doar
ideea generalã a fugii dintr-o îngrãditurã. Mi s-a pãrut deci
interesant cum o vãzuse el ca pe o fugã dintr-un palat
spre câmpul liber al satului.

Humorul a fost construit de un dregãtor al lui Alexandru
cel Bun la jumãtatea veacului al XV-lea. Pictorii erau pe
atunci în legãturã directã cu arta europeanã bisericeascã,
firul încã nu se rupsese din veacul al IX-lea, când trecuserã
pe aici Chiril ºi Metodiu, în drumul lor cãtre Europa de
Mijloc, în tentativa de a-i uni pe toþi creºtinii într-o singurã
bisericã, aceea ortodoxã. In fapt însã, influenþa picturii
atestã mai curând contactul cu papistaºii poloni, care
încercau sã facã din catolicism, în þãrile române, o barierã
spre a o pune în calea otomanilor. Dar zidãria e arme-
neascã, pe aici creºtinii armeni s-au refugiat încã din
veacul al IV-lea... Un creºtinism foarte vechi ºi unit ca
sã reziste pe de o parte Imperiului Roman, pe de alta
marilor migraþii care veneau prin Poarta de Fier a Asiei
spre Europa. Armenia a fost declaratã creºtinã, ca stat,
în 302 d.H., înainte de orice schismã.

De la Humor ne-am dus la Secu. Cel mai bine îmi
amintesc de expoziþia de covoare þesute din lânã vopsitã
cu ierburi diferite. Acelea erau culori nepeiritoare. Predo-
minau bejurile, maroul, verdele, galbenul ºi – ici colo –
câte o scânteie de roºu ca sângele închegat. Mãicuþa
care ne povestea ºtia bine franþuzeºte, din când în când
simþea nevoia sã exprime în francezã denumirea mode-
lului, ceea ce îmi da o impresie de straniu, dar ºi de lume
rafinatã, pe care n-ai fi bãnuit-o dupã veºmintele negre ºi
modeste ale cãlugãriþelor.

Stãtea sã plouã, dar am fost sfãtuiþi sã urcãm pânã la
Sihãstria, în plinã pãdure de brad. Însoþeam un preot care
venea de la Mitropolia Sucevei sã þinã o slujbã. Era tânãr
ºi înalt, bine fãcut, sã fi avut vreo doi metri. Era brunet ºi
bãrbos ºi urca vajnic prin ploaia deasã ºi mãruntã. Se
auzeau doar foºentul ploii, zgomotele mici ºi depãrtate
ale pãdurii. Când am ajuns în poieniþa de sus, ciorchini
de brosuþe verzi ºedeau lipite de pãmânt, în vreme de
apa ploii se scurgea cu hãrnicie. Era o fundãturã de teren,
în dreptul unei râpe. Poarta din scânduri de lemn negeluite
ºi inegale ºedea într-o rânã. In curte se desfãºurau
activitãþi gospodãreºti, acum, cã ploaia se mai rãrise.
Doi cãlugãri foarte tineri, sub privegherea unuia bãtrân
greblau locul pe care fuseserã depozitate paiele. Doi purcei
guiþau alintat pe lângã ei. Imi dau seama ce fel de viaþã
duceau cãlugãrii de la Sihãstria. Când ne-au vãzut, au
venit în întâmpinarea noastrã ºi cel în vârstã ne-a luat sã
ne arate „ºcoala” de cãlugãri care fusese, pe vremuri, ºi
ºcoalã pentru sãteni. Bisericuþa adãpostea candele de
preþ, din argint vechi, frumos înflorate. Erau înºiruite în
faþa altarului, atârnate de lanþuri subþiri, toate la vedere.
Pe aici nu se fura. Am rãmas sã ascultãm slujba. Preotul
venit de la Mitropolie era plin de el însuºi, faptul cã þinea
o slujbã la Sihãstria îl privea ca pe o mare victorie a
capacitãþilor lui ºi se lãsa înºelat de smerenia cãlugãrilor

bãtrâni, unii abia mai mergeau. Eu însã ghiceam dispreþul
abia mascat, „cel nou” se înºela, în fapt nu era „primit”
printe ei. Þinea o slujbã ºi atâta tot. Stirpea cãlugãrilor e
în sine complicatã, cu un cod precis de acceptãri ºi
respingeri, bine rafinat în timp. Bietul preot de la Mitropolie,
pãun tânãr, avea prea multe legãturi cu viaþa civilã spre a
fi pãtruns aceste taine.

I-am dedicat o zi mânãstirii ºi cetãþii Neamþului. Din
cetate au rãmas doar rãdãcinile zidului, sus, pe deal.
Cetatea avea doi staroºti – denumirea ºefilor de oºti preia
modelul polon, deci catolic – ceea ce înseamnã cã era
consideratã foarte importantã, ca ºi Cetatea Albã. Neamþul
apãra la nord, de catolici, Cetatea Albã la sud, de otomani
ºi tot felul de alþi necredincioºi, mai cu deosebire tãtarii.
E vorba de o perioadã timpurie, veacul al XIV-lea, când
Petru al Muºatei a edificat primele cetãþi ºi ºi a bãtut
primele monede. Europa era încã destul de unitarã, mai
cu deosebire sub aspect cultural, dar ºi militar ºi comer-
cial. Abia începeau sã se diferenþieze interesele naþionale.
Acolo, între obcini, se nãºtea spiritul unei civilizaþii la
care ne raportãm ºi astãzi, ca la o epocã de glorie.

Când am plecat de la Suceava, n-am uitat sã-i mulþu-
mim primarului, un om hãrþuit de treburi ºi de ºedinþe, dar
cumsecade în dulcele stil moldovenesc. Ne-am oprit
pentru ultima oarã la apa Moldovei. Pe pod, cu apa în
spate, nu ºtiu de ce, m-am gândit sã spun: „acolo ºezum
ºi plânsem”. N-am spus-o, dar am gândit-o. Au rãmas un
urma mea pe vecie icoanele cu ramã din ciorchini de
struguri, ca niºte lacrimi ale timpului care curge fãrã oprire
peste toþi ºi toate.

Am apucat-o cãtre Cheile Bicazului cu un autobuz
local, care mai mult scotea fum ºi stârnea praful decât
mergea. Din când în când, ºoferul oprea, se cãþãra pe
autobuz ºi culegea flori de tei într-o traistã învârstatã cu
roºu ºi negru. Noi mai trãgeam câte o gurã de aer,
aproape ca înecaþii scoºi pe mal, pentru cã în autobuz
nu era chip sã deschizi vreun geam. Cum îþi apropiai
mâna de el, sãreau mai mulþi sãteni, toþi având cuºme
de oaie straºnic înfundate pe frunte ºi pulovere de lânã
pânã-n gât, strigând: „Corent! E corent! Se face corent!”
Era sfârºit de iunie. Peisajul însã era superb. Avea o
neclintire ºi o mândrie în el, ca la începuturile lumii, când
încã nu fusese pângãrit de ochii civilizaþiei. Defileul era
pe alocuri atât de îngust, încât piscurile pãreau cã se
ating, iar lumina soarelui dispãrea în umbra munþilor. Imi
venea sã plâng.

Undeva, pe aici, copilãrisem cam doi ani, când pãrinþii
mei fugiserã de acasã de teama colectivizãrii. Þineam
minte Lacul Roºu, Muntele Roºu, Bistriþa cea repede
curgãtoare, poiana de lângã cabana noastrã, unde venise
într-o dupã amiazã târzie de varã un om, unul singur, ºi-
l arestase pe tata. Mai þineam minte ºi un alt fugar, cãruia
tata îi dãruise un ochean marinãresc, nu ºtiu cum ajuns
în casa noastrã. ªi pe urmã ºoriceii roºii de pãdure, cãrora
le dãdeam zahãr cubic pe malul apei, Ionicã cel disperat
fiindcã îºi pierduse vaca, lucruri disparate, cum ar fi
trenuleþul de minã pe care lucra tata ca mecanic pe
ºantierul hidrocentralei de la Bicaz. Nu voiam sã-mi
amintesc toate astea, dar nici nu puteam sã nu-mi
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amintesc. Noroc cã a venit o razie a miliþiei, la o cotiturã
de drum. Verificau cine s-a urcat fãrã bilet. Pe-acolo era
trecerea din Moldova în Transilvania. Am constatat cu
surprizã cã trei sferturi din cãlãtori n-aveau bilet. Nici nu
le trecuse prin minte sã-ºi ia. Nu cã ar fi fost scump, dar
asta era þara lor, casa lor, nu se fãcea sã plãteºti de
parcã ai fi la strãini. Statul însuºi ca formã de organizare
aflatã deasupra micilor lor comunitãþi, nu era perceput
deloc, poate doar prin unele constrângeri. Între lumea
care trãia acolo ºi stadiul statului român era o mare
distanþã. Ca sã nu mai vorbim de distanþa dintre statul
român însuºi ºi restul lumii civilizate.

În noaptea aceea am dormit la Gheorghieni. Ni se
cam terminaserã banii. Noroc cã a doua zi mergeam spre
Bucureºti. Cred cã am schimbat trenul la Braºov, apoi la
Predeal, ca sã prindem un rapid în loc de personalul cu

prozã

care veneam. ªi în noaptea aceea, în gara Predeal, mi
s-a fãcut deodatã atât de foame, încât m-am întins pe o
bancã ºi i-am spus lui Vladi cã, dacã nu gãseºte ceva de
mâncare, mor acolo, aproape de capãtul cãlãtoriei. S-a
dus la un restaurant care tocmai închidea, la uºa
bucãtãriei, ºi a cãpãtat un codru de pâine ºi o bucatã de
caºcaval. Nu se aºtepta sã le mãnânc. Dar mi-am înfipt
colþii în ele. Dupã douã-trei îmbucãturi m-am dus lângã
ciºmeaua gãrii, fiindcã pâinea era foarte cleioasã ºi aºa,
mai cu apã, mai cu mestecat intens, am dat gata totul.
Am ajuns acasã în zori, trezindu-i pe pãrinþii mei, care
dormeau. ªi primele vorbe adresate mamei au fost: ”Ai
ceva de mâncare?” Avea o gãinã fiartã numai pe
jumãtate, ne aºteptau la prânz. Am scos-o din frigider ºi
am lichidat-o chiar acolo, pe masa din bucãtãrie, spre
spaima amuzatã a celorlalþi ºi în vreme ce Vladi povestea
aventurile cãlãtoriei.

Te trezeºti asudat în miezul nopþii, cu somnul stricat,
de mult dus, pierdut; îl cauþi în zarea neagrã a nopþii;
plapuma cade; dai perna la o parte, somnul nu-l gãseºti
dupã pernã, îl cauþi iar, poate a venit, aºtepþi sã se-ntoarcã;
“aºteaptã ºi-un secol”, parcã þi-ar zice susurul vântului în
perdeaua de la geamul deschis, uitat deschis, ca pentru
orice eventualitate; vântul, apoi bezna nopþii, susurul, apoi
plapuma mereu încercând sã o pui pe tine, sã te acoperi,
sã nu fii gol, deteºti sã fii gol; din nou perna cu înþepãturile
ei, când îþi aºezi capul în pernã îþi scufunzi mintea în mii
de ace, dar mai degrabã sunt ciupituri, ori poate te-au
ciupit niºte ace, fãrã sã bagi de seamã te-ai trezit din
cauza pernei; plapuma cea grea la pãmânt te doboarã,
renunþi la o a mai ridica, n-are rost ºi priveºti tot mereu,
cu ochii tãi negrii, mici ca tãciunii, priveºti tot mereu, mai
mult ca-nainte, drept înspre pernã…

Se simte vinovatã, te priveºte ºi ea, ºtie prea bine
unde ºi de ce þi-a greºit, numai tu, chiorule, nu vrei sã
mai vezi; furios, iatã-te, la fel ca pe vremuri, din timpurile
lui Tezeu, ale eroilor, rupi, sfâºii, cu bale la gurã, din somnul
cel bun ºi prea sfânt, perna cu ace, ori poate doar ai fost
înþepat, ori ace ca înþepãturi, te-a trezit, dârdâind, cât-
colo o zvârli; e acum pe jos, lângã plapumã, unde-i ºade
mai bine pernei sã stea; ace-n picior, un cârcel la o mânã,
de abia te mai simþi, respiraþia grea îþi dã semne însã cã
încã perna mai poþi s-o destrami, cã suflu în tine mai ai,
mãcar pentru atât.

Verzui, ori poate lila, ori mai degrabã gri lacrimile
disperãrii (angoasa stã la pândã) se rãsfirã ca un potop
pe obraji, potopul lui Noe, înghiþind blestemãþiile lumii,
lacrimi cãlduþe ºi reci în acelaºi timp, miros necãcios de
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pucioasã sã-nghitã Sodoma, sã cadã sub valuri verzui
de lacrimi cãlduþe ºi reci sau poate lila ori gri, sã se
cufunde în abis, preferi totuºi labirintul, în labirint dacã
vrei, sã se piardã toate blestemãþiile lumii…

Da, e aceeaºi pernã în care capul ’þi scufundaºi ani la
rând, mai bine recunoaºte, de când te ºtii tot în ea þi-ai
plecat frânt nevralgicul cap; te postezi lângã pernã, pe
jos, lung ºi gol, cât eºti tu de lung ºi mai gol decât poþi fi,
de altfel ai prefera sã te astupi cu plapuma, o tragi înspre
tine, vine uºor, hipnotizatã de cântecul din fluierul magic,
dresor de ºerpi ce ai fost, ai rãmas, plapuma înspre tine
trãgând-o aproape toatã, doar capul desigur gol þi-a rãmas,
în rest te-ai acoperit; ºi acum între tine ºi pernã nimic nu
mai stã, calea cãtre vid þi s-a eliberat, haide fricosule,
acum mai cã îi semeni lui Darius fugind din calea lui
Machedon, fricosule, motan cu nenonorocul purtându-þi-
l în coadã, apropie-te tu de pernã, cufundã-þi iar capul,
cãci vidul te vrea, te aºteaptã, sã te-ngroape în acele lui,
mari, lungi, dese, poate nu ace, poate undrelele bunicii,
ori poate suliþa din coasta cea sfântã, ori poate sãbiile,
de ce nu baionetele pãgâne, aºa sã te cufunzi, sã te-
nghitã acele vidului, ele sã te strãpungã…

Încã puþin ºi pletele negre, aurii ca smoala topitã, negre
ca negrul ars din boabele verzi de cafea, aurii ca aurul
curat al veºmintelor sfinte din icoanele cu rame prea negre,
aurii ºi negre, pletele un pic mai aproape sã cadã pe
pernã, lasã-le, fricosule, hipnotizat de somnul neîntrerupt
al lui Lazãr, cãci þie nu-þi va spune „scoalã-te”, cum nici
lui Lazãr sã nu-i fi spus ºi somnul i-ar fi fost mult prea
dulce,  prea dulce ºi drãcesc totuºi, în sânge s-ar fi trezit
unde nu e nici sunet, nici raze nu-s, nici miºcare, cu
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disperãrii (angoasa stã la pândã) se rãsfirã ca un potop
pe obraji, potopul lui Noe, înghiþind blestemãþiile lumii,
lacrimi cãlduþe ºi reci în acelaºi timp, miros necãcios de

PERNA CU PLOªNIÞE

Cristian VCristian VCristian VCristian VCristian Vechiuechiuechiuechiuechiu

pucioasã sã-nghitã Sodoma, sã cadã sub valuri verzui
de lacrimi cãlduþe ºi reci sau poate lila ori gri, sã se
cufunde în abis, preferi totuºi labirintul, în labirint dacã
vrei, sã se piardã toate blestemãþiile lumii…

Da, e aceeaºi pernã în care capul ’þi scufundaºi ani la
rând, mai bine recunoaºte, de când te ºtii tot în ea þi-ai
plecat frânt nevralgicul cap; te postezi lângã pernã, pe
jos, lung ºi gol, cât eºti tu de lung ºi mai gol decât poþi fi,
de altfel ai prefera sã te astupi cu plapuma, o tragi înspre
tine, vine uºor, hipnotizatã de cântecul din fluierul magic,
dresor de ºerpi ce ai fost, ai rãmas, plapuma înspre tine
trãgând-o aproape toatã, doar capul desigur gol þi-a rãmas,
în rest te-ai acoperit; ºi acum între tine ºi pernã nimic nu
mai stã, calea cãtre vid þi s-a eliberat, haide fricosule,
acum mai cã îi semeni lui Darius fugind din calea lui
Machedon, fricosule, motan cu nenonorocul purtându-þi-
l în coadã, apropie-te tu de pernã, cufundã-þi iar capul,
cãci vidul te vrea, te aºteaptã, sã te-ngroape în acele lui,
mari, lungi, dese, poate nu ace, poate undrelele bunicii,
ori poate suliþa din coasta cea sfântã, ori poate sãbiile,
de ce nu baionetele pãgâne, aºa sã te cufunzi, sã te-
nghitã acele vidului, ele sã te strãpungã…

Încã puþin ºi pletele negre, aurii ca smoala topitã, negre
ca negrul ars din boabele verzi de cafea, aurii ca aurul
curat al veºmintelor sfinte din icoanele cu rame prea negre,
aurii ºi negre, pletele un pic mai aproape sã cadã pe
pernã, lasã-le, fricosule, hipnotizat de somnul neîntrerupt
al lui Lazãr, cãci þie nu-þi va spune „scoalã-te”, cum nici
lui Lazãr sã nu-i fi spus ºi somnul i-ar fi fost mult prea
dulce,  prea dulce ºi drãcesc totuºi, în sânge s-ar fi trezit
unde nu e nici sunet, nici raze nu-s, nici miºcare, cu
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sânge în gurã, trezit dintr-un somn mult prea dulce ºi
mincinos, hipnotizat astfel ai vrea sã-þi fie somnul; dar
perna nu te mai primeºte, pletele negre-aurii þi le-noadã,
nãvod mare ca al lui Petru pescarul fãcând, sã prindã
peºtele ce din burta lui pe Iona sãrmanul l-a vãrsat, apoi
din plete-þi perna ’þi înnoadã o frânghie în caz cã fereastra
s-a închis; acele apoi se ridicã, te trag înspre pernã, îþi
pleci capul, acele unul dupã altul, în ritm sacadat, cu
zgomotul unor tobe-þi strãpung capul, toate câte sunt,
mai multe decât odraslele pierdute de Iov, îþi zdrobesc
memoriile; visul apare, cu mii de cavaleri, cu platoºe strãlu-
citoare purtate în soarele negru-auriu, visul din memoria
pierdutã nãscându-se durerea îþi ºterge, urmeazã apoi
uitarea, abandonul, deºteptarea din vis ºi-þi revii: disperat
înspre pernã priveºti, acum ºtii, o sfâºii, cauþi printre fulgii

maro, poate maronul nãmolului, poate smârcul pãmân-
tului, printre fulgi pe mâini se ridicã ele, acum ºtii, sunt
ploºniþele, ace vii, înþepãtoare, mii, mai multe, ploºniþe
galbene, verzi, albastre de culoarea safirului, poate bleu
ca decorul paradisiac, negre ca sufletul din criptã, ploºniþe
galbene ca aurul, aurul stacojit, decojit al icoanelor, verzi,
verzui ca lacrimile potopului, spumoase ºi roºii, un soi
nobil de vin, vin roºu, închis, fumuriu, ploºniþe mari ca
boabele strugurilor de Hamburg, ploºniþe în culorile
curcubeului, portocalii, roz, mov ºi iarãºi verzi ca ochii
lui Iuda, gri ºi fãrã culori ca eternul somn, niciodatã albe,
mereu apoi colorate, mii de ploºniþe din pernã tot ies, tot
mereu, mereu, mereu, colorate în culorile morþii, în ton cu
visele nevisate, pestriþe precum amintirile, gândurile,
ºoaptele, râsetele uitate toate, dar nu albe, niciodatã albe…

prozã

REVELAÞII  RUSTICE
DâlmeleDâlmeleDâlmeleDâlmeleDâlmele*****

Ion Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe Pricop

Între ’92 ºi ’98 tentativele de refacere a proprietãþilor
funciare fuseserã multe. Dar legile se interpretau aiurea,
de la judeþ cu greu se trimiteau juriºti ºi specialiºti în
aceastã direcþie, încât primarii care s-au rânduit la tronul
comunei se prefãceau doar cã aplicã legea, aºteptând
sã li se încheie mandatul ºi sã-ºi caute fiecare de treburile
lui. Ei erau convinºi cã o aplicare corectã a regulamentelor
de împroprietãrire ºi reîmproprietãrire n-are cum se face,
deoarece legea însãºi pãrea ºchioapã. Pe de altã parte,
presiunea unor închiaburiþi peste noapte, care ocupaserã
cu japca bunã parte din pãmântul gras ºi roditor al localitãþii
ºi întemeiaserã societãþi fantomã, era evidentã. Estimp,
þãranii timigeni se certau frate cu frate, copii cu pãrinþi,
foºtii vecini de hat se tãiau în coase ºi sape, procesele
pe la instanþe nu mai pridideau, într-un cuvânt satul fier-
bea de urã ºi  sete de rãzbunare.

Când ºi de unde i-a venit pofta fostului inginer-ºef al
C.A.P. Timigeni sã se ocupe de aceastã problemã cu
vârf ºi îndesat, cum îi plãcea sã se exprime la o halbã de
bere pe terasa lui Modan, n-ar putea sã mãrturiseascã,
ºi dacã el însuºi nu o poate face, cu atât mai puþin cei
din preajma sa. Poate de vinã sã fi fost un vis în care el
se vedea cãlãtorind pe un drum de câmp cu o cãruþã
ticsitã de hrisoave ºi registre, trasã de un cal alb, ca
spuma laptelui, despre care i se spusese, habar n-are
cine o fãcuse în acelaºi vis, cã are sã-i trebuiascã, întrucât

el, ºi nu altul, era chemat de Dumnezeu sã se aºeze la
masa luminii, chiar reþinea cuvântul din vis, sã le cerce-
teze: acolo va gãsi neapãrat adevãrul, ºi numai dupã
aceea va reuºi sã...

Ceea ce ºi fãcuse: o þinuse cu studiul individual vreo
douã luni, înnegrind caiete, foi ºi fiþuici, revizuind cifre,
întorcând acte de tot felul ºi pe o parte ºi pe cealaltã. Era
ºi o perioadã moartã în activitatea sa profesionalã, când
mai cã era gata sã o pãrãseascã ºi sã se dedice unuia
din sectoarele la modã dupã revoluþie: biºniþã, comerþ,
sau sã plece peste...

Primele zile i se pãruse a fi fost irosite în zadar. Dar
când lucrurile începurã sã se lege, când reuºi sã
descopere, pe pãmânturi, sau tarlale, toþi proprietarii de
altãdatã, când fãcu luminã în miºcarea de peste ani a
diferitelor suprafeþe, atunci îndrãzni sã creadã cã se va
putea dedica cu folos unei cauze cu adevãrat obºteascã.
Mersese la primar ºi îi zise:

– Sunt în stare sã aplic legea. Îmi dai mânã liberã?
Acela strâmbã din nas, tuºi în sec de douã ori ºi ceru

lãmuriri. Adicã ce vrea sã însemneze mânã liberã? Sã
facã de capul lui când legea cere o comisie de persoane
care mai de care mai importante în viaþa colectivitãþii?

– Nu în direcþia de a nu o respecta, domnule, ci în a
alege cãile pe care voi voi eu ca sã ajungem la spiritul ei.

– Cu alte cuvinte, îmi ceri sã-mi pun pielea la saramurã
în numele experimentelor tale? ªi dacã nu-þi reuºesc ºi
ne trezim cã n-avem de unde sã dãm pãmânt oamenilor,
cine se duce la puºcãrie?

– N-o sã fie cazul. Þi-o garantez, mai zise, ºi ieºise,
fãrã sã salute...

* Din volumul de prozã scurtã, aflat în pregãtire, Povestiri
de bronz.
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– Comuniºti împuþiþi! replicã un altul. Sachelarie era
obiºnuit cu asemenea scene, ºi nu le da atenþie. El îºi
scosese pãlãria de pe cap ºi-acum se scãrpina la ceafã,
oarecum dezarmat, în vreme ce Filotei bãtea tamburina
în carcasa metalicã a ruletei.

ªi nimeni nu-l observã pe moº Al Rotaru cum îºi
trãgea piciorul lui invalid de rãzboi, cum gâfâia ºi s-apropia
de cei doi.

– Asta e, fraþilor. Sã trãiascã inginerul Sachelarie! Ia
uitaþi cum oamenii s-au aºezat în ordinea caselor din sat
primul, din capãt, Ion Grumaz, al doilea Caraveþ, în
continuare Mãria Sãndulescu, Arpagel, Chilasã, Gomiºel,
Petrache Vãzdugã. Vedeþi cã-n ordinea asta sunt ºi
casele aºezate în sat. Oameni buni, la treabã! Ne-a trimis
Dumnezeu luminã!

Sachelarie rãmase uimit. Chiar aºa era: casele în
mahala coincideau cu locul pe care þãranii îl ocupaserã

la margine de tarla, fãrã ca ei sã-ºi dea seama de lucrul
acesta. Cãlcã uºor spre cadastru. Inima îi bãtea încet,
mai potolit ca niciodatã. Acela îl întâmpinã cu un aer de
bunãvoinþã.

– Trebuie sã recunosc cã ai câºtigat, fãcu, dezvelindu-
ºi dinþii albi într-un zâmbet constrâns. Ochiul lui drept,
mai albastru parcã decât cel stâng ºi saºiu, alunecã forþat
într-o parte.

– Îmi pare bine cã te-am convins.
– Definitiv nu, râse, de data aceasta cu gura largã,

desfãºurând ruleta. Doar dacã îmi explici cum vine treaba
cu armãsarul acela alb, din vis...

– A fost, este, zise mai mult pentru sine, ºi-o tãie, de-
a dreptul cãtre capãtul celãlalt al tarlalei.

Îºi reaºezã pãlãria pe creºtet, cãlcã încet ºi apãsat,
în vreme ce vântul de varã târzie îi sãruta fruntea ca o
mare ºi adâncã binecuvântare.

prozã

Sunt foarte, foarte supãrat. Cât se poate de supãrat:
s-au gãsit sã mã trimitã chiar acuma, de ziua mea (m-am
nãscut la un început de zi, de sãptãmânã, de lunã..., dar
sfârºit de an) într-un control inopinat la aceastã pepinierã
prãpãditã, într-un canton silvic uitat de lume ºi de
Dumnezeu. Iar acum – ce sã fac? – verific inventarul
pepinierei, am ajuns la pagina 3:

... gãleþi – 4 buc. Din care 3 buc. în stare avansatã de
uzurã

Unelte pepinierã
1. Plug prãºitor cu 5 sape ( în bunã stare)
2. Discuitor manual, un buc. (în bunã stare)
3. Firmã pepinierã – 1 buc.
4. Foarfece vie – 2 buc.

Inventar camerã oficialã
1. Pat din lemn – 1 buc. (în bunã stare)
2. Masã din lemn de brad – 1 buc. (-„-)
3. Bancã din lemn – 1 buc.
4. Ciarciafuri – 2 buc.
5. Feþe perinã – 2 buc.
6. Pãturi lânã – 2 buc.

Arhivã
La arhivã se predã Tov. Pãdurar primitor urmãtoarele:
1. Regulament de pazã a pãdurilor – 1 buc.
2. Calendar protecþia pãdurilor – 1 buc.
3. Condicã de serviciu – 1 buc.
4. Schiþa cantonului – 1 buc.

Inventar imobil
Se mai predã Tov. Pãdurar primitor urmãtorul inventar

imobil:

PÃDURARUL

Remus VRemus VRemus VRemus VRemus Valeriu Giorgionialeriu Giorgionialeriu Giorgionialeriu Giorgionialeriu Giorgioni

1 (una) camerã de locuit 1 (una) bucãtãrie (menþionãm
cã la aceste camere se gãsesc un nr. de 12 buc. giamuri
sparte de grindina ce sa deslãnþuit în august 1957) 1 (un)
grajd ºi un ºopron pt. lemne, teren pt. puieþi în supraf. de
40 ari.

Întorc pagina ºi – ce sã vezi! – în loc de evidenþa
populaþiei arboricole, dau peste o poezie... ªugubãþul meu
de pãdurar e poet! Parcã-l ºi vãd, cu ochii imaginaþiei,
aplecat asupra mesei de brad, în acea „1 (una) camerã
de locuit” (sau în camera oficialã?), sugând sau rozând
capãtul plaivazului în aºteptarea unei inspiraþii care nu
mai vine... Pãdurarul: un bãtrân înalt, cãrunt, uscãþiv,
trecut bine de ºaizeci. Iar în acea „1 (una) bucãrãrie” de
serviciu, mult mai tânãrã decât el, molâie, nurlie ºi durdulie
se învârteºte în jurul axei sale, se dã de ceasul morþii sã
facã de mâncare pãdurãreasa... Cu atât mai avan, cu
cât – iatã – au inspecþie de la Inspectoratul Silvic teritorial,
în persoana subsemnatului. (Cãruia numai de asta nu-i
ardea...)

Eu, de bunã seamã, în C.O., camera oficialã, pe acel
„pat din lemn – 1 buc. (în bunã stare)” – pe naiba: un biet
prici fãcut de pãdurar din scândurã negeluitã de brad!
„Ciarciafurile – 2 buc” în aceeaºi stare, îngãlbenite ºi
ferfeniþite. Feþele de perinã lipsese de la apel, iar pãturile
de lânã „2 buc.” sunt de fapt o singurã pãturã de cai
pricãjitã, slãbitã ºi cu þesãtura rãritã... Întorc pagina (zic)
ºi dau peste o poezie de pomenire. Voi afla întâmplãtor
cã pãdurarul meu, dragul de el, îºi mai rotunjeºte venitul
fãcând câte una din astea, la ocazii: de dragoste
(legãtuialã), de nuntã, botez sau înmormântare. Asta pe
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prozã

care o am acuma sub ochi e un soi de bocet care se
rosteºte la cãpãtâiul mortului. Dar pãdurarul meu nici nu
face un secret din activitãþuile lui extraprofesionale. „Tot
cimitirul dân sat (n.n.: Cucuieþii din Deal...) e plin cu epitafe
dân astea d-ale mele, ºi pe cruci simple de mozaic, dar
ºi pe cele de bogãtaºi, din marmorã neagrã”, îmi va
mãrturisi el, peste vreo douã zile, când vom sta în jurul
mesei de searã, la un pahar de vorbã, tustrei. „Fã d-alea
ca Mihai Eminescu, A.Toma, Radu Paraschivescu, Mihu
Dragomirescu!”, îl îndemna ºi buna lui consoartã. Dar,
ce mai tura-vura, iatã ºi „opera”:

Veniþi niamuri veniþi fraþi
ºi de iel vapropiaþi
sãi dãm ultimul salut
cã iel au fãcut ciau putut
(tãiat peste ºi:
cã iel multe au fãcut)
familie ndureratã
veniþi del mai vedeþi odatã
Deacum nul veþi mai vedia
aici pe lumea aciasta
Decât numan veºnicie
cu iel poate ca sã fie
cari aici se pregãtesc
ºi pe Dnezeu slujesc
ªiacum fraþi ºi voi surori
ªi iubiþ ascultãtori
Vã mulþãmesc cã aþi venit
................(indescifrabil)......
maþi petrecut pânla mormânt
eu mã bag azi în pãmânt
ºi de cumva vam greºit
cît pe lume am trãit
eu vã rog sã mã ertaþi
în samã sã nu luaþi
ºiacum ultima îndemnare
eu vã fac la fie care
sã vãn toarceþi cu grãbire
la cel ce vã dã fericire
la revedere niom vedea
în împãrãþia sa!

  * * *
Dar iatã cã încep sã mã cam plictisesc în aceastã

camerã (zis) oficialã – poezia de pomenire m-a indispus
total. ªi cum cantonul se aflã chiar pe liziera pãdurii, mã
iau frumuºel ºi plec dupã ciuperci ºi bureþi. E o toamnã
cu conduri de aur (chemat pe 20 octombrie la oraº, sã
citeascã într-un cenaclu, pãdurarul meu a notat în condica
de serviciu, mai spre coadã, „octombrie de aur”...), o iau
mai mult ca o plimbare, ºtiu cã la vremea asta târzie nu
prea mai sunt bureþi în pãdure.

Mã afund în codru ca în buzunarul încãpãtor de la
ºorþul unei zeiþe blânde, o zânã bunã, ºi o þin tot aºa, pe
cãrãri bãtãtorite. Iatã-mã însã împotmolit într-un hãþiº...,
ies de acolo tot zgâriat pe faþã de crengi, cu pantalonii
ferfeniþiþi de rugii care mi-au fãcut dâre lungi ºi adânci în
piele, parcã sunt unghii de iele... Altãdatã era plin de
hribi/pitonci ºi pãstrãvi/cuci, acum se gãsesc doar popinci/
opintici (la „carte” le spune ghebe). Pânã la urmã mã

trezesc la vreo 5 km de canton, cu vreo doi pupi de
pãstrãv în buzunar, iar soarele care mai deunãzi se afla
la chindie, stã acum sã scapete peste culmi. Eu îi zãresc
doar zâmbetul lãbãrþat printre arbori, arbuºti, realizez cu
o umbrã de îngrijorare avansarea serioasã a umbrei.

Stau ca prostul ºi nu ºtiu încotro s-o apuc – ditamai
inspectorul! – nu-i pot spune pãdurii cã eu sunt mare
mahãr ºi m-am rãtãcit, sã mã scoatã ea la liman. Mã
trezesc într-o poianã pidosnicã, cu crãiþe sãlbatice atinse
de brumã, de-a dreptul sticloase. Dar frumoase ca niºte
bibelouri roºu-portocalii, stropite din belºug cu friºcã. Un
nor negru ºi greu, rãu prevestitor, stã parcã din moment
în moment sã-mi cadã în cap, duh strivitor. Mã împiedic
de-o rãdãcinã urâtã ºi neagrã, o cioatã a unui copac lovit
de trãsnet (e tot ce-a mai rãmas din el), ca un ºarpe
apocaliptic, ºarpele uruboros... Apoi se porneºte fãrã
veste ºi fãrã îndurare vântul, un curent nelumesc ca un
duh zglobiu care mã zgâlþâie ºi mã înfioarã. Fac imediat
piele de gâscã, pãrul mi se ridicã mãciucã.

ªi deodatã îmi apare-n minte pãdurãreasa, realã
întruchipare a idealului de frumuseþe al bãnãþeanului:
grasã ºi frumoasã. Desearã iar mã trezesc cu ea în pat
iar a doua zi pãdurarul îmi va istorisi cum s-a trezit el pe
la unu noaptea singur singurel în patul conjugal, cum  n-a
mai putut aþipi defel, iar pe la trei-patru dimineaþa apare
ºi femeia, îngenuncheazã la piciorul patului de parcã ar
vrea sã se roage... Dã la o parte velinþa asprã de lânã ºi-
i pupã laba piciorului drept... „Ce sã înþeleg eu dân asta,
dom inspector, spuneþi-mi dumneavoastrã, cã sunteþi om
cu carte... Când îþi pupã nevasta mâna sau piciorul??”
„Nu ºtiu, dom pãdurar, de un-sã ºtiu eu, cã nu-s însurat...”
(îi rãspund). Iar în gând: E semn sigur cã te înºealã, viþel
bãtrân ce eºti!

„Scânceºte ºi scheaunã moºul la mine-n poalã ca un
june cãþel!” îmi zice asearã pãdurãreasa, cãþeaua. Ca
sã-ºi poatã face mendrele, sã-ºi alerge ea cracii pe
coclauri, îi pune searã de searã somnifer în farfuria cu
ciorbã, iar el doarme buºtean. Dar nici moºu nu-i chiar
aºa prost cum pare, a simþit el în mâncare gust de
medicamente ºi atunci i-a zis: Dragã nevastã ce-ar fi sã
mâncãm noi seara împreunã, din aceeaºi farfurie?!... Tata
meu cu mama mea aºa fãceau!

 Pãdurãreasa: o cloºcã grasã, oþãrâtã, neudatã ºi
neouatã (când eram mici, sorã-mea a zis odatã: aº mânca
singurã o cloþã grasã! Iar mama ne învãþa cã, dacã pe o
gãinã o apucã din senin nebuneala ºi vrea sã zacã fãrã
motiv: fãrã ouã sub dânsa, s-o muiem de câteva ori cu
capul într-o gãleatã cu apã rece, cã-i trece...). Cam aºa
stã treaba ºi cu gazda mea din pãdure: cotcodãceºte
toatã ziua în gura mare, dar fãrã nici un folos, cloºcã
grasã ºi nimfomanã ce e: „Sunt ºi eu femeie, dom in-
spector, cine sã mã gâdile ºi pe mine când mã mãnâncã
între degetele de la picioare..., sã-mi ia din când în când
temperatura?...”

   * * *
Printre hârþoagele de serviciu ale pãdurarului dãdui ºi

peste vreo trei scrisori pe care cioara de pãdurãreasã le
scrisese pentru „scumpul ºi iubitul (ei) soþ”, pe vremea
când acesta urma cursul de pãdurari în Capitalã:
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1. Scumpul meu soþ
Am aºteptat cu multã nerãbdare scumpele tale rânduri

ºi vãzând cã nu primesc m-am gândit sã-þi scriu eu. Am
vrut sã scriu asearã, dar a venit Lidia cu Ghiþiºor sã mai
stea la noi la aier, cã joi se duce Lidia la Buziaº la bãi. ªi
pentru cã m-am sculat mai de dimineaþã ca de obicei, m-
am gândit ce-ar fi sã mai stau de vorbã cu prea iubitul
meu...

Aflã despre a ta fam. cãci pânã în prezent ne aflãm
bine. Dupã cum ºtii, ãl mic a fost puþin rãcit când ai plecat
tu, dar acum e mai bine. Sâmbãtã am copt în cuptor
pentru Crâºmãriþa plãcintã ºi colac sã mai fac ºi eu
amarului un ban eri nopte n-a durmit copilu deloc a primit
tempertaturã ºi eri ia dat sanitaru jum. Penicilinã iar dupã
jum. orã ºi-a revenit copilu sa jucat mult ºi a mâncat bine
acuma e vesel a durmit toatã zioa de la 11 cum lam
culcat asearã.

... Am întrerupt jumate ora scrisu cãci am trebuit sã
dau lãturi la porci de mâncare la capre le-am muls s-a
sculat copilu iam dat iar sulfamidã mâncare a veni sanitaru
ºi ia dat penicilina sau sculat toþi ºi au început larma lor
obiºnuitã.

Marþi dupã masã am pus cartofi am cãrat câte o jum.
sac de câteva ori avem o bucatã bunã ºi vecina Sofia a
spus cã ne mai dau ºi ei un mic lot în Dealul Fârzii ºi am
de gând sã pun dar aº fi mai bucuroasã de cucuruz. Pe
aici a tãt ploiat lotul nostru e ud nu ºtiu când am sã-l pot
pune sã face ceva sau nu sã face dar noi suntem datori
sã muncim.  Pepinera e cultivatã aproape în întregime
dar puieþii mai trebe sãpaþi a doua oarã. Am mai primit în
luncã o bucãþicã mai puþin de un lanþ chiar în marginea
dincoacede sat secret. ºi Ticã când au înpãrþit meau dat
a treia parþelã dar preº. a schimbato cu Gaiþã ãla ºchiop
care se cam dã la mine dar mam pãstrat integral.

De când ai fost plecat tu scumpul meu am fost mai
mult tristã cu toate astea ºi me tare dor de tine nu ºtiu ce
am sã fac 7 sãpt. lipsitã de mângãeria ºi prezenþa
scumpului meu soþ iubit.

2. Scumpul ºi iubitul meu soþ
Aflã scumpa mea comoarã iubitã fericirea ºi

mângãerea sufletului meu cã am primit scrisoarea ta plinã
de cãldurã ºi dragoste prin care mam bucurat aflând cã
te afli sãnãtos ºi bine care sãnãtate þo dorim si noi. Am
cetito ºi recitio de zeci de ori ºi tot mai mult îmi arde ºi
mã dore inima în pept de dorul ºi dragul tãu.

În timpul vacanþei mam ocupat pre puþin de tine mai
mult þam dat de lucru a trecut ºi ea ca o zi bunã de când
ai plecat mise pare un an ºi când mã gândesc cã mai
avem 6 sãptãmâni pierd toatã puterea ºi mã nãpãdesc
lãcrãmi amare cã atâta timp sã fiu eu lipsitã de prezenþa
alesului inimi mele sã nu aud voacea lui a blândã ºi
privirea dulce care mã fãcea sã uit de tote nãcazurile
acestei veþi.

De alt fel noi suntem, bine cu toþi tãticu e dus de eri
dim. la oraº pânã în prezent nu sau întors iar eu singurã
cu copii, cei mari sau sculat au mâncat ºi sau dus la
joacã pe cel mic lam alãptat ºi lam culcat sã am liniºte
sã pot sãþ scriu Nelu meu scump ºi drag câteva rânduri
înlãcrimate. Deocamdatã am cam terminat cu însãmân-

þatu mai mau chemat sãtenii la molãrit dar nu au vopselele
cumpãrate. Sper cã bani de tren tãt am sã pot câºtiga sã
pot veni o datã la tine e drum lung pânã acolo în capitalã
iar biletu e scump pânã acuma nam cumpãrat purcei din
târg de la Fãget pentru cã sunt tot scumpi. Copiii stau cu
buna ºi sunt cuminþi. Am fost sãptãmâna trecutã pe la
fratemiu e bolnav în dispensaru comunal de câteva zile
slab de putere dar eu zic cã la el nu e altceva de cât
pacea sufleteascã cãldura cãminului care lipseºte nu are
cine sãi mai însenineze ºi lui viaþa s-ãl iubeascã s-ãl
mângãie cã el nu are parte de fercirea ºi bucuria care o
avem noi unul de altul cã nu am vrea sã trãim o zi unu
fãrã altul mulþumim lu Dumnezeu pentru faptul acesta
nespus de mare pe care nu tãt natul îl are, el sã fie cu
tine în toate zilele veþii tale de pe acest pãmânt.

Am întrebat pe Vlãduþ ce sãi scrie mama lu tata ºi el
a zis sãi scri lu ticu meu de gâºte ºi de cocoº cã nu ne
mai muºcã aºa rãu de când neam fãcut ºi noi mai mari
iar Mia a zis spune „cialutãri dã pã mine Mia”. Te sãrut cu
mult dor ºi drag a ta soþie Bombescu Aristiþa canton 222
aºtept rãspuns ARU urgent. Da uite cã acuma picã ºi
tata a primt brânzã din sat ºi nea tras o mãmãliguþã pe
cinste neam îndestulat cu toþi ºi eu mam gândit la tine
cã cum ai mai fi gustat ºi tu cu noi aºa bunãtate salutãri
ºi dân partea lu tata.

3. Preiubitul inimi mele ºi mângãierea mea scumpã
Poþi afla cãci prin voia Tatãlui din cer ne aflãm bine

sãnãtoºi cu toþi. În sara asta când am venit din grãdinã
cã am pus restul de ceapã cu vecina Sofi ºi apoi iam
ajutat ºi eu puþin mã spãlam când vãd cã apare Decebal
poºtaºu de departe lam întrebat pânã nu trecuse ºanþu
sper dom poºtaº cã de data asta aveþi ceva ºi pentru noi
cã de când vam aºteptat da aveþi zice el o scrisoare
rãcomandatã dã la Bucureºti. Mam bucurat foarte mult
de ºi cu mare întârziere aflând cã ai ajuns bine ºi în pace
mea fost tare ºod de întâmplarea cu trãsura cu care vaþi
trasportat tu cu colegii tãi legãnânduvã prin bucureºci.
Eri ºi alaltãieri am pus porumbu cu Arsenia de la Hãuzeºti
eri dupã masã singurã cã ea sa dus acasã sã dea drumu
la capre cã moº Lae îi la Banea la vaci. Sa lucrat destul
de rãu cã a fost cam ud. Când sã încep lucru mã trezesc
cu ãla lu Leba ãl tânãr cã o fi co pãþi la trimis preºed. cã
îi dã lui so punã partea de cãtre tufe iar eu miam zis bine
cã vreau sã mil ia ºi pã-sta aºa rãu cum e dupã ce m-am
chinuit am arat ºi grãpat. Iar la urmã a zis lasã mai bine
punel tu cã eºti femeie singurã de parcã ar fi vrut sã zicã
vãduvã ºi sa cam dat la fizicu meu. Cu molãritu e tot aºa
sãtenii nu ºau mai loat vopsele de la oraº aºtept rãspuns
ºi me tare dor de tine te sãrut cu mult drag de mi de ori
Aristiþa.

4. Scumpul ºi mult doritul meu soþ
Mam bucurat f mult astãzi primind scrisoarea mult

aºteptatã din mâinile scumpe ale prea iubitului meu soþ.
Mam bucurat cã ai ajuns în pace cu bagajele grele pe
care lea-i avut dar îmi pare tare rãu cã a trebuit sã stai în
vagonul rece, tu ce mai faci cum te afli nu tea-i rãcit
scriem cum mai stai cu sãnãtatea. Mã bucur scumpul
meu soþ cã staþi bine cu masa, mai complecteazã ºi tu
cu ce mai ai de acasã ºi mai cumpãrãþ nuþi parã rãu dupã
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bani vreau sã te aud cã teai îngrãºat scriem câte chile ai
avut când ai ajuns la capitalã.

La plecarea ta am rãmas în garã cu inima ndureratã
lãcrãmând ºi ridicândumi guleru la palton sã nu mã vadã
copii ºi cãlãtori cã plâng dupã tine iar când am ajuns
acasã mam dus la Sinteºti în problema aceea mam dus
la Sfat tov. Preºedinte era la Zorani ºi Secretaru la Fãget
mam rugat de agentu agricol dar el nu avea ºtampila ºi
registru agricol. Ia-m dat în grijã lu tata sã scoatã actele
ºi sã þi le trimitã urgent la Buc. Nu ºtiu þi-leau trimis nu þi
leau. Când am eºit de la sf. am mers la garã ºi am fost
perdut tren. de 12 iar atunci am fãcut o vizitã la Ghiþã
acasã era Felia lui ºi Sâlvia acasã sau arãtat bucuroase
de faþã cu mine fratemiu se simte tot mai rãu. Mau
întrebat dacã am tãiat porc iam rãspuns cã nu am tãiat
dar avem slãinã destulã slavã Domnului avem dã toate.
La întoarcere am venit cu cursa de muncitori am fost
cam puþini nea scuturat de am crezut cã creierii din cap
ºi inima sa miºcat de la loc toate femeile sau vãitat.

Scumpul meu soþ doresc ca mângãierea ºi pacea sã
te însoþeascã în clipe de tristeþe dar ca sã fiu sincerã am
cam fost ºi eu cam în dureri ºi am fost slabã mai mult de
dorul tãu fericirea ºi bucuria mea dar acum de vreo 3
sãpt, de când sa mai încãlzit mã simt bine ºi am început
sã mã în graº am 52 kg mam cântãrit sâmbãtã la moarã
în sat.

Aºa dar alesul inimii mele sã fi liniºtit cã totul e bine
mai e câte unul flãcãu vãduvoni sau bãrbat de muiere
caremi face curte cum sã zice la voi la oraº dar io nu mã
las la ei sã mã badjocoreascã cã sunt fimee sirioasã.
Mam întristat cã zici cã nu primeºti toate scrisorili dela
mine eu þam rãspuns la fiecare scrisoare încã Dumnica
trecutã þa-m scris din propre iniþiativã cu asta cu tot cred
cã þa-m trimis cred 10 plicuri în total. Am înþeles cã ai
cam terminat finanþele iar spun acu o vorbã daia da voastã
dã la oraº. Nici io nu stau pre bine cu banii mai am 47 lei
sãi cumpãr bocanci lui Vlãduþ pentru cheltuielile cãºii mai
fac câte un bãnuþ cu zugrãvitu tu sã ºti cã ce mânca
avem iar bani ne trebuie numai pentru zahãr oriz ºi alte
mãnunþiºuri. Cu dentistu am terminat vineri am înbrãcat
3 ºi una plombatã cea fost mai principal. Ma þinut pânã la
urmã ºi sa dat la mine dar io nu ºi nu. Azi am zugrãvit la
Cornelia Mâþa de gratis (drãguþa ta dât tinereþi) iar la sora
mea am zugrãvit tavanu de douã ori da me destul de
greu sã ajung în comunã iar aici ce sã zugrãveºti coaja
copacilor sau pelea ursului dân pãdure? Mai sunt chematã
în vro 4-5- locuri vineri merg la Hãuzeºti la familia Puric
da la vãduvoni nu mai molãresc cã o zâs unu cã mã
molãreºte el pã mine. Vei mai ºti comoara mea dulce cã
avem de ieri cursã închisã pânã în sat numa sã vinã pre
iubitul meu soþ acasã sã ne cãrãrm cu ea la oraº. Nici
numi vine sã mã gândesc cã încã 2 luni mai avem cred
cã e un an îmi arde inima dupã tine alesul inimi mele ºi
mã dore de dorul tãu faceþ cum ºtiþ ºi veniþ acasã de
Paºti cu toþi colegii tãi oameni mari viitori pãdurari.

5. Dragã Neluþule
Aflã despre noi cã ne aflãm bine eri spre marea mea

bucurie am primit scrisoare de la tine prin care ma-m
bucurat cã eºti sãnãtos ºi o duci bine doresc ca braþul

cel tare al Domnului sã te ocroteascã ºi sã te sprijineascã
sã te mângâe când eºti întristat. Meai scris cã þie tare
dor de noi nu pot sã mã esprim cât de tare me dor de tine
comoara ºi împlinirea veþii mele nu este noapte de la
Dumnezeu de când ai plecat ºi nea-i pãrãsit sã nu te
visez azi noapte team visat parcã mergeam pe un drum
cu sora mea Eva ºi printre mulþime am zãrit chipul tãu
blând ºi scump team îmbrãþiºat ºi sãrutat cu sete ºi când
mam trezit eram, tot singurã copilul plângea de mama
focului nu mai pot de dorul tãu comoara inimii mele când
mã gândesc cã au trecut abia 2 sãptãmâni ºi mai sunt 6
de curs nu ºtiu cum o sã mã descurc ºi ceam sã fac de
dorul tãu Nelu meu scump. Sãrut pe Samuel toatã ziua
ºi chiar ºi noaptea când se trezeºte micuþul gândindumã
cã seamãnã cu tine leit noaptea când se trezeºte micuþu
strigã tata tata mama ºi baba rar de tot numai tata-tata
parcã ar ºti ºi el sãrmanul cã esti departe ºi acum în
timp ce scriu îl aud þipând tata papa de mã doare inima
când îl aud. Pentru Vlãduþ ºi Mia nu te mai consuma
atâta nuþ-i mai fie aºa tare dor cãs copii rãi ºi nu ne
ascultã, pe mama ºi pe tata. Timpul pe aici e mai mult
ploios puþine zile a fost frumos cu adevãrat sa stricat
drumu ºi nici cursa nu mai merge pânã îl reparã ºi se
stoarce de apã.

Spunemi ce sã fac cu paltonu sãl descos haina de la
costumu vechi e la tine cã nu se gãseºte pe acasã.
Spunemi de asemenea dacã sãþi trimit bani îi cumperi tu
lui Vlãduþ costum de marinar cã tare mult îºi doreºte
bietul de el iar eu nu cãlãtoresc niciunde ºi nam de unde
sãi iau. Nemaiavând loc de scris te sãrut cu mult dor ºi
drag a ta soþie Aristiþa care te iubeºte mult nespus. Am
primt eri de la ºeful de post vro 20 kg fa. albã un sac de
cucuruz despoiat unul de cartofi niºte fasole ºi un ºonc
de porc aºa cã avem ce ne trebue sã fi liniºtit.

6 Scumpul ºi doritul meu soþ
Aflã despre noi în puþinele mele rânduri cã ne aflãm

biniºor. Acum sãþi spun despre fie care în parte. Mama a
plecat vineri seara acasã cu o cãruþã pânã la Fãget. Vlãduþ
dupã cum ai ºi visat cu el rãu a cãzut dupã o jireadã de
paie ºi i sa sucit o vânã la piciorul drept lam chemat pe
moºu Damian sã io punã la loc iar acu merge bine. Mia
zice vine ticu meu acace cu motoreta ºi duce ceva la
copii cuminþi. Sami creºte ca din apã e grãsuþ ºade bine
în capu oaselor dinþii nu iau dat sã rãsarã iar în picioare
puþin de tot se sprijineºte altfel e vesel nevoie mare toatã
ziua bate duba ºi strigã în gura mare tata-tata ºi când îl
întrebi ceva face cu cãpuºoru lui scump. Mia-i cerut sãþi
scriu de toþi ºi toate iar acum eu ce sã fac? iacã îþi scriu.
Luºu e bine îºi face serviciu ºi capãtã porþie dublã de
mâncare numai Peniþa a fost bolnavã de Duminicã seara
a sângerato acea Mon ºi tot nu sa fãcut bine sa umflat la
burtã iam dat sare amarã dianã gemea sãrmana ca un
om iar eri noapte spre zio a murit. Când leam spus la
copii nau vrut sã creadã ºi au zis cu toþii biata Peniþa
noastrã a dat ortu popii pe cine mai avem noi de acum pe
lume sã ne dea nouã lãptic bunuc. ªi zice Mia hai copii
sãi spunem lu acea Laie iar vecinul Nicolae când a auzit
cã copii mei nu mai au vacã ia dat lacrãmile de parcã nar
mai avea nici mamã. Azdimineaþã a tãiato a luat pelea
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de pã ea a gãsit o loviturã ºi spunea acea Laie cã de aici
i se trage. Pãcat de ea ar mai fi avut câteva zile pânã sã
fete iar ugeru îi era plin de lapte. Mam interesat sã primesc
ceva despãgubire la veterinaru din sat nu era acasã ceilaþi
de la sfat meau spus cã pot primi numa dacã am plãtit
adasu iar nevasta lu Niþã a zis cã primesc 80 lei acu sã
vãd îi primesc sau nu. Timpu pe aici sa mai încãlzit la
copii nu leam cumpãrat hãinuþe banii ia-m cam stricat tot
pentru ei. Azi am fost la doamna preuceasã iam fãcut o
camerã cu rolu mai cumpãrã ºi tu niºte roluri frumoase
dân capitalã ºi douã lini ºi linie dublã pe colþ cã aºa se
poartã acu ºi ea ma întrebat cât coastã iar eu iam spus
cât vrea ea ºi atunci preuceasa mea dat niºte merã ºi
mere de stup ½ litri.

7. Scumpul ºi mult doritul meu soþ mângãerea ºi
fericirea veþii mele

 noi îþi dorim succes la învãþãturã sã te ajute Bunul noi îþi dorim succes la învãþãturã sã te ajute Bunul noi îþi dorim succes la învãþãturã sã te ajute Bunul noi îþi dorim succes la învãþãturã sã te ajute Bunul noi îþi dorim succes la învãþãturã sã te ajute Bunul
D-zeu la examene sã le treci cu bine pe toate sã neD-zeu la examene sã le treci cu bine pe toate sã neD-zeu la examene sã le treci cu bine pe toate sã neD-zeu la examene sã le treci cu bine pe toate sã neD-zeu la examene sã le treci cu bine pe toate sã ne
vii acasã domn mare ºi sãnãtos. În sara asta cândvii acasã domn mare ºi sãnãtos. În sara asta cândvii acasã domn mare ºi sãnãtos. În sara asta cândvii acasã domn mare ºi sãnãtos. În sara asta cândvii acasã domn mare ºi sãnãtos. În sara asta când
am venit de la vãruit la vecina Victoria tãticu zice amam venit de la vãruit la vecina Victoria tãticu zice amam venit de la vãruit la vecina Victoria tãticu zice amam venit de la vãruit la vecina Victoria tãticu zice amam venit de la vãruit la vecina Victoria tãticu zice am
primit o scrisoare ºi atunci îmi dã o poºtalã de laprimit o scrisoare ºi atunci îmi dã o poºtalã de laprimit o scrisoare ºi atunci îmi dã o poºtalã de laprimit o scrisoare ºi atunci îmi dã o poºtalã de laprimit o scrisoare ºi atunci îmi dã o poºtalã de la
Lidia am citito în fugã ºi iam zis numai atâta undeiLidia am citito în fugã ºi iam zis numai atâta undeiLidia am citito în fugã ºi iam zis numai atâta undeiLidia am citito în fugã ºi iam zis numai atâta undeiLidia am citito în fugã ºi iam zis numai atâta undei
scrisoarea de la Nelu meu? Aveam eu aºa o presim-scrisoarea de la Nelu meu? Aveam eu aºa o presim-scrisoarea de la Nelu meu? Aveam eu aºa o presim-scrisoarea de la Nelu meu? Aveam eu aºa o presim-scrisoarea de la Nelu meu? Aveam eu aºa o presim-
þire cã îmi scrie preaiubitul inimii mele cum zice laþire cã îmi scrie preaiubitul inimii mele cum zice laþire cã îmi scrie preaiubitul inimii mele cum zice laþire cã îmi scrie preaiubitul inimii mele cum zice laþire cã îmi scrie preaiubitul inimii mele cum zice la
carte acolo în Cântarea Cântãrilorcarte acolo în Cântarea Cântãrilorcarte acolo în Cântarea Cântãrilorcarte acolo în Cântarea Cântãrilorcarte acolo în Cântarea Cântãrilor. Deºi eram moartã. Deºi eram moartã. Deºi eram moartã. Deºi eram moartã. Deºi eram moartã
de foame am cetito de 2 ori la rând apoi am mâncatde foame am cetito de 2 ori la rând apoi am mâncatde foame am cetito de 2 ori la rând apoi am mâncatde foame am cetito de 2 ori la rând apoi am mâncatde foame am cetito de 2 ori la rând apoi am mâncat
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De altfel cam toate scrisorile au ceva însemnt pe
marginea rãmasã, o urgenþã sau vreun lucru pe care
adresanta l-a uitat: „E ora 12 ºi 12 m. Te cuprind ºi te
sãrut de m. de ori cu mult dor ARU”; „E ora 10 ºi 50 m.
somn dulce ºi te înbrãþiºez cu cãldurã ºi te sãrut de mii

de ori”; „Te sãrut cu mult dor ºi drag a ta soþie care te
iubeºte mult m.de tot”

* * *
Iar pãdurãricã al nostru (moº’licã) a încercat în repetate

rânduri sã trimitã poezele patriotice sau partinice la
Scânteia mare ºi la Drapelul roºu („Dãrãpelul”, îi zice el).
Dar ãia l-au respins de fiecare datã, constant, fiindcã
moºul e niþel viþel ºi de tot agramat: El scrie exact aºa
cum aude cuvintele, n-are pic de simþ gramatical. Dar
nici nu te poþi aºtepta la mai mult de la unul a cãrui întreagã
pregãtire ºcolarã se rezumã la douã clase, una
româneascã ºi una ungureascã, plus cursul acesta de
pãdurar (nãscut în anul 1901, ºi-a fãcut „studiile” sub
austro-ungari). Un lucru, însã, e cert: subalternul meu
scrie mult mai citeþ ºi mai frumos decât mine, nu doar
caligrafic, ci de-a dreptul ornamental. Mare pãcat cã nu
pot reproduce aici câteva rânduri scrise de mâna lui –
mã chiar bate gândul s-o fac. Iar semnãtura..., ce sã mai
vorbesc, autograf de ministru! Când îºi pune poetul
crescãtor de puieþi apostila, face un ve ca un dublu-ve,
peste care suprapune un ge cu cap rotund ºi îmbârligat...
Ce mai, e mare maestru la semnat!

*
Peste ani ºi ani, când pãdurarul poet va fi cãzut la

pat, voi afla de la colegul meu, inspectorul de sector cã
moºul e vizitat zilnic de doi pitici ca din poveste, unul cu
fes albastru, iar celãlalt cu fes roºu, o pereche de
spiriduºi... Poltergeist, duhuri glumeþe ºi jucãuºe. Mai
apare apoi, sporadic, un grup de ofiþeri, însoþiþi de doamne
în crinoline cu voal, care se învârtesc împreunã, într-un
vârtej ameþitor, într-o mare salã de bal. Pãdurarul mergea
ºi acum în pãdure (cu gândul...) însoþit de cãþeluºa lui,
Puºa, iar apoi îi povestea nevestei peripeþiile lui: cum au
fost atacaþi de lupi sau de mistreþi, întâlniri de pominã cu
hoþi de lemne ºi braconieri. Avea ºi un nepot plecat în
lume, de care îºi amintea mereu, cum s-a luat o datã
copilul de 5 ani dupã el, când a plecat în pãdure... Copil
isteþ, dornic de cunoaºtere de când era atâtica, el nota în
caiete de ºcoalã, pe pagini libere, tot ce auzea de la
bunicul lui: poveºti, întâmpolãri, cugetãri. Cum s-a aþinut
dupã el, pe nesimþite ºi cum Puºa l-a mirosit dupã kilometri
buni, când pãdurarul se adâncise bine în codru, împotmolit
în propriile gânduri ca-ntr-un desiº de pãdure.

Tot din vremea aceea, îºi amintea cum cãzuse un
ºoricel din plafon, prin tencuiala roasã, iar Vlãduþ, care
nu mai vãzuse în viaþa lui aºa ceva a început sã strige în
gura mare mâþ mic! mâþ mic! Iar când o gãinã fãcuse
ouã, zãcuse ºi scosese pui pe acoperiºul coteþului, l-a
trimis mamã-sa la el sã-i anunþe evenimentul ºi sã-l roage
s-o ia cu tot cu pui de acolo, fiindcã Moºul era mai înalt.
(„Moºul” nici nu prea era moº pe vremea aceea, era bãrbat
falnic ca un copac, dar nevasta aºa-i zicea, încã de pe
atunci). ªi vine Vlãduþ la tãticul în graba mare,
rostogolindu-se ca o mingiuþã, rotofei ºi vioi cum era, ºi-i
zice vino tãticule cã o fãtat cocoaºa un pui!

* * *
... ªi atunci se trezi în mine nepotul de pãdurar care

eram - cã ºi uitai sã vã spun cum stã treaba - , amintirea
bunicului meu care m-a trimis la Silviculturã, având el
pe-acolo, pe la Braºov, niºte foºti inspectori ajunºi

prozã
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profesori universitari, care însã, când a ajuns sã ia legãtura
cu ei nici cã mi-l bãgarã în seamã. Uitaserã pasãmite
ospeþele, ostropelurile ºi ciulamalele, bureþii împãnaþi cu
carne de vânat ºi i-au transmis cã sã vezi, nu ºtiu ce, nu
se poate aranja nimic, bãiatul trebuie sã înveþe carte, sã
fie om de nãdejde al patriei socialiste. Numai cã nu i-au
zis ia mai du-te-n brânzã de moº tãgârþã pãdurarul, ce
avem noi cu tine, ditamai profesorii, iatã cã þi-am mâncat
mâncarea ºi am luat-o valea... ªi atunci am fost nevoit
sã mã pun cu burta pe carte, am dat examen din Botanicã
scris ºi oral (plantele trebuiau desenate-n culori), din
Analizã matematicã ºi Geometrie analiticã,
Trigonometrie... Cei de la liceele silvice picau pe capete,
n-au reuºit sã treacã bariera examenului scris ºi de invidie
au fãcut-o latã: Au fãcut un chef monstru venind în puterea
nopþii-n cãmin, numai sã ne deranjeze pe noi, cei care
aveam a doua zi examen oral. Am dat ºi peste caietele
mele din copilãrie, în care-mi scriam „memoriile” (la 8-10
ani!), tot ce auzeam de la Bunu notam într-o agendã veche
ºi terfelitã, dar mai ales în caietele de ºcoalã, pe paginile
rãmase libere. Acolo am gãsit ºi prima mea încercare
„literarã”: „O pestriþã gãinuºã/Scurmã harnicã-n cenuºã/
Biete note chinuite/ Dospeºte-un cocoº în guºã”... Apoi
una mai maturã: „Foºneºte codru-n note muzicale/Pe
marea mea în freamãt de argint/Tresar pe zãri livezile în
zale/Te vând copilãrie ºi te mint...” ªi povestirea initulatã
„Pe urmele bunicului”, prezentatã ca temã la Literatura
românã. O frunzãresc acum ºi dau peste câteva pasaje
interesante, copilãreºte interesante... „Eu eram de mult
hotãrât ca la prima ocazie sã-l urmez în ascuns pe
bunic”... „Bunicul era de acum bãtrân ºi nu mai putea sã
meargã ºi iarna în pãdure, deºi o iubea atât de mult”...
„Iar eu mã pregãtii în ascuns pentru orice fel de aventuri
care puteau sã aibã loc..., toatã noaptea visasem numai
întâmplãri nãprasnice”... „Fãrã sã simt am ajuns în pãdure:
eu înapoi, bunicul cu o depãºire de vreo sutã de metri”...
„Dar acum luã o mãsurã precautivã”... „Se auzi lãtrat furios,
apoi schelãlãialã scâncitoare, iar apoi un urlet prelung”...
„Totuºi, dupã o cugetare fulgerã, se trase ºi el înapoi în
tufãriº. Ne despãrþeau mai puþin de doi paºi ºi o tufã de
jnepeni jerpelitã”... „Dacã nu se petrecea acest lucru, nu
se putea ºti urmarea groaznicei întâlniri cu jigãniile”...
„Câinii cu ochi de jar au stat un moment pe loc, sã
adulmece vãzduhul. Poate ne-au simþit ºi pe noi, nu doar
cãþeluºa, poate nu. Însã un urlet îndepãrtat de chemare
îi determinã sã se întoarcã cu paºi grãbiþi din drum.
Bunicul luã cãþeluºa în braþe, ºi plecã spre casã, lãsând
baltã vizita în împãrãþia de aur verde a codrului”...

 Povestirea are un sfârºit pozitiv, cu happy end:
bãieþelul reuºeºte sã se strecoare neobservat înapoi în
casa bunicilor ºi se ascunde sub duna de pene, dupã ce
aventura cu lupii din pãdure se terminã cu bine; în plus
minciuna pe care o serveºte bunicii prinde ºi ea. Urmeazã
în caiet o poezioarã de dragoste, care se sfârºeºte brusc,
dupã vreo douã-trei mâzgãlituri, intitulatã chiar „Iubire”:
„Ce e iubirea?/ Am întrebat/ E între o fatã ºi un bãiat/
Iubirea este/Dragostea de mamã/ ªi între oameni, toþi
de-o seamã. Ea este un sentiment plãcut”. Iar pe ultima
paginã a caietului, care era unul cu pãtrãþele, niºte socoteli,
o problemã din manualul de aritmeticã, probabil:

5000 kg ceapã.
5000 * 6  = 30 000 kg grâu.
30 000 * 2 = 60 000 kg porumb.
5 000 + 30 000 + 60 000 = 95 000 kg sfeclã.
Total 5 000 + 30 000+ 60 000 + 95 000 = 190 000 Kg.
(Iatã – pe o foaie volantã introdusã-tre file - un frag-

ment dintr-o autocaracterizare, la intrarea în UTC:)
... „Strãbunicul îmi fu pãdurar în Imperiul Chezaro-

Crãiesc ºi, cu ale sale douã clase primare - una în
româneºte ºi una în ungureºte - se producea în scris
mult mai estetic ca subsemnatul, caligrafic de-a drepãtul;
caligrafic-ornamental. Suficientã pregãtire pentru a fi un
bun funcþionar al statului în acele vremuri. Iar pe lângã
condici, registre cu evidenþa arboretului tânãr, þinea ºi o
cronicã de familie, un jurnal intim, însemnãri ºi memorii.
Plus poezioare religioase în rimã împerecheatã ºi-
mbrãþiºatã.

Bunicul meu a lucrat ca manipulant la o exploatare
forestierã. Scria ºi el, ordonat ºi metodic, registre ºi bonuri
de casã, cu vânzãri de arbori, împãduriri ºi despãduriri.
Printre care mai rãtãcea câte un vers, în rimã sau alb,
alb precum coaja mesteacãnului ºi imacularea codrilor
carpatini.

Iar tata mi-a stat - cum era de-aºteptat - încã ºi mai
aproape - mie ºi muzei… În calitatea lui de brigadier silvic,
a bãtut cu piciorul pãduri întregi, poeni ºi parchete, cale
de multe leghe. Fiecare pas pe care-l fãcea pe cãrãri
înalte era consemnat, inventariat, fiindcã (s-o spunem
curat!), tata a întocmit, nu doar inventare de arbori, ci
arborele genealogic complet al familiei, de prin 1700 pânã
în zilele noastre… A fãcut monografia comunei, în
colaborare cu învãþãtorul - un învãþãtor emerit, veteran
de rãzboi - a scris tratate întregi despre boli ºi dãunãtãri
ai pãdurii, iar eu…

În loc de spumã ºi cremã, eu rãmasei cu drojdia de
pe fund… Eu am ajuns, în acelaºi domeniu, inginer. Aºa
e- n viaþã: felcerul îºi face copilul medic, tablagiul îl trimite
la ºcoala de ofiþeri… Diaconul - preot, grefierul - judecãtor,
miliþianul - poliþist…”

.........................................................................................................................................

Dupã coºmarul acesta trãit pe viu, al pãdurii – coºmar
care trebuia sã fie o relaxare! - mã trezesc deodatã lângã
împrejmuirea unei antene GSM. Gard de sârmã împletitã,
cu partea de sus ghimpatã ºi întoarsã puþin spre exterior,
spre a nu putea fi escaladat; cabinã metalicã gri conþinând
desigur aparatura – ºi toatã tevatura – cablajul care intrã
în ea, vreo patru-cinci cabluri groase, paralele, care iasã
neprevãzut dintr-un ºanþ, dupã ce strãbãtuserã un traseu
subteran. „Lighenele” suspendate pe arborele metalic, la
diferite altitudini, scara metalicã ataºatã, pe care se
realizeazã accesul la ele în caz de nevoie, pentru
depanare. ª.c.l. (nu mã pricep defel s-o descriu mai bine.
Dar de asta m-am prins: e o antenã pentru extinderea
acoperirii unei reþele de telefonie mobilã). La liziera pãdurii.
La liziera secolului XX. Peste deal se zãreºte secolul
XXI, iar eu am pierdut drumul cãtre canton, cãtre pepiniera
unde mã aºteaptã moº tãgârþã ºi crãiasa pãdurãreasa.
Cãtre secolul meu, ºi începe sã încolþeascã teama.

prozã



112 SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

prozã

RÂIA CÃPREASCÃ LA HOMO SAPIENS

Dumitru HurubãDumitru HurubãDumitru HurubãDumitru HurubãDumitru Hurubã*

* Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Dumitru Hurubã
este un scriitor de marcã din judeþul Hunedoara. Nãscut în 1944, în
comuna Subcetate-Mureº, jud. Harghita, dupã periplul educaþional în
zonã, în 1970 se stabileºte la Deva (iar în prezent, îºi „cultivã grãdina”,
voltairian, la Simeria). A debutat literar în 1977, în revista „Vatra”,
editorial în 1986, dupã moda timpului, în volumul colectiv „Debut
’86” apoi, individual, în 1994, cu volumul Iubita mea, e ora indexãrii
– culegere de versuri parodice, satirice þi umoristice, à la Topârceanu.
Are la activ colaborãri intense la revistele importante din toatã þara,
dupã principiul „sã ne cunoaºtem patria” – Tg-Mureº, Bacãu, Sibiu,
Timiºoara, Oradea, Bucureºti, Cluj, Miercurea Ciuc, Deva, Hunedoara,
Focºani, Lugoj, trecând vãmile ºi peste graniþe (la revista „Asymetria”
din Franþa, „Observatorul” din Canada...). Revistele l-au tentat atât de
serios, încât semneazã condica ºi ca fondator de revistã ºi redactor
ºef (la revista „Opinii culturale” din Deva), ori susþinãtor de rubrici (la
ziarul „Cuvântul liber” din Deva – rubricã permanentã de criticã
literarã, 1996-2004, la „România literarã” – Cronica TV – rubricã
sãptãmânalã, 2003-2006). De la început a cochetat cu proza umoristicã,
ºi se pare cã premiile luate la diverse festivaluri, concursuri, i-au
hotãrât direcþia de excelenþã a prozei sale. În 1995 achiziþioneazã
premiul „Cea mai bunã carte de umor a anului” pentru volumul de
prozã scurtã satirico-umoristicã Rezervaþia de zãpãciþi, în cadrul
Festivalului de umor „Ion Cãnãvoiu”, Tg.-Jiu, 1995 (preºedintele

juriului: Radu Beligan). În DGLR – Dicþionarul General al Literaturii
Române, 2005, se apreciazã volumele sale pentru „instinct sigur al
situaþiilor comice ºi predilecþia pentru observaþia moralã în registru
ironic ºi sentimental”, cu o prozã în care „dialogurile vii, percutante,
aglutineazã deformãri uneori funambuleºti ale vorbirii de zi cu zi, ori
cliºee din cea mai strictã actualitate”.  De la debut, au urmat peste 15
cãrþi, publicate cu acribie ºi umor, ultima carte de autor fiind Amanþii
gaiþelor cu cap de struþ: roman, Editura Eubeea, Timiºoara, 2007.
Popularitatea ºi accesibilitatea prozei sale se datoreazã faptului cã nu
problematizeazã grav, elitist, ci mizeazã pe comicul de limbaj ºi de
situaþie, pe omul obiºnuit din realitatea cotidianã – ca personaj comun
ºi astfel, pe racordarea incitantã la realitatea atât de polimorfã. Situaþii
la prima vedere banale, devin surprinzãtor flash-uri relevante,
contorsionate comic, amplificate grotesc–burlesc, printr-un fin comic
de limbaj – calambururi, asociaþii culturale deformate ºi deformante,
dialoguri sprinþare, pline de nerv .E o prestidigitaþie lingvisticã ºi de
situaþionãri comice, într-o declanºare, una din alta, ca-ntr-un joc de
domino... E drept cã ironia sa nu e causticã, dur-cinicã, ci e fãrã
agresivitate-acidã ori brutalã, e o ironie blândã, ca de gazeta de perete,
tangenþialã cu una viguroasã, rãzboinicã, de pamflet. Este de fapt o
discreþie ardeleneascã, ca a unui fel de „cârcotaº” pe cont propriu,
sigur cã prin procedeul „picãtura chinezeascã” va obþine efectul
„ridendo castigat mores”. (Maria NiþuMaria NiþuMaria NiþuMaria NiþuMaria Niþu)

Aºteptam sã vinã în control inopinat un personaj de
la Bucureºti, iar noi, intelectualii cu facultãþi ai serviciului
„Pripoare ºi Crânguri”, aveam obligaþia sã-l primim
corespunzãtor ºi sã-i asigurãm toate condiþiile, inclusiv
cele erotice.

– Parfirica unde-i ? ne-a întrebat ºeful serviciului.
Toþi cei ºapte subalterni am ridicat cu responsabilitate

ºi conºtiincioºi din umeri, doar purtãtorul nostru de cuvânt,
Inocenþiu, recent externat de la psihiatrie pe baza unei
declaraþii de garanþie moralã plus o mie de USD la cursul
zilei, a rãspuns cu siguranþã, seninãtate ºi întrebãtor:

– Apãi, nu-i dusã cu Fu…?
– Cu ce ?! a chiþãit întrebarea colega de la „Flora

alpinã”.
Mã, ce invidioasã!
Cine sã-i fi rãspuns ? Noi, colegii ei cu facultãþi? Sã

fim sobri!
– ‘Tu-i apraºteú mã-sii! a înjurat ºeful scoþându-ne

din încurcãturã. Acu’ ce facem ?
O înjurãturã coroboratã cu o întrebare, amândouã

perfect legitime, fiindcã fata asta era plecatã cu Fureanu
de la „aprovizionare” ori de câte ori aveai nevoie de ea.

– S-a dus sã facã rost de puieþi pentru zona…, a vrut
sã continue explicaþia Inocenþiu.

Dar s-a oprit, fiindcã uitase cum îi spunea zonei ce
urma sã fie reîmpãduritã cu puieþi de brad, aºa cã, în

calitate de buni colegi,  i-am sãrit în ajutor ºoptindu-i:
– Zoster, domnu’ coleg, zona Zoster…
– Zona Zoster! a repetat el triumfãtor ºi fericit.
Ideea de reîmpãdurire a zonei  în cauzã l-a ºocat atât

de puternic pe ºeful serviciului nostru aflat în pragul
pensionãrii, încât s-a sprijinit de raftul cu cãrþi de
specialitate ºi a mai apucat sã-l întrebe pe domnul
preºedinte al asociaþiei care tocmai intra pe uºã:

– Credeþi cã fac infarct?
Speranþã deºartã: infarctul l-a ocolit, lãsându-l sã cadã

cu raft cu tot peste þurloaiele preºedintelui care, dupã ce
a icnit scurt, a scos un rãget ce ne-a amintit încã o datã
cã originea omului are de-a face cu divinitatea, în egalã
mãsurã cât cu darwiniana maimuþã. Chestiunea nu e nouã,
cum s-ar putea crede, deoarece aceastã problemã a fost
studiatã ºi aprofundatã de un grup de cercetãtori americani
ºi sintetizatã într-o comunicare ºtiinþificã a unui transfug
român stabilit în Lunca Amazonului. Sintagma „cercetãtori
americani” ºi nu indieni, chinezi, englezi sau francezi
(niciodatã ruºi!), se subliniazã de fiecare datã, fiindcã
are un impact puternic ºi pozitiv atât asupra aderãrii
noastre la NATO cât ºi asupra pãrerii baronesei Emma
Nicholson despre instituþionalizarea copiilor orfani,
vagabonzi, abandonaþi etc. din România. Fiindcã, zice
prietenul meu Ravy, dacã ceva nu e american, înseamnã
cã e rus, iar dacã e aºa, atunci multiplul criteriilor de
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aderare la instituþiile respective se situeazã între cifra 7
ºi infinit.

Se menþioneazã în respectiva lucrare cã, în vremea
Genezei (Facerii), Domnul a domiciliat undeva prin junglele
australiene ºi, la un moment dat, în preziua a ºaptea,
când tocmai gãsise argilã corespunzãtoare pentru o vietate
bipedã, l-a supãrat o maimuþã care se tot pocnea cu o
nucã de cocos în cap ºi se scãrpina între coastele a
ºasea ºi a ºaptea.

– Ce ai, animalo ? a întrebat-o Domnul.
– Râie cãpreascã, rãspuns ea rânjind veselã.
Voioºia ei tare l-a mâniat pe Creator, care i-a zis:
– Pentru necuviincioºenia ta, te sancþionez cu

naºterea unui fiu care se va chema Adam, iar tu vei purta
de-a pururi cu tine o parte a pãcatului originar…

În necunoºtinþã de cauzã, maimuþa s-a scãrpinat pe
buric ºi a continuat sã rânjeascã pânã când, devenind
mamã, i-a înþepenit rânjetul pe buze, descoperind cã
mintea progeniturii sale era presãratã doar ici-colo cu
materie cenuºie, ceea ce nici mãcar nu-i asigura
stabilitatea prin copaci, compromiþând întreaga faunã
pãmânteanã. Tânãra mamã, altfel având cel puþin 173
de ani conform testelor cu carbon – supusã unei cãderi
psihice ºi de pe craca unde rânjea dupã tradiþie – a trecut
la o sectã sinucigaºã ºi, împreunã cu tot neamul sãu,
s-a surghiunit pe o insulã, autodistrugându-se prin
folosirea a douã focoase de trãznet împrumutate de la
Sfântul Ilie Testviteanul. La acest adevãr crunt dar fun-
damental s-a ajuns în urma unor cercetãri ºtiinþifico-
religioase care au dat peste cap toate variantele,
prezumþiile ºi, mai mult, ideea cã orginea omului s-ar
afla undeva prin zona edenicã. Aiurealã! Dimpotrivã, aºa-
zisa creaturã, aducând – zice-se – cu chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu – ipotezã deloc plãcutã
Domnului în ultimii vreo treizeci de ani – nu este altceva
decât produsul unei hibridãri, unde nici mãcar nu au fost
respectate cele mai elementare reguli de dozare a
materialelor folosite ºi cã tocmai din aceastã cauzã… În
concluzie ºi drept urmare a acestei ambiguitãþi, Adam ºi
urmaºii sãi, inclusiv cei din zona mioritico-ponticã, iar
mai apoi ºi danubiano-carpatinã, continuã ºi azi sã-ºi caute
originea. ªi prin cer, din care motiv unii par cãzuþi din
Lunã, dar mai mult de prin copaci, aceºtia având semne
clare de cãzuþi în cap…

Lãsând la o parte aceste mici alunecãri în detalii
oarecum ipotetice, cert este, însã, cã noi, în calitate de
intelectuali rasaþi, ºtim sã ieºim din orice încurcãturã,
mai ales cã avem experienþã în domeniu… Cu deosebire
de când s-a angajat la noi ca ºefã a Compartimentului
“Imaºuri” Parfirica Vidraru, iar controalele inopinate au
început sã curgã gârlã. Stabilisem chiar un consemn:
cineva din minister dãdea telefon ºi întreba:

– Halo! Doamna Vidraru mai lucreazã la dumnea-
voastrã?, fin’cã domnul inspector general vrea sã vinã
într-un control inopinat…

ªeful o chema la el în birou ºi-i zicea:
– Parfirica dragã, vezi cã vine cineva din minister, sã

te comporþi.
Iar ea se comporta, astfel cã mai toþi inspectorii plecau

de la noi mulþumiþi din majoritatea punctelor de vedere.

Deja era în circulaþie o legendã conform cãreia puterea
mâinii Parfiricãi depãºea cu mult pe aceea a unei pastile
Viagra dizolvatã în suc de þelinã. De aceea, unii inspectori
boºorogi, cãrora li se vedea cimitirul prin urechi, dupã
efectuarea unui control inopinat la Asociaþia noastrã
deveneau de-o virilitate devastatoare odatã întorºi pe la
casele lor. Consoartele acestora  nu mai fãceau faþã
cerinþelor, ajungându-se la scandaluri, bãtutul cu sucitorul,
scoaterea ochilor ºi, în final, divorþuri care au zguduit din
temelii moralitatea forului nostru tutelar. Astfel stând
lucrurile, într-una din zile, ºeful serviciului ne-a convocat
la o operativã unde ne-a explicat pe larg ºi convingãtor
ce ar însemna pentru Asociaþie  din punct de vedere
financiar deschiderea unei baze de tratament în domeniul
îmbunãtãþirii sau chiar refacerii în proporþie de sutã la
sutã a virilitãþii. Evident, Parfirica urmând sã fie numitã
în funcþia de ºefã de specialitate a noii clinici…

Ideea ni s-a pãrut extraordinarã, gândindu-ne fiecare
– dupã cum am aflat mai târziu ºi dupã cum, logic, îl
duce mintea pe orice român patriot ºi deºtept – cã,
datoritã acestei ºanse, asociaþia va deveni rentabilã ºi
chiar prosperã, iar noi ne vom plimba prin codri însoþiþi
de mândre pãdurence ºi triluri de privighetori. Ba într-un
moment de inconºtienþã totalã ºi de exuberanþã, careva
a ºi zis:

– Ne declarãm zonã defavorizatã, ciupim niºte fonduri
de la PHARE ºi oameni ne-am fãcut…

– Stãm toatã ziua prin poieni cu buricu’ la soare, a
completat repede colegul Inocenþiu.

– Nu!, s-a enervat ºeful. Nu va sta nimeni cu nimic la
soare, ci ne vom reconversiona…

– Reconversioni, l-a corectat Sãndescu, colegul care
totdeauna o fãcea pe deºteptul, pentru cã fãcuse doi ani
de filologie la fãrã frecvenþã rãmânând apoi repetent din
cauza conjugãrii verbului „a fi” la perfectul simplu „eu aº
fi fost”.

Decanul facultãþii i-a mulþumit ºi i-a strâns mâna
îndelung, propunându-i sã scrie un manual alternativ de
gramaticã, ceea ce colegul nostru a ºi înfãptuit împreunã
cu un colectiv de frustraþi ºi marginalizaþi.  La vremea
respectivã opera a fost apreciatã de occidentali ca fiind
încã o palmã datã materialismului dialectic, imperialis-
mului sovietic ºi dictaturii ceauºiste, autorilor decernân-
du-li-se premiul „Râsul curcilor maro”, variantã autohtonã
pentru învãþãmânt ºi educaþie a „Ursului de Aur” acordat
în cadrul Festivalului cinematografic de la Berlin.

– Bine, dragã, mersi!, i-a mulþumit ºeful lui Sãndescu.
– N-aveþi pentru ce, a rãspuns cu eleganþã ºi responsa-

bilitate importanþã colegul nostru.
Într-adevãr, am gândit noi, inclusiv Inocenþiu: nu avea

pentru ce…
Discuþiile au continuat pânã când a intrat pe uºã un

tip cu pãlãriuþã oºeneascã zicând:
– Hai noroc, fraþi ardeleni!
Un salut mirosind a mare intimitate care, însã, nu l-a

impresionat pe colegul Berbecaru, un harghitean dintr-o
bucatã ºi bun cunoscãtor al creaþiei poetice alecsandriene
din care recita la Bufetul „Pufoaica Ruptã”, unde ne permi-
team ºi noi câte o bere în calitate de funcþionari publici
intelectuali. Harghiteanul se urca în picioare pe tãblia de
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metal a mesei, singurul material care rezista preþ de-o
lunã înverºunaþilor clienþi, ºi începea:

Plecat-am ºapte din bufet,
Cu Inocenþu’ zece,
Dar nici la unu’ nu era
În piept inima rece;

Zburdam pe trotuar uºor
Ca bacii sus pe munte…
ªi-aveam ºi halbe la picior,
ªi-aveam ºi halbe-n frunte!

…Cu musafirul a terminat-o rapid retezându-i-o:
–ªtii ce, bade ? Dacã tot ai intrat aici când noi suntem

în ºedinþã de producþie, fã-te cã nu ne cunoºti ºi închide
uºa pe dinafarã…

Avea dreptate, ce mai! L-am aplaudat pânã când am
observat cã ºeful dãdea mãrunt din buze ceea ce însemna
cã dorea sã ne spunã ceva…

– Domnilor! A reuºit el sã urle într-un târziu. Liniºte!
Li-niº-te! Sã vi-l prezint pe domnul inspector Pãºcuþ…

Dacã ar fi trãznit în în mijlocul nostru ne-am fi revenit
mai repede, pe când aºa… Cea mai mare parte dintre noi
nu ºi-a revenit pânã dupã vreo trei sãptãmâni când,
numãrând banii de avans am constatat cã fuseserãm
penalizaþi cu zece la sutã.

Dar, cu toatã pãrerea de rãu, sosise momentul sã o
sacrificãm pe Parfirica pe altarul inopinãrilor,  deoarece,
prioritarã era onoarea Serviciului ºi nu a salariaþilor. Pentru
cã, dupã calculele unei colege economiste, din punctul
de vedere al conducerii serviciului, onoarea salariaþilor
valora, cu unele mici excepþii, un ban ºi jumãtate. Iar
cea a Parfiricãi nici nu a fost evaluatã vreodatã, cu toate
cã, într-o discuþie cu preºedintele ea l-a întrebat în plinã
ºedinþã:

– Îmi indexaþi salariul sau vã spun soþiei cã mi-aþi
bãgat în repetate rânduri mâna sub fustã ?

Atunci am vãzut pentru prima datã în viaþa noastrã
cum putea sã arate un om pe faþa cãruia se perindau
culorile spectrului solar. ªefa “Imaºuri”-lor ºi-a dat seama,
cã nu era proastã, ºi a continuat:

– Domnule preºedinte, eu nu vreau sã forþez nota,
dar am salariul cam nepotrivit dupã cât fac eu pentru
asociaþie…

– Iar începi ? a întrebat-o ºeful cu mare calm în voce.
Eºti mai rãu decât un stigmat pe capul nostru…

Parfirica, însã, care îºi fãcuse rost de culturã generalã
din niºte manuale alternative, a replicat prompt:

– În primul rând cã nu ºtiu ce e aia stigmat, iar în
ultimul rând, îmi pasã fix în gârlici de funcþia asta amãrâtã.

În parantezã fie spus, nici pânã azi specialiºtii
Asociaþiei n-au reuºit sã tãlmãceascã în vreun dialect la
ce anume s-a gândit colega noastrã când a pronunþat
cuvântul „gârlici”…Explicaþia din DEX nu i-a mulþumit,
doar Sãndescu, profitând de onomastica unui membru
din Consiliul nostru Superior, ºi aflându-se într-un mo-
ment de dezmãþ bahic, a încercat sã lãmureascã lucrurile
lãsându-l pe vicepreºedintele Forului înþepenit pe scaun
timp de trei minute:

– Adicã doamna colegã Parfirica a vrut sã spunã cã o
doare fix acolo unde se terminã ºira spinãrii ºi nu începe

gâtul, dacã-mi daþi voie sã mã esprim eufemistic ºi sã
mã scuze domnul vice…

Oricât de ebrietaþi eram cu toþii, tot am reuºit sã
pãstrãm câteva momente de reculegere. Singurã prietena
lui Inocenþiu continua sã execute un dans bizar, sãrind ºi
lãsându-se apoi pe vine într-un ritm care ne-a fãcut sã
înþelegem internarea colegului nostru la psihiatrie. Bine
cã scãpase doar cu atât… Acest adevãr crud nu l-a oprit,
însã, pe Berbecaru sã remarce în ziua urmãtoare, ca
între colegi:

– Domnilor, aþi vãzut-o pe domniºoara… Scuzaþi,
domnu’ Ionocenþ, (i-a stâlcit el numele), cum o cheamã
pe prietena dumneavoastrã?

– Du-te-n…, a rãspuns Inocenþiu nervos.
– Reluãm, a continuat Berbecaru impasibil, aþi vãzut

dansul executat de prietena domnului coleg ?
– Da, ºi ? Care-i problema?, am ridicat toþi din umeri.
– Acest dans, dragii mei, este exprimarea în româneºte

a manifestãrilor vacii nebune ºi este cunoscutã la noi
sub denumirea de dans popular pentru caprã ºi compact
disc în do major…

Aceastã întâmplare þine însã de trecutul îndepãrtat,
iar pe noi ne oripila în momentele respective prezenþa
acelui personaj-inspector intrat peste noi în plinã ºedinþã
operativã. Pânã la urmã l-am privit mai cu îngãduinþã, i-
am mai acordat vreo câteva circumstanþe, apoi, careva
dintre noi a trecut la scenariul pe care îl ºtiam atât de
bine…

– Domnilor colegi, în cadrul colectivului nostru se aflã
în vizitã domnul inspector Pãºcãu…

– De fapt, dragilor, mã aflu aici cu ocazia unui control
inopinat.

– Dumnzeule!, a tresãrit un coleg îngãlbenindu-se,
Parfirica ºtie? A anunþat-o cineva ?

– Cine e persoana? s-a interesat inspectorul.
– Doamna colegã este…, a început explicaþia

Inocenþiu.
ªi s-a oprit.
– Viagra româneascã, i-a ºoptit repede Berbecaru.
– Via-gra-ro-mâ-neas-cã, a silabisit repede Inocenþiu.
Berbecaru s-a bazat pe faptul, logic de altfel, cã

inspectorul fiind bãtrân ºi încheiat greºit hainã, ar fi trebuit
sã fie ºi surd.

Nu era, iar cuvintele acestuia ni s-au pãrut ghilotine
când a zis:

–Dragilor, daþi-mi situaþia defriºãrilor pe ultimii ºapte
ani.

Din fericire, tocmai în acea clipã a apãrut în cadrul
uºii Parfirica, ducând în braþe maimuþica sa, o vietate
de-o inteligenþã exasperantã pentru noi, de la care am
învãþat multe figuri comportamentale rãtãcite în uitare
de-a lungul generaþiilor.

…Cu fustiþa sa, reprezentativã pentru bugetul de
austeritate al guvernului ºi pipernicitul nostru PIB, Parfirica
ar fi trezit la viaþã pânã ºi niºte hormoni atrofiaþi, darmite
pe cei ai unui inspector de la For care oriºicâtuºi…
Trecând printre privirile noastre de coioþi hãmesiþi,
sechestraþi pentru experienþe pavloviene, Parfirica s-a
dus direct la inspector ºi i-a zis:

– Servus, Gino! Ce faci, bãi, p-aci?

prozã
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Noi, în frunte cu ºeful serviciului, am trãit clar starea
de prostraþie, amuþind pentru câteva momente. Singur
Inocenþiu a rezistat cu bine ºocului. Fenomenul se
petrecea în timp ce maimuþica Parfiricãi, profitând de
situaþie, trecea de la unul la altul ºi ne scuipa abundent
pe pantofi, fãcându-ne sã o invidiem, având în vedere
cã, de uimire, noi nici salivã în gurã nu mai aveam…

Pânã una-alta, Parfirica l-a îmbrãþiºat îndelung pe in-
spector, iar ºeful nostru – pentru prima datã de când fusese
promovat în respectiva funcþie – ne-a fãcut complice cu
ochiul, pentru ca noi, prostimea, sã pricepem cã lucrurile
o apucaserã pe un fãgaº corespunzãtor. Semn pe care
noi, ca intelectuali bugetari, l-am interpretat aºa cum ne-
a dus mintea, adicã era timpul sã se mai lase la vatrã
boºorogul naibii, fiindcã, logic ºi moral, toþi subalternii
domniei sale consideram cã îndeplinim condiþiile sã fim
promovaþi. Doamne-ajutã sã nu se lase cu lupte de
stradã…

– Ce sã fac, dragã?, i-a rãspuns într-un târziu inspec-
torul reuºind sã ia o poziþie strategicã. Sunt într-o inopinare
la voi…

Auzi-l, mã!, am gândit fiecare. ªi o spune aºa, ca un
fel de salut drujbist. Ei, da’ ºi când o vedea registrele
noastre cu situaþia defriºãrilor… Speranþa noastrã sincerã
era cã poate îl ajuta Domnul sã facã mãcar preinfarct.

– Aha!, a exclamat Parfirica. Înseamnã cã vrei o
cafea, nu?

– Da, dragã: una scurtã ºi tare nu refuz…
– Nici eu, s-a prelins ea pe lângã inspector, doar cã

prefer sã fie ºi un pic mai lunguþã…Unde avem cafeaua,
domnilor colegi? ne-a întrebat.

Ne-am repezit în acelaºi timp cu toþii, aºa cã primul
rezultat a fost cã unul dintre noi a cãlcat pe maimuþicã,
vietate care a scos un þipãt, exprimând atâta revoltã ºi
durere cã am simþit fiecare câte un junghi în zona inimii
ºi ne-am cutremurat la gândul cã poate era vorba chiar
de-un semen al nostru în devenire. Berbecaru a ºi strigat
fals-speriat:

– Care calci, domnule, strãmoaºa în picioare?
Evident, cã nimeni nu a recunoscut, dar ne-a liniºtit

inspectorul cu fireascã ºi superioarã înþelepciune:
– Nu vã faceþi probleme, domnilor colegi: specia de

maimuþã din care a fost creatã fiinþa umanã nu mai existã,
deci nu trebuie sã aveþi remuºcãri…

Am oftat uºuraþi: deci ãsta era motivul pentru care
lumea nu trebuie sã se mai mire de ce nu se mai fabricã
în zilele noastre oameni din maimuþã ºi s-a trecut la
clonãri.

…Apoi ºi în consecinþã, trebuie menþionat, fãrã cel
mai mic dubiu, motivul pentru care la prima clonare s-a
folosit o oaie. Explicaþia ne-a dat-o la „Pufoaica ruptã”
colegul Berbecaru:

– Fin’cã, domnilor colegi, între specialiºtii englezi se
afla ºi un român care a tradus în zã new ºekspireºen
limbuage      propoziþia mioritico-epiteticã 2Bã, eºti prost
ca o oaie”, iar englezii au exclamat biblic ºi fericiþi parafra-
za „Ecce ovina!” trecând imediat la clonarea propriu-zisã
în vreme ce fredonau în cor celebra melodie „Hello, Dolly”.
Aceasta ºi explicã numele de „Dolly” al proaspetei ºi
fericitei clonate…

Am reprodus spusele domnului coleg Berbecaru,
pentru a demonstra lumii întregi nivelul capacitãþii de
percepere ºi analizã al colectivului nostru de intelectuali…

Revenind la strãmoaºa maimuþã, aceasta, dupã ce a
fãcut o crizã de nervi, fiindcã se pomenise cu un
asemenea urmaº inopinat, a abandonat progenitura-
maimuþel pe malul Nilului, unde crocodilii se aflau într-o
austeritate deplinã, din care s-au inspirat mai târziu unele
popoare sud-est europene. Colectivitatea de crocodili, deºi
leºinatã de foame, a studiat „inopinantul” vizitator cu
atenþie, apoi administratorul general al tribului – pe atunci
respectivele vieþuitoare trãiau organizate în comunitãþi
tribale nonguvernamentale ºi nonprofit, care se hrãneau
cu copii de maimuþã abandonaþi, fiindcã parlamentul lor
nu întrunea deloc cvorumul pentru a vota legea adopþiei,
deºi puterile în statul crocodilesc se despãrþiserã cu mult
mai înainte – a decretat:

–Nu-l mâncãm, domnilor colegi! Vã spun eu cã aici
se ascunde o capcanã…Ia cãutaþi-l la dinþi ºi prin urechi
sã nu aibã ceva microfonaºe…

– Ho, ho, ho! a râs un crocodil cu gura pânã dincolo
de urechi. Microfonaºe?! Ce-s alea, stãpâne?

Sã mai reþinem amãnuntul cã, pe atunci, minunatele
vieþuitoare – cum le alintã Terry ºi Steve de la „Animal
Planet” – comunicau prin cuvinte articulate, deoarece
fiecãrui trib îi fuseserã repartizate 3-4 DEX-uri spre
deosebire de zilele noastre când DEX-ul este considerat,
pe bunã dreptate, un instrument vetust în comparaþie cu
apariþia fulgerãtoare a neologismelor anglo-postdecem-
briste. Astfel, un inspector venit tot în control inopinat,
ne-a surprins cu un dicþionar român-român pe birou ºi era
s-o dãm de dracu’, fiindcã ne-a întrebat ameninþãtor:

–Ce-i cu relicva asta? În loc sã vã vedeþi, domnilor,
de treabã, citiþi cãrþi? Dumneavoastrã ºtiþi câþi ºomeri
aºteaptã sã vã ia locul?

Nu ºtiam, dar le simþeam respiraþia fierbinte în ceafã…
– Sau doriþi cumva sã vã disponibilizãm?
– Daaaa! Am strigat într-un glas gândindu-ne cã un

cunoscut de-al nostru de la o „Electrica” fiind disponibilizat
încasase o sutã ºi ceva de milioane de lei.

Însã aceasta e o altã poveste, vizavi de care bunul
simþ ºi respectul cuvenit ne obligã s-o spunem verde ºi
româneºte: no comment! Sau, cel mult: ioi Iºtenem – ca
sã nu ne dedãm la discriminãri etnico-tactice sau po-
litico-administrative, cum am fi acuzaþi ºi, mai ales, ca
sã nu stricãm de tot relaþia Celui-de-Sus cu Cei-mai-de-
jos.

Aºadar, prezenþa inspectorului devenise o realitate.
Parfirica, Ioana d’Arc a noastrã, începuse lupta cu stihia
inopinatã, oferindu-i cu generozitate produsele-i provin-
cial-erotice. Ce-i drept, arãta superb ºi ori de câte ori
priveam la ea gãseam explicabilã gelozia care înnegura
mentalul soþiilor noastre, încât fiecare dintre noi auzea
sãptãmânal îndemnul:

– Du-te sã-þi dea curva de mâncare!
Dacã ar fi ºtiut ele cât de cu drag le-am fi respectat

trimiterea! Însã riscul era mult prea mare… O singurã
datã s-a întâmplat ca Berbecaru, încãrcat de puterea a
trei coniacuri „Malaxa”, s-o aprobe pe nevastã-sa, o falnicã
urmaºã a lui Avram Iancu, replicându-i:

prozã



116 SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

– Bine, dragã, mã duc, da’ sã nu avem vorbe…
Vorbe nu prea au fost, în schimb a ieºit o bãtãlie între

cele douã femei, care a spulberat liniºtea cartierului pentru
o noapte întreagã. Colegul Berbecaru a locuit trei zile la
garã în sala de aºteptare clasa doi (cum scria pe un sfert
de coalã ministerialã), fapta costându-l douã cozi de
mãturã încasate peste ºale de la femeia de serviciu,
fiindcã murdãrise o banchetã pe care dormea duhnind a
alcool. Ceremonialul a fost însoþit de o binemeritatã
rãbufnire a femeii:

– Bãga-l-ar Iuda-n voi de vinars! Cã nu vã mai saturã
Satana…

Cu eforturi supraomeneºti, Berbecaru ºi-a scos
legitimaþia ºi i-a zis:

– Sãru-mâna, doamnã, sunt funcþionar public, uite-
aici…

Femeia, care era cam analfabetã ºi nici nu prea auzea
bine, a reþinut doar cuvântul „public” drept care a reacþionat
în logica ei:

– Adicã aici-i Viceu public? Noa, nu-i  nici un bai…
S-a dus la poliþia gãrii, iar poliþistul, dupã ce l-a amendat

cu o sutã de mii pentru jignirea personalului SNCFR, l-a
întrebat:

– Domiciliaþi în municipiu?
În schimb, Parfirica, printr-un concurs ciudat de

împrejurãri, a plecat pentru trei sãptãmâni în Antalia, via
Istanbul, de unde s-a ales cu o bronzare puternicã, douã
lãnþiºoare de aur ºi trei sãptãmâni de internare la dermato-
venerice la întoarcerea în urbea natalã. Important este
cã a rãmas aceeaºi femeie frumoasã, inteligentã ºi o
colegã formidabilã, calitãþi care au salvat-o de la trei (sau
patru?) disponibilizãri succesive. În orice caz, noi toþi
suntem curioºi sã vedem ce se va întâmpla când va
veni investitorul strãin pentru a prelua conducerea firmei
noastre, deºi, dupã toate probabilitãþile – cel puþin varianta
aceasta este cea mai sigurã – investitorul vine din Turcia.
Or, cu locuitorii acestei þãri vecine ºi prietene, Parfirica
se aflã în cela mai afectuoase relaþii de prietenie ºi
colaborare. O, dar Berbecaru al nostru zice:

– Mã, fraþilor, sã fiu al dra…, scuzaþi, dacã inspectorul
ãsta nu e de etnie turcã!…

L-am privit ºi noi pe „inopinant” mai cu luare aminte ºi
concluzia a fost una singurã: numai Parfirica mai era în
stare sã salveze situaþia ºi onoarea noastrã de funcþionari
publici… Din pãcate, ºi spre spaima noastrã, trimisul
domnilor de la For a pus o întrebare care ne-a lãsat fãrã
pulsuri:

– Cine dintre dumevostã vine sã mã conducã la ho-
tel?

Era o dupã-amiazã splendidã, cum de multã vreme
nu mai fusese în municipiul nostru considerat cu mândrie
patrioticã rudã prin alianþã cu capitala britanicã. Respectiv:
ceaþã la ei, pâclã la noi – diferã doar compoziþia pâclei
din punct de vedere chimic… H

22222
O, la ei, O

22222
SO

44444     la noi,
+stronþiu, bioxid de carbon, praf de ciment, de huilã… La
ei gri, umezealã, posomorealã – la noi gri-roz bombon
îmbunãtãþit cu nuanþe gãlbui-roºietice… În aceste condiþii,
la solicitarea „inopinantului”, ne-am oferit vreo patru sã-l
însoþim, gândindu-ne în buna tradiþie daco-bahicã ºi latino-
balcano-slavã cã drumul spre hotel trece prin faþa Terasei
„CALU CU BERE”. Nu e nici o greºealã: aºa scrie pe
firma luminatã a giorno 23 de ore din 24, confecþionatã

de-un individ în stare de veselie bahicã – o orã fiind
rezervatã pentru ca patronul, domnul Miþu, sã strige la
nevastã-sa Antigona:

– Fã, fi-þ-ar mutra-n gherlã sã-þi fie! Iarã-mi fãcuºi o
boacãnã de toatã praºtia. ªapte-ori nouã-i ºaijdoi, tu?

– Da’ cât, mã, Pitagora?
Întreabã ea, aruncând spre el cea mai profundã jignire

de care poate fi în stare.
În concluzie, cine va fi norocosul sã-l conducã pe

inspector la hotel, va avea parte de o bere… Numai cã,
Parfirica înseamnã pentru noi repetarea istoriei, adicã,
unde e ea, pe-acolo nu se trece. Dar, deodatã, aberaþie:

– Dumeatale vii cu mine, îi zice inspectorul lui
Berbecaru care rãmâne fãrã coarde vocale pentru câteva
momente.

– Adicã, de ce eu?
Dar pleacã împreunã cu inspectorul,  însoþit de invidia

noastrã.
Parfirica priveºte încruntatã pe geam, apoi cu un surâs

rânjit ne întreabã:
– Domnilor colegi, vã anunþ cu toatã durerea,

neplãcerea ºi revolta cã domnul coleg Berbecaru va fi
târât într-o mare mârºãvie umanã. Pe acest libidinos in-
spector îl cunosc de pe vremea constantinescianismului
timpuriu când patrona cea mai prosperã firmã de…

– Parfirica dragã, a întrerupt-o ºeful serviciului cu glas
mieros, nu vrei sã scurtezi puþin povestea ?

– De ce nu? s-a mirat ea. O scurtez de tot: fosila asta
de Bucureºti e un homosexual ºi umblã însoþit de doi
badigarzi, aºa cã bietul Berbecaru va avea parte de o
noapte splendidã.

Ne crucim ºi câteva minute nu ºtim ce sã facem,
apoi anunþãm poliþia care, sositã inopinat la hotelul aflat
la doi paºi de noi, îl gãseºte în camerã pe Berbecaru
dezbrãcat ºi palid între cei doi badigarzi… Urmarea a
fost cã Berbecaru, dupã întâmplare, s-a lãsat de fumat,
iar când aude cuvântul hotel începe sã plângã, ºi ajungând
în dreptul vreunui local, trece pe trotuarul celãlalt. Dar
Parfirica, sadicã precum o ºtiam, nu-l iartã, zicând-i ori
de câte ori prinde ocazia:

– Vezi, domnu’ coleg cã ºi homosexualii sunt buni la
ceva ? Nu degeaba a fost abrogat articolul 200. ªtiu ei
occidentalii ce ºtiu… ªi-apoi, dupã cum bine aþi observat,
râia cãpreascã se prinde perfect de homo sapiens – hi,
hi – sã mai râd?

prozã
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teatru

ORA DE CEAI
Scenetã în douã tablouriScenetã în douã tablouriScenetã în douã tablouriScenetã în douã tablouriScenetã în douã tablouri

Cristian VCristian VCristian VCristian VCristian Vechiuechiuechiuechiuechiu*

Personaje: Domnul, Doamna, Tânãrul, Tânãra, Puºtiul

Un domn în faþa unei terase. Domnul îmbrãcat cu frac,
are pe cap o pãlãrie ºi e în aºteptarea cuiva: se plimbã
dintr-o parte în alta a scenei, cu mâinile la spate ºi
câteodatã mai scoate câte un cuvânt în ºoaptã,
oprindu-se imediat, apoi clãtinând din cap a dezaprobare
îºi reia sacadata miºcare.

TTTTTabloul Iabloul Iabloul Iabloul Iabloul I

Domnul: (plimbându-se): -Nu, n-are cum… pe ce motiv,
eh, ce prostie! (se opreºte): Sau poate cã… Neah! Ce
prostie, ce motiv ar avea, la o adicã? ªi  puºtiul acesta
nu mai vine odatã! Zicea cã întârzie un sfert de ceas.
(cautã într-unul din buzunarele de la pantaloni) Nu-s aici,
poate în celãlalt. (cautã ºi în celãlalt buzunar): Nici aici!
(cautã în buzunarul interior al fracului): Ei, drãcie! Nici
aici nu-s! Unde oi fi pus eu þigãrile ãlea? ªi micul nenorocit
care tot întârzie…

În timp ce Domnul continuã sã-ºi caute þigãrile, apare
o Doamnã bine îmbrãcatã, deºi mai mult sobrã decât
elegantã. Are o poºetã pe care o þine în mâna stângã cu
mare grijã. Cam dezorientatã la vederea Domnului care
îºi cautã þigãrile.

Domnul: -Fir-aº! Asta-i! (îºi dã pãlãria ºi scoate din
ea un pachet de þigãri) Evrika!

Doamna: (dezgustatã) –O, ce maniere!
Domnul: (abia atunci observã prezenþa Doamnei):  -

A!!!(între timp ºi-a scos o þigarã ºi a pus pachetul la loc)
Drace! (cautã din nou prin buzunare)

Doamna: (strâmbã din nas): -Mitocan, nemanierat,
afemeiat, poate ºi alcoolic, în timpul liber pe la recpþii ºi
citeºte ce-i la modã.

Domnul: (se face cã n-aude, continuã ºn starea lui de
agitaþie, provocatã de cãutare): -Asta-i! ce chestie
frãþioare. (pocneºte din degete): unde-i dom’le?!

Doamna: (cu dispreþ): -Când e singur se scobeºte în
nas ºi-ºi înjurã colegii de serviciu pentru propriile greºeli…
burlac clar, mai cã aº paria…

* Este absolvent al Colegiul Naþional „Unirea” Focºani,
promoþia 2008. În prezent este student al Facultãþii de Filosofie,
Universitatea Bucureºti: ,,Ora de ceai’’ a fost tradusã în limba
englezã de Luciana Ignat ºi reprezentatã cu succes în cadrul
concursului regional de limba englezã M.A.T.E.-,,Spoken
English”, Iaºi, 2007, de cãtre trupa de teatru a Colegiului
Naþional „Unirea”. Alte piese de teatru ale aceluiaºi: „În faþa
uºii”, „Fata care nu-ºi gãsea niciodatã pantofi”. (multi-premiate)

Domnul: (se opreºte din cãutare, uitându-se fix la
Doamna, zâmbind lung ºi dându-i câteva târcoale): -Par-
don, un foc? Aveþi cumva?

Doamna: (cu silã): N-am.
Domnul: -N-aveþi?! Ei drãcie, aº fi pariat cã fumaþi.
Doamna: -Nu fiþi mitocan!
Domnul: (rotindu-se în jurul ei în continuare): -Sau

poate cã v-aþi lãsat…
Doamna: -Vã rog, nu vorbesc cu necunoscuþii…
Domnul: -Da, sigur! Precis aºa i-aþi zis ºi rãposatului…
Doamna: -Ce mizerie, e absurd! Nu suport aºa ceva!

(se întoarce cu spatele la Domn)
Domnul: (moment de inspiraþie, pocneºte iar din

degete): -Sigur, cum sã nu! (îºi scoate pãlãria ºi din pãlãrie
o brichetã) ªi mucosul acela care nu mai vine.

Doamna: (cu spatele la el): -Sã nu cumva sã aprindeþi!
Domnul: -Pardon, da’ ce „sã aprind”?
Doamna: (îºi pierde din siguranþa tonului): -ªtiþi

dumneavoastrã ce!
Domnul: (se uitã o clipã în jurul sãu, apoi la þigarã ºi

schiþeazã un rânjet): -A, þigara… da, mi se pare chiar
normal, la fel bunãoarã aº fi procedat ºi eu. Exact aºa.

Doamna: -„Normal?” Ce vi se pare „normal”?
Domnul: -Doar nu-i cazul sã vã prefaceþi: pãi e simplu,

dupã ce v-aþi lãsat nu suportaþi nici mãcar faptul ca alþii
sã fumeze, mai ales în preajma dumneavoastrã… E  logic:
vã deranjeazã fumul, vã repugnã fumãtorii.

Doamna: -Terminaþi cu balivernele. Repet, nu vorbesc
cu necunoscuþii!

Domnul: -Ei, asta-i! Liniºtiþi-vã! (deºi cu spatele la el,
Domnul o scruteazã încã odatã; degajat ºi sigur): lucraþi
pesemne la vreo bancã, de-aicia vi se trage. Daþi
informaþii, nu? Se vede, numai lucrând la o bancã puteaþi
ajunge astfel! Cunosc prea bine, pe spinarea proprie, atât
de bine, ce fac bãncile din om. Puteþi sta liniºtitã acum.

Doamna: (bate din picior): -Uf, ce mitocan!
Domnul: -Nu-i nimic. (mototoleºte þigara ºi pune

bricheta la loc în pãlãrie): -Gata!
Doamna: (semiîntoarsã): -ªi ce-aþi rezolvat?
Domnul: -Nimic, sper sã uit cã am þigãri. De fapt, chiar

uitasem, pânã ce mi-a trimis puºtiul acesta biletul ºi am
venit aici. A zis cã vine într-un sfert de ceas.

Doamna: (se întoarce de tot, cu faþa la Domn): -Cine
anume, mã rog?un puºti? Aºteptaþi pe cineva?

Domnul: -Sã deschidã terasa! Am venit pentru cã „m-
au chemat” la ceai.

Doamna: -Cine? Puºtiul?
Domnul: -Nu ºtiu, cred cã mucosul ãla! Dar ce motiv

ar avea, vezi ce prostie, zi ºi tu!
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Doamna: -Nu vã cred! Dumneavoastrã nu beþi ceai!
Domnul: -Nici dumneata nu bei! Crezi cã nu ºtiu? Dar

dacã m-au chemat, am zis sã vin sã beau un ceai.
Doamna: -Ce absurd! Nu vãd rostul. (se întoarce iar)

Domnul se cautã prin buzunare. Între timp pe o parte
intrã Tânãrul, pe alta Tânãra. Domnul pare impasibil.

Domnul: -Ei drãcie, pe unde le-am pus? Mereu uit. ªi
mucosul acela cu ceaiul lui! pãi, ce motiv ar avea?

Tânãrul: (tuºeºte-n sec): -Scuzaþi-mã!
Tânãra: (privind-o pe Doamna): -Lipsã de stil, vãduvã,

pudicã, exfumãtoare, de amorul artei, poate snoabã.
Tânãrul: (ezitant, face doi paºi înainte, cãtre Domn): -

Aveþi un ceas?
Domnul: (abia atunci îl observã): -A!!! (un altfel de „A”

faþã  de cel scos la vederea Doamnei; fãrã chef): -Ceas?
Nu! ( cautã în continuare) Nu cred, dar ce vã pasã? Oricum
vine, trebuie sã vinã, va deschide, doar aºteptãm sã luãm
ceaiul.

Tânãrul: -Aºteptaþi sã deschidã? De cât timp?

Domnul nu-i mai dã atenþie, Doamna nici de cum, iar
tânãra nu se sinchiseºte.

 Tânãrul: (bâþie ticãit din piciorul drept ºi îºi frãmântã
mâinile; cãtre Domn) – Doamna e cu dumneavoastrã?

Domnul: (uitându-se la Doamna, rãspunde cu silã
Tânãrului) –Mofturoasa? Nu, dar curând, se prea poate…

Doamna: (nemiºcatã) -Uf! Ce mizerie, ce absurd!
Tânãra: ( scoate un pachet de þigãri, pe urmã o

brighetã, cãtre Domn) – Fumaþi?
Domnul: (elegant, fãcând teri paºi cãtre Doamna) –A,

nu, nu! Tocmai m-am lãsat.( continuã sã se scotoceascã)
Doamna: (se depãrteazã cu încã trei paºi de Domn ºi

bate indignatã din picior): – Ce mitocan!
Tânãra: (cãtre nimeni) –Ei, asta-i! nu mi se pare nimic

dintr-amundouã.
Tânãrul: (îºi freacã nervos bãrbia) – Cât e dom’le

ceasul? (cãtre Doamna) Cucoanã pentru ce te afli aici?
Pe cine aºtepþi?

Doamna: (cu sictir) –Cicã pentru un ceai, invitaþie de
la un anonim, dar dumneata nu eºti poftit, de regulã nu
bei ceai.

Tânãrul: (isteric) – De unde ºtiþi? De bãut, într-adevãr
nu beau, dar am fost chemat aici ºi pe urmã cine îmi
spune cât e un ceas?

Domnul: - Tinere, aveþi rãbdare, ni se va deschide.
Ce-i cu graba asta? Credeþi-mã doar… eu ºtiu deja cum
e…ca la bancã…

Tânãra: - Cine va deschide? ªi dumneavoastrã tot la
ceai?

Tânãrul:  - Da’ ce are a face ceaiul cu ceasul? Cât e
ceasu’?

Doamna: ( cu interes; se întoarce) –Pãi, a zis cã
întârzie un sfert de ceas…

Tânãra: - Cui îi pasã? Important e ceaiul.
Domnul: ( cautã iar în buzunarul interior al fracului ºi

rânjeºte cu subînþeles) –Ce prostie! Pe ce motiv? N-ar
avea de ce, vedeþi voi, e cam aiurea…ºi în definitiv puºtiul
va veni…

Tânãrul: (îºi muºcã buzele, convulsiv) –Puºtiul?

Sfinte, cred cã e târziu, al dracului de târziu ºi pe aici
nimeni nu mai are un ceas.

Doamna: -Câtã nesimþire! Sã laºi o doamnã
s-aºtepte…

Tânãra: - Ei, aº! (ironic) Cât tupeu! (ºi-a aprins þigara)
Da’  mai conteazã? Vom bea ceai!

Apare Puºtiul, 16-17 ani, zãngãne niºte chei ºi fluierã.

Puºtiul: (cãtre Tanãra) –Fãrã de-astea! Fumurile aici
nu sunt acceptate.

Domnul: - Ai întârziat.
Puºtiul: (îl priveºte fix, apoi se uitã la ceas, zãngãne

din chei, zeflemist) –Pãi, credeþi? chiar aºa sã fie? Cam
cât a trecut? Mai ºtiþi?

Tânãrul: (se aprinde)- Tocmai, cât e ceasul?
Doamna: (nesigurã) –Vom bea ceai?
Puºtiul: -Rãbdare! Pentru toate ale voastre am

rãspunsul. Chiar aici… (zãngãne din chei, apoi cautã
cheia potrivitã ºi deschide localul) Acum puteþi intra,
sunteþi liberi…

Tânãra: (a stins þigara) -ªi ce urmeazã?

TTTTTabloul IIabloul IIabloul IIabloul IIabloul II

În local: la o masã Doamna faþã în faþã cu  Tânãrul, la
o alta, Domnul cu Tânãra.

Domnul: (se ridicã, se plimbã, cautã prin buzunare) –
Ei, drãcie! Unde le-oi fi pus? ªi apoi… neah, pe ce motiv,
tot nu cred cã ar avea de ce… ce prostie.

Doamna: (scrutându-l pe Domn dispreþuitor, dând din
cap) – Cât primitivism, ce mai mitocan!

Tânãrul: – Cât e ceasul?
Tânãra: – ªi unde îi ceaiul?
Domnul: (se opreºte, privind pe cei doi tineri) –

Rãbdare, a zis cã întârzie un sfert de ceas, a zis cã vine
ºi deschide, a zis cã…

Tânãrul: – Pãi, atunci pentru ce ne-a închis?!
Doamna: – ªi pe deasuprea, voi de aici nici mãcar nu

beþi ceai. E totalmente revoltãtor ºi absurd.
Domnul: (scoate þigãrile din pãlãrie) -Evrika!
Tânãra: -Dacã a zis cã vine, vine! N-o sã ne lase aici,

prea mult timp, un sfert de ceas…
Domnul: (cãtre Doamna, cu þigara dusã la gurã) –Un

foc?!
Tânãra: (prompt) –Am eu!
Tânãrul: -Ce? Un ceas?
Doamna: (privindu-i pe cei trei cu silã) -Uf! E de

neînþeles!
Domnul: (cu þigara în gurã) –Lãsaþi cã vine, acuºi vine

mucosul acela.
Tânãrul: (consternat) –Pãi, pânã atunci trec ceasurile,

trec… nu înþelegeþi?! nu ºtie nimeni cât e ceasul ºi timpul
trece fãrã sã-i ºtim noima! Ce-i de fãcut?

Domnul: (impasibil) –Dupã cum vãd nu rãmâne decât
sã aºteptãm: ca la început, mai întâi sã ni se deschidã,
adicã acum sã ne descuie, apoi… (pauzã, cautã bricheta,
o scoate din pãlãrie, se uitã atent la ea, cât ºi la þigarã,
însã le pune pe amundouã înapoi în pãlãrie; vesel) –Apoi,
dragilor, ceaiul!

  Cade cortina.

teatru



119SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

LIVIU IOAN STOICIU ªI CREAÞIA
CA ZÃDÃRNICIE*

Ionel NeculaIonel NeculaIonel NeculaIonel NeculaIonel Necula

Când am citit monografia lui Mircea Dinutz consacratã
regretatului poet vrâncean Florin Muscalu am înþeles cã
ºi LIS figura într-un proiect de monografiere, astfel încât
colecþia principalilor scriitori vrânceni sã rotunjeascã
toposul tutelat de legendara ibovnicã a nebiruitului ªtefan.
Proiectul a cãzut ca urmare a grãbitei plecãri dintre noi a
iniþiatorului de proiect Al. Deºliu, dar ideea, aflatã deja în
fazã avansatã de împlinire trebuia continuatã, repus în
linie dreaptã ºi completat cu numele altor vrânceni ce s-
au remarcat prin bogata lor activitate cãrturãreascã. Am
în vedere scriitorii Dumitru Pricop, Ion Panait, uitatul
Petrache Dima, Ionel Brandabur, Adrian Botez ºi încã
mulþi alþii, al cãror nivel de performanþã reclamã un
tratament monografic.

LIS figura ºi el în acest proiect de monografiere, iar
atunci când Nina Deºliu i-a comunicat cã proiectata
monografie a soþului sãu este lãsatã cu „limbã de moarte”
ºi cã are „datoria de onoare” de a continua ceea ce fusese
adus într-un stadiu avansat de împlinire, a trebuit sã
accepte ºi sã regândeascã proiectul ºi înfãþiºarea cea
mai oportunã ce i se putea conferi. Aºa s-a nãscut „Cartea
zãdãrniciei” (Editura Pallas Athena, Focºani, 2008), o
radiografie a nevralgiilor unui destin bântuit de toate
înfrigurãrile unui secol însemnat cu toate ororile regimului
despotic oploºit  cu anasâna, în fruntea acestei þãri. În
ansamblul ei, cartea este o privire în oglindã ºi o
retrospectivã neselectivã a întâmplãrilor prin care valul
vieþii l-a purtat cu tot grohotiºul angrenat în cale. Acolo
unde Gabriel Liiceanu abia lãsa uºa întredeschisã, LIS o
loveºte de perete ºi nu-ºi reprimã tentaþia mãrturisirii
complete, fãrã rest ºi fãrã nici un fel de complexe. Îl
vedem pe autor hoinãrind prin lume cu sufletu-n palmã,
disipându-se silfid printre cititori precum fulgii de pãpãdie
purtaþi de vânt. Îºi reconstituie traseul de viaþã pas cu
pas, dar, vorba lui Hegel, îl reconstituie cu drum cu tot,
cu tot cortegiul de întâmplãri ºi fapte colaterale.

Insurgent în vreme de ciumãInsurgent în vreme de ciumãInsurgent în vreme de ciumãInsurgent în vreme de ciumãInsurgent în vreme de ciumã. Sã ne înþelegem; cu
originea sa muncitoreascã ºi cu o biografie trecutã prin
minele de cupru din Bãlan (judeþul Harghita) avea toate
ºansele sã se împlineascã sub aspectul carierei ºi chiar
al afirmãrii literare. Putea sã devinã un ºef pe la un or-
ganism de culturã sau chiar în fruntea breslei scriitoriceºti,
de n-ar fi fost sfâºierile de conºtiinþã sfielnicã ºi genuinã

care l-au împiedicat sã devinã poltorn, demagog ºi ipocrit
– dupã tipicul cerinþelor impuse de atotputernicul partid
comunist, ci s-a repliat într-o atitudine insurgentã faþã de
puternicii zilei, în loc sã le aducã omagii, cum aºa de
lãbãrþat o fãceau unii dintre confraþii sãi, atât de harnici
în elogii ºi laude ipocrite, s-a repliat într-o imprudentã
atitudine protestatarã, ceea ce însemnã cã paria deja pe
o carte perdantã, menitã sã-i atragã anatemele regimului
despotic ºi inclement. Faptul cã n-a fost supus supliciilor
tragice administrate nevinovatului Gheorghe Ursu se
datoreazã împrejurãrilor fericite cã fusese deja remarcat
de Europa liberã ºi regimul n-ar fi fost dispus sã se
înregistreze cu un nou scandal care sã irite Occidentul.
Înregistrase deja destule reproºuri pentru alte nesãbuinþe
ºi, în general, pentru felul cum era reprimat dreptul la
opinie în România. A încercat însã prin tot felul de presiuni
politice ºi morale sã-l deturneze de la atitudini protestatare
ºi sã-l readucã  în sincronie cu confraþii sãi, deja înfeudaþi
regimului totalitar.

În iulie 1972, când se desfãºura Conferinþa Naþionalã
a partidului iar Nicolae Ceauºescu rostea faimosul Raport
privind viitorul României, autorul nota ritos în jurnalul sãu:
„Eu, sã fiu clar, nu voi sta niciodatã la dispoziþia acestui
partid unic” (.390). Ceva mai târziu, în februarie 1973,
când Radiodifuziunea românã a anunþat un concurs de
preselecþie pentru admiterea la facultatea de ziaristicã,
ar fi avut ocazia sã se integreze în cerinþele epocii ºi sã
devinã cursant la cea mai înaltã ºcoalã politicã organizatã
de partidul comunist, dar nu face pasul; „tot ce e legat de
partid, noteazã în jurnalul personal, mã dezarmeazã” (p.
419). În tot jurnalul sãu gãsim consemnate toate „isprãvile”
conducerii de partid ºi de stat (vizite, întâlniri, conferinþe),
dar nu dupã tipicul vremii, aºa cum se consemna în presa
timpului, ci folosind o grilã personalã, rezervatã, de nu
cumva de-a dreptul opoziþionalã, potrivnicã, protestatarã.
Iatã ce nota la 23 august 1972: „Astãzi s-a serbat cu
mare trâmbiþealã ziua eliberãrii patriei de sub jugul fas-
cist, (subl. aut.). Nu m-a interesat. Dimineaþã, la 8, la
Gambrinus m-am întâlnit cu Titi Gorgos ºi prietenul lui
Paul (care vrea sã o întindã în RFG în curând). Am pierdut
timpul prin cofetãrii ºi baruri: prãjituri ºi bere. Pe când pe
strãzi lumea cuminte striga (fãrã exerciþii): „Ceauºescu
ºi poporul” având sã meargã pe jos în formaþie, cãrând
pancarde insipide, peste 1 kilometru” (p. 399)

În februarie 1972, rateazã angajarea la ziarul judeþean
„Milcovul” care apãrea la Focºani din cauzã cã nu era
membru de partid. De fapt, neîncolonarea în rândurile
partidului comunist va fi o patã neagrã din biografia sa
politicã pentru care va suporta toate consecinþele derivate.

lector

* Liviu Ioan Stoiciu, Cartea zãdãrniciei. Convorbiri de
sfârºit cu Al Deºliu. Inspiraþii de început, Focºani, Editura
Pallas, 2008
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La 13 octombrie 1989, deºi nu era membru de partid,
a semnat, alãturi de Dan Petrescu, Liviu Antonesei, Doina
Cornea, Mariana Marin ºi Liviu Cangiopol Apelul împotriva
realegerii lui Nicolae Ceauºescu în fruntea partidului la
Congresul al XIV-lea al PCR. Gestul putea sã-i fie fatal,
dar a fost salvat de revoluþia izbucnitã douã luni mai târziu.
„Cartea zãdãrniciei” nu conþine toate detaliile, dar cei care
i-au citit jurnalul stoic din anul revoluþiei ºi Contrajurnalul
ulterior cunosc toate aspectele prigonirii pe care a trebuit
sã le îndure.

Obsesia s inucider i iObsesia s inucider i iObsesia s inucider i iObsesia s inucider i iObsesia s inucider i i. Ridicat din anonimatul
Cantonului 248 ºi dintr-o realitate aproape ruralã, unde
oamenii cochetau curent cu fatalitatea, iar moartea ºi
viaþa erau privite într-o succesiune naturalã ºi antareicã,
ca o trecere într-o veºnicie lipsitã de întristare ºi suspin,
Liviu Ioan Stoiciu a cãrãuºit (probabil c-o face ºi-acum)
obsesia neantizãrii voite. A-nþeles bine învãþãturile biblice
despre zãdãrnicia a toate (câte sunt pe pãmânt) ºi
învãþãtura budistã despre fericire, înþeleasã nu ca exhibare
a dorinþelor, ci ca suprimare a acestora. A rãmas marcat
de inutilitatea zbaterilor pãmânteºti.

Dacã sunt oameni cu rãu de mare sau rãu de înãlþime,
Liviu Ioan Stoiciu are rãu de viaþã. Are curajul sã priveascã
moartea în faþã ºi nu se cutremurã, nici de umorile ºi nici
de veºnicia ei ostensibilã. Într-o notã de jurnal (adaos la
consemnarea din 19 februarie 1972) vorbeºte despre ºapte
tentative de sinucidere asumate, iar câteva pagini mai
departe, la pag. 428 detaliazã: „Am avut tentativa de
sinucidere la Petroºani, Bucureºti, Adjud, Nãsãud.
Spânzurare, înecare, aruncare în cap de la mare înãlþime,
strivire sub roþi de tren, otrãvire. Niciodatã duse pânã la
capãt, deºi au fost în amãnunt pregãtite. Cei ce m-au
salvat: prima oarã, eu, a doua oarã Aniºoara Haº, a treia
oarã ªtefan Humãilã, a patra oarã Roxana Procopiescu,
a cincea oarã Mircea Dobrovicescu, a ºasea oarã Elena
Stoiciu (mama mea de-a doua) ºi, în sfârºit a ºaptea
tentativã de sinucidere eºuatã prin Victor Pencu. Toþi cei
pomeniþi ca salvatori aici erau colegi bucureºteni la
cenaclul studenþesc 3,14 – Pi (evident, în afara mamei
Elena). Groaznic de tristã e aceastã însemnare” (p. 428).

Era Liviu Ioan Stoiciu un marginalizat al societãþii ºi-
al vremilor pe care le traversam? Era, desigur, ca multã
lume din aceastã þarã în care totul era ideologizat iar
perechea prezidenþialã pãrea bãtutã în cuie, dar nu numai
acest aspect constituia cauza depresiei sale prelungite
ºi tenebroase. Sindromul autodisoluþiei se gãsea stocat
(probabil cã persistã ºi acum) în însãºi fiinþa sa, îl rodea
în adânc ca idee patologicã ºi nu cãuta decât ocazia,
momentul pentru a se concretiza. „Ce nu este prilej de
moarte, se întreba Cioran în volumul sãu de debut edito-
rial? Mori din cauza a tot ce existã ºi a tot ce nu existã”
(„Pe culmile disperãrii”, p. 13).

Liviu Ioan Stoiciu invocã ºi el o explicaþie, dar nu
foreazã prea adânc în fondul sãu abisal; „De ce sã mã
sinucid? Fiindcã în plan social sunt un nimeni? Fiindcã
nu accept sã fiu membru de partid, sã parvin? Fiindcã nu
am studii înalte? Îmi trebuie facultate terminatã când scriu
poezie sau prozã?” (p. 428).

Toþi oamenii cocheteazã ºi se frisoneazã la ideea
morþii, dar la Liviu Ioan Stoiciu ideea s-a transgresat în

dorinþã, în coºmar. Nu-i mare lucru s-o proclamãm altora
ca providenþialã, dar autorul nu se iroseºte în reflecþii
metafizice, ci chiar îºi pregãteºte sinuciderea pas cu pas,
numai cã de fiecare datã apare câte un salvator
neprevãzut, care îi zãdãrniceºte intenþia.

Cu ceva timp în urmã, sub umbra unei sãlcii
plângãtoare din livada conãcheºteanã de la Þigãneºti,
am avut prilejul sã stau mai mult de vorbã cu scriitorul;
m-a cutremurat mãrturisirea sa cã în adânc, în tectonica
subconºtientului sãu, ideea sinuciderii încã mai lucreazã
ºi nu aºteaptã decât ocazii mai sigure de împlinire.

De regulã, cei robiþi de gândul sinuciderii cautã tot
felul de pretexte pentru a-ºi amâna sine die gestul. Cioran
povesteºte cazul unui cunoscut care, în momentul
consacrat gestului fatal, ºi-a adus aminte cã nu este spãlat
pe picioare ºi din cauza aceasta a fost nevoit sã-ºi amâne
intenþia. Desigur, nu este ºi cazul scriitorului adjudean,
care nu cautã pretexte de amânare a gestului ultim, ci,
dimpotrivã, se cãtrãneºte de fiecare întâmplare ce-i
primejduieºte ºi-i anuleazã intenþia. Dorinþa de a se muta
într-un veºnic repaus nu este simulat, prefãcut, ci sincer,
ductil ºi zelos. Cei care-l cunosc ºtiu cã nu glumeºte, cã
refuzã cu îndãrãtnicie orice sfat ce l-ar putea deturna din
intenþia bine statornicitã în mentalul scriitorului.
Nãdãjduiesc doar cã intenþia va eºua în continuare, tot
aºa, datoritã unor întâmplãri aleatorii ºi neanticipate. Un
lucru e sigur: cât o fi sã stãm la luminã mã voi bucura de
întârziere ºi de orice nouã izbândã scriitoriceascã. Voi
continua sã-i stau prin preajmã ºi sã-l þin în graþii
diamantine.

Nãier prin establismeNãier prin establismeNãier prin establismeNãier prin establismeNãier prin establismentul cultural românescntul cultural românescntul cultural românescntul cultural românescntul cultural românesc. L-am
întâlnit pa Liviu Ioan Stoiciu la mai multe reuniuni culturale.
Peste tot l-am vãzut înconjurat de cunoscuþi, de prieteni,
de scriitori care îl apreciau ºi-i cãutau compania. Mulþi
se simt bine în apropierea lui.

Am înþeles însã cã lumea noastrã, viscolitã de patimi
ºi invidii, nu i-a furnizat numai prieteni, ci ºi oponenþi,
neprieteni, cârcotaºi guralivi puºi pe clevetealã ignobilã
ºi fadã în conþinut. În general i se imputã lipsa studiilor
universitare. Adevãrat este cã autorul mãrturiseºte în
jurnalul sãu despre ebuliþia pregãtirii în vederea trecerii
examenului de admitere la facultatea de Filologie, deºi
ideea în sine n-a avut niciodatã valoare de imperativ.
Istoria culturii universale îi oferea destule exemple de
scriitori mari ºi bine aºezaþi în cronica devenirii spirituale,
care n-aveau, slavã Domnului, studii universitare.
„Caragiale sau Arghezi nu aveau nici bacalaureatul, ba
chiar Mihail Sadoveanu…” (p. 428).

Pânã la urmã s-a convins cã poate sã facã literaturã
ºi fãrã o diplomã universitarã în buzunar. Asta nu
înseamnã cã s-a situat vreodatã în afara culturii ce se
procesa în vâltoarea acelor vremi lovite de spiritul dicta-
torial al perechii prezidenþiale de atunci. Citeºte cu o
frecvenþã incredibilã toatã presa culturalã a timpului,
consemneazã componenþa redacþiilor astfel încât jurnalul
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judecãþi de valoare despre ceea ce gãseºte în paginile
lor. În paralel, îl vedem conectat la vitrine cu cãrþi, citeºte
pe Tudor Vianu, Ovidiu Drâmba (Istoria literaturii
universale), citeºte Sadoveanu (Zodia Cancerului,
Neamul ªoimãreºtilor, Nicoarã Potcoavã), citeºte pe Marin
Preda (Moromeþii, Marele singuratic), citeºte Zaharia
Stancu, citeºte din Cezar ºi Camil Petrescu dar mai ales
citeºte poezia confraþilor sãi disipatã în plachete sau în
presa culturalã. Debranºat de la piaþa cãrþii ºi a revistelor
de culturã n-a rãmas niciodatã.

La Bucureºti, în paralel cu efectuarea unor munci
istovitoare pe la întreprinderi mãrunte, (de unde-ºi primea
chenzina ºi lichidarea) frecventeazã ºi conduce cenacluri
literare ºi se risipeºte într-o pleziristã viaþã de boem. Nu
mai spun cã a fost în permanenþã un descoperitor ºi
încurajator al tinerilor poeþi pe care-i cultivã ºi-i recomandã
pentru presa culturalã. Este cel mai indicat sã realizeze o
antologie a douãmiiºtilor ºi chiar o exegezã despre evoluþia
liricii moderne româneºti. De data asta spun: mi se pare
provocatoare ideea cã absenþa studiilor universitare din
biografia lui Liviu Ioan Stoiciu poate cãpãta o importanþã
aºa de inflamantã încât sã-i punã în discuþie opera ºi
prestaþia sa scriitoriceascã. Indiferent dacã ne convine
sau nu Liviu Ioan Stoiciu rãmâne un nume de referinþã ºi
un reper în peisajul literaturii noastre mai noi.

Concluzii. Concluzii. Concluzii. Concluzii. Concluzii. „Cartea zãdãrniciei” este, dincolo de
caracterul ei memorialistic ºi un catehism pentru cei ce
vor sã încerce intrarea în viaþa literarã. Traseul parcurs
de Liviu Ioan Stoiciu – cu rãspunsurile primite la „poºta
redacþiei” – cu înfrigurarea primelor versuri tipãrite, cu
ucenicia la viaþa de cenaclu – poate fi paradigmaticã pentru
orice începãtor. Din pãcate, tinerii de azi afiºeazã o grabã
suspectã, preferã sã ardã etapele, iar primele încercãri
constituie deja conþinutul primei cãrþi.

Liviu Ioan Stoiciu     reconstituie traseul propriei sale vieþi,
dar îl reconstituie, cum spuneam,     cu drum cu tot.     Autorul
nu se rezumã, bunãoarã, doar sã povesteascã despre
activitatea sa la ziarul „Informaþia Harghitei” (secþia
scrisori), ci reproduce ºi textele publicate în ziarul sus –
amintit. La fel procedeazã ºi cu rãspunsurile primite la
„poºta redacþiei” din cadrul unor reviste de culturã. Nu
ºtiu dacã „zãdãrnicia” este atât de cuprinzãtoare, cum
încearcã sã ne convingã scriitorul adjudean, ºtiu însã
cã e viscolitã de aceleaºi patimi, spaime ºi disperãri.
Dar nãdejdea? Ea nu þine de lumea noastrã ºi nu poate
veni decât însoþitã de credinþã ºi dragoste. Acolo unde
una din triada acestor stãri subiective lipseºte, lipsesc
toate.

Am scris aceste rânduri cu iubire frãþeascã ºi mã voi
bucura ori de câte ori îi voi simþi prezenþa prin apropiere.

lector

* Gheorghe Stroe, Vremea consiliului parohial, Bucureºti,
Editura Semne, 2008.

CE CÃUTA DIAVOLUL ÎN VALEA SÃRII
SAU

ÎNTRE CINÃ ªI POTOP

Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

Gheorghe Stroe este, în acest moment, un autor matur,
experimentat, stãpânul de drept al unui teritoriu bine
conturat – Valea Sãrii, un topos magic pentru cei care se
refugiazã în amintire, un Eden refuzat pentru aceiaºi, din
momentul în care sunt obligaþi sã accepte realitatea
brutalã. O umanitate stigmatizatã, suspendatã între douã
lumi ºi, de aceea, obligatã sã-ºi (re-)gãseascã rostul,
împlinirea, sensul înalt al desãvârºirii. Probabil aºa s-ar
explica de ce autorul a menþinut cifra 12 în alcãtuirea
cãrþilor sale de prozã scurtã, mai puþin în volumul apãrut
în anul 2000, unde apar doar zece povestiri. VREMEA
CONSILIULUI PAROHIAL”* adunã, între coperþile sale,
patru naraþiuni din volumul Diavolul în Valea Sãrii (1999),
o naraþiune din Vânãtoare pe muntele de cenuºã (2000),
trei povestiri din Fotograful de mirese (2004), la care se
adaugã patru texte inedite: Cinã în Valea Sãrii,

Unsprezece luni în Valea Sãrii, Celãlalt din Valea Sãrii ºi
„Potopul în Valea Sãrii”. Fireºte, cartea de acum a apãrut
ca o necesitate logicã, ca rod al obsesiilor întemeietoare
ale autorului, decantate în timp, întrucât naraþiunile de
aici au acelaºi epicentru spiritual cãtre care se întorc
toate personajele de prim – plan, indiferent cum se
numesc sau ce statut social au: prin capacitatea povestirii
de a reînvia realitatea doritã (Cinã în Valea Sãrii), prin
puterea tradiþiei ºi a cuvântului scris (Cartea neamurilor),
prin anamnezã (Varã în Valea Sãrii), mereu în cãutarea
dublului sãu, a identitãþii sale nealterate (Celãlalt din Valea
Sãrii).

Într-o convorbire particularã, autorul îmi mãrturisea
regretul cã nu a subintitulat aceastã ultimã carte roman,
având în vedere nu numai unitatea stilisticã ºi ideaticã,
dar ºi personajele – arhetip, în jurul cãrora se structureazã
fiecare episod ºi care asigurã coerenþa naraþiunii: strãinul,
înstrãinatul, cãlãtorul între douã lumi, povestitorul, salva-
torul, „diavolul” acestei realitãþi aflate în curs de destrã-
mare, patriarhul º.a.m.d. De o pildã, personajul care
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frumoasã”, aici, departe de meleagurile natale.
Citind avertismentul autorului de la pagina 5, o

conºtiinþã esteticã mereu treazã, conform cãruia textele
de aici au fost organizate „pe criterii de compatibilitate
internã”, m-am întrebat dacã, întâmplãtor sau nu, epi-
soadele narate au la extreme o cinã trãitã ca ritual, ceea
ce presupune resuscitarea unei realitãþi mai puternice prin
amintire ºi rostire, datoritã cãrora personajele pot rezista
existenþial într-o lume ostilã ºi pauperã, pe de o parte, ºi
potopul din final, ca semn al regenerãrii ºi al purificãrii,
cu perspectiva unei noi umanitãþi ºi a unui nou „legãmânt”
(vezi Facerea, 6, 7). Aflat între imaginile apocaliptice
transmise de televiziune (totem al civilizaþiei moderne)
ºi Cartea Sfântã, Neculai Marin, a cãrui biografie este
aproape identicã cu a personajului din Cinã în Valea Sãrii
(fusese cadru militar în Banat) are presimþirea cã se
apropie sfârºitul prevãzut de Biblie: din cauza Rãului
proliferat monstruos, se vor desface din nou „izvoarele
adâncului” ºi toate „jgheaburile cerului”. Cu ajutorul celor
doi fii, noul Noe (autoînvestit), care nu a comunicat di-
rect cu Dumnezeu, ci i-a perceput doar semnele prin
intermediul televiziunii (!!) îºi transformã magazia în Arcã
ºi aºteaptã pânã când „norii se uniserã cu pãmântul”, iar
magazia – arcã „plutea pe deasupra a ceea ce fusese
pânã nu demult Valea Sãrii”. Nu e nici pe departe singurul
loc unde Gheorghe Stroe, un perfecþionist în adevãratul
sens al cuvântului, apeleazã la intertextualitate (Biblia,
Ecleziastul, Evangheliile). În aºteptarea judecãþii Celui
de Sus, „Neculai Marin ºi ai lui stãteau tãcuþi pe paturile
de lângã pereþi”.

Naratologic, alternanþa celor trei persoane gramaticale,
corespunzând unui inteligent joc al perspectivelor nara-
tive, se dovedeºte a fi foarte eficientã. În cazul de faþã,
persoana a II-a (Vremea consiliului parohial, Unsprezece
luni în Valea Sãrii, Celãlalt din Valea Sãrii) asigurã un
spaþiu privilegiat interioritãþii, garanteazã autenticitatea
trãirilor ºi, nu în ultimul rând, dramatizeazã. Un asemenea
prilej de confruntare îl constituie situarea pe poziþii
inconciliante dintre forþa ocultã, reprezentatã de membrii
Consiliului Parohial ºi preotul, repartizat legal de episcopie,
cu douã decenii de experienþã în munca sa, care încearcã
– zadarnic – sã impunã aici canoanele bisericeºti pe care
le cunoºtea atât de bine. Dar oamenii de la Valea Sãrii,
izolaþi de marile comunitãþi umane, supuºi unor cutume
inflexibile, îºi pierd identitatea, ajung sã fie ce cred alþii
despre ei (cazul lui Tutuluº / Dumitru). Acesta este pedep-
sit pentru vrãji ºi descântece, ceea ce situa personajul
în afara moralei creºtine, în timp ce Curmei, „mare activ-
ist la comuniºti” a fost pedepsit – fãrã a i se acorda ºansa
cãinþei – pentru cã s-a aflat „în slujba necuratului”. Totul
se hotãrãºte intransigent ºi definitiv, de cãtre acest
Consiliu Parohial, ce traseazã arbitrar graniþele între Bine
ºi Rãu, cu o autoritate brutalã ºi neconvenþionalã.
Perspectiva narativã este, lucru surprinzãtor, a preotului
care refuzã sã accepte realitatea pânã spre final, când
pleacã neîntârziat la garã cu aproape douã ore mai
degrabã decât ar fi fost necesar. Proza are tensiune epicã,
suficientã sarcinã dramaticã pentru a transmite un mesaj
grav despre o umanitate rãnitã, lovitã în temeiurile ei fireºti,
damnatã de o istorie vitregã ºi izolatã iremediabil de un

simbolizeazã puterea ºi autoritatea tradiþiei (Costicã
Mitan, bãtrânul Bãdilã), povestitorul înstrãinat de locurile
natale ºi care încearcã, zadarnic, sã se reaºeze sub zodia
timpului ancestral ºi puterea cutumelor, personajul ma-
lefic ce, sub aparenþa jocului inocent, aduce dupã sine
rãul iraþional ce altereazã spaþiul tradiþional pânã într-atât
încât îl face de nerecunoscut (ªulicã), personajul ce nu
poate evita eºecul existenþial întrucât nu-ºi gãseºte locul
în aceastã lume dereglatã de loviturile oarbe ale unui timp
nerãbdãtor, constrâns – abia spre final – sã accepte
evidenþa. Emblematicã, din acest punct de vedere, este
Cãlãtoria lui Pompiliu Ianculescu. Protagonistul de aici,
ca ºi în alte locuri, se leapãdã de iluzii, descoperindu-se
strãin în satul sãu, dupã ce petrecuse „vreme uitatã”
departe de ai lui: nici el, nici tãrâmul mult visat al copilãriei
ºi tinereþii sale nu mai erau aceleaºi. În oglinda
încremenitã a apei îºi vede „chipul de bãrbat obosit, ajuns
de ani”. Dispariþia sa fizicã nu provoacã nici un fel de
tulburãri. Firea îºi intrase în drepturile fireºti.

Aceeaºi dramã existenþialã o trãieºte personajul din
proza ineditã Unsprezece luni în Valea Sãrii. Acesta,
repartizat la terminarea facultãþii, împreunã cu soþia, într-
un oraº de pe meleagurile Buzãului, a hotãrât, încã de la
început ca, imediat dupã pensionare, sã pãrãseascã
oraºul ºi sã se întoarcã ACASÃ, adicã în Valea Sãrii,
deºi cei dragi se stinseserã de ceva vreme ºi nici nu
avuseserã suficiente motive, în ultimii ani, sã mai viziteze
locurile natale. Acum însã, dupã 40 de ani de convieþuire
în oraº, bãrbatul a decis: „e timpul sã mã întorc în satul
meu, am stat destul printre strãini”. Cã nu numai perso-
najul, dar ºi situaþia creatã are un grad înalt de tipicitate
o dovedeºte ºi faptul cã un vecin îl roagã sã vândã
apartamentul bãiatului sãu stabilit în Germania, cu
urmãtoarea motivaþie: „sã aibã ºi el unde sã stea când s-
o sãtura de strãini” Putem anticipa o situaþie similarã ºi
un eºec existenþial garantat ºi pentru acela, în eventuali-
tatea unei întoarceri tardive. Pentru cã asta se întâmplã
aici: întorºi în „paradisul devastat” de la Valea Sãrii, el ºi
soþia sa se simt strãini într-o lume care nu-i acceptã ºi
nu-i doreºte pe cei doi, receptaþi ca aparþinând unui alt
spaþiu ºi altui timp. Dacã la început, el fusese cel
emoþionat de revederea cu locurile atât de mult visate,
iar ea „îngânduratã” ºi închisã în sine, situaþia se inver-
seazã în final: ea este cea emoþionatã, iar el – cel apãsat
de gânduri, obligat sã accepte evidenþa.

O situaþie asemãnãtoare, cel puþin în punctul de
plecare, întâlnim în Celãlalt din Valea Sãrii, întrucât, chiar
dacã ºi aici personajul e ars de dorul de obârºii, acesta
are – de la început – conºtiinþa ºi luciditatea sã accepte
cã nici el, nici locurile unde s-a nãscut nu mai sunt cele
de odinioarã. Aproape întâmplãtor aflã cã, în oraºul acesta
„pierdut undeva în câmpia de sud dintre Bucureºti ºi
Craiova”, mai existã cineva din Valea Sãrii ºi, din acest
moment, porneºte în cãutarea Celuilalt (dupã 30 de ani
de izolare totalã). La un moment dat, surprinde convor-
birea dintre doi bãtrâni din sala de aºteptare la stomatolog,
fãrã sã le vadã chipurile ºi are aproape certitudinea cã l-
a gãsit pe Celãlalt (un alter-ego), dar… rateazã întâlnirea.
În secvenþa finalã a povestirii aflãm cã Celãlalt murise ºi
cã avusese – slabã consolare – „o înmormântare



123SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

Consiliu Parohial impenetrabil.
E momentul sã ne întrebãm ce cãuta Diavolul în Valea

Sãrii… venit de undeva, dintr-un teritoriu (nu prea bine
marcat) de civilizaþie ºi prosperitate materialã, stres ºi
orbire spiritualã, plezirism ºi materialitate groasã, rãvãºind
o lume altãdatã solarã ºi inocentã, maculând-o,
destrãmând-o, strivind-o! Aºa au apãrut, în mica oazã
de moralitate tradiþionalã, agresivitatea lipsitã de vreo
motivaþie, divorþul, suspiciunea, împãrþirea maniheistã
între „buni ºi rãi” fãrã vreo nuanþã sau ºansa iertãrii /
înþelegerii. Din atari necesitãþi – aproape sigur – a apãrut
acest Consiliu Parohial care, iniþial în deplin acord cu
pãrintele Posmagiu, a constituit un scut de apãrare
împotriva a tot ceea ce venea din afarã, resimþit ca
primejdios… În timp, s-a ajuns la o „rupturã” între cutumele
comunitãþii, împietrite din voinþa autarhicã a acestui
Consiliu, ale cãrui puteri au crescut pânã la cote impre-
vizibile ºi canoanele bisericeºti, resimþite ca aparþinând
unei realitãþi strãine. Ar fi o explicaþie pentru situaþia
kafkianã exploatatã magistral de autor în proza discutatã

mai sus.
Între vremea cinei ºi cea a potopului, personajele sale

pãstreazã – lucru evident – nostalgia spaþiului arhetipal,
cu deosebire în prozele care vizeazã dezrãdãcinaþi, strãini
ºi înstrãinaþi de meleagurile natale, surprinse fie în
ipostaza eroicã de rezistenþã în faþa rãului copleºitor, fie
în ipostaza destrãmãrii inexorabile. O lume care se stinge
sub ochii noºtri, o ierarhie de valori care se deterioreazã
progresiv sub nepãsarea rece a celor care considerã satul
patriarhal o vechiturã inutilã. Scenariul narativ, oricât de
seducãtor, are suprapus un dens scenariu al semnifi-
caþiilor, compus din semne, topoi ºi simboluri, capabil sã
ne aducã revelaþia unei realitãþi mitice la care cititorul nu
are acces decât în urma unei aspre, dar necesare iniþieri.
Convingerea autorului, atât de devotat scrisului, este cã
nimic nu poate dura cu adevãrat dacã nu este sau nu
devine tradiþie, nimic fãrã iubire ºi, în egalã mãsurã, nimic
în afara credinþei: în om, în literaturã, în cuvântul rostit
sau scris, într-o realitate transcendentã la care avem
acces prin intermediul logosului întemeietor.
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la loc, pe al tãu giulgiu/cu pliscul de cristal sã baþi în
poarta mare,/sã te topeºti în zori ca roua-n felinare/seninã,
cum ai fost, ºi gingaºã fecioarã/împrãºtie miresme de
flori de primãvarã/ºi-o flacãrã de aur s-o porþi ca un
prestigiu.” Ionuþ Popa trãieºte poezia ca pe un profund
act existenþial. Se dovedeºte un dibaci mânuitor al
cuvintelor. Arhitectura poemelor sale þine de o ordonare
bine gânditã a imaginilor ºi de profunzimea lor: „Într-un
context am reunit himere cavernoase/ce mi-au pãtruns
prin stern ejaculând luminã purã,/încolãcindu-mi venele-
ntr-o altã corciturã/prin stepele de aur, malefice,/
stufoase./Erecta clorofilã împrãºtie miros pe noi/ºi ies
aburi din mine în ronduri de miasme/purtând parfumuri
rare din dulcile orgasme/spre-un rai de nemurie-ntr-un
maldãr/ de gunoi./Aceleaºi fenomene stârnesc emoþii în
cavou,/rugi, bocete ºi lumânãri nu-ºi mai gãsesc
menirea,/doar câte-un semn pierdut goleºte-n tainã
mântuirea/cadavrului de sfânt ce zace-ascuns/ în bibelou./
Pãcatul strânge rãdãcini iar noi le înmulþim,/ereditar se
spune cã-l moºtenim din veacuri/cu sânge, cu sudoare,
cu alte multe fleacuri/ce þin de-un cor casabil, anemic/ ºi
nostim./Impardonabile concepte plutesc prin univers,/se-
agaþã de-o sclipire cu unghii literare/dar unghiile lor în
agonie, trecãtoare,/n-au scris ºi nici nu vor mai scrie/ un
adevãr pervers....” Am descoperit în „Valuri”, un volum
plin de pitoresc ºi de substanþã.

Un volum* deloc rãu, cu momente de mare rafinament.
Autorul reuºeºte sã surprindã prin exprimarea frustã a
stãrilor ºi abordarea ludicã, cu remanenþã în sufletul
cititorului „Tãiºul minþii/a despicat lumini, /una mai
puternicã decât cealaltã, /împungând norii cenuºii/spre a
lãsa razele/sã curgã prin mine./ªi-am strâns sclipiri/din
apele vãzduhului,/într-un ocean de nemuriri./Trag din cer
diamantele/cele mai de preþ/ale aceste lumi,/udându-mi
goliciunea/cu apele învolburate/din grotele azure./ªi cu-
n surâs pierdut/

aprind în mine/luminile trecutului.” Fiorul, taina,
deziluzia, îl însoþesc pe autor ca un destin implacabil.
De remarcat verticalitatea discursului liric. Poezia lui Ionuþ
Popa plonjeazã în locuri pline de tãrie existenþialã: „Sã te
afunzi treptat în cenuºa existenþei atroce/ºi sã rãsari apoi
precum o stea plãpândã/c-o panã tremurând într-o enigmã
furibundã/de praful ce a curs pe tine mistuit,/anevoios ºi
sacru totem neprihanit,/nu îi lãsa, în patimi, elanul sã-þi
sufoce./Deschide poarta-n lume ºi lasã-þi aripa sã batã/
peste oceanele de mâzgã, otravã ºi noroi/cuprinsã-n tot
trecutul de-acelaºi muºuroi,/în tine galaxii pãtrund ca o
minune/gesticulând, umile, o vagã plecãciune/dar tu laºi
moartea-n urmã precoce ºi curatã/.Iar când te vor întinde,
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pe dinafarã, cât ºi pe dinãuntru... Prozatorul nu copiazã
viaþa. El naºte chipuri, situaþii, relaþii fiindcã vine din
mijlocul lor, îºi pune protagoniºtii faþã-n faþã cu realitãþile
vremii, urmãrindu-le evoluþia psihologicã, socialã, moralã.
Gheorghe Matcin are darul de a povesti – una din condiþiile
importante în orice structurã romanescã. Romanul
probeazã o vânã narativã originalã, neîntâlnitã în proza
basarabeanã. Construcþia romanescã este o þesãturã
„stufoasã” (vorba ºui Ion Druþã) de secvenþe existenþiale
care se intersecteazã destul de des, dramele sufleteºti
ºi umane sunt complexe, ele zugrãvesc sufletul neamului,
felul lui de a fi, de a activa, de a lupta ºi a învinge.
Protagoniºtii sunt niºte indivizi însemnaþi de istorie,
oameni care nu cautã confortul, dimpotrivã, îºi asumã
destinul, cultivându-ºi cinstea, virtuþile, sentimentul de
participare la istorie; dragostea lor este luminatã de fiorul
tulburãtor ºi înãlþãtor al frumuseþii sufleteºti ºi morale.

Autorul, eliberat cu desãvârºire de „aparenþe ºi
partinitãþi confuze”, dar mai ales de „noile teze ºi cenzuri,
de etalonul est-etic aplicat abuziv ºi fãrã nuanþã” (Irina
Petraº), îºi scrie romanul într-o cheie tradiþionalistã,
împletind ficþiunea cu istoria, fiecare dintre aceste
particularitãþi având autonomie, inventariind cu
obiectivitate ºi în spiritul adevãrului momente esenþiale
de viaþã. Chiar din primele capitole suntem surprinºi de
predilecþia autorului pentru epic, dar ºi pentru a rãsturna
ideile preconcepute despre structurile statale din perioada
interbelicã, moment apreciat ºi de prefaþatorul romanului,
mai ales cã ºi Ion Druþã, la vremea sa, a fost tentat sã
acopere anumite capitole albe ale istoriei basarabenilor,
deºi a fãcut-o mai mult prin anumite sugestii, fãrã a nuanþa
sau a spune adevãrul pânã la capãt. Fireºte, nu mi-am
pus scopul de a contrapune aceste douã personalitãþi.
Existã o dozã de risc pentru toþi acei care ar încerca o
paralelã între scrierile lor. Avem în vedere o paralelã între
romanul Vâltoarea de Gheorghe Matcin ºi fundamentala
lucrare Povara bunãtãþii noastre a lui Ion Druþã. Am
parcurs ambele scrieri cu atenþie, mai ales þinând cont
de faptul cã Povara bunãtãþii noastre dã mãsurã întregii
creaþii druþiene. Pe marginea acestei opere literare s-au
pronunþat de-a lungul deceniilor nenumãraþi critici literari
nu numai din spaþiul românesc, dar ºi din alte pãrþi... Ca
ºi lucrarea lui Ion Druþã, romanul Vâltoarea este com-
plex, include numeroase personaje (aproape douã sute)
pe care autorul le antreneazã în evenimente ce s-au
desfãºurat în perioada dintre cele douã rãzboaie, timp în
care Basarabia, înstrãinatã peste o sutã de ani de cãtre
ocupaþia þaristã, revine la matricea sa – România. Autorul
descrie situaþia bãºtinaºilor din sudul Basarabiei, aceastã
babilonie de neamuri, graiuri, obiceiuri ºi tradiþii care-ºi
fãceau un rost muncind pãmântul, pescuind, mocãnind

Prozatorul Gheorghe Matcin a debutat cu povestiri,
gãzduite cu generozitate de revista Viaþa Basarabiei (nr.
3-4, 2006), autorul anunþând atunci cã finiseazã o lucrare*
de proporþii în care descrie destinul complex al unor trãitori
din sudul Basarabiei. Chiar primele povestiri fãceau proba
profesionalismului unui autor care s-a aplecat cu serio-
zitate asupra cuvântului, un autor care cultivã în aparenþã
stilul „retro”, dar modern ca expresie, subtil în nuanþe ºi
semitonuri, un autor care ºtie a construi subiecte, a crea
situaþii ºi a le urmãri narativ ºi stilistic.

Romanul Vâltoarea (Editura Pontos, 2007, Chiºinãu),
supranumit de prefaþatorul Ion Druþã „Epopee a Sudului”,
prezintã o ficþiune realistã care aºeazã în structuri narative
complexe destinul unor oameni ai locului, în temei
lucrãtori ai pãmântului, mocani, târgoveþi, cu preocupãrile
lor de zi cu zi, cu frãmântãrile sufleteºti, dar mai ales,
pune în luminã un timp ºi o realitate despre care în litera-
tura românã din Basarabia s-a scris cu mari ºi regretabile
abateri de la realitatea concretã a acelor vremuri. Aflãm
în canavaua romanului, aºadar, o realitate despre care
mai mult s-a tãcut sau a fost în cea mai mare parte
falsificatã. Este realitatea unei epoci pe care prozatorul
Gheorghe Matcin ne-o reprezintã în luminã adevãrului,
obiectiv, cu responsabilitate faþã de totul ce a fost sã se
întâmple cu neamul românesc din aceastã parte de þarã.
Fiind ºi domnia sa un copil al sudului, dar mai ales studiind
cu minuþiozitate viaþa, realitãþile, obiceiurile, întâmplãrile,
totul de ce au avut parte protagoniºtii, prozatorul a trãit la
temperatura simþirii ºi a înþelegerii obiective a materialului
de viaþã, încercând sã individualizeze, sã concretizeze
destine ce au rezistat, deºi uneori cu sentimente de
resemnare, vâltorilor vieþii, croindu-ºi cu onestitate un
drum sigur ºi depãºind pe parcurs intemperiile. Eroii sãi
nu sunt niºte învinºi, chiar dacã istoria le-a pregãtit
surprize dintre cele mai tragice. Protagoniºtii luptã ºi
înving, susþinuþi de un crez ºi o moralitate puternice,
considerate de ei principalul pilon al existenþei.

Aceastã lucrare – romanul Vâltoarea, dupã cum
arãtam ceva mai devreme, a fost posibilã datoritã
climatului moral ºi social de libertate individualã pentru
care scriitorii s-au ridicat pe baricade ºi pe care-l apãrã ºi
în prezent. Însufleþit de primele izbânzi literare, Gheorghe
Matcin lucreazã în prezent asupra unui nou roman, dar
mai are definitivatã o carte de povestiri ºi nuvele. Locuind
la þarã, printre eroii prozelor sale, scriitorul susþine cã
viaþa din provincie îºi are farmecul ºi caracteristicile ei ºi
pentru un creator de literaturã care ºi-a legat destinul de
baºtinã este o datorie sã cunoascã viaþa oamenilor atât

*Gheorghe Matcin, Vâltoarea, Chiºinãu, Editura Pontos, 2007.
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sau cultivând viþa de vie. Nutrind o deosebitã preþuire
pentru opera lui Ion Druþã, autorul Vâltorii încearcã o
aliniere de suflet cu acest mare prozator. Zic aceasta,
deoarece la lecturã simþim germenele unor afinitãþi, mai
ales în descrierea armoniei naturii, în psihologism, în
sondarea aspectelor fiinþiale, în configurarea personajelor
(cu predilecþie a celor feminine). Punctul de întâlnire al
celor doi scriitori este mai vizibil, mai concret în descrierea
evenimentelor, în similaritatea poeticii, în atitudinea
personalã faþã de destinele protagoniºtilor, în nuanþarea
stãrilor de suflet ºi de spirit. Rilke nota în una din scrisorile
sale cãtre un tânãr poet: „Cercetaþi cauza ce vã îndeamnã
sã scrieþi, cercetaþi dacã aceasta îºi întinde rãdãcinile
pânã în locul cel mai adânc al inimii, recunoaºteþi faþã de
dumneavoastrã de-ar trebui sã muriþi dacã vi s-ar interzice
sã scrieþi. Asta, mai cu seamã: întrebaþi-vã în ora cea
mai de tainã a nopþii: trebuie sã scriu? Rãscoliþi-vã dupã
un rãspuns adânc. ªi dacã ar fi sã sune a încuviinþare,
dacã aveþi voie sã întâmpinaþi aceastã întrebare cu un
simplu ºi rãspicat „trebuie” atunci clãdiþi-vã viaþa dupã
aceastã necesitate” (Rainer Maria Rilke, Scrisori cãtre
un tânãr poet).

Gheorghe Matcin, inconºtient poate, a urmat acest
deziderat (presupun cã nu cunoºtea pe atunci Scrisorile...
lui Rilke), încercând sã-ºi clãdeascã existenþa conform
necesitãþii sale sufleteºti. Absolvind Universitatea de Stat,
este impus de cãtre autoritãþile centrale sã se angajeze
în serviciu la o depãrtare nu mai puþin de douã sute de
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în acele vremuri tulbure, nesigure pentru a ajuta fraþii sã-
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de Stat (începutul anilor 70 ai secolului trecut), pe nume
Gheorghe Poºtaru, care, de asemenea, a fost nevoit sã
se retragã la þarã ºi sã profeseze la o ºcoalã sãteascã.
Era pe atunci o speranþã a tinerei literaturi, aºteptam cu
toþii apariþia volumului sãu de poeme... N-a fost însã sã
se întâmple. Vreau sã cred cã Gheorghe Poºtaru, ase-
menea lui Gheorghe Matcin, va gãsi forþe sã depãºeascã
emoþiile, dar ºi modestia ce l-a caracterizat mereu ºi se
va apropia de o editurã...

Fireºte, condiþia scriitorului român din Basarabia în
anii de comunism a fost destul de precarã. Obligaþi sã
scrie dupã comanda politicã, adicã sã urmeze metoda
realismului socialist, neavând altã alternativã, mulþi
scriitori ºi-au oferit ei înºiºi serviciile pentru a contribui la
„consolidarea unui sistem fãrã istorie”. Cu atât mai
importantã este astãzi apariþia romanului Vâltoarea de
Gheorghe Matcin, roman care vine sã destrame, sã
anihileze o minciunã promovatã timp de jumãtate de secol
la nivel de stat. Criticul Ion Simuþ nota în România literarã,
nr. 43 din 2004: „Basarabia nu existã în sine, prin sine ºi
pentru sine (iertatã sã-mi fie preþiozitatea filosoficã a

formulãrii unui deziderat); sau, mai bine zis, nu ar trebui
sã existe în sine, ca simplã mândrie a unei identitãþi
naþionale, când ea este, de fapt, doar o secvenþã dintr-o
identitate naþionalã româneascã mult mai largã ºi mai
complexã...”. Anume în acest context, adicã al anihilãrii
unei epoci istorice construitã pe neadevãr, pe minciunã
îºi concepe romanul scriitorul Gheorghe Matcin. Eroii sãi
dezmint de la primele ºi pânã la ultimele pagini minciuna
vehiculatã de cãtre regimul comunist despre existenþa a
douã limbi, a douã istorii ºi, implicit, a douã popoare.
Protagonistul romanului, Avram Mihai, prin atitudinea sa
frãþeascã, prin spiritul sãu de convieþuire, prin demnitatea
sa de cetãþean rãmâne un învingãtor, chiar dacã unii
consãteni pe care i-a ocrotit, i-a ajutat în clipe grele l-au
trãdat, depunând mãrturii false pentru a fi arestat ºi trimis
în lagãrele staliniste. Rãmâne, deci, un învingãtor,
deoarece ideile lui nobile vor fi promovate, susþinute mai
departe de copii ºi nepoþi. Iar cât priveºte afirmaþia lui
Ion Druþã cã romanul Vâltoarea de Gheorghe Matcin este
o Epopee a Sudului – sã-i dãm dreptate prefaþatorului:
da, este cu adevãrat...

lector

*Violeta P. Popescu, Personalitãþi româneºti în Italia: inter-
viuri, istorii ºi experienþe, Edizioni dell’Arco, 2008, 220 p.

ITALIA – ROMÂNIA, DINCOLO
DE PREJUDECÃÞI

Diana Pavel-CasseseDiana Pavel-CasseseDiana Pavel-CasseseDiana Pavel-CasseseDiana Pavel-Cassese

În sfârºit elita intelectualã româneascã iese în faþã în
Italia, ºi acesta nu ca urmare a campaniei (de 4 milioane
de euro!) de promovare a imaginii þãrii nostre, „Romania,
piacere di conoscerti”, ori ca urmare a unei manifestaþii,
ci graþie cãrþii Violetei P. Popescu*, scrisã în italianã,
intitulatã Personalità romene in Italia. Interviste, storie
ed esperienze (Personalitãþi româneºti în Italia: interviuri,
istorii ºi experienþe), Edizioni dell’Arco 2008. În Italia din
2004, pentru Violeta Popescu, Peninsula a devenit o
adevãratã terre d’accueil: mentor al Centrului Cultural Italo-
Român din Milano, a organizat aici numeroase serate
culturale de mediatizare a valorilor româneºti. Lansarea
volumului Personalità romene in Italia, pe 13 decembrie,
într-un amfiteatru din centrul oraºului Milano, a rezervat
surprize mari: sfidînd ploaia torenþialã care a îngenunchiat
Italia de cîteva zile încoace, au onorat invitaþia peste
100 de persoane, inclusiv Consulul     general de la Milano,general de la Milano,general de la Milano,general de la Milano,general de la Milano,
Tiberiu Dinu. Ca o parantezã, lansarea, pe 6Tiberiu Dinu. Ca o parantezã, lansarea, pe 6Tiberiu Dinu. Ca o parantezã, lansarea, pe 6Tiberiu Dinu. Ca o parantezã, lansarea, pe 6Tiberiu Dinu. Ca o parantezã, lansarea, pe 6
decembrie, a cãrþii lui Vdecembrie, a cãrþii lui Vdecembrie, a cãrþii lui Vdecembrie, a cãrþii lui Vdecembrie, a cãrþii lui Vasile Andru,asile Andru,asile Andru,asile Andru,asile Andru, “Pãsãrile cerului”,
tot la Milano, dar la Consulat, nu numai cã nu a avut
parte de prezenþa vrunui Consul, dar n-a avut parte de
public în general, bucurându-se doar vreo 20 de persoane

de exhaustiva ºi sensibila conferinþã susþinutã de Prof.
Vasile Andru, „Psihologia romanilor: identitate etnica si
mondialitate”. Revenind la prezentarea cãrþii Violetei
Popescu, emoþionantul eveniment, a generat o bucurie
pe care numai departe de casã o poþi percepe, aceea de
a auzi vorbindu-se, în acelaºi loc, în românã ºi în italianã,
de a vedea legându-se prietenii între români ºi italiani,
premise ale unui obiectiv ambiþios: anihilarea
prejudecãþilor Italiei legate de România dar ºi ale noastre,
în ceea ce-i priveºte. Sobrietatea discursurilor s-a pierdut
într-un standing ovation pentru câteva minute bune, atunci
când au fost invitaþi pe scenã cei 15 intervistaþi ai cãrþii,
printre care câºtigãtoarea Cerbului de Aur, Luminiþa
Dobrescu, Gheorghe Iancu, Director al Corpului de Balet
al Operei din Bucureºti, osanat în Italia pentru coregrafiile
sale de excepþie puse în scenã la Scala ºi Verona, Mircea
Mihai Butcovan, scriitorul român cunoscut ºi iubit în Italia
dupã tipãrirea cãrþii sale, Allunaggio di un immigrato
innamorato („Aselenizarea unui imigrant îndrãgostit”),
Ingrid Beatrice Coman, autoarea a trei romane cu marecu marecu marecu marecu mare
succes de succes de succes de succes de succes de vânzãrivânzãrivânzãrivânzãrivânzãri în Italia:  în Italia:  în Italia:  în Italia:  în Italia: LLLLLa Città dei Tulipani (Cetatea
lalelelor), Tè al samovar (Ceai la samovar),     Non spegnete
la luce (Nu stingeþi lumina). Cât despre carte, prefaþa
(semnatã de un academician de referinþã în Italia, Prof.
Giorgio Galli) este urmatã de douã studii: unul descrie
relaþiile socio-politice italo-române, celãlalt – bogat în
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intuiþii, definiþii ºi observaþii de mare fineþe - priveºte
salvarea prin culturã a diasporei româneºti din Italia, douã
analize atente, bine documentate, pe care, de acum
încolo, nu le va putea ignora nicio istorie a exilului
românesc. „Corpul” cãrþii, cum indicã titlul, sunt istoriile
ºi experienþele unei elite româneºti prea puþin cunoscutã
acasã, dar care a adus o importantã contribuþie culturalã
în societatea italianã, reprezentând în acelaºi timp o
importantã resursã valoricã a României. Recurgând la
memoria a 15 personalitãþi, atât din vechea diaspora a
anilor ’70, ’80 cât ºi din noua emigraþie de dupã Revoluþia
din 1989, Violeta Popescu ne oferã-în 200 de pagini-mai
multe informaþii despre perioada ante ºi post decembristã
decât orice tratat în domeniu. Un suflu cald, sentimental,
omenesc-preaomenesc guverneazã cele 15 interviuri-lecþii
(veritabile lecþii) despre comunism. Presiunile ºi
interdicþiile de tot felul îndurate în timpul Cortinei de Fier,
precarietatea ºi jocurile de castã din România de dupã

’89, nu au reuºit sã anihileze spaþiul intimitãþii, al libertãþii
interioare, al eului pur, în niciunul dintre cei 15 protagoniºti
ai dialogurilor volumului Personalità romene in Italia.
Lucrarea este scrisã cu verv iar rolul autoarei nu se
limiteazã la redarea rãspunsurilor interpelaþilor; în
transpunerea in paginã a evocãrilor colocutorilor sãi, se
simte mâna istoricului (profesia de bazã a autoarei). Textul
uimeºte prin ordine nu prin spontaneitate, caracteristicã
literaturii de frontierã (Silvian Iosifescu).

Tonul e de o civilitate absolutã acolo unde subiectul e
bine stãpânit (teatrul- actriþa Margareta Kraus, regizoarea
Maria ªtefanache, baletul- Marinel ªtefãnescu ºi
Gheorghe Iancu). Punctele nevralgice (medicina – Cardio-
chirurgul Gheorghe Cerin, literatura- Mircea Butcovan,
Ingrid Coman) sunt ocolite cu o graþie privilegiind
etichetele: „letteratura migrante” (literatura migrantã), „il
bisogno di ritrarre una realtà tanto dura” (necesitatea de
a zugrãvi o realitate aºa de durã- aceea privind rãzboiul
din Afganistan în romanul L L L L La Città dei Tulipani),
„testimonianze letterarie” (mãrturii literare): „care sunt
scriitorii care au generat curajoasele tale mãrturii
literare?”(interviu cu Ingrid Coman). Pierderea într-o parte
este însã compensatã de un câºtig important în altã
direcþie, a eseisticii, cãci Violeta  Popescu se investeºte
afectiv în paginile sale iar întrebãrile sunt poetice dezvoltãri
in nuce ale unor toposuri recurente în Italia (Celãlalt ºi
medierea culturalã, multiculturalismul ºi interculturalismul).
De aceea senzaþia pe care þi-o dã cartea este nu de
metodicã notaþie intimistã a epocii comuniste ºi a
dificultãþilor exilului, ci de lecturã de vacanþã, soporificã,
agreabilã. Dacã la aceastã reuºitã adãugam ºi contribuþia
în sine a cãrþii la panorama exilului românesc, atunci
avem cel puþin douã motive pentru a spera într-o traducere
a ei în limba românã.

* Cornel Galben, Personalitãþile Bacãului, Bacãu, Editura
Corgall Press, 2008

O OPERÃ LEXICOGRAFICÃ REMARCABILÃ

Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

Cornel Galben nu se aflã la prima întreprindere de
acest gen*, întrucât, ce puþini ani în urmã, acesta a editat
primele douã volume de Personalitãþi bãcãuane (vol. I,
2000; vol. II, 2003) la aceeaºi editurã care-i aparþine, o
tentativã – nu singura, dar cea mai substanþialã – de a
pãtrunde astfel în „istoria locului”, dar ºi în intimitatea
„laboratorului de creaþie” al personalitãþilor despre care
scrie cu admiraþie ºi dragoste. Acolo îi avea în vedere pe
toþi cei nãscuþi în judeþul Bacãu, dar ºi pe cei care au
venit din alte judeþe ºi s-au remarcat prin activitãþi spirituale

în acest spaþiu generos. De data aceasta, demersul
lexicografic, motivat de împlinirea a ºase veacuri de la
atestarea documentarã a Bacãului (6 octombrie 1408),
are în vedere personalitãþile nãscute exclusiv aici, ºi asta
explicã absenþa unor individualitãþi marcante ale vieþii
culturale bãcãuane (George Apostu, Liviu Dãnceanu,
Vasile Crãiþa-Mândra, Constantin Cãlin, Ilie Boca,
Gheorghe Vrânceanu), în timp ce absenþa altora (Solomon
Marcus, Marius Mircu, Radu Cosaºu, Corneliu Dima –
Drãgan, Mariana Filimon, Eugen Budãu) se explicã, pur
ºi simplu, prin faptul cã autorul a lucrat sub presiunea
termenelor contractuale ºi a spaþiului tipografic limitat.
De altfel, în Cuvânt la ceas aniversar, autorul recunoaºte
cã nu a reuºit sã-i cuprindã pe toþi cei care ar fi meritat
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intuiþii, definiþii ºi observaþii de mare fineþe - priveºte
salvarea prin culturã a diasporei româneºti din Italia, douã
analize atente, bine documentate, pe care, de acum
încolo, nu le va putea ignora nicio istorie a exilului
românesc. „Corpul” cãrþii, cum indicã titlul, sunt istoriile
ºi experienþele unei elite româneºti prea puþin cunoscutã
acasã, dar care a adus o importantã contribuþie culturalã
în societatea italianã, reprezentând în acelaºi timp o
importantã resursã valoricã a României. Recurgând la
memoria a 15 personalitãþi, atât din vechea diaspora a
anilor ’70, ’80 cât ºi din noua emigraþie de dupã Revoluþia
din 1989, Violeta Popescu ne oferã-în 200 de pagini-mai
multe informaþii despre perioada ante ºi post decembristã
decât orice tratat în domeniu. Un suflu cald, sentimental,
omenesc-preaomenesc guverneazã cele 15 interviuri-lecþii
(veritabile lecþii) despre comunism. Presiunile ºi
interdicþiile de tot felul îndurate în timpul Cortinei de Fier,
precarietatea ºi jocurile de castã din România de dupã
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„testimonianze letterarie” (mãrturii literare): „care sunt
scriitorii care au generat curajoasele tale mãrturii
literare?”(interviu cu Ingrid Coman). Pierderea într-o parte
este însã compensatã de un câºtig important în altã
direcþie, a eseisticii, cãci Violeta  Popescu se investeºte
afectiv în paginile sale iar întrebãrile sunt poetice dezvoltãri
in nuce ale unor toposuri recurente în Italia (Celãlalt ºi
medierea culturalã, multiculturalismul ºi interculturalismul).
De aceea senzaþia pe care þi-o dã cartea este nu de
metodicã notaþie intimistã a epocii comuniste ºi a
dificultãþilor exilului, ci de lecturã de vacanþã, soporificã,
agreabilã. Dacã la aceastã reuºitã adãugam ºi contribuþia
în sine a cãrþii la panorama exilului românesc, atunci
avem cel puþin douã motive pentru a spera într-o traducere
a ei în limba românã.

* Cornel Galben, Personalitãþile Bacãului, Bacãu, Editura
Corgall Press, 2008
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ºi, de aceea, îºi propune sã continue acest demers
lexicografic într-un viitor apropiat.

Prezenta carte care „încearcã sã reuneascã” între
paginile ei, „personalitãþi de ieri ºi de azi ale aºezãrii”
cuprinde nu 100, ci 96 de articole consacrate celor 37 de
scriitori nãscuþi în Bacãu (între care se disting, de departe,
Vasile Alecsandri, George Bacovia, George Bãlãiþã,
Ovidiu Genaru), 6 avocaþi ºi magistraþi (se impun atenþiei
Mircea Cancicov ºi Criste Cristoveanu), alte ºase perso-
nalitãþi din domeniul muzical (Blanche Adelstein, Ioan
Alexandrescu, Maria ªova), unsprezece oameni de teatru
ºi film (Dana Barta, Paul Holban, Jean Moraru, Doina
Iacob), nouã profesori reprezentând toate treptele de
învãþãmânt (Ioan Grigoriu, Panait Popovici, Doru Viorel
Ciucescu, Mihaela Camelia Cmeciu), patru ingineri (Isidor
Budur, Petre Budu), artele plastice (Alina Avram, Elvira
Enea), lingviºti, filologi (Giorge Pascu, Petre Cancel),
publiciºti (Laura Huiban, Claudiu Târziu), medici, preoþi
(Pompei Gh. Samarian, Iulian Neculcea), un biolog
(Nicolae Barabaº), un informatician (Bogdan Pãtruþ), un
antrenor (Mircea Bibire) º.a.m.d. Sã mai precizãm cã doar
19 articole au fost preluate (ºi aduse la zi) din cele douã
volume apãrute anterior (Personalitãþi bãcãuane, 2000,
2003), ceea ce înseamnã cã 77 de articole sunt inedite.

Câteva semne de întrebare/mirare apar pe parcursul
consultãrii acestui dicþionar, merituos din multe puncte
de vedere, alcãtuit cu acribie intelectualã, respectând cu
rigoare scenariul obiºnuit în asemenea cazuri: datele
biografice esenþiale, prezentarea ºi descrierea sumarã a
operei, dupã care urmeazã referinþele critice (prezentare
selectivã) apãrute atât în volume, cât ºi în periodice. Nimic
de reproºat. Dar „eticheta” care le este aplicatã acestora
e pur orientativã, în destule cazuri, pentru cã nu reuºeºte
a sugera complexitatea realã a personalitãþii prezentate,
ci – mai degrabã – o sãrãceºte. Astfel, Dimitrie Goga
este prezentat ca scriitor ºi totul pare în ordine. Lectura
atentã a articolului, care îi este consacrat acestuia,
probeazã ºi alte merite: pedagog, publicist ºi profesor.
Aceastã din urmã dimensiune pare sã fi fost cu adevãrat
emblematicã pentru Dimitrie Goga. Despre Gh. D. Apostol
ni se spune cã a fost poet. Probabil cã aºa e. Dar ar fi
putut – cu mai multã dreptate – sã figureze la publiciºti,
avocaþi, magistraþi (respectând distincþia propusã de
lexicograf). Ioan Grigoriu a fost, e adevãrat, în primul
rând, profesor, dar ºi publicist, traducãtor, iar Ion Frunzetti,
cu emblema scriitor, este – înainte de toate – istoric ºi
critic de artã, autorul unor studii erudite despre fenomenul
plastic românesc ºi, abia dupã aceea, poet, traducãtor,
publicist.

Un alt prilej de mirare a fost modul în care foloseºte
Cornel Galben termenii de filolog ºi lingvist, ca pe niºte
„etichete” pe care le poþi schimba dupã bunul plac. Con-
form definiþiilor consacrate (ºi autorizate), filolog este cel
„care se ocupã cu studiul culturii scrise, în special cu
studiul textelor vechi ºi al operelor literare din punctul de
vedere al limbii, al influenþelor suferite, cel care se ocupã
de editarea lor”, în timp ce lingvist este cel „care studiazã
limba ºi legile ei de dezvoltare, exploreazã mecanismele
limbajului prin studiul mai multor limbi naþionale”, „se
ocupã de raporturile dintre limbi ºi istoria acestora,

ramificaþiile teritoriale ale idiomurilor, etimologia formelor
lingvistice” (a se consulta Dicþionar de ºtiinþe ale limbii,
ediþia a II-a, Bucureºti, Editura Nemira, 2005). Din aceste
motive rãmâne o micã enigmã de ce Petre Cancel e numit
lingvist, în timp ce informaþiile care ni se dau în continuare
contrazic ferm un asemenea calificativ: a studiat filologia
românã ºi slavã sub conducerea prof. Ioan Bogdan ºi
Dimitrie Onciul, îºi ia doctoratul în filologia slavã (1919)
ºi, datoritã studiilor publicate, a fost numit de Vasile
Bogrea „a doua flacãrã a filologiei româneºti”. Ergo! Emil
Leahu – filolog?? În afara faptului cã personalitatea
acestuia mi se pare supradimensionatã, nu se justificã
„eticheta”. Acesta a avut preocupãri de stilisticã aplicatã,
or stilistica este o ºtiinþã (a semnificaþiilor) care „umple
golul dintre lingvisticã ºi istoria literarã”. În nici un caz nu
s-a ocupat cu studiul textelor vechi ºi nici cu editarea lor.
Mai mult decât atât, contribuþiile sale de stilisticã aplicatã
(modeste) au avut întotdeauna finalitate didacticã, acesta
fiind autor de manuale, comentarii… Ca profesor a avut
merite indubitabile, dar nu ca… filolog. În sfârºit, Giorge
Pascu, personalitate ºtiinþificã respectatã, este apreciat
corect: lingvist. În mod cert, statura sa intelectualã este
superioarã celor doi comentaþi mai sus: acesta îºi asuma
(inclusiv) construcþii mentale de naturã folcloricã ºi
filologicã, ba chiar ºi de istorie literarã, informaþii consem-
nate în articolul care îi este dedicat.

Aceste observaþii (critice) pot fi adevãrate, dar ele nu
scad cu nimic meritele reale ale unei întreprinderi lexi-
cografice întocmite cu seriozitate, probitate, cu admiraþie
pentru personalitãþile despre care scrie, dar mai ales cu
dragoste necondiþionatã pentru culturã ºi cu dorinþa sincerã
de a fi de folos comunitãþii din care face parte, în ordine
spiritualã. Cornel Galben ar merita gratitudine din partea
concetãþenilor sãi ºi, nici într-un caz, execuþii pripite,
lipsite de argumente ºi bunã – credinþã, venite dinspre
un Centru din ce în ce mai ipotetic.
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DE LA BERLIN LA BUCUREªTI
ªI ÎNAPOI ÎN EUROPA

Ionel PopaIonel PopaIonel PopaIonel PopaIonel Popa

Prin noul sãu volum Zilele regelui,     Polirom, 2008, Filip
Florian* confirmã, chiar cu brio, ceea ce a promis la de-
but prin Degete mici. Chiar dupã lectura primelor pagini
cititorul e captivat de fluxul narativ ºi de stilul pe cât de
simplu ºi adaptat la aceasta fluentã narativã, pe atât de
subtil în a deschide uºiþa spre faþa ascunsã a evenimen-
telor banale ale cotidianului.

Un prinþ prusac, cãpitan de dragoni, cu multe nume,
porneºte pe un drum mai mult întortocheat decât drept,
mai mult riscant decât liniºtitor plin de surprize. Este prima
ºi ultima „cãlãtorie fizicã” a prinþului ºi a amicului ºi
dentistului sãu Herr Strauss. Acest drum are o rãscruce
când trebuie sã alegi, sã procedezi ca Cezar: „alea icata
est”. E momentul când te naºti a doua oarã.

 Romanul pseudoistoric Zilele regelui Zilele regelui Zilele regelui Zilele regelui Zilele regelui este un
bildungsroman al viitorului suveran al României. În linie
simbolicã, urmând desfãºurarea epicã, putem constata
un drumdrumdrumdrumdrum de la nebuloasa dintr-o „casã a plãcerilor” la
alegerea destinelor, atât al lui Herr Strauss, dentistul, cât
ºi al cãpitanului de dragoni cu multe nume. Pe fundalul
istoric ºi în þesãtura de bildungsroman prozatorul proiec-
teazã câteva teme pentru meditaþie; prietenia, iubirea,
loialitatea, responsabilitatea... Marea întrebare dintre
rândurile naraþiunii care stã deasupra personajelor ca o
sabie a lui Damocles este dacã prinþul german va ajunge
un suveransuveransuveransuveransuveran, un suveran pe care IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria îl va reþine.

 Dupã cele spuse e momentul unei observaþii asupra
titlului. Probabil cã autorul s-a gândit la ceva anume când
a ales acest titlu augural, la ceva ce nouã ne scapã;nici
sub adevãrul istoric, nici a celui ficþional „Zilele regelui”
nu sunt numãrate. Tocmai de aceea ne întrebãm dacã
nu este mai potrivit titlul Drumul regelui. Noi am citi
romanul în lumina acestei sintagme.

Evident, în tradiþia realismului, existã un narator
obiectiv, dar ºi un element nou nou nou nou nou care miºcã     acest real-
ism: Slaba Slaba Slaba Slaba Slaba distincþie dintre perspectiva acestui narator
obiectiv ºi perspectiva personajului pe nume Strauss
(dentistul ºi amicul prinþului) ºi din aceea a motanului
Siegfried autorul excelenþilor psalmi pãgâni. De la o astfel
de perspectivã nu mai e decât un pas pânã la imaginea
acelor mici ºi banale scene de viaþã si racordarea lor la
„epica magna”.

 Substanþa epicã a romanului e datã de împletirea
dintre istoria cotidianã, mãruntã ºi Istoria cea mare, pe
acest drumdrumdrumdrumdrum, printre alþii, merge ºi cãpitan de dragoni cu
numele Karl Eitel Friedrich Zephyriuus Ludvig de
Mohenzollern-Sinnioringen. Un amãnunt important pentru

romanul pe care îl scrie Filip Florian:el „povesteºte” istoria
mãruntã a indivizilor din care prin însumarensumarensumarensumarensumare se face istoria
mare. Aceastã însumare se face periodic prin câte un
evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment.

 Romanul se deschide cu un Adio care înseamnã un
sfârºit, un adio de la o lume ºi se încheie cu Parada
moment solemn care marcheazã un sfârºit ºi un nou
început sau mai concret spus, în spiritul romanului; o
continuare ascendentã a drumuluidrumuluidrumuluidrumuluidrumului. Firul epic de la cap 1
(Adio) ºi cap 2 (Umbrele unui cãpitan de dragoni) este
oprit pentru un moment de un Prolog întârziat care, din
perspectiva tehnicii narative, poate fi considerat o punere
in abis.

 Primul capitol introduce dimensiunea „micã” a
existenþei, iar Prolog Întârziat aduce în textura romanului
tonul bonom, uneori ironic, prin care sunt prezentate
evenimentele Istoriei. „Încolãcirea” celor doua perspec-
tive dau frumuseþea ºi perspectivã nu numai a scriiturii,
ci întregului text ca mesajmesajmesajmesajmesaj. În felul acesta printre altele,
scriitorul ridicã puþin un colþ al cortinei care ascunde
culisele istoriei. Tehnica narativã ne oferã câteva surprize.
Pe unele le-am amintit. Alta este aceea pe care o numim
„masca narativã”; sub zâmbetul bonom dus pânã la limitã
se ascunde seriozitatea, luciditatea ºi încãpãþânarea-
predicþie a ... viitorului suvera chiar daca are o datã un
moment de ezitare (v. p. 68-70). Textul e de un epic
continuu, de poem. Împãrþirea formalã în capitole suge-
reazã curgerea timpului.

 Dentistul Herr Strauss îºi urmeazã stãpânul ºi
prietenul în Principatele Unite. Relatând cãlãtoria acestuia
spre Bucureºti, prozatorul urmeazã în esenþã schema lui
Alecsandri din Balta Albã cãreia îi asociazã în anumite
momente pe cea a lui Caragiale din La Moºi ºi din comedia
Conu Leonida faþã cu reacþiunea. Scriitorul are puterea ºi
talentul necesare pentru a se desprinde de model, de a
depãºi poziþia post-modernã.

 Dupã cum aminteam, discursul epic e punctat de
câteva evenimente: drumul lui Herr Strauss de la Berlin
la Bucureºti; vizita principelui la Istambul pentru primirea
firmanului, dezvelirea statuii lui Mihai Viteazu când
domnitorul înmâneazã unitãþilor militare steagul pe care
sta scris „Pentru onoare ºi patrie”; „10 maiu” 1877 când
prinþul citeºte Proclamaþia de Independenþã. Rãzboiul de
Independenþã(atenþie)evocat doar în câteva paragrafe,
dar ce paragrafe! Parada de la 10 maiu 1881 când Carol I
este încoronat, cu „coroana de oþel”, suveran al românilor,
moment ce încheie o primã etapã a drumuluidrumuluidrumuluidrumuluidrumului de la prinþul
Karol la suveranul Carol. Aceasta etapa a adus þarii „tihnã,
trenuri, satui”, o uriaºã victorie militarã, felinare, interde-
pendenþã, o nouã provincie româneascã, Dobrogea, un* Filip Florian, Zilele regelui, Iaºi, Editura Polirom, 2008.
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vânticel apusean ºi þigarete în loc de narghilele.
  Din perspectiva încãrcãturii fundalului istoric,

evenimentul tare al naþiunii este drumul domnitorului la
Poarta. Dincolo de regia diplomaþiei ºi mângâierile de
orgoliu se vede clar cã viitorul rege nu primeºte titlul de
suveran-supus al Porþii, ci dimpotrivã impune Sublimei
Porþi recunoaºterea ºi acceptarea unei realitãþi istorice.

 Dupã cum spunem Zilele Regelui e un roman
cavasistoric cu mizã. Folosind sintagma respective avem
în vedere cã substanþa epicã-evenimenþialã este extrasã
din documentul istoric prelucrat post-postmodern pe uram
unui model ideologic inaugurat de un Dincu Golescu
continuat de paºoptiºti. Opoziþia dar ºi coabitarea pânã
la un punct miraculoasã dintre înapoiere ºi civilizaþie,
dintre tradiþie ºi modernism e de citit în filigramul textului.
Asta pe de o parte, iar pe de altã parte autorul romanului
renunþã la armatura mitico-epopeicã-folcloricã ºi la
ingredientele de „capã ºi spadã”. Naratorul coboarã totul
de pe soclu în miezul realitãþii concrete „Eroul”, viitorul
suveran, are de fãcut ordine, ºi face, într-un haos (v de
pilda, 30 s.u). Tocmai în timpul acela fostului cãpitan de
dragoni nu-i da pace „mãseaua de minte”. Trebuie reþinutã
subtilitatea prozatorului cu care împleteºte derizoriul cu
cea a solemnului, a Cotidianului cu Istoria. Prin falsa
negare scriitorul „spalã” povestea de demagogie (patetic)
ºi de alte mizerii politice. Iatã evocatã „solemnitatea”
momentului istorico-politic al sosirii în Bucureºti. Cãpitanul
de dragoni intrã în Bucureºti la 8 mai 1866 (dupã
calendarul iulian), iar dentistul ºi amicul sãu Herr Strauss
„sosia epicã” a prinþului-dupã câteva sãptãmâni, la 25
iunie dupã acelaºi calendar (p38-39).

 Eroii neamului au câte o mascotã :prinþul una mai
puþin vizibilã – soldãþelul de plumb – iar Herr Strauss pe
motanul Segfried – o mascotã vie. De altfel textul e plin
de simboluri sau de situaþii expresiv-simbolice. Pe lângã
mascota ºi mãseaua minþii se impun ºi alte simboluri,
care prin repetiþie devin adevãrate lait motive:lipsa de
clienþi de care suferã dentistul „locuitorilor locului nu le
pasã dacã au dinþi sãnãtoºi sau sunt ºtirbi”. Cel mai per-
tinent simbol este drumul de fier. În momentul sosirii în
principate cei doi eroi constatã cã drumul de fier se opreºte
lângã graniþã. În finalul romanului prinþul devenise rege,
iar calea feratã începe sã strãbatã în lung ºi în lat
pãmânturile patriei, ea leagã Bukarest de luminile Vienei,
ºi prin Viena cu restul lumii. Nu întâmplãtor în finalul
romanului e menþionatã calea feratã de-a lungul Dunãrii
(calea naturalã de comunicare) pâna la Turnu ºi de acolo
mai departe.

 Cu toate cã renunþã la arsenalul mitico-epopeico-
folcloric naraþiunea lui Filip Florian nu devine seacã,
insipidã ºi incolorã. Scriitorul ºtie când ºi unde sã picure
câþiva stropi de in Amanita muscaria pentru a înviora ºi
depãna mai departe povestea. Aºa sunt „psalmi pãgâni”
ai motanului adevãrate alegorii ale contemporaneitãþii
sale, sau „poemele erotice” (din cap 4 ºi 5). De asemenea
toate paginile despre târgul ºi petrecerea de Moºi sunt o
alegorie; suveranul trebuie sã facã, ºi va face, o rânduialã
în aceastã lume de Turnu Babel ºi Arca lui Noe.
Romancierul ne oferã un roman problematic cu un subiect
din istoria modernã a României decupatã din Marea Istorie

de la sfârºitul veacului al XIX-lea.
 În cazul concret al acestui scriitor putem vorbi de un

post-postmodernism. Prozatorul renunþã la textualismul
agresiv , la „realismul mizerabilist”, la ego-ul orgolios,
vanitos de amphalos. Autorul prelucreazã pânã la
metamorfoza totalã topasuri venite din diferite epoci
literare. Nu putem exemplifica din simplu motiv cã ar trebui
citate pagini întregi. ªi a buchisa acum în ce constã
originalitatea ºi farmecul romanului ar însemna sã
frustrãm cititorul de o lecturã activã.

 Din romanul acesta (desigur cã nu e singurul din
literatura noastrã mai veche sau mai nouã) înveþi mai
multã istorie, (politicã, diplomaþie, economie, sociologie,
psihologie) decât dintr-un tratat doct. Autorul ºi-a însuºit
bine, creativ, lecþia de istorie a lui Iorga ºi Braudel.

 Nu ºtiu dacã vreun moment autorul s-a gândit sã-ºi
termine ºi sã-ºi publice romanul în 2008 ca omagiu
aniversãrii celor 90 de ani de la înfãptuirea ROMÂNIEI
MARI. În urma lecturii acestui text atât de încãrcat cu
sensuri, eu, cititorul presupun aceasta relaþie.

Nu e târziu pentru un premiu!
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FANTEZII ORIENTALE ÎNTR-O
MITOLOGIE PERSONALÃ

Ana DobreAna DobreAna DobreAna DobreAna Dobre

Voi începe cu o mãrturisire: de mult timp n-am mai
citit o carte predominant descriptivã. Scriitorul contem-
poran se teme parcã de acest mod clasic de expunere,
având, probabil, ca reper modelul sadovenian. Ei bine,
cartea lui Ovidiu Dunãreanu*     este o mare surprizã; o
parcurgi cu aceeaºi bucurie în suflet cu care autorul a
scris-o. E una dintre lecturile empatice, multiplele canale
de comunicare cu autorul se deschid, lectura este
deschisã cãtre miracolele lumii pe care acesta ne-o
desfãºoarã cu plãcerea unui negustor care-ºi întinde
mãtãsurile aduse de departe. Este cartea unei mari iubiri
pentru oamenii ºi locurile Dobrogei care au puterea de a
dicta rescrierea în registrul unei mitologii subiective:
„Aromele tari ale începutului de varã îmi invadeazã
respiraþia. Lumina imensã, domoalã, inundã pãmântul ºi
sufletul, înstãpânind asuprã-le, taina fãrã seamãn a
bucuriei”, iar ecourile acestor trãiri se resimt mereu în
text.

Ca un pictor însetat de aromele pãmântului ºi de
culorile lui, naratorul se aflã permanent în cadru, filmeazã
cu voluptate cu ochi curioºi, deseneazã prim-planuri
fascinat de beþia culorilor ºi a luminii. Sub ochii lui „se
dezlãnþuie orgii de nuanþe de albastru, portocaliu, verde
ºi galben, cu un desfrâu de armonii, profunzimi ºi
rezonanþe”, „caleidoscopul culorilor” modificându-se „fre-
netic de la o clipã la alta” ca-ntr-un tablou impresionist.
Abundenþa imaginilor vizuale aratã un pictor îndrãgostit
de peisajul în care se integreazã ºi care-l absoarbe ºi îl
trãieºte, un privitor mitizant. Ca pictor, el îmbinã fizica ºi
metafizica peisajului pentru a da întreaga dimensiune a
complexitãþii ºi armoniei cadrului receptat cu toate
simþurile într-o beþie a luminii ºi a sunetelor. El este un
Calistrat Hogaº trecut prin curentele moderne având
aceeaºi voluptate a luxurianþei ºi a luxurii. Când din
aceste tuºe de culoare rãsar casele „spoite cu var”, albul
acestora pare o prelungire a luminii orbitoare sau o reflexie,
ea însãºi, a luminii.

Ovidiu Dunãreanu nu este doar un cãlãtor avid de
frumuseþea locurilor pe care le descoperã pe mãsurã ce
înainteazã, ci un cãutãtor, un arheolog al amintirilor, un
fantezist prins de valul reveriilor diurne. Toate aceste
acorduri ample introduc în cadru fie cã este Pãcuiul lui
Soare, Pãcuiul Mic, fie Tâlchia, Câsâca, fie alte locuri cu
sonoritãþi bizare care închid miracolele lor. Nume ciudate
– Esichioi, Almalãu, Arab-Tabia – conferã un halo miste-
rios locurilor, fãcând din Dobrogea un tãrâm al fantasmelor.
Ele contureazã un tãrâm miraculos, tãrâmul necunoscut

din poveste pe care, strãbãtându-l, omul devine parte a
unei iniþieri cosmice, însuºindu-ºi rãsufletul tainic al
lucrurilor invizibile. Legendele  au ceva seducãtor ºi
terifiant în acelaºi timp, prin amestecul de real ºi de
fabulos, de efecte ºi consecinþe dificil de înþeles doar
prin raþiune. Naratorul este ca un Fãt-Frumos care strãbate
o lume nu atât pentru a o descoperi, cât pentru a se
descoperi pe sine.

În fantezia acestui cãlãtor însetat de cunoaºtere,
trecutul ºi prezentul fuzioneazã într-un mental pregãtit
sã primeascã ºi sã proceseze toate informaþiile într-o
cuprinzãtoare sinestezie a diversitãþii. Tablourile de epocã
au vitalitatea ºi veridicitatea tablourilor flamande. Desenul
se completeazã, se întregeºte prin sugestia muzicii fiinþei
care vibreazã cuprins de intuiþia metafizicii existenþei.
Poveºtile familiei, o saga sui generis, devin poveºti
ontologice ºi se constituie ca mit personal. Pãcuiul lui
Soare este geografia lui sacrã, punctul originar în care
se naºte mitologia.

Ovidiu Dunãreanu îºi scrie permanent tema, este un
pictor care simte peisajul respirat cu toþi porii, cu toatã
fiinþa. Notaþiile scurte sau lungi, tuºele de culoare sunt
distribuite în funcþie de trãirile lui consonante, integrate
ritmurilor naturii ºi istoriei locurilor. Trecerile conotative,
insesizabile, transleazã, transportã, de la cuvântul ba-
nal, cu sensuri mecanice la metafora revelatorie: „Iunie.

* Ovidiu Dunãreanu, Cu bucuria în suflet, Cu bucuria în suflet, Cu bucuria în suflet, Cu bucuria în suflet, Cu bucuria în suflet, Editura
Paralela 45, Piteºti, 2008.
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Salcâmii au cotropit aerul cu mireasmã densã”, „sufletul
luminii”, „rãzvrãtiþii mânji ai vântului”, „cometele veºniciei
îºi despletesc cozile”, „furtuni albastre de fluturi” etc.

Ca ºi Mihail Sadoveanu, Ovidiu Dunãreanu creeazã
dantelãrii superbe prin migalã ºi risipã de imaginaþie. E o
pletorã explicabilã prin magia locurilor transmisã
povestitorului. El nu demitizeazã, ci redescoperã pentru
a reinventa mitologia locurilor, convins cã istoria fãrã
legendã pierde din contactul cu eternitatea. Frazele au
ele însele o poveste – povestea unei iniþieri dincolo de
cuvânt, a unei întoarceri ab originem. Vaporoasã ca o
dantelã de mãtase care împodobeºte mâna unei prinþese,
fraza aceasta descoperã sub horbota ei, o lume care se
construieºte în jurul unui miracol. Curgerea armonioasã
a frazelor cu ritmurile ei largi, somptuoase are ceva din
frumuseþea intelectualizatã a muzicii beethoveniene, dar
ºi din rupturile frazei wagneriene. E miracolul lumii, dar,
în acelaºi timp, ºi miracolul descoperirii acestei lumi.

Descrierile nu sunt fastidioase, au savoarea
frumuseþii ºi rafinamentului artei flamande, dar ºi ceva
din misterul impresionist ºi postimpresionist. Autorul este
un rafinat degustãtor de astfel de miracole campestre,
un oenolog al aromelor pãmântului, încât þinutul Dobrogei
pe care îl iubeºte atâta devine altarul unei geografii mitice.

Expresia lingvisticã este stilizatã pânã la filigran creând
goblenuri naturistice unice. „Poalele de fum ale cerului”,
„imperiul vegetal îºi þese perdelele subþiri de vrejuri
diafane, fragile…”, „Pe muchia unei dintre ele, ca ºi când
ar fi luat drumul galaxiei, urcã la pas o cãruþã trasã de cai
murgi”, alcãtuiesc tablouri în care duratele temporale se
amestecã „într-un festin al culorilor” rãscolind nu numai
ochiul, ci ºi memoria. Trecerea anotimpurilor în veºnicã
rotaþie este vãzutã sub agitaþia culorilor ºi a luminii: „În
luna mai, verdele exuberant e nãpãdit de roºul putred al
bujorilor, de portocaliul ruºcuþelor asiatice, de albul  florii
miresei ºi de euforicele flori albastru-închis, violete,
marmoreene ºi purpurii, în zeci de nuanþe ºi irizãri, ale
crinilor sãlbatici. Vara, roz-albul florilor de colilie, ceruliul
cicorilor, carminul macilor, galbenul euforic al iasomiei
sãlbãticesc de tot frumuseþea priveliºtii. În octombrie,
tonurile nostalgice se topesc în cele hieratice ale
brânduºelor galbene de toamnã ºi ale ghioceilor aurii”.

Poveºtile oamenilor sunt încrustate în aceste locuri
care le-a pãstrat amintirea precum toposul grota
haiducilor, lacul zânelor, insula Aurica sau Câsâca. Istoria
pe care o spune Ovidiu Dunãreanu este istoria unei con-
tinue mirãri în faþa miracolului lumii. Ecourile cuvintelor
rãmân în suflet, îl seduc pe cititorul obiºnuit cu
rafinamentele stilistice. Autorul reuºeºte sã-l atragã,
împrumutându-i binoclul prin care vede lumea ca spectacol
fascinant al devenirii. Situat între Mihail Sadoveanu prin
muzica somptuoasã a cuvântului, Alexandru Vlahuþã prin
sentimentul pur de înfiorare în faþa pãmântului, martor
tãcut al istoriei, Calistrat Hogaº ºi Geo Bogza prin
înclinaþia spre hiperbolã, Ovidiu Dunãreanu nu pastiºeazã,
nu face figurã de imitator, de epigon. Ceea ce povesteºte
el este o istorie mitizatã într-o geografie cu însemnele
sacrului ºi ale profanului.

Lumea lui se circumscrie unui balcanism pitoresc ºi
profund. Vânzoleala orientalã, peisajul pestriþ de lume
statuatã „la mijloc de rãu ºi bun”, au ritmurile eternului ca

în aceastã enumerare hiponimicã: „O lume  pestriþã
forfotea cât era ziua de lungã dupã tot felul de treburi;
oamenii alergau de colo-colo, rãcneau, se tocmeau la
preþuri; gãinile cârâiau pigulind grãunþe printre picioarele
cailor legaþi la sandâcuri; convoaie, fãrã capãt, de cãruþe,
încãrcate mult peste loitre, aºteptau sã le vinã rândul la
cântãrit; scroafe cu godaci grohãind prin bãltoacele din
faþa  ciºmelelor de piatrã, se vârau la umbra lor, unde se
încãierau cu câinii; bivoli ca smoala, abia mijind niºte
ochi înroºiþi, surpaþi în cearcãne de grãsime, ºi boi
puternici, de cremene, scoºi din juguri, rumegau
somnolând îngenuncheaþi pe trotuare (…). …cãruþaºi cu
nemiluita (…), comercianþi de toate neamurile – români,
turci, greci, armeni, evrei, macedoneni, tãtari, gãgãuzi –
angrosiºti, þãrani de prin satele învecinate misiþi iscoditori,
cu ochi ºireþi ºi zâmbetul subþire, marinari de pe ºalupe
ºi bacuri, precupeþi de zarzavaturi, funcþionari obscuri ºi
meticuloºi, barcagii, pescari lipoveni, blonzi, bãrboºi,
pistruiaþi, de la Ghindãreºti, sacagii cu ghiotura, mocani,
care cu timpul s-au statornicit (…), meseriaºi de tot soiul
ºi câþi alþii…”. E un du-te-vino multicolor de o „arhitecturã
nãstruºnicã”. Istoria ºi poezia se însoþesc permanent în
acest carusel al impresiilor ºi al imaginilor.

Întrucâtva, Ovidiu Dunãreanu seamãnã cu Gheorghe
Stroe. Amândoi vor sã-ºi creeze în literaturã propriul loc,
un spaþiu doar al lor. Gheorghe Stroe mitizeazã Valea
Sãrii ca un narator impersonal ducându-ne între parabolã
ºi mit; Ovidiu Dunãreanu scrie mitologia unui spaþiu ca
un martor dramatizat, ducând istoria în mit. Unul vrea un
Macondo, þinut imaginar, raportându-se la Gabriel Garcia
Marquez , scriind miticul dupã regulile realitãþii, celãlalt
scrie realitatea dupã regulile miticului, reperul fundamen-
tal fiind  Mircea Eliade.

Într-a asemenea familie de spirite Ovidiu Dunãreanu
se simte confortabil, fãrã complexe. Literatura lui urcã
treptele spiritualitãþii alãturi de marii maeºtri.

lector
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PIETRE CARE TAC

Mircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu Iacoban

Dacã inscripþia în piatrã indicând anul 1395 pentru ctitorirea
Bisericii Armeneºti ar fi fost încastratã în zid, atestarea Iaºului
cobora cu 12 ani ºi nu s-ar mai fi sãrbãtorit, anul trecut, cele
ºase secole dimpreunã cu Bacãul… Principalul reproº adus
documentului în piatrã este acela cã-i „volant” – putea fi adus
de la o altã bisericã. Având acelaºi hram? În „Monografia
oraºului Iaºi” de Dan Bãdãrãu (carte ce urmeazã luna viitoare
sã intre la tipar) sunt exprimate îndoieli cu privire la
autenticitatea datãrii (pe care N.A. Bogdan, în „Istoria Iaºului”
o susþine fãrã rezerve) din perspectiva utilizãrii/neutilizãrii
calendarului gregorian/iulian, dar vârsta lãcaºului n-o contestã
nimeni. Dimpotrivã, Bãdãrãu demonstreazã cã armenii au avut,
la Iaºi, nu o bisericã, ci douã, iar înaintea celei refãcute azi a
funcþionat o alta, ºi mai veche. Cert este cã data sãpatã în
piatrã, 1395, ar fi avut mai multã credibilitate dacã pisania n-ar
fi fost „gãsitã într-o ocniþã”, ci s-ar fi aflat încastratã în zidul
bisericii. Se pare cã a funcþionat, ºi atunci, ºi mai târziu, ciudata
obiºnuinþã ieºeanã de a muta pietrele-document din locul
hãrãzit de ctitori, ori de a le scoate din zid ºi abandona pur ºi
simplu. Greu de crezut, dar, dupã ce a terminat restaurarea
Bisericii Sf. Nicolae Domnesc, Lecomte de Nouy n-a mai
considerat necesar sã aºeze la locul ei pisania ce aratã cã ªtefan
cel Mare a început  zidirea la 1 iunie 1491 ºi a sãvârºit-o în
august 1493. Arhitectul ar fi destinat-o unui viitor muzeu ce
urma sã funcþioneze în Sala Goticã de la Trei Ierarhi. T.T. Burada
o gãseºte, însã, în 1905, zãcând sub cerul liber, într-un morman
de pietre cu inscripþii vechi (una avea textul „Institutul junimii
moldovene, hãrãzit 1831”; unde-i acum?) ºi cere în scris
primarului sã fie reaºezatã la locul cuvenit. Primarul aprobã.
Ceea ce nu înseamnã cã se ºi produce reparaþiunea. Drept
pentru care Burada revine dupã doi ani, cu aceeaºi sesizare.
Din nou, primarul (altul!) este de acord ºi din nou… nu se
întâmplã nimic, aºa cã dupã alþi 5 ani, în 1913, acelaºi T.T.
Burada înainteazã Primãriei aceeaºi cerere. Primarul (altul!)
aprobã din nou, dar piatra va ajunge la locul ei abia în 1929
(!!), la cererea insistentã a lui Iorga. De 24 de ani a avut nevoie
Primãria pentru a se restitui Bisericii Domneºti certificatul de
naºtere, dar alte vechi inscripþii ieºene au dispãrut pur ºi simplu,
dupã ce au fost scoase de la locul lor (chiar la Sf. Nicolae n-au
mai fost gãsite 4-5 pietre cu texte în greacã). Serviciul însãrcinat
cu re-clãdirea Palatului Administrativ, condus de arh. Berindei,
a scos ºi pus la pãstrare marea placã veche cu stema Moldovei
a lui Moruzi Vodã (1805), pentru ca, dupã câþiva ani, sã i se
constate dispariþia… ºi atât. S-a mistuit inscripþia de la uºa
principalã a Hanului Turcesc (1832), dupã cum a fost scoasã
din zidul Casei Baºotã piatra votivã cu text în versuri, ce strãjuia

ciºmeaua. Va fi fost depusã la Muzeul etnografic din curtea
mãnãstirii Golia (?), dar în muzeele lumii se practicã expunerea
de copii, originalele rãmânând sã strãjuiascã ºi sã autentifice
vechile zidiri… Iaºul s-a cadorisit, în schimb, cu o mulþime de
plãci memoriale de-a dreptul suspecte, aºezate de familii, fãrã
(cred) vreo încuviinþare oficialã. Iatã, în buricul târgului Iaºi,
cineva a amplasat la vedere un text sãpat în marmurã spre
amintirea doctorului cutare. L-am cunoscut, a fost un medic
apreciat, dar dacã-i sã presãrãm oraºul cu astfel de inscripþii
memoriale, n-ajunge toatã marmura firmei Videanu! Vreme în
care pietre cu adevãrat preþioase pur ºi simplu dispar. În veacul
XIX mai fiinþa, în Halã, Biserica Sf. Vineri. A fost demolatã în
1878. În cimitirul din preajma bisericii ºi-a aflat loc de (iluzoriu)
veci Bessarion Gabaºvilli, cel mai mare poet liric georgian. A
murit de ciumã, la Iaºi, în 1791; avea rang diplomatic, fiind
acreditat la curtea lui Potemkin. Lespedea lui funerarã a fost
depusã undeva, în curtea Bisericii Armeneºti. Apoi, a fost
încastratã în Lapidarium-ul de lângã Palat. Numai cã, atunci
când s-a deschis esplanada Teatrului „Luceafãrul”, tocmai acea
aripã a Lapidarium-ului a trebuit demolatã. Se pare cã lespedea
a ajuns la Golia… Fiindcã, în anii ’70, am tipãrit, la „Junimea” a
carte de versuri a poetului clasic gruzin, georgienii m-au
declarat „persoanã de contact”, rugându-mã sã transmit
Primãriei  generoasa lor propunere de a oferi Iaºului o statuie
a lui Gabaºvilli, toate cheltuielile, inclusiv transportul revenind
pãrþii gruzine. Iaºul ar urma sã ofere doar amplasamentul ºi
soclul, în care, dacã va fi cu putinþã, sã se încorporeze piatra de
mormânt. De s-o mai gãsi! Sigur cã ar însemna un gest de
onoare acceptarea ofertei, precum ºi o remarcabilã îmbogãþire
a tezaurului de amintiri perpetuate prin monumentele Iaºului.
Închipuiþi-vã cã Eminescu ar fi murit la Tbilisi; n-ar fi întru totul
legitimã cererea noastrã privind amplasarea unui monument
al poetului în Iveria? În capitala Georgiei s-a constituit o
Fundaþie cu scopul amplasãrii statuii lui „Bessiki” la Iaºi,
avându-l în frunte pe Vicepreºedintele Universitãþii Caucaziene
din Tbilisi, dr. Shalva Machavariani. Ei bine, am trimis încã la
mijlocul anului trecut Primãriei municipiului setul de documente
conþinând propunerea gruzinã. N-am primit nici un rãspuns.
L-am retrimis acum douã luni. Aceeaºi tãcere. Nu mã
impacientez: la urma urmei, Burada a aºteptat 24 de ani.

 Iatã textul de pe lespede, stabilit de regretatul muzeograf
Liviu Rusu: „ÎN ACEST MORMÂNT ZACE PRINCIPELE VISARION
ZAHAROVICI GABAªVILLI, CARE A FOST TRIMIS AMBASADOR
AL ÞARULUI DAVID PE LÂNGÃ PREA ÎNALTA CURTE
ÎMPÃRÃTEASCÃ A RUSIEI ªI A SFÂRªIT AICI LA IAªI LA 40 DE
ANI 1791, IANUARIE 24. LA TRECÃTORI CER IERTARE.”.”.”.”.”
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NEVOIA IMPERIOASÃ A ADOPTÃRII
UNEI LEGI A PRESEI

Dan BrudaºcuDan BrudaºcuDan BrudaºcuDan BrudaºcuDan Brudaºcu

Asistãm, de câteva zile, la un atac de o mizerie moralã
de nedescris, în presa de doi bani din Bucureºti, la adresa
unuia din cei mai mari actori români din toate timpurile –
Florin Piersic. Presa falimentarã dâmboviþeanã, slujitã,
în general, de destui indivizi fãrã chemare, har sau ta-
lent, dar mai ales fãrã caracter, a pornit un atac furibund
la adresa acestui titan al scenei ºi cinematografiei
române, inventându-i pãcate de care nu s-a fãcut niciodatã
vinovat.

Ce este, însã, mult mai grav ºi de netolerat este cã,
în acest ruºinos atac, sunt aduse acuzaþiei ºi tatãlui
actorului, fãrã sã fie, ºi de aceastã datã, aduse probe
minime ºi de necontestat. Un neica nimeni, de la o fiþuicã
mizerã bucureºteanã îl acuzã pe Florin Piersic ºi pe tatãl
acestuia cã, în urmã cu aproape o jumãtate de secol, ar
fi turnat la Securitate niºte oameni, care contestau
regimul comunist din epocã.

La fel de mizerabile sunt, în opinia noastrã, ºi
afirmaþiile legate de debutul lui Florin Piersic în nobila
meserie pe care a slujit-o cu strãlucire, har ºi devotament
timp de decenii. Se insinueazã, astfel, cã însãºi admi-
terea lui la Institutul de Teatru din Bucureºti s-ar datora
unor intervenþii oculte. Greºeala pe care o face analfabetul
ce semneazã odiosul articol este cã aici este asociatã ºi
Marietei Sadova, una din personalitãþile majore ale scenei
româneºti. Ce nu ºtie grãbitul ºi inconºtientul demascator
este cã, în epocã, ºi Marieta Sadova era, într-un fel, o
paria. Ca soþie a fostului regizor ºi om de teatru Haig
Acterian, fost susþinãtor, înainte de 1940, al partidelor
politice de dreapta, Marieta Sadova, ca sã nu riºte sã fie
datã pur ºi simplu afarã din teatrele bucureºtene, a gãsit
soluþia salvatoare autoexilându-se la Timiºoara. Adicã,
departe de ochii vigilenþi ai politrucilor ºi comisarilor literari
ºi artistici ai vremii. Dar chiar ºi din exilul ei timiºorean,
fiind o valoare autenticã, recunoscutã de slujitorii Thaliei,
Marieta Sadova a reuºit, dupã o absenþã de câþiva ani
din Capitalã, sã se impunã din nou ºi sã redevinã un
nume respectat, inclusiv de cerberii acelui regim.

Evident cã experienþa pe care o avea i-a permis
Marietei Sadova sã sesizeze talentul viguros al lui Florin
Piersic, încã din momentul examenului susþinut de acesta
pentru intrarea la Institutul de Teatru din Bucureºti. Ea
însãºi nedreptãþitã, pe considerente exclusiv politice,
Marieta Sadova nu a putut tolera nedreptatea ce i se
fãcea acestui tânãr, cãruia i se închideau, fãrã temei,
ºansele afirmãrii în lumea teatrului. Faptul cã, dupã ce
Florin Piersic ºi-a impresionat examinatorii, ea ar fi
intervenit pentru anularea dispoziþiei de neadmitere a lui

la Institut este cu atât mai meritoriu cu cât ea însãºi era,
în ochii multor politruci obtuzi, o persoanã incomodã.

Florin Piersic a fost ºi va rãmâne pentru multe gene-
raþii un model de demnitate ºi verticalitate, pe lângã unul
de talent ºi dãruire faþã de profesia lui. De aceea, recentul
atac împotriva lui, dar ºi a memoriei tatãlui sãu, este o
mizerie de nedescris, care atrage în mod serios atenþia
asupra nevoii adoptãrii unei legi a presei din România.
Modul iresponsabil în care este practicatã meseria de
ziarist de diverse scursuri umane poate aduce mari
sacrificii morale ºi de imagine unor personalitãþi ale vieþii
cultural-artistice ºi spirituale, adevãrate repere ale
prestigiului României în lume.

În toate þãrile democratice, dar ºi civilizate, pe lângã



136 SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009SAECULUM  2/2009PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

drepturile ziaristului, sunt asigurate ºi drepturi cetãþenilor,
care pot deveni victime ale incompetenþei sau relei
credinþe ale unor asemenea „ziariºti”. Din pãcate, coruptã
ºi timoratã, temându-se sã nu i se facã publice propriile
pãcate, justiþia româneascã nu s-a dovedit, pânã în
prezent, capabilã sã apere victimele unor asemenea
abuzuri ale presei sau ale unor aºa ziºi ziariºti. De aceea,
sunt în asentimentul tuturor celor care considerã cã
existenþa unei legi a presei, care sã respecte deopotrivã
presa dar ºi cetãþenii, ar veni în sprijinul exercitãrii, cu
onestitate ºi responsabilitate, a meseriei de ziarist,
eliminând abuzuri ºi exagerãri de ambele pãrþi.

Tolerarea unor asemenea ieºiri nejutificate, a unor
atacuri mârºave la adresa demnitãþii unei personalitãþi
de talia ºi cu meritele unanim acceptate ale lui Florin
Piersic mi se pare nu doar o împietate, ci ºi o invitare, în
continuare, la astfel de acþiuni abuzive ºi iresponsabile.

Am fost întotdeauna de acord cu nevoia de a se face
cunoscute opiniei publice fapte reprobabile ale oricui,
indiferent de poziþia deþinutã la un moment dat sau chiar
de renumele acelei persoane. Dar nu mã voi împãca
niciodatã cu declanºarea, fãrã temei ºi fãrã probe, a unor
acte de linºaj mediatic la adresa cuiva, indiferent cine ar
putea fi aceaa persoanã.

Sunt convins cã, mai ales dupã ce au urmãrit
emisiunea recentã difuzatã de Antena 3, în care celebrul
actor, adesea cu lacrimi în ochi, îºi depãna greutãþile cu
care a avut de-a face ºi îºi demonstra, mai mult decât
convingãtor nevinovãþia, repulsia opiniei publice, dar ºi
neîncrederea acesteia faþã de presã au atins cote
alarmante. Clubul Român de Presã, celelalte organisme
cu atribuþii de acest gen, ar trebui sã abordeze în regim
de urgenþã astfel de abuzuri ale unor ziare sau ziariºti ºi
sã ia atitudine fermã de desolidarizare cu astfel de fapte.
În caz contrar, riscã o ºi mai puternicã compromitere a
breslei ºi a presei în ansamblul ei.

Asemenea atitudini, ca ºi practica, încã neeradicatã,
a ºantajelor ºi presiunilor exercitate de unii ziariºti pentru
obþinerea de bani ºi avantaje personale, cu sfidarea
deontologiei meseriei, dar ºi cu încãlcarea flagrantã a
legilor în vigoare, sunt un cancer pentru presa româ-
neascã ºi o descalificã în ochii opiniei publice, scãzându-i
ºansele de a contribui, real, la combaterea corupþiei, a
abuzurilor ºi ilegalitãþilor din societatea româneascã, la
democratizarea României.

Revenind, îmi exprim totala solidaritate faþã de marele
actor ºi concitadin Florin Piersic ºi deplâng, alãturi de
milioane de români care-l preþuiesc, respectã ºi iubesc,
acest atac incalificabil la adresa lui.

***
P.S. Eu însumi, dupã 1990, am fost, timp de aproape

zece ani, victima unor atacuri nesfârºite, declanºate de
un frustrat ºi ratat braºovean, care, sub regimul comunist,
a semnat frecvent delaþiuni, la partid ºi Securitate
împotriva mea ºi a familiei, inventându-mi, de la lunã la
lunã ºi de la an la an, zeci de pãcate. Niciodatã, însã, nu
a fost fãcutã ºi dovada acestor acuzaþii mârºave.

Ce este la fel de grav este faptul cã numeroase
publicaþii au susþinut aceastã tentativã de linºaj

declanºatã de un dement, reluând ºi difuzând acuzaþiile
lui penibile. E drept cã, pe atunci, nu se punea, din pãcate,
problema rãspunderii, cel puþin morale, a presei ºi a celor
ce o slujeau, iar despre deontologie nu se auzise probabil.
Astfel de mârºãvii nu numai cã au distrus liniºtea mea ºi
a familiei mele, cã au fost un calvar nemeritat, dar mi-au
zdruncinat mult sãnãtatea ºi mi-au adus grave prejudicii
în activitatea desfãºuratã.

Iatã de ce condamn cu toatã puterea mea atacurile
gratuite, fãrã justificare ºi probe, îndreptate atât împotriva
actorului Florin Piersic, cât ºi împotriva oricãrei persoane
din aceastã þarã.

atitudini
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info-cultural

Un regal cultural te izbeºte încã de jur împrejurul Muzeului,
extrem de multele magazine, aparþinând sau nu de The British
Museum, îmbiindu-te sã le treci pragul pentru a cumpãra
niscaiva suveniruri, vederi, reviste, cãrþi de specialitate, monede
vechi, fragmente minuscule cu ceva însemnãtate istoricã, din
siturile arheologice.

The British Museum, situat în Great Russell Street, Lon-
don, astãzi este accesibil oricui, fiind cu intrare liberã. Istoria
lumii, în date ºi fapte, se oglindeºte prin toate formele artistice,
artefactele fiind extrem de bine aºezate, þinând cont de perioada
ºi mediul de provenienþã. Culorile Egiptului Antic, întipãrite în
mumiile de diferite mãrimi, ocupã un spaþiu expoziþional con-
sistent, evidenþiind caracteristicile perioadei, influenþele, toate
acestea introducând vizitatorii în civilizaþia egipteanã. Afli, citind
în dreptul fiecãrui artefact expus, date despre procesul de
îmbãlsãmare a cadavrelor, fie umane sau aparþinînd animalelor
considerate sacre. Egiptul, civilizaþie strãveche, constituitã de-
a lungul Nilului, te fascineazã. Etapele Egiptului – Egiptul de
Jos, Egiptul de Sus, mai apoi Regatul Timpuriu – sunt atât de
bine reflectate în modul de trai, sclavia, cultul morþii fiind
surprinse în forma mormintelor, majoritatea dreptunghiulare,
anunþând opulenþa Regatului Vechi (finele mileniului 3 î.Hr.),
când se construiesc unele piramide. Istoria Egiptului ne este
oferitã pânã spre anul 30 î.Hr., când, dupã ce s-a dezmembrat,
trecînd printr-o succesiune de transformãri politice, economice
ºi culturale, cucerit pe rând de asirieni, perºi ºi Alexandru
Macedon, cade în stãpânire romanã.

Caracterizatã de policromie, arta egipteanã preferã dimen-
siunile grandioase, cu linii verticale ºi stilizarea formelor.
Perioada Regatului Vechi este  beneficã pentru cultul morþii,
manifestat prin îmbãlsãmare ºi construirea mormintelor de tip
mastaba, dar ºi a piramidei Saqqarah. Culorile vii, culorile tari,
contururile clare sunt practicate atât în picturã, cât ºi pentru
diferitele obiecte de cult ºi casnice, întâlnite ulterior în morminte.

„The first two dynasties of ancient Egypt are commonly
grouped together as the First Dynastic (Archaic) PeriodFirst Dynastic (Archaic) PeriodFirst Dynastic (Archaic) PeriodFirst Dynastic (Archaic) PeriodFirst Dynastic (Archaic) Period
(c.3100 – 2686 BC). The highlight of the Old Kingdom Old Kingdom Old Kingdom Old Kingdom Old Kingdom (c.2686
– 2181 BC) was the building of the Pyramids at Giza during the
IV dynasty. After the death of Pepy II of the VI dynasty, central
government colapsed. This was the First Intermediate PeriodFirst Intermediate PeriodFirst Intermediate PeriodFirst Intermediate PeriodFirst Intermediate Period
(c.2181-2040 BC). Authority was restored in the XI dynasty,
and the capital moved to thebes.” – World History Encyclope-
dia, London, 2000, p.129

Odatã cu Regatul Mijlociu (c.2040-1786 BC) apar templele
colosale – Deir el-Bahri. Aceasta este ºi perioada în care se
dezvoltã puterea politicã, Amenemhet I, fondând a XII-a
dinastie, capturând Nubia. Este momentul în care arta ºi
arhitectura înfloresc. Perioada Noului Regat este însã cea mai
cunoscutã, grandoarea templelor hipostile ºi rupestre (Tell el-
Amarna) dezvoltându-se sub domnia lui Tutankhamun.

„The revolutionary changes made by his predecessor,
Akhnaten, were reversed during his reign. The capital was re-
established at Thebes (Luxor) and worship of the god Amon
reinstated. Tutankhamun’s fame is due to the discovery of his
tomb by Howard Carter in 1992.”

Dupã aceastã înflorire spectaculoasã, urmeazã o etapã de
decãdere, când Egiptul se dezmembreazã, fiind cucerit de asirieni,
perºi, Alexandru Macedon, cãzând apoi sub dinastia Lagizilor.

Toate aceste cicluri istorice sunt surprinse prin culoare,
sculpturã, somptuozitate ºi grandoare de sãlile din The Brit-The Brit-The Brit-The Brit-The Brit-
ish Museum. ish Museum. ish Museum. ish Museum. ish Museum. Poate cea mai spectaculoasã rãmâne sala
mumiilor.

„Before mummification was invented, bodies were dried
out naturally in the desert. To ensure a successful afterlife for
the dead through mummification, most of their internal or-
gans – stomach, lungs, intestines, liver – were removed and
preserved in distinctive jars.”

Însã, Egiptul Antic n-ar însemna nimic fãrã dinastia
Ptolemeilor. Egiptul, prin voinþa lui Cezar, este condus de cei
doi fraþi: Ptolemeu (63-47) ºi Cleopatra (69-30 î.Hr.) Istorie ºi
pasiune, cãci între frumoasa Cleopatra a Alexandriei ºi Cezar se
înfiripã o idilã. Cleopatra pleacã, dupã cum se ºtie deja, cu
Cezar la Roma, deºi, în 44 î.Hr., dupã asasinarea lui Cezar, se
întoarce ca reginã în Alexandria. Intre ea ºi Marc Antoniu se
naºte o noua poveste de dragoste, care însã va duce Egiptul în
rãzboi. Dupã moartea lui Cezar, Roma este condusã de Marcus
Antonius pânã la preluarea puterii de cãtre Caius Octavianus.
Antonius pãrãseºte Italia la sfârºitul anului 39 î.Hr. iar în 36,
atras de farmecele Cleopatrei, o trimite pe Octavia, soþia lui, la
Roma, el întâlnindu-se cu Cleopatra în Siria. Cilicia, Cipru,
Iudeea, Fenicia îi sunt oferite de Antoniu cadou Cleopatrei.
Dupã alte evenimente istorice importante, Antoniu se stabileºte
cu Cleopatra definitiv în Egipt, spre disperarea Romei ºi
indignarea lui Octavian, care nu se împãcase cu ideea cã Octavia,
sora lui, fusese pãrãsitã. In 32, Octavian declarã rãzboi
Egiptului. Practic, în Roma izbucneºte un conflic intern, pe de
o parte susþinãtorii lui Octavian, pe de altã parte susþinãtorii lui
Antoniu. Lîngã Actium, în 31, are loc bãtãlia navalã dintre flota
romanã ºi cea a lui Antoniu, cãruia i se alãturã corãbiile
Egiptului. Rãzboiul este cîºtigat de Octavian. Antoniu se
sinucide ºi moare lîngã Cleopatra. Tara faraonilor cade în mîinile
romanilor.

„Rome declared war on Egypt and defeated Antony and
Cleopatra’s forces at the Battle of Actium (31 BC). Mark Antony
commited suicide. Cleopatra surrendered to Octavian but then
killed herself.”

Frumoasa poveste a Egiptului Antic o regãsim în camerele
organizate pentru aceastã culturã ºi perioadã la The British
Museum, artefactele, mumiile, sarcofagiile fiind mãrturii
tangibile peste timp.

THE BRITISH MUSEUM
Camera EgiptuluiCamera EgiptuluiCamera EgiptuluiCamera EgiptuluiCamera Egiptului

Lucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia Dãrãmuº
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În ultimele douã decenii, simpozioanele Eminescu iniþiate
ºi organizate de Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã din New York, în realitate singurul ºi autenticul
ambasador al valorilor cultural spirituale româneºti în SUA, a
reprezentat cel mai important ºi amplu eveniment cultural ºi
academic, onorat de participarea a numeroºi scriitori, istorici
ºi critici literari, artiºti ºi cadre universitare.

ªi anul acesta, neobositul teolog ºi om de culturã patriot
Dr. Theodor Damian, directorul Institutului, a inclus în
programul sãu simpozionul „Mihai Eminescu” cu tema:
Posteritatea eminescianã: epigoni ºi detractori, care s-a
desfãºurat sâmbãtã, 17 ianuarie 2009, 3:00 PM, la Consulatul
General al României la New York, având-o ca moderator pe Dr.
Eva Damian. Evenimentul, deosebit de amplu, este structurat
pe trei pãrþi ºi va cuprinde urmãtoarele:

Partea I-aPartea I-aPartea I-aPartea I-aPartea I-a

Deschiderea oficialã fãcutã de Pr. Prof. Dr. Theodor Damian,
urmatã de Rugãciune, versuri de Mihai Eminescu, cor de T.
Teodorescu-Iaºi

Mesajul aniversar a fost rostit de Pietro Pavoni, consul
general al României la New York

Corala „România”,     director artistic George Alexe, Detroit,
va interpreta: Imn festiv de primire, cor de Nicolae Lungu, E
vremea colindelor, versuri de Mihai Eminescu, cor de Valentin
Teodorian, Ziurel de zi, colind armonizat de Tiberiu Brediceanu,
precum ºi Revedere, versuri de Mihai Eminescu, armonizate de
Dimitrie G. Kiriac.

Maria ªtefanache, regizor, director al companiei Centro
Teatrale din Milano, va recita poeziile Glosã, La steaua ºi Din
strãinãtate.

Lia Lungu, interpretã a cântecului românesc, ziaristã, New
York, cântã: Colind strãbun (din Transilvania) armonizat de
Timotei Popovici; Pe lângã plopii fãrã soþ, versuri de Mihai
Eminescu ºi Atât de fragedã, versuri de Mihai Eminescu

Mihaela ºi Gabriela Modorcea (Trupa Indiggo) prezintã:
Colinde, Colinde, ºi Rugãciune, ambele pe versuri de Mihai
Eminescu.

Partea a II-aPartea a II-aPartea a II-aPartea a II-aPartea a II-a

Prezentãri:
A treisprezecea zodie, de Mircea Chelaru, lucrare prezentatã

de Timotei URSU, New York, regizor, scriitor, ziarist
Luminile etnice ºi istorice ale dacismului eminescian de

George Alexe, Detroit, teolog, scriitor, editor, director de studii
la Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã, New
York, Director artistic al Coralei „România”

Shakespeare ºi Eminescu de Grid Modorcea, Bucureºti,
scriitor, cineast, membru al Uniunii Scriitorilor ºi al Uniunii
Cineaºtilor din România

EMINESCU LA NEW YORK

Dan BrudaºcuDan BrudaºcuDan BrudaºcuDan BrudaºcuDan Brudaºcu

Noi elucidãri despre apusul geniului de Dr. Anca Sîrghie,
Sibiu, profesor de limba ºi literatura românã la Universitatea
„Alma Mater”, Sibiu; profesor invitat la Universitatea Michel
Montaigne, Bordeaux, Franþa, scriitor

Cronos ºi Kairos în poezia lui Eminescu de Dr. Theodor
DAMIAN, New York, scriitor, preºedintele Institutului Român
de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã, New York, profesor de
filosofie ºi eticã la Metropolitan College of New York, profesor
de filosofie ºi literaturã la Universitatea Spiru Haret, Bucureºti

Eminescu ºi dacii în viziunea Dr. Napoleon Sãvescu, New
York, editor, preºedintele Societãþii „Dacia Revival International”,
New York.

Luceafãrul: Detaºare ºi pragmatism de prof. Mircea
Sãndulescu, New York, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor
din România

Partea a III-aPartea a III-aPartea a III-aPartea a III-aPartea a III-a

Lansare de carte:     Anca Sîrghie ºi Alexandru Braºovean:
Întâlnire pe calea undelor (Ed. Techno-Media, Sibiu, 2008)

Rolul scriitorului în cultura românã, ,  ,  ,  ,  în viziunea prof.
Valentina Ciaprazi, New York, Scriitor, membrã a Uniunii
Scriitorilor din România.

Prof. Mircea Sãndulescu, din New York, scriitor, membru al
Uniunii Scriitorilor din România va susþine prezentarea cu tema
Ecouri eminesciene în literatura românã post-eminescianã.

Proiectul „M. Eminescu” la New York, , , , , va fi prezentat de
Ing. Cristian PASCU, New York, Preºedintele Societãþii române
creºtine „Dorul” (fondatã 1903), New York, Societatea „Dorul”,
informând comunitatea românilor nord-american cu privire la
stadiul actual al proiectului ridicãrii statuii lui Eminescu la New
York.

Programul manifestãrii mai cuprinde un     Recital de poezie,,,,,
susþinut de poeþii Cenaclului literar „Mihai Eminescu”, New
York. În cadrul lui vor face dedicaþii lui Eminescu: poeþii George
Alexe, Theodor Damian, Liviu Georgescu, Valentina Ciaprazi,
Alex Amalia Cãlin, Ion Burcin, Mihaela Modorcea, iar Corala
„România” va interpreta Pe-al nostru steag e scris UNIRE, de
Ciprian Porumbescu.

Tot distinsului poet Theodor Damian îi revine încheierea
oficialã a Simpozionului din acest an, urmatã de o Recepþie, la
care, ca de fiecare datã vor fi numeroase personalitãþi din elita
cultural-artisticã a diasporei române din SUA.

Din pãcate, Institutul Cultural Român, finanþat substanþial
de la bugetul de stat nu pare a fi, ca de obicei, interesat în
promovarea valorilor culturii ºi literaturii naþionale, în omagierea
personalitãþilor poeziei naþionale. Deºi, prin statut, acestea ar
intra în atribuþiile pe care le are. Poate cã, în schimb, mai
pregãteºte vreo acþiune de rãsunet, negative, desigur, cu
finanþarea generoasã de la buget a vreunuia dintre frustraþii
artei sau literelor româneºti aflaþi de obicei în solda respectivei
instituþii.

info-cultural
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 Elena Pascu Bârhalã s-a nãscut la Focºani, la 30
august 1943, în familia cunoscutului pictor Vasile Pascu.
Absolventã a Facultãþii de Arte Plastice Bucureºti,
Institutul Pedagogic în 1966.Îºi continuã studiile,
terminând specialitatea muzicologie – profesor de desen
la Institutul „Nicolae Grigorescu” în 1983. Profesor de
desen la ªcoala Vânãtori (1967-1970), la ªcoala nr.7
Focºani (1970-1980), profesor de picturã la ªcoala de
muzicã ºi arte plastice Focºani (1980-1990), profesor de
desen la ªcoala nr.9 Focºani (1991-1999), profesor de
picturã la Liceul de muzicã ºi arte plastice „Gh.
Tattarescu” Focºani (1995-1999).

 Participã cu lucrãri de picturã la expoziþii de grup ale

plasticienilor vrânceni:
1970-2004 –bienale ºi anuale organizate în Focºani

prin cenaclul „Gh.Tattarescu” ºi expoziþii de grup în
Focºani, Bucureºti, Târgoviºte, Suceava, Anglia, Veneþia-
Italia.

Expoziþii personale: 1974 – Focºani, 1978 – Focºani,
1986 –Focºani, 1988 – Focºani, 1995 –Braºov, 1997 –
Focºani, 1999 – Focºani, 2001 –Focºani, 2002 – SUA
(Atlanta), 2005 Focºani (Galeria „Hidalgo”).

 Participã la realizarea unor picturi murale în
Transilvania :2007-2008.Are lucrãri în colecþii particulare
din Italia, Canada, Polonia, Franþa, Germania, SUA,

Ungaria, Rusia, Elveþia, Turcia, România.

GÂNDURI ªI CULORI DESPRE FLORI

Elena StoiciuElena StoiciuElena StoiciuElena StoiciuElena Stoiciu

 FLORIN MUSCALU (1977) – „Un tratament critic
aparte meritã lucrarea intitulatã „Geneza”. Eu aº fi numit-
o „Amintirea frescelor” pentru cã ea aminteºte de aura
vechimilor voievodale de pe ctitoriile noastre. O linie a
desenului suplã, inspiratã, gingaºã, un tablou dupã care
se poate recunoaºte un stil, un artist”.

 VASILE CRÃIÞÃ MÂNDRÃ (1975) – „Elena Pascu
Bârhalã reuºeºte sã se exprime firesc, printr-o linie
filigranatã, cursivã, cu aceeaºi degajare echilibratã de
cert  simþ structural cu care artista îºi picteazã pânzele
sale”.

 FLORIN MUSCALU (1972) – „Existã o continuã
nostalgie a frescelor în tot ceea ce realizeazã artista: în
portrete, în compoziþii, în flori ºi chiar în naturi statice”.

 VALENTIN CIUCÃ (2005) – «„Dacã mi-aþi cere sã-mi
fac autoportretul, aº lua un buchet de flori de câmp ºi l-
aº lãsa sã cadã lejer într-un vas” spune pictoriþa. Nãscutã
în cartierul tãbãcarilor de altãdatã, a urmat calea marilor
pictori ce reuºesc sã se individualizeze prin operã. Nota
de marcã a focºãnencei este apetenþa pentru flori. Sub
culorile calde ale florilor, creatoarea transmite mesajul
interior spre lumea de afarã: „Este maniera mea de a
comunica cu cei din jurul meu, de a-mi face vizibile
gândurile ºi a da formã trãirilor” adaugã Elena Pascu
Bârhalã. De la prima expoziþie din 1972 „Anotimpuri” la
Bacãu la ultima expoziþie „Peisaje ºi flori” la galeriile de
artã „Hidalgo” din Focºani, 1-14 martie 2005 –evoluþia
Elenei Pascu Bârhalã a fost una continuã, marcatã peri-
odic de participãri la marile evenimente ale breslei. De la
florile anotimpurilor din 1972 la florile de primãvarã din
2005, s-au scurs peste trei decenii, timp în care pictoriþa
focºãneanã a expus prin marile galerii din România,
participând la zeci de expoziþii personale sau de grup».

 I.SÃLIªTEANU (1994) – „Pentru Elena Pascu Bârhalã
neliniºtea interioarã dã manifestãrilor sale un caracter
misterios. Frumosul din naturã este cãutat ºi idealizat cu
imaginaþie vie. Observã natura ºi o asimileazã propriilor
sentimente: plaiul de munte, florile, satul sunt elemente
care au evidenþiat armonia din arta pictoriþei”.

 POPA N.NICOLAE (1988) –- „Elena Pascu Bârhalã
ºi-a rafinat foarte mult mijloacele coloristice, aducând o
suavã umbrã de albastru, pe care i-o ºtim din siluetele
vulcanice ale unor fresce”.

ECOURI
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La 23 ianuarie 2009 s-a vernisat la Galeriile de arta din
Focºani prima anualã a nou înfiinþate filiale Vrancea a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România. Expoziþia a fost prezentatã de
profesor universitar doctor Alexandra Titu ºi profesor
universitar doctor Constantin Prut ºi a fost deschisã sub egida
Consiliului judeþean Vrancea ºi a ªcolii populare de artã Focºani.

 Profesor universitar doctor Constantin Prut a subliniat
faptul cã artiºtii care expun aici sunt semnificativi pentru arta
româneascã. Profesor universitar doctor Alexandra Titu a spus
cã expoziþia este un eveniment esenþial deschis spre mari
promisiuni, remarcând o anumitã coerenþã ºi înzestrare
profesionalã care vine, probabil, din dotarea localizantã,
observând rolul profesorului care a educat. Doamna Alexandra
Titu a remarcat faptul cã aceastã expoziþie este un gest impor-
tant, mai ales dacã ne gândim la statutul artistului contemporan
care este un donator universal, oferind mai mult decât oferã
societatea ºi a fãcut o scurtã prezentare a expozanþilor,
subliniind rolul pictorului Liviu Nedelcu care a reuºit sã
coaguleze talentele locale. A remarcat cã aceastã filialã se va
dezvolta la nivelul pe care Focºaniul îl meritã, solidarizându-se
cu gândul bun al celor de aici ºi declarându-se „unul de-al
casei”.

 Preºedintele Filialei Vrancea a Uniunii Artiºtilor Plastici din
România a fost ales, încã din 2008 când au început demersurile,
pictorul Liviu Nedelcu. Vicepreºedintele Filialei este profesorul
universitar doctor Constantin Prut, iar membrii comitetului de
conducere sunt :pictorul Mihai Chiuaru, vicepreºedintele U.A.P.
din România ºi pictorul Nicolae Rãdvan.

 Faptul cã acum s-a înfiinþat filiala Vrancea a Uniunii Artiºtilor
Plastici din România, cã are o asemenea conducere este onorant
pentru Vrancea ºi pentru pictorii de aici ºi reprezintã un lucru
firesc, poate cam târziu, dacã þinem cont de activitatea artisticã
din Vrancea. În jurul anilor ’70 în Vrancea educau ºi expuneau
artiºti semnificativi pentru arta româneascã: Vasile Pascu,
Dumitru Popa, Eugenia ªtefãnescu, Valeria Popescu.

Absolvenþi de institute superioare de artã care au educat ºi
expus ºi ei. Acest fapt a dus la înfiinþarea Cenaclului Plastic
„Gheorghe Tattarescu”, iar în perioada 1970-1980 membrii
cenaclului au participat la numeroase expoziþii judeþene,
interjudeþene, naþionale, inclusiv saloanele „Voroneþiana” ºi
„Moldova”. În 1980, ca urmare a activitãþii rodnice a cenaclului
ºi a faptului cã la el au venit continuu profesioniºti, s-a înfiinþat
Cenaclul Vrancea al Uniunii Artiºtilor Plastici din România, în
prezenþa vicepreºedintelui Uniunii Artiºtilor Plastici din
România, pictorul Viorel Mãrginean, conducãtorul Cenaclului
fiind pictorul Gheorghe Zaiþ, iar membrii pictorii: Nicolae
Rãdvan ºi Elena Stoiciu. Tot în 1980 s-au inaugurat la Focºani
„Galeriile de artã”, care au gãzduit atât expoziþiile cenaclului,
cât ºi expoziþii personale, interjudeþene, naþionale, saloane de

artã contemporanã, simpozioanele judeþene ºi naþionale. Tot
ca o continuare a tradiþiei este faptul cã majoritatea membrilor
actualei filiale U.A.P. sunt tot educatori, deci cu o dublã
activitate artisticã ºi cã fac parte din generaþii diferite, cu viziuni
ºi moduri de abordare diferite. Numitorul comun este talentul,
dragostea pentru artã, munca, dãruirea ºi dragostea pentru
Vrancea.

Expozanþii vor fi prezentaþi succint, în ordine alfabeticã,
aºa cum au fost cuprinºi în catalogul expoziþiei.

- Pompiliu Bãlaºa a participat la expoziþiile de grup ale
plasticienilor vrânceni la Focºani:2006, 2007, 2008;

- Elena Pascu Bârhalã a participat la expoziþiile de grup ale
plasticienilor vrânceni: 1970-1980 în cadrul cenaclului plastic
„Gh. Tattarescu”; 1980-2008 în cadrul cenaclului Vrancea al
U.A.P., expoziþii judeþene, interjudeþene, naþionale, saloane de
artã contemporanã, nominalizatã la saloanele „Voroneþiana”.
Expoziþii personale la Focºani: 1974, 1980, 1989, 1999, 2000.
Expoziþii în strãinãtate: Italia în 2000. În perioada 2005-2007
a participat la realizarea unor lucrãri murale în Ardeal.

- ªtefan Dumitru a participat la expoziþii de grup la Focºani
1996-2008. Expoziþii personale :Focºani – 1993, Bucureºti –
1994, Bacãu – 2001, Focºani – 2008.

- Laura Elena Drãghici a beneficiat de o bursã de
documentare în Austria ºi Italia.

A participat la tabãra de creaþie Rucãr. Expoziþii de grup:
Piteºti 1992, 1995, 1997, 1998, 2007, Slobozia – 1998,
Bucureºti – 2000, 2001, Focºani – 2003, 2006, 2008. Expoziþii
personale: Piteºti: 1992, 1993, Focºani – 2008.

- Gheorghiþã Galan a participat la expoziþii de grup la Focºani:
2000, 2003, 2006, Predeal: 2001. Expoziþii personale: Focºani
– 2007, Bucureºti: 2007.

- Ghinea Stelian a participat la expoziþii de grup la Focºani:
2004, 2006, 2007.

- Virginia Georgescu Hossu a participat la expoziþii de grup
ale plasticienilor vrânceni între 1971-1980 în cadrul cenaclului
plastic „Gh. Tattarescu”; 1980-2008 în cadrul cenaclului
Vrancea al U.A.P. Expoziþii personale: Baia Mare – 1973; Brãila
– 1983; Focºani: 1995-1998, Târgoviºte – 1999, Focºani –
1999, 2005. Expoziþii în strãinãtate: Atlanta-SUA, Centrul Cul-
tural româno-american „Atheneum”-2000.A realizat lucrãri de
graficã de carte din 1990.În 2000 doneazã prin fiul sãu 11
tablouri Centrului cultural din Atlanta-SUA.

- Claudia Lascan Elena a beneficiat de bursa Erasmus la
Manchester Metropolitan University Faculty of Art and Design,
secþia Interactive Art în 2005 ºi a participat la expoziþia de artã
interactivã în acea perioadã.

- Adrian Mihai Munteanu a obþinut premiul I la Bacãu:
„Icoana, suflet ºi credinþã” la ziua Centrului de cultura George
Apostu-2006.A participat la expoziþii de grup: Bucureºti – 2005,

info-cultural

ANUALA FILIALEI UNIUNII ARTIªTILOR PLASTICI
VRANCEA – 2009

Elena StoiciuElena StoiciuElena StoiciuElena StoiciuElena Stoiciu
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Focºani: 2006, 2007, 2008.
- Laurenþiu Pãun care nu a fost prezentat în Catalogul

expoziþiei a participat la expoziþii de grup ale plasticienilor în
perioada 2004-2008.

Expoziþia va rãmâne deschisã pentru cei interesaþi timp de
o lunã. Ne alãturãm urãrilor de succes ºi viaþã lungã pentru
Filiala Vrancea a U.A.P. prezentate de criticii de artã prezenþi la
vernisaj.

* * *

SEMNAL
 La împlinirea celor 500 de ani de la imprimarea primei cãrþi

pe pãmânt românesc (Liturghierul slavonescLiturghierul slavonescLiturghierul slavonescLiturghierul slavonescLiturghierul slavonesc de cãtre
cãlugãrul Macarie, 1508), autorul primului Dicþionar al preseiDicþionar al preseiDicþionar al preseiDicþionar al preseiDicþionar al presei
literare româneºti, literare româneºti, literare româneºti, literare româneºti, literare româneºti, apãrut în trei ediþii (1987, 1996 ºi 2004),
îºi încheie activitatea cu o ediþie în patru volume ce urmeazã sã
aparã, spre sfârºitul acestui an (2008), la începutul anului 2009,
la Editura COMUNICARE.RO cu titlul: PRESA ROMÂNEASCÃ DE
LA ÎNCEPUTURI PÂNÃ ÎN PREZENT, Articole-program de ziare
ºi reviste.

DICÞIONAR CRONOLOGIC (1790-2007)
Volumele I, II ºi IV sunt reeditãri, cu completãri din D.P.L.R.,

ediþia a III-a, 2004.
Volumul al III-lea reprezintã prima ediþie, cu urmãtorul

conþinut:
Notã introductivã
La vol. III (1 ian. 1945 - 21 dec. 1989)
Publicaþiile selectate ºi descrise în acest volum, ziare ºi

reviste, prezintã perioada cea mai grea din zbuciumata istorie a
neamului românesc, adunat în graniþele aceluiaºi stat naþional,
suveran ºi independent, România Mare, la 1 Decembrie 1918,
ºi despãrþit de Prut dupã al doilea rãzboi mondial în douã state
separate, apãsate de aceeaºi ideologie comunistã.

Presa româneascã se extinde în afara graniþelor impuse de
marile puteri încã înainte de anul 1944 (vezi harta împãrþirii
Europei, în Bullétin européean, supliment la Europa ºi neamul
românesc, în vol. de faþã, p.), fiind reprezentatã de românii
exilaþi ºi rãspândiþi pe aproape întregul glob pãmântesc (Vezi
Indice localitãþi).

Din cele aproximativ 200 de publicaþii apãrute în perioada
dictaturii comuniste, peste 100 sunt editate în Europa
Occidentalã (la Paris - 18, la München – 8), în S.U.A. (la New
York - 17), precum ºi în alte oraºe ale globului, dublate de circa
100 în România postbelicã ºi de trei titluri în Basarabia robitã
(Deºteptarea, Literaturã ºi artã ºi Glasul).

 Publicaþiile incluse în vol. III al ediþiei complete din 2008
vãd, la sugestia jurnalistului ºi scriitorului I. Cristoiu ºi cu
sprijinul binevoitor al prof. univ.dr. Eugen Pricop, pentru prima
datã lumina tiparului.

 Adunând în acest volum documente din România ºi din
afara graniþelor actuale ale þãrii, din exil, autorul îºi exprimã
convingerea cã aceste documente vor contribui la mai buna
cunoaºtere a istoriei poporului român, care, prin Pactul
Ribbentrop – Molotov din 1939 a pierdut Basarabia, fiind
anexatã Imperiului Sovietic, ºi cã românii din stânga Prutului
vor adera la Uniunea Europeanã pentru a se reuni cu Patria
Mamã, integrarea fiind a întregului neam românesc.

 
Notã: Colaboratorii apropiaþi ai Societãþii de ªtiinþe

Filologice îºi pot procura cele patru volume, contra ramburs,
trimiþând o comandã pe adresa acesteia. (ION HANGIU)

2008, Focºani – 2007, Piatra Neamþ – 2008.
 - Aniºoara Munteanu a participat la expoziþii de grup la

Câmpulung Muscel: 1998-2000, Focºani: 2001-2008,
Bucureºti, Brãila, Bârlad. Expoziþii personale: Focºani – holul
principal al Colegiului Naþional „Unirea”: 2004-2008.

 - Liviu Nedelcu – doctorand al Facultãþii de Arte,
Universitatea de Vest Timiºoara. A obþinut premii: 1990- premiul
II „Voroneþiana”, 1993 – premiul U.A.P. la „Saloanele Moldovei”,
1994 – premiul U.A.P. Republica Moldova, 1998 – premiul
„ªtefan Dumitrescu” Bârlad, 2008 nominalizat la Bienala „Lascãr
Vorel” Piatra Neamþ, nominalizat la „Saloanele Moldovei”.
Participãri la simpozioane: 1987 ºi 1996 Tescani-Bacãu, 1992,
1993, 1995 Soveja-Vrancea, 1994 Coteºti -Vrancea. În perioada
1984-2008 a participat la expoziþii de grup anuale ºi bienale
organizate la Bacãu, Bucureºti, Iaºi, Oradea, Cluj, Suceava,
Târgoviºte, Moineºti, Buzãu, Bârlad, Piatra Neamþ, Galaþi,
Râmnicu Vâlcea, Arad, ºi Focºani. Expoziþii personale: 1986,
1987, 1989, 1990, 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005
– Focºani, 1997 – Bacãu, 1998 – Bucureºti, 2002 – Bacãu,
2002 – Iaºi, 2003 – Bucureºti, 2006 – Tecuci, 2008 – Cluj.

- Gabriela Popa Arghirescu a participat la expoziþii de grup:
2005 – Bucureºti, 2006 – Focºani. Expoziþii personale: 2004
ABN AMRO BANK Bucureºti.

- Nicolae Rãdvan a participat la expoziþii de grup ale
plasticienilor vrânceni 1970-1980 în cadrul Cenaclului plastic
„Gh. Tattarescu”, 1980-2008 în cadrul Cenaclului Vrancea al
U.A.P., expoziþii judeþene, interjudeþene, naþionale, saloane de
artã contemporanã. Graficã satiricã: 1974 – concursul „Patru
þinte” –premiul juriului; 1988 – Salonul „Milcov’88”; premiul
revistei „Urzica” – 1986, 1987, 1988, 1989, 1990; concurs
internaþional „Umoristia Marostica” – Italia: 1986; Salonul
internaþional de satirã politicã „La deuda externa” Cuba – 1986,
1987, 1988; Salonul internaþional „Terre des Hommes” –
Canada: 1986; Japonia-Tokyo: 1988 – “The international Car-
toon Contest”; Belgia-Knokke-Heist: 1990 – „Cartoonfestival”;
1991, 1993 – “House of Humor and Satire” Gabrovo- Bulgaria;
1998, 2001, 2003 – „Umoristia Marostica”-Italia.

- Elena Stoiciu a participat la expoziþiile de grup ale
plasticienilor vrânceni: 1970-1980 în cadrul Cenaclului Vrancea
al U.A.P. Expoziþii judeþene, interjudeþene, naþionale, saloane
de artã contemporanã, nominalizatã la „Voroneþiana”,
„Saloanele Moldovei”, saloanele de graficã. Expoziþii personale
Focºani, Sibiu: 1975, 1976, 1977, 1978, 1987, 1989, 2005,
2006. Lucrãri de graficã în publicaþii judeþene ºi naþionale:
1975-1989: „Milcovul”, „Milcovia”; 1978-1979 „Educatorul”;
1990-1991 „Gazeta de Vrancea”; 1990-1992 „Vitralii”; 1993-
1995 „Diplomatic TV Vrancea” ;1993 – prezent „Pe aici nu se
trece”; 2002 – prezent „Pro Saeculum”. Graficã de carte: 1976
– Albumul „Vrancea”; 1988-1989 „Manuale de muzicã” clasele
a II-a, a-III-a, a-IV-a; 2000 – „Un pumn de stele” – versuri de
Maria Lovin; 2004-2005 „Caiet de lecturã” (vol. I, II) de Maria
Cristoreanu, Milica Danþiº, Florica Manole; 2007 „Colorãm,
scriem, învãþãm” de Maria Cristoreanu. Artã monumentalã
:1975- Panouri gen vitralii Ateneul „Mr. Gh.Pastia” Focºani;
1976 – mozaic marmurã în jurul „Bornei de hotar” Focºani;
1977 – acoperiº þiglã glazuratã, Prefectura veche Focºani; 1987
–mozaic Cesarom colorat: Colegiul „M. Kogãlniceanu” Focºani;
1995- acoperiº þiglã glazuratã Banca Agricolã Vidra.

- Diana Tãicuþu a participat la expoziþii de grup 2006-2008
Focºani; 2008 – Buzãu; 2008 – Aiud-Alba. Expoziþii personale
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CONVORBIRI LITERARECONVORBIRI LITERARECONVORBIRI LITERARECONVORBIRI LITERARECONVORBIRI LITERARE an CXLII, nr. 11
(155) – noiembrie 2008

E dificil a remarca ceva anume din prestigioasa revistã
ieºeanã aflatã la 142 de ani de la prima apariþie. Din acest
numãr, Irina Mavrodin cu „Mic discurs despre miracol”,
Constantin Ciopraga schiþeazã un profil convingãtor de
intelectual autentic, „O voce din Basarabia: Ana Bantoº”,
Elvira Sorohan care, în „Noima jocului parodic”, observã,
la noi, pre-eminenþa atitudinii parodice, în destule cazuri,
faþã de literatura gravã ºi responsabilã. Astfel, Ion Budai
– Deleanu „parodiazã comic proiectele de fericire egalitarã
ale epocii luminilor franceze” înainte de a exista o lucrare
scrisã pe aceastã temã, fie de ficþiune, fie de evaluare
pozitivistã, iar Urmuz „împinge la absurd parodia temelor
ºi conflictelor cultivate de specia romanului”  înainte de a
avea un roman cu adevãrat. Dupã acest preambul
necesar, distinsa universitarã face aprecieri de fineþe ºi
bun simþ asupra parodistului G. Topârceanu (poet ºi
prozator) care, fãrã a face o literaturã mare, nu ocoleºte
planul ideilor ºi registrul grav camuflat cu ingeniozitate
de geniul sãu parodic, „ca formã de neutralizare ºi
mascare inteligentã a scepticismului ”. Cristian Livescu
comenteazã cu aplicaþie „Cartea zãdãrniciei” a lui Liviu
Ioan Stoiciu, cu deosebire perioada 1964 – 1973,
consacratã primelor sale manifestãri literare, când s-a
produs decantarea treptatã a unei conºtiinþe politice ºi
canalizarea tuturor energiilor în actul de creaþie. Aproape
întreaga viaþã LIS a funcþionat cu o sensibilã ºi enormã
antenã parabolicã ce absoarbe suferinþele ºi bucuriile,
tânjirile ºi nostalgiile, convertindu-le în ficþiune printr-un
mecanism de mare precizie ºi rafinament.

STEAUASTEAUASTEAUASTEAUASTEAUA an LIX, nr. 11 – 12 (721 - 722), noiembrie
– decembrie 2008

Plecând de la cartea lui Eugen Negrici („Iluziile literaturii
române”), ca pretext, Adrian Popescu apreciazã în
Editorialul sãu, „Literatura de vitrinã”, cã fabrica de iluzii
funcþioneazã din plin, chiar într-un sens nedorit de nimeni
dintre cei care iubesc cu adevãrat literatura românã ºi
cred în destinul ei: „Este vorba despre lucruri care
mineazã substanþa ºi originalitatea unor scrieri recente,
despre o artã a spectacolului literar cu orice preþ, o grabã
de a obþine notorietatea cu mijloacele reclamei nu ale
muncii literare discrete, rãbdãtoare, cu efecte pe termen
lung. Se construiesc cariere, imagini publice, nu opere…”.
Lirismul autentic este abrogat de „discursul voit prozaic,
uneori de efect”, iar „pericolul continuei demitizãri a
temelor înalte duce la un soi de nivelare… “ Potrivit
editorialistului, nici proza nu se simte mai bine: „suferã
de autoreferenþialitateautoreferenþialitateautoreferenþialitateautoreferenþialitateautoreferenþialitate, de un nombrilism care, hai,

REVISTA REVISTELOR

Radu CosteaRadu CosteaRadu CosteaRadu CosteaRadu Costea

merge la prima carte, dar e, dupã debut, semn de
precaritate a imaginaþiei, de paralelism cu obiectiva
realitate, de autism, de egotism”. N-aº avea nimic de
adãugat. Eugenia Bojoca demonstreazã în „Spirite critice
ºi europene” cã Vitalie Ciobanu ºi Vasile Gârneþ,
reprezentanþi ai optzecismului basarabean, au reuºit, prin
eseurile lor apãrute în 2005 la Editura Polirom, sã-ºi
depãºeascã condiþia de aparþinãtori ai unei provincii
spirituale „prin þinuta lor moralã ºi intelectualã”. Astfel V.
Ciobanu demonstreazã în „Anatomia unui faliment
geopolitic: Republica Moldova” cã independenþa ei
declaratã la 27 august 1991 „a prins Basarabia la
jumãtatea drumului: între deposedarea ei de identitatea
româneascã (certã) ºi dobândirea unei noi identitãþi
(improbabile)”. Mai tãios, Vasile Gârneþ este convins cã
elita intelectualã basarabeanã a greºit flagrant prin alianþe
reprobabile cu Partidul „România Mare”, cu P. S. M.-ul lui
Ilie Verdeþ, P. U. N. R.-ul lui Gh. Funar („Intelectualul ca
diversiune”). <<Gestul lor – apreciazã Eugen Bojoga –
este unul de sondare în adâncime, de exorcizare a tarelor
endemice pentru a degaja o stare de normalitate într-un
teritoriu ex-comunist>>.

VIAÞAVIAÞAVIAÞAVIAÞAVIAÞA ROMÂNEASCÃ ROMÂNEASCÃ ROMÂNEASCÃ ROMÂNEASCÃ ROMÂNEASCÃ an CII, nr. 12 –
decembrie 2008

Aceeaºi temã gravã a Basarabiei, aflate în drum (cam
sinuos, e adevãrat) spre Europa constituie substanþa unei
anchete a revistei la care rãspund, în acest numãr, Liviu
Antonesei, Gheorghe Grigurcu ºi Simona Dãncilã, anchetã
coordonatã de Marian Drãghici. Acesta vede în demersul
lui Vitalie Ciobanu (în „Contrafort”) <<o mizã istoricã
enormã>>. Liviu Antonesei enumerã cu lejeritate câteva
performanþe culturale ºi ºtiinþifice basarabene, probând
„o vigoare ºi o explozie de talente cu totul neverosimile”
pe care cei din þarã le ignorã sau le privesc cu aroganþã:
pictori, scriitori, chirurgi. Eseistul ieºean e convins cã la
Chiºinãu se aflã una dintre cele mai bune edituri din lume,
Cartier, una dintre cele mai bune reviste culturale
româneºti, Contrafort, cã Leo Butnaru este „cel mai bun
expert român în avangarda rusã”, iar Nicolae Leahu a
scris „cea mai bunã monografie a optzecismului
românesc”. Gheorghe Grigurcu constatã, deloc încântat,
cã, în acest moment, conºtiinþa naþionalã din Basarabia
este reprezentatã „de o elitã intelectualã ºi de o mânã de
oameni politici proromâni, precum actualul primar al
Chiºinãului, þinuþi în ºah de legislatura comunistã”. În
ciuda disputelor înverºunate dintre literatorii basarabeni,
criticul crede în ºansa revenirii la normalitate. În sfârºit,
Simona Dãncilã, membrã în Uniunea Mondialã a
Scriitorilor de limba spaniolã – pentru România, cred cã
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– în mod paradoxal – în timp ce basarabenii întãresc
poziþia României în lume „ºi îi menþin aura de patrie
generoasã”, românii „o pãrãsesc deziluzionaþi”. E o tristã
realitate de unde ar trebui sã înceapã orice discuþie despre
Basarabia (cu multele întrebãri ce decurg de aici).

ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA an III (serie nouã), nr. 25 (312) – decembrie
2008

Tulburãtoare poemele Angelei Marinescu publicate la
pagina 14. Iatã o mostrã: „singurul bãrbat pe care l-am
acceptat ca bãrbat, / a fost Alex, / pentru cã l-am fãcut
cu tine, mamã, / din spuma mãrii neagrã ca smoala. / ai
stat mereu între mine ºi poezia mea ºi de aceea / cei ce
mi-au cãutat cu lumânarea, în nopþile mele / de fatã
bolnavã, lacrimi de piatrã în poezia mea de / piatrã, / nu
au gãsit nimic.” („Poemul cel mai de jos”). În naivitatea
mea, nu mi-a trecut prin minte cã ne lipsesc atât de mult
sintezele, mai ales cã-n ultimul deceniu au apãrut câteva
dicþionare cuprinzãtoare, istorii literare ambiþioase… E
drept cã la data acordãrii interviului (octombrie 2008),
Nicolae Breban nu avea în mânã „Istoria criticã a literaturii
române” a lui N. Manolescu. Ceea ce-l frãmântã pe
reputatul prozator, de o modestie înduioºãtoare („dupã
Revoluþie, eu sunt singurul dintre scriitorii importanþiimportanþiimportanþiimportanþiimportanþi care
m-am întors”) este confuzia grosolanã a valorilor cu
nonvalorile, observaþie, în opinia mea, foarte corectã, dar
ºi pericolul (real) al pierderii identitãþii naþionale. Deci nu
existenþa sau nonexistenþa sintezelor ar trebui sã ne
preocupe (mai ales cã nu prea e cazul), ci valabilitatea
ierarhiilor propuse de istoricii literari. În dialogul propus
de Sorin Basangeac, autorul „Bunavestirii” pare mai
preocupat sã identifice mãgariimãgariimãgariimãgariimãgarii din cultura românã: Gh.
Grigurcu, Ion Caramitru, Cristian Tudor Popescu ºi sã se
prezinte pe Sine într-o luminã cât mai avantajoasã: model
de moralitate, curajos în plan literar, lucid ºi echilibrat,
înãlþându-se singur pe un piedestal ameþitor: „Eu am avut
norocul – generaþia mea, câþiva dintre noi – cã am  devenit
evenimente literareevenimente literareevenimente literareevenimente literareevenimente literare. Pentru cã am avut forþa de-a scoate
cãrþi bune”. Dar acum, dupã apariþia sintezei mult dorite
a lui N. Manolescu, îl invit pe distinsul prozator sã citeascã
/ reciteascã cu multã atenþie ce afirmã autorul „Istoriei
critice…” Scrie acesta: „Cel mai original ºi puternic
romancier postbelic ar fi putut fi ºi un m,are scriitor, dacã
nu i-ar fi lipsit un anumit discernãmânt” ªi mai departe:
„Romanele sunt, mai ales dupã 1989, tot mai dezlânate,
mai greoaie, mai sclerotice. Ideile paranoice ale autorului
se depun peste tot, alãturând ori fisurând vasele de sânge
ale romanelor, ameninþate deopotrivã de hemoragie
verbalã ºi de trombozã”.

BUCOVINABUCOVINABUCOVINABUCOVINABUCOVINA LITERARÃ LITERARÃ LITERARÃ LITERARÃ LITERARÃ an XIX, nr. 11 – 12 (213-
214) noiembrie – decembrie 2008

Un foarte incitant dialog pune faþã în faþã douã
personalitãþi ale culturii române din generaþii diferite:
Constantin Ciopraga ºi Theodor Codreanu. Amândoi se
pun de acord asupra degradãrii progresive a învãþã-
mântului românesc. Iatã ce afirmã distinsul universitar ºi
istoric literar cu privire la manualele ºi programele de
literaturã românã: «O modernitateO modernitateO modernitateO modernitateO modernitate de tip reducþionist, în
cazul predãrii literaturii române, favorizeazã superficiali-

zarea ºi minimalizarea. A prelua tot felul de modele,
omiþând însã rolul eminamente formativ, iatã o eroare
fundamentalã» Specificul naþionalSpecificul naþionalSpecificul naþionalSpecificul naþionalSpecificul naþional „e o realitate
imperioasã, organicã” , pentru simplul motiv cã
„universalitatea e în fapt o dimensiune (…)  a naþiona-
lului”. Nimic mai fals ºi mai nociv decât „clasicizarea”
pretimpurie a unor scriitori contemporani în virtutea
„spiritului de gaºcã” (Theodor Codreanu). Generos ca
întotdeauna, Constantin Cãlin îºi deschide ºi de aceastã
datã Arhiva personalãArhiva personalãArhiva personalãArhiva personalãArhiva personalã pentru a publica o parte din
corespondenþa primitã în nul 1967 cu Ecaterina Tr. Chelariu
pentru valorificarea operei soþului ei, Traian Chelariu,
dispãrut cu un an înainte. Din epistolele date publicitãþii
reiese devoþiunea, natura de luptãtoare a acesteia:
„Destinul lui îmi stã plumb pe creier ºi jar pe suflet, ºi nici
publicarea întregii opere ºi nici pavarea în aur a drumului
umblat de el nu mai pot învia omul care trebuie sã se
bucure, în visul lui” Rezultatul a fost cã tânãrul critic (pe
atunci) C. Cãlin a publicat douã articole despre autorul
„Aurului vechi “ în revistele „Ateneu” ºi „Cronica”, iar –
începând cu 1970 – au apãrut mai multe ediþii ce recuperau
parþial opera lui Traian Chelariu. Cele mai recente apariþii
se datoreazã eforturilor lui Mircea A. Diaconu: „Pagini de
jurnal” (2002) ºi „În cãutarea Atlantidei” (2003).

POESISPOESISPOESISPOESISPOESIS an XIX, nr. 11 – 12 (213- 214) noiembrie –
decembrie 2008

Multe lucruri de calitate ºi în aceste numere ale revistei
apãrute la Satu Mare: poeme de Marian Constandache,
Ion Tudor Iovian, Aura Christi, Aurel Udeanu, dar ºi ale
regretatului Viorel Vladimirescu, dispãrut de curând ºi
prezentat aici de G. Vulturescu: «Mahalaua lui Valdimi-
rescu camufleazã, de fapt, lumea. Autorul nu o poetizeazã
ci îºi lasã privirea la intensitate maximã. intensitate maximã. intensitate maximã. intensitate maximã. intensitate maximã. E, în aceste
poeme, o privire înfometatã, care cuprinde de-a valma
lucrurile ºi oamenii, trivialul ºi purul zãpezii» Multe
traduceri, bãnuim optime, însoþite de scurte prezentãri:
Aeronwy Thomas, Peter Thobit Jones, Peter Härtling,
Rainer Maria Rilke (Simion Dãnilã), un excelent studiu
despre poezie a lui T. S. Eliot, „Note despre Old possum’Old possum’Old possum’Old possum’Old possum’sssss
Book of Practical CatsBook of Practical CatsBook of Practical CatsBook of Practical CatsBook of Practical Cats”, semnat de Viorel ªtefãnescu
(de fapt, un fragment), dar ºi un obedient interviu acordat
de Mircea Cãrtãrescu lui Adalbert Gyuris, unde acesta
din urmã mulþumeºte lui Dumnezeu pentru nesperata
ºansã. Iatã cum i se adreseazã: „Maestre Cãrtãrescu”.
În altã parte îl întreabã tremurând de emoþie: „Ce are în
plus Mircea Cãrtãrescu faþã de un… muritor?” Rãspunsul
ne stã pe buze: nemurirea, ce altceva? În rest, revista
este exemplarã, începând de la graficã ºi terminând cu
þinuta demnã a celor mai multe materiale.

ARGEªARGEªARGEªARGEªARGEª an VIII (serie nouã) nr. 11 (317) noiembrie
2008

Hotãrât lucru, redactorii revistei „Argeº” sunt – ºi ei –
foarte atenþi la calitatea materialelor ºi, fireºte, a
colaboratorilor. Se întâlnesc, în acelaºi numãr, poeme
sub semnãturile lui Leo Butnaru, ªerban Foarþã ºi Gabriela
Ivaºcu, pagini de memorialisticã de Aurel Sibiceanu ºi
Nicolae Turtureanu, prozã de Florin ªlapac, Nicolae Neagu
ºi Radu Aldulescu, comentarii literare semnate de Nicolae
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Oprea, ªtefan I. Ghilimescu ºi Dumitru Augustin Doman,
dar ºi confesiuni ale neobositului Liviu Ioan Stoiciu („Scriu
despre mine ca despre altul”) ºi Luca Piþu cu încredinþarea
cã „Boema nu e datã oricui” („Dosariada”) cu adãugarea
noastrã: „nici disidenþa realã”. Ancheta revistei, realizatã
de acelaºi Dumitru Augustin Doman sub genericul
„Optzecismul vãzut din interior” (II), angajeazã, de aceastã
datã, pe Viorel Padina, autorul unei cãrþi, „Poemul de
oþel”, premiatã de Editura Cartea româneascã în 1982,
amânatã „sine die” ºi apãrutã în 1992, când Mircea
Cãrtãrescu domina tiranic scena poeziei româneºti. Multe
informaþii inedite oferã Viorel Padina (exclus din toate
dicþionarele ºi sintezele apãrute în ultimii 20 de ani), care
pune – în mod explicit – ºi o întrebare cu adevãrat tulburã-
toare: ce se va întâmpla atunci când brandul M.brandul M.brandul M.brandul M.brandul M.
CãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescu sau brandul H. R. Patapievicibrandul H. R. Patapievicibrandul H. R. Patapievicibrandul H. R. Patapievicibrandul H. R. Patapievici nu vor mai
exercita fascinaþia nãscutã ºi alimentatã „de enormul cocon
publicitar ce s-a tot înfãºurat în jurul lor în aceºti ani?”

CULCULCULCULCULTURATURATURATURATURA an III nr. 50 (204) 18 decembrie 2008
Gabriel Troc, el însuºi profesor de antropologie al

Universitãþii Babeº – Bolyai din Cluj-Napoca, ia un interviu
substanþial antropologului de recunoaºtere mondialã
Claude Karnoouh, autor a ºase cãrþi, a peste 300 de
articole ºi eseuri. Începând cu 1973, acesta a întreprins
ancheta de teren în Maramureº. Dupã ce face mai multe
observaþii interesante asupra vieþii cotidiene (parþial
ritualizate) de pe aceste meleaguri, reputatul om de ºtiinþã
remarcã, între oamenii de ºtiinþã autohtoni, doar pe Mihai
Pop – senior ºi pe Magdalena Vulpe care înþelegeau
semnificaþiile muncii sale pe teren. Cercetãtorul trebuie
sã-ºi propunã sã aibã o bunã relaþie umanã cu indigenii.
În caz contrar, se subînþelege, eºecul e garantat. Cu ochiul
celui venit din afarã, neimplicat emoþional, acesta observã
cã Muzeul Satului din Bucureºti, ca ºi acela din Cluj-
Napoca, nu conþin ºi casele maghiarilor, de exemplu. În
schimb, în Muzeul Satului din Budapesta apar „case
româneºti ºi biserici greco - catolice”. În altã parte observã
cã „portul bãrbaþilor din Bistriþa” a suportat influenþa
„uniformei militare din sec. XVIII a dragonilor austrieci”.
Dar cea mai interesantã observaþie se referã la modul
„scandalos” în care au fost trataþi þãranii de-a lungul
timpului, indiferent de regimul politic. Pe de o parte, „le-a
fost refuzatã ºansa realã de a prezerva câte ceva din
tradiþiile lor”, iar pe de altã parte „le-a fost refuzatã intrarea
în modernitate”. Situaþie cu adevãrat dramaticã care ne
obligã la meditaþie.

AAAAATENEUTENEUTENEUTENEUTENEU an XLV, nr. 11 – 12 (471- 472) noiembrie –
decembrie 2008

Între multele comentarii provocate de Iluziile literaturii
române ce poartã semnãtura lui Eugen Negrici, acesta al
lui Adrian Jicu mi se pare a fi între cele mai judicioase ºi
echilibrate, inteligente ºi lucide. Criticul bãcãuan cautã
sã devoaleze mecanismul de funcþionare al unei atare
întreprinderi, motivaþiile, intenþiile reale ºi, mai ales,
consecinþele unei polemici deschise cu o istoriografie
parþial mãsluitã. Acesta are, fãrã îndoialã, dreptate atunci
când afirmã cã o viziuneviziuneviziuneviziuneviziune atât de îndrãzneaþã va avea de
înfruntat „inerþii de tip conservator” la toate nivelurile: în

sistemul de învãþãmânt (în primul rând), în mass-media,
la nivel micro – ºi macro-social. „Ceea ce nu face decât
sã confirme ipoteza lui Eugen Negrici, aceea cã poporul
român s-a bazat ºi se bazeazã în mare mãsurã pe mituri,
pe constructe menite sã îi garanteze identitatea…” Faptul
cã provocarea lui Eugen Negrici a stârnit atât de multe
reacþii e doar un prim pas pe drumul normalitãþii. Un drum
care are în vedere ºi excesele lui Eugen Negrici însuºi.
Întru totul remarcabil eseul Victoriei Huiban, Mitul eternului
feminin ce ia în discuþie (aplicatã, ingenioasã, subtilã)
atât miturile cosmogonice, cât ºi pe cele antropogonice,
unde – fireºte – la loc de frunte se situeazã mitul biblic
care atribuie Evei vina pierderii Paradisului. Concluzia
eseistei, întâmplãtor de sex feminin, este urmãtoarea:
„Eva nu aduce cu sine doar viaþa, aceastã frânturã
zbuciumatã, furatã din neantul absolutului, ci ºi libertatea,
prin care fiecare om cunoaºte ºi gustul suferinþei ºi al
fericirii, ºi cãderea, ºi biruinþa, ºi pasiunea sfâºietoare,
ºi armonia deplinã, atâtea ºi atâtea nãvalnice simþiri din
care s-a fãurit, de-a lungul timpului, povestea omenirii;
sub semnul acestui mit al eternului feminin…”

NORD LITERARNORD LITERARNORD LITERARNORD LITERARNORD LITERAR an V, nr. 11 – 12 (66- 67)
noiembrie – decembrie 2008

Aº reþine, din bogatul sumar, cronica literarã susþinutã
de Daniela Sitar-Tãut – Scripturalul, ca analgezic al
maladiei, text prilejuit de republicarea romanelor lui Max
Blecher la Editura Limes din Cluj-Napoca (2008) cu prefeþe
semnate de criticul bãimãrean Gheorghe Glodeanu, unde
acesta face la un moment dat urmãtoarea constatare:
„Max Blecher percepe oniricul ca pe o treaptã, un preludiu
al Realiei, visele având un caracter premonitoriu ce se
va regãsi în concret”. Pentru acesta scrisulscrisulscrisulscrisulscrisul „a constituit
un act soteriologic, cathartic, o translare mnemotehnicã
a infernului suferinþei, generat de morbul lui Pott”. Nicolae
Gheran ºi Andrei Moldovan publicã fragmente dintr-un
volum de convorbiri cu Liviu Rebreanu, în curs de apariþie
la Editura Academiei Române. Printre multele afirmaþii
de maxim interes ale marelui romancier român, una pare
sã vizeze nu neapãrat realitatea anului 1932, ci – în mod
expres – pe aceea a anului 2008. Sã citim cu atenþie:
«Imensa majoritate a românilor nu mai citeºte absolut
nimic, afarã de vreun ziar oarecare, dupã ce a scãpat de
pe bãncile ºcolii. ªi ºcoala n-are menirea decât de a
pregãti pentru viaþã. Lectura adevãratã ar urma de-abia
dupã ºcoalã». Uimitor!! Mai puþin speranþa cã „lectura
(unora) ar urma dupã ºcoalã”. În sfârºit, se impune atenþiei
pagina 24 a revistei, unde apar texte ale poetului cubanez
Pepe Sánchez, în traducerea ºi cu prezentarea Elenei
Liliana Popescu, ea însãºi o poetã respectabilã. Iatã un
scurt fragment: «Pe aici mi-am lãsat cadavrul, / plãmânul
casei / respirând un cer strãin; / ºi acum rãsãritul / se
cunoaºte fãrã echivoc».

ROMÂNIAROMÂNIAROMÂNIAROMÂNIAROMÂNIA LITERARÃ LITERARÃ LITERARÃ LITERARÃ LITERARÃ an XLI, nr. 50 / 12
decembrie 2008

«Un volum insolit pânã la graniþa bizarului ºi a
straniului este Cartea tuturor intenþiilCartea tuturor intenþiilCartea tuturor intenþiilCartea tuturor intenþiilCartea tuturor intenþiilororororor de Marin Mãlaicu
- Hondrari» Aºa îºi începe Daniel Cristea – Enache
comentariul la o carte aflatã la a doua ediþie, admiratã

info-cultural
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necondiþionat ºi de Mircea Cãrtãrescu. ªi iatã de ce:
„scriitura lui face corp comun cu problematica texisten-texisten-texisten-texisten-texisten-
þialãþialãþialãþialãþialã pe care, deopotrivã, protagonistul ºi autorul o
angajeazã”. SinucidereaSinucidereaSinucidereaSinucidereaSinuciderea devine temã literarã, dar, „ºi
un gest definitiv care, dimpotrivã, deliteraturizeazã viaþa,
o esenþializeazã”. Între viaþã ºi literaturã, personajul alege
scrisulscrisulscrisulscrisulscrisul pentru cã doar aºa se poate evita „ºmecheria ºi
minciuna”, apropiindu-se de spirit spirit spirit spirit spirit ºi  adevãr adevãr adevãr adevãr adevãr..... La rubrica
ARTE Marina Constantinescu realizeazã un portret
memorabil al lui Radu Beligan, ajuns la frumoasa vârstã
de 90 de ani, dintre care 70 au fost dedicaþi teatrului ºi
filmului românesc: „Între Cer ºi Infern, între ceea ce se
poate înþeleg ºi ce nu, între compromis ºi devoþiune, între
erudiþie ºi cinism, între luminã ºi întuneric rãmâne acest
personaj: Radu Beligan.Radu Beligan.Radu Beligan.Radu Beligan.Radu Beligan. ªi astãzi, la cei nouãzeci de
ani, ºi mereu. Ceva a fost constant în toatã povestea
vieþii lui, dincolo de realitate ºi de ficþiune, de omenesc:
enorma, enorma lui pasiune, TTTTTeatruleatruleatruleatruleatrul”. La aceeaºi rubricã,
dar la altã paginã, Pavel ªuºarã comemoreazã împlinirea
a 102 ani de la naºterea lui Corneliu Baba: „Aºa dupã
cum în filozofia ºi în viziunea antropocentristã chipul uman
este imaginea rezumatã a întregului Univers, în viziunea
lui Baba chipul artistului este imaginea esenþializatã ºi
deplinã a întregii sale picturi”.

RAMURI RAMURI RAMURI RAMURI RAMURI an XLIV, nr. 12 (1110) - decembrie 2008
La pagina 11 ºapte poeþi scoþieni de expresie galezã:

Meg Bateman, Myles Campbell, Rody Gorman, Kevin
MacNeil, Aonghas Macneacail, Derick Thomson ºi
Cristopher Whyte, cu prezentãri ºi în traducerea Simonei
– Grazia Dima. Pe ultima paginã, la rubrica Meridianele
textului  apare poetul suedez Malte Persson, cu o prezen-
tare ºi în traducerea lui Claudiu Komartin. „E o vreme de
brontozauri” spune poetul suedez punându-ne mult pe
gânduri. Mai e vreo salvare? Se pare cã da: „Papirusul.
Biblioteca. Papirusul. Biblioteca. “ Ceva mai departe: „E
un iaz adânc, de care noi, copiii, nu îndrãznim sã ne

apropiem. Acolo unde e papirusul. Acolo unde biblioteca
se deschide spre bibliotecã. ªi unde cuvintele pot fi
înlocuite de stele” Suntem siguri cã succesul de care se
bucurã poetul în Suedia este pe deplin justificat. Un spaþiu
generos acordã redacþia comentariilor critice. Astfel,
Constantin M. Popa comenteazã „Oameni ºi cãrþi” de G.
Dimisianu, Gabriela Gherghiºor are în vedere „regãsirea
intimitãþii” a Simonei Sora, Paul Aretzu comenteazã noul
volum al lui Mihail Gãlãþanu, „Poeme amniotice”, Bucur
Demetrian se ocupã de poemele lui Vasile Baghiu, „Cât
de departe am mers”, iar Nicolae Prelipceanu îºi publicã
impresiile de lecturã asupra volumului „Scrisori cãtre fiul
meu” de Gabriel Liiceanu.

ORIZONTORIZONTORIZONTORIZONTORIZONT     an XX, nr. 11 (1514) – 21 noiembrie 2008
Un „Noiembrie al Doamnelor” propune experimentatul

critic Cornel Ungureanu, unde sunt comentate succint ºi
la obiect: „Dicþionarul de termeni arghezieni”, ajuns la
volumul al II-lea (literele G - O) realizat de Simona
Constantinovoci, volumul de poeme „Voci din vãzduh” al
Laurei Mircea, un altul, „Menuetul singurãtãþii”, de Nina
Ceranu, „Areopagus. Convorbiri cu scriitori” susþinute de
Veronica Balaj ºi Cristina Mihai (mamã ºi fiicã) ce cuprinde
dialoguri cu autori români risipiþi pe patru continente, un
studiu, „Timp ºi istorie în opera lui Dimitrie Cantemir” de
Monica Joiþa, precum ºi „Romanul inorogului” al Valeriei
Manta – Tãicuþu. Mai reþinem cele douã interviuri realizate
de Daniel Vighi, unul avându-l  ca invitat pe András Kiss,
scriitor de limbã maghiarã ºi biolog, membru al Uniunii
Scriitorilor din România ºi cel de-al doilea pe Helmut Britz,
scriitor de limba germanã ºi traducãtor, membru al Uniunii
Scriitorilor. „Nu cred cã înþelepciunea vine odatã cu
bãtrâneþea”, crede Paul Eugen Banciu în „Solilocviu” (I).
ªi mai departe: „Timpul mai degrabã îngroaºã trãsãturile
de caracter ale omului ºi le transformã în niºte riduri de
piatrã, pe care nu vrea sã le vadã, dar nici nu se poate
feri de rigiditatea lor…”

info-cultural

BREVIAR EDITORIAL

Dinu MireaDinu MireaDinu MireaDinu MireaDinu Mirea

seducãtoare ale melancoliei, preferã, ca ºi în precedentul
volum, poemul de scurtã respiraþie, apropiat ca structurã
de „haiku-ul” japonez, ºi care obligã la o concentrare
maximã a expresiei ºi semnificaþiilor. Prezenta apariþie
editorialã beneficiazã ºi de 18 excelente reproduceri
(ilustraþia interioarã ºi copertele I-IV) dupã peisajele lui
Vincent Van Gogh. Fireºte, am încercat sã înþeleg ce
comuniune existã între text ºi imagine. Marele pictor
olandez, pomenit într-un text, descoperã sub influenþa
stampelor japoneze admirate, spre sfârºitul secolului al

ION PION PION PION PION PANAITANAITANAITANAITANAIT,,,,, Mierlele de toamnã. Stampe
japoneze. Cu 16 reproduceri dupã Van Gogh.
Focºani, Editura Andrew, 2008, 64 pag.

Noua carte a lui Ion Panait (a 17-a?, a 18-a?) se
deschide – încã o datã – spre o þarã a asfinþiturilor îngã-
duite, cu „sãlcii plecate / ochii de duminicã / ai curcu-
beelor”, când ºi unde „buzele dulci – ale macilor / ade-
menesc graiul “ anilor de demult, iar „greierii sãrutã /
silabele copilãriei”. Autorul, înveºmântat în hainele
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necondiþionat ºi de Mircea Cãrtãrescu. ªi iatã de ce:
„scriitura lui face corp comun cu problematica texisten-texisten-texisten-texisten-texisten-
þialãþialãþialãþialãþialã pe care, deopotrivã, protagonistul ºi autorul o
angajeazã”. SinucidereaSinucidereaSinucidereaSinucidereaSinuciderea devine temã literarã, dar, „ºi
un gest definitiv care, dimpotrivã, deliteraturizeazã viaþa,
o esenþializeazã”. Între viaþã ºi literaturã, personajul alege
scrisulscrisulscrisulscrisulscrisul pentru cã doar aºa se poate evita „ºmecheria ºi
minciuna”, apropiindu-se de spirit spirit spirit spirit spirit ºi  adevãr adevãr adevãr adevãr adevãr..... La rubrica
ARTE Marina Constantinescu realizeazã un portret
memorabil al lui Radu Beligan, ajuns la frumoasa vârstã
de 90 de ani, dintre care 70 au fost dedicaþi teatrului ºi
filmului românesc: „Între Cer ºi Infern, între ceea ce se
poate înþeleg ºi ce nu, între compromis ºi devoþiune, între
erudiþie ºi cinism, între luminã ºi întuneric rãmâne acest
personaj: Radu Beligan.Radu Beligan.Radu Beligan.Radu Beligan.Radu Beligan. ªi astãzi, la cei nouãzeci de
ani, ºi mereu. Ceva a fost constant în toatã povestea
vieþii lui, dincolo de realitate ºi de ficþiune, de omenesc:
enorma, enorma lui pasiune, TTTTTeatruleatruleatruleatruleatrul”. La aceeaºi rubricã,
dar la altã paginã, Pavel ªuºarã comemoreazã împlinirea
a 102 ani de la naºterea lui Corneliu Baba: „Aºa dupã
cum în filozofia ºi în viziunea antropocentristã chipul uman
este imaginea rezumatã a întregului Univers, în viziunea
lui Baba chipul artistului este imaginea esenþializatã ºi
deplinã a întregii sale picturi”.

RAMURI RAMURI RAMURI RAMURI RAMURI an XLIV, nr. 12 (1110) - decembrie 2008
La pagina 11 ºapte poeþi scoþieni de expresie galezã:

Meg Bateman, Myles Campbell, Rody Gorman, Kevin
MacNeil, Aonghas Macneacail, Derick Thomson ºi
Cristopher Whyte, cu prezentãri ºi în traducerea Simonei
– Grazia Dima. Pe ultima paginã, la rubrica Meridianele
textului  apare poetul suedez Malte Persson, cu o prezen-
tare ºi în traducerea lui Claudiu Komartin. „E o vreme de
brontozauri” spune poetul suedez punându-ne mult pe
gânduri. Mai e vreo salvare? Se pare cã da: „Papirusul.
Biblioteca. Papirusul. Biblioteca. “ Ceva mai departe: „E
un iaz adânc, de care noi, copiii, nu îndrãznim sã ne

apropiem. Acolo unde e papirusul. Acolo unde biblioteca
se deschide spre bibliotecã. ªi unde cuvintele pot fi
înlocuite de stele” Suntem siguri cã succesul de care se
bucurã poetul în Suedia este pe deplin justificat. Un spaþiu
generos acordã redacþia comentariilor critice. Astfel,
Constantin M. Popa comenteazã „Oameni ºi cãrþi” de G.
Dimisianu, Gabriela Gherghiºor are în vedere „regãsirea
intimitãþii” a Simonei Sora, Paul Aretzu comenteazã noul
volum al lui Mihail Gãlãþanu, „Poeme amniotice”, Bucur
Demetrian se ocupã de poemele lui Vasile Baghiu, „Cât
de departe am mers”, iar Nicolae Prelipceanu îºi publicã
impresiile de lecturã asupra volumului „Scrisori cãtre fiul
meu” de Gabriel Liiceanu.

ORIZONTORIZONTORIZONTORIZONTORIZONT     an XX, nr. 11 (1514) – 21 noiembrie 2008
Un „Noiembrie al Doamnelor” propune experimentatul

critic Cornel Ungureanu, unde sunt comentate succint ºi
la obiect: „Dicþionarul de termeni arghezieni”, ajuns la
volumul al II-lea (literele G - O) realizat de Simona
Constantinovoci, volumul de poeme „Voci din vãzduh” al
Laurei Mircea, un altul, „Menuetul singurãtãþii”, de Nina
Ceranu, „Areopagus. Convorbiri cu scriitori” susþinute de
Veronica Balaj ºi Cristina Mihai (mamã ºi fiicã) ce cuprinde
dialoguri cu autori români risipiþi pe patru continente, un
studiu, „Timp ºi istorie în opera lui Dimitrie Cantemir” de
Monica Joiþa, precum ºi „Romanul inorogului” al Valeriei
Manta – Tãicuþu. Mai reþinem cele douã interviuri realizate
de Daniel Vighi, unul avându-l  ca invitat pe András Kiss,
scriitor de limbã maghiarã ºi biolog, membru al Uniunii
Scriitorilor din România ºi cel de-al doilea pe Helmut Britz,
scriitor de limba germanã ºi traducãtor, membru al Uniunii
Scriitorilor. „Nu cred cã înþelepciunea vine odatã cu
bãtrâneþea”, crede Paul Eugen Banciu în „Solilocviu” (I).
ªi mai departe: „Timpul mai degrabã îngroaºã trãsãturile
de caracter ale omului ºi le transformã în niºte riduri de
piatrã, pe care nu vrea sã le vadã, dar nici nu se poate
feri de rigiditatea lor…”

info-cultural

BREVIAR EDITORIAL

Dinu MireaDinu MireaDinu MireaDinu MireaDinu Mirea

seducãtoare ale melancoliei, preferã, ca ºi în precedentul
volum, poemul de scurtã respiraþie, apropiat ca structurã
de „haiku-ul” japonez, ºi care obligã la o concentrare
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comuniune existã între text ºi imagine. Marele pictor
olandez, pomenit într-un text, descoperã sub influenþa
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XIX-lea, la Paris, expresia directã a exaltãrii spirituale
prin folosirea unor culori puternice ºi a unor forme
neconvenþionale pentru a exprima sentimentul faþã de
subiectele alese, ceea ce corespunde modului de simþire
ºi expresie al poetului moldovean. Formele sunt simplifi-
cate, culorile sunt pure, iar alcãtuirile metaforice dau acea
impresie de forþã, corespunzând unor tensiuni interioare,
aºa cum se întâmpla în creaþiile expresioniste de început.
Este o victorie a sentimentului asupra construcþiilor
cerebrale, de ce ne-am mira în cazul lui Ion Panait? Un
eden vegetal ºi olfactiv (maci, crini, pelin, begonia, petu-
nia, regina nopþii, izma, liliacul ºi camelia), bântuit de
zboruri, culori intense ºi forme ascensionale (mierle,
lebede, ciocârlia, privighetoarea, rândunica, flamingo,
berzele, vulturul imperial ºi ºoimul maltez), risipire de
fluturi, o faunã clocotind de viaþã ºi energie (cai, lupi,
zimbri, cerbi, reni, alãturi de fabuloºii centauri), ca sã nu
mai vorbim de copacii / arborii copilãriei ºi ai tinereþii: tei,
salcâmi, nuci, viºini, brazi, mesteceni… toate aceste
elemente evocând toamna cu întreaga ei poezie.

FLORENTIN POPESCUFLORENTIN POPESCUFLORENTIN POPESCUFLORENTIN POPESCUFLORENTIN POPESCU, N. Porsenna. O
viaþã, un destin, o operã, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2008, 352 pagini

Fãrã îndoialã, aceastã carte este un act justiþiar, pro-
iectând în plinã luminã o personalitate de tip enciclopedic,
N. Porsenna (1892 - 1971), astãzi uitatã de generaþiile
mai vârstnice, total necunoscutã promoþiilor mai noi.
Ziarist ºi fondator de publicaþii, scriitor, traducãtor, cineast,
inventator, cu preocupãri uimitoare în domeniul
parapsihologiei, un spirit dinamic ºi creativ, nu în ultimul
rând naþionalist ºi patriot. Pentru toate aceste motive a
fost „rãsplãtit” de regimul comunist cu opt ani de detenþie.
Datele biografice, fatalmente incomplete, sunt
sistematizate în capitolele de început (p. 10 – 26) ºi în
ultimul capitol „Revenind la meandrele bibliografiei” (p.
168 - 192), unde sunt adunate informaþiile colaterale, mai
mult bazate pe intuiþie ºi deducþie. În rest, biografia acestei
personalitãþi reprezentative se bazeazã pe documente,
pe mãrturiile provenite din paginile „Jurnalului” sãu inedit
sau din confesiunile (provocate) ale celei de-a doua soþii,
Zoe Porsenna. Nu puþine sunt paginile care dovedesc
talentul de prozator al lui Fl. Popescu, cum ar fi: portretul
cãpitanului din „Aeroplanul”, povestirile cu subiecte
inspirate din mitologia biblicã („Ispita”, „Învierea”),
naraþiunile de largã respiraþie, cu inserþii autobiografice
(„Magdalena”, „Visãtorii”) ºi fireºte, „Rug”, despre care
autorul acestei cãrþi spune cã „atinge culmea artei lui
epice”. Acelaºi consemneazã meritele traducãtorului, ale
ziaristului (analist lucid) ºi ale fondatorului de publicaþii:
„Ideea liberã”, „Muncitorul Naþional Român”, „Tribuna
Tineretului”. Aflãm de aici cã N. Porsenna are merite
incontestabile în domeniul cinematografiei, nu numai prin
ecranizarea nuvelei sale, Se-aprind fãcliile (1939) în re-
gia lui Ion ªahighian, cu George Vraca, Emil Botta, Olga
Porumbaru, Nutzi Dona, în rolurile principale (din pãcate,
pelicula s-a pierdut), dar ºi prin eforturile constante de a
aduce în þarã aparaturã ºi specialiºti bine pregãtiþi, pentru
a pune pe picioare o cinematografie autohtonã. Autorul
are buna inspiraþie de a publica aici câteva texte

doveditoare apãrute sub semnãtura lui N. Porsenna între
1913 – 1941, între care se impun memoriei: Niþã Banditul,
Învierea, Basarabia, Valori sociale ºi vânturãtori de idei”.
Se adaugã câteva texte evocatoare semnate de Mirela
Iamandi, Silvia Popescu, Cãtãlin Stãnculescu, Nicolae
Dragoº. În încheiere, nu pot decât sã-l felicit pe Florentin
Popescu pentru profesionalismul cu care a realizat
aceastã carte, prin care o personalitate autenticã a
perioadei interbelice este restituitã circuitului valorilor
naþionale.

ALEXANDRU CUCEREANUALEXANDRU CUCEREANUALEXANDRU CUCEREANUALEXANDRU CUCEREANUALEXANDRU CUCEREANU, De vorbã cu
tata. . . . . Mãrturii, evocãri, memorii, Râmnicu Sãrat,
Editura Rafet, 2008, 164 pagini

Tentativa basarabeanului Alexandru Cucereanu,
împãmântenit în Vrancea începând cu anul 1954, mi-
aduce în minte, nu neapãrat ca formulã narativã, romanul
lui Zaharia Stancu, Ce mult te-am iubit (1968) ºi, într-o
mai micã mãsurã, Moromeþii lui Marin Preda (1955, 1967),
în mãsura în care textele se transformã în „declaraþii de
dragoste ºi admiraþie” pentru pãrintele dus dintre cei vii.
În cazul de faþã, persoana evocatã este tatãl, Andrei
Cucereanu (1905 - 1972), cu o biografie marcatã de o
istorie iraþionalã, pe un lung drum al suferinþei (Zgura –
Turda – Dej – Dobroteºti – Lovrin - Mãzãreni), bolnav ºi
resemnat, a cãrui ultimã credinþã este întrupatã în urmaºii
sãi. Trãind cu intensitate pierderea tatãlui, marele sãu
sprijin moral în realizarea visului de deveni cãrturar,
Alexandru face deseori fraza sã vibreze, chiar dacã
dialogurile tatã – fiu nu au întotdeauna firescul dorit. Dupã
mulþi ani, are puterea de a se întoarce pe meleagurile
natale (1991) unde gãseºte „bãlãrii cât statul unui om”, ºi
alãturi, „un morman de chirpici desfãcuþi, acoperiþi cu
cenuºã ºi funingine”. Cutremurat, se apleacã „spre oglinda
apei”, privindu-ºi „chipul (…) de om îmbãtrânit înainte de
vreme”. Reflecþiile, amintirile tatãlui se topesc în discursul
mnezic al fiului, conºtiinþa reflectoare a tuturor faptelor.
Ceea ce-l poate impresiona pe cititor este forþa moralã a
tatãlui, hãrnicia ºi priceperea acestuia în toate treburile
gospodãreºti, ataºamentul neclintit faþã de valorile
familiale, dragostea pentru carte, aceasta din urmã
convertitã în tenacitatea cu care îºi ajutã fiul sã
izbândeascã în viaþa socialã pe acest drum. Tatãl, ne
încredinþeazã fiul, care depune mãrturie de faptele
acestuia aureolate de curãþenia gândului ºi iubirea faþã
de aproapele sãu, „nu mai avea credinþã de fel. ªi cum
sã aibã dacã era topit de puteri ºi o vorbã dacã scotea îl
treceau nãduºelile. Ce era la mijloc? O pedeapsã? Pentru
ce fapte, ce nelegiuiri, pentru ce pãcate iertarea îi era
refuzatã?” Aceastã carte, nu singura în bibliografia lui Al.
Cucereanu, este un document sufletesc, în primul rând,
cu pagini de þinut minte. Motivaþia e una emoþionalã, nu
mai puþin textul.

MÃLIN STMÃLIN STMÃLIN STMÃLIN STMÃLIN STAN.AN.AN.AN.AN. Osemintele treptelor, Cluj-
Napoca, Editura Limes, 2008, 120 pagini

Iatã un tânãr creator (n. 1988) crescut la Cenaclul
literar „Zburãtorul”, coordonat de poetul Gh. Izbãºescu,
trecut prin Cenaclul „Euridice” condus de Marin Mincu,
aflat deja la a doua sa carte ºi având în spate cinci ani
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de activitate artisticã: „Convorbiri literare”, „Ziua”, „13
PLUS”, „Atelier”, „Dacia literarã”, „Arcada”, „România
literarã”, „Jurnalul literar”. Volumul de acum, alcãtuit din
105 texte, la care se adaugã Oasele în luminã, ca un fel
de limblimblimblimblimb de unde începe „infernul” rãtãcirilor în trupul –
labirint, cu toate simþurile treze: „uneori se aud oasele
cum merg pe sub pãmânt / unde este luminã ºi totuºi
plângând”, impune cinci tipuri de opoziþii în jurul cãrora
se organizeazã întreaga reþea de semnificaþii: „luminã /
întuneric, cuvinte / lucruri, aproape / departe, afarã /
înãuntru, ascensional / descensional”. Fiecare cuvânt este
conectat, conform „reþetei” postmoderne, la reþele
nesfârºite de referinþã, în continuã miºcare ºi schimbare,
legate – apoi – de alte „urme” referenþiale, fãrã ca acest
lucru sã ducã neapãrat la incoerenþã. Interesant este faptul
cã, deºi procedeele (moderne, postmoderne) sunt
aglomerate, uneori pânã la sufocare, mesajul se menþine
în limitele  canonului modernist: nevoia de comunicare,
de dragoste, fascinaþia înaltului, pentru cã – spune poetul
– oamenii care „nu ºtiu sã ia drumul înaltului” sunt oameni
„ce se nasc morþi”, tema destinului, þipãtulþipãtulþipãtulþipãtulþipãtul ca semn al
suferinþei: „totul se miºcã ca ºi cum / aº alerga singur”.
Într-un asemenea discurs, nu totdeauna bine strunit,
dansuldansuldansuldansuldansul ºi luminaluminaluminaluminalumina devin figuri retorice fundamentale:
„spiritele golului îmi danseazã pe piele intrând / în mine
ca un vaccin”. ªi astfel, rod al unei imaginaþii debordante,
opþiunile se bifurcã ºi se multiplicã la infinit. Mãlin Stan,
fãrã îndoialã un poet ce are cevacevacevacevaceva de spus (se simte asta)
duce la extremã experienþã oniricã, dându-i culoarea
intensã a coºmarului, locuit de viermi ce „vorbesc” ºi
infecteazã ADN-ul în continuã primenire, „se târãsc / pe
pãmântul meu din grãdina unde ne iubeam”. Ceea ce mã
face sã cred în destinul sãu poetic nu e atât capacitatea
(uimitoare) de a experimenta formule lirice, ci credinþa sa
neclintitã în puritate ºi iubire, în plinã erã a calculatorului:
„în urma ta ei îþi navigheazã trecutul aranjându-l ca sã /
le întâlneºti urmaºii”.

VVVVVASILE LEFTERASILE LEFTERASILE LEFTERASILE LEFTERASILE LEFTER,          Eu, cetãþeanul… Pilule
de inimã rea, Focºani, Editura Andrew, 2008, 154 pagini

Dupã volumul publicat cu doi ani în urmã, „Reflecþii.
Neghinã ºi Pãlãmidã”, Vasile Lefter revine cu un volum
de aceeaºi facturã ºi cu aceleaºi obiective, mijloace,
reluând cele mai bune „piese” de la debut, revizuind altele,
adãugând câteva, organizându-le puþin altfel, dar cu
aceeaºi ambiþie mãrturisitã de a alcãtui un dicþionar cât
mai complet al „gunoaielor omeneºti” (grea întreprindere!)
Peste tot, autorul se dovedeºte a fi un observator lucid
ºi neiertãtor, ironic, uneori caustic, alteori grav ºi respon-
sabil, ce surprinde cu talent ºi aplomb o lume cu tot
ridicolul ºi nemernicia unei etape de tranziþie, aºa cum o
dovedesc aceste tablete. În prima secþiune, Pilule de
inimã rea (37 de texte de scurtã ºi aprigã respiraþie), acesta
prezintã cititorilor pe Alex Cocoºatul, Bobeicã Îmbuibatul,
oportunistul de vocaþie, cameleonii politici, descoperiri
îngreþoºate ale acestor vremuri ce nu contenesc sã ne
uimeascã. Excelente sunt, în majoritate, Scrisorile cu
plata la destinaþie (46 la numãr) ce aduc în lumina
reflectoarelor cabotinul, escrocul rafinat, teroristul de tip
nou, milogul carpatin, zvonistul, papiþoiul, lepãdãtura,

terminatorul dintr-o lungã serie (irezistibilã) a mizeriei
umane. Doar cã – în ciuda admiraþiei pe care o am faþã
de autor – nu-mi vine sã cred cã prezentul dicþionar a
fost ºi este privit „ca un real pericol social” mãcar pentru
faptul cã, în principiu, aproape niciodatã cei vizaþi nu
citesc aºa ceva, ºi chiar dacã ar face-o, nu se vor
recunoaºte în aceste piese de colecþie, pentru cã ei vãd
doar ceea ce vor sã vadã ºi aud numai ce le convine.
Moralist sever, nu întotdeauna explicit, el îºi propune sã
devoaleze o lume neaºezatã, sã provoace atitudini, sã
formeze o conºtiinþã civicã. Cât reuºeºte, nu vom ºti
niciodatã ce efect au aceste tablete admirabile, conduse
cu siguranþa unui profesionist ºi sensibilitatea unui
demofil, chiar atunci când se face „haz de necaz”. Peste
toate, un mare ºi trist adevãr rãmâne întipãrit în memoria
noastrã afectivã: „Românul nu piere, dar nici nu-ºi linge
degetele de miere”.

DAN IONESCUDAN IONESCUDAN IONESCUDAN IONESCUDAN IONESCU, Vis Visus sau forþa visului.
Poeme, Cu un Cuvânt înainte de Dan Cristea. Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 2008, 104 pagini

Aflat la a cincea apariþie editorialã, girat – încã de la
debut – de autoritatea criticã a lui Dan Cristea, Dan
Ionescu se prezintã – ºi de aceastã datã – cititorilor ca
un poet foarte matur, convingãtor mai ales prin poezia de
idei pe care o practicã, indiferent dacã sursa inspiraþiei
sale se aflã în propria biografie, în lumea fascinantã a
bibliotecii (cel mai adesea), în texte biblice de maximã
semnificaþie, în aliajul (atât de viu) între vis ºi realitate.
„Important, / – spune poetul – pentru a gusta fericirea
fãrã margini a stãrii de vis, / este sã nu imporþi geometria
lumii reale / în spaþiul oniric ” (protecþie absolut necesarã).
Deloc întâmplãtor se fac referiri în texte la Gorgias
Leontinul (485–376 î.Hr.), autor al unui tratat filozofic,
Despre naturã, Aristip din Cyrene (435–355 î.Hr.), discipol
al ui Socrate, preocupat de eticã ºi de mulþumirea
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sufleteascã, Titus Lucretius Carus (95–55 î. Hr.9, autorul
cunoscutului poem filozofic De rerum natura de care se
apropie nu numai prin preocuparea de a alcãtui un discurs
al esenþelor din lucruri, dar ºi prin stilul limpede, echilibrat,
armonios, contaminat de lectura textelor clasice pânã
într-atât încât „între vis ºi limbaj / nu va exista vreo
nepotrivire”. Între toate, confruntarea decisivã pare sã fie
aceea dintre limitat ºi ilimitat. Astfel, o limitã ar fi propriul
corp material care „asimileazã prin simþuri aspectul”, apoi
limita relaþiilor care, odatã ce se lasã definite, se opun
armoniei nãscute din dragoste, gândul / raþiunea ca limitã
în calea VISULUI creator, cu „riscul de a rãmâne în pragul
tainei”; zãdãrnicia „însãºi e limita dorinþei”, iar destinul –
ultima limitã ce se încearcã a fi descifratã. E o poezie
grea de sensuri, dar nu mai puþin elaboratã de un creator
experimentat ºi perfecþionist. În poemele inspirate din
copilãria ºi tinereþea sa accentele elegiace sunt suficient
de apãsate, ceea ce nu exclude caracterul explicit de
meditaþie filozoficã ºi pasiune eroticã, ce îmbracã uneori
forma dramaticã a rolurilor, constituindu-se ca o liricã a
mãºtilor, cu folosirea fireascã a simbolurilor ºi a sugestiei
muzicale, transparenþa imaginilor, limbajul de aleasã
nobleþe ºi sobrietate.

IULIA POPOVICIIULIA POPOVICIIULIA POPOVICIIULIA POPOVICIIULIA POPOVICI, Un teatru la marginea
drumului, Cu o prefaþã de Alice Georgescu. Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã, 2008, 232 pagini

Pe manºeta copertei I, Iulia Popovici, jurnalist cul-
tural ºi critic de teatru apreciat, aflatã acum la debutul
editorial, oferã cititorilor câteva date biografice, fireºte
corecte, dar în mod cert incomplete. S-a nãscut la
Focºani, Vrancea (1979), este absolventã a Liceului „Al.
I. Cuza” din Focºani (1999), a debutat cu un eseu despre
poezia lui Lucian Blaga în „Salonul literar” (Focºani) în
martie 1998, a mai publicat, la începuturi, în „13 PLUS”
(Bacãu) ºi „Revista noastrã” (Focºani). Dupã ce s-a
împãmântenit la Bucureºti, s-a afirmat în „România
literarã” (2000 - 2002) în ipostaza de critic literar (remarcatã
astfel de Irina Petraº într-una din cãrþile ei), dupã care
s-a înregimentat la „Ziua”, „Observator cultural”, „Dilema
veche” unde s-a impus, în primul rând, în calitate de critic
dramatic (membrã UNITER). În cartea de faþã, ea se face
purtãtoarea de cuvânt a unui grup de regizori DRAM /
ACUM, fondat în 2002, de Radu Apostol, Alexandru
Berceanu, Gianina Cãrbunariu, Andreea Vãlean, având
mentor pe Nicolae Mandea, cãrora li s-a adãugat pe
parcurs Ana Mãrgineanu. Din câte înþeleg, e un nou mod
de a gândi teatrul, mereu în cãutarea unui limbaj scenic
cu adevãrat proaspãt, caracterizat „prin directeþe ºi
sinceritate”. Este ceea ce numeºte autoarea „epoca
romanticã a teatrului românesc” circumscrisã între 2002
– 2006. Nu lipsesc nici comentariile aplicate asupra unor
spectacole reprezentative pentru gruparea DRAM /
ACUM, consideraþiile teoretice pertinente ºi nici previzi-
unile ferme, formulate cu o uimitoare siguranþã: „Modelul
teatral perpetuat de-a lungul întregii istorii recente a scenei
româneºti e pe cale de abandon, însã cel al analizei
critice, construit dupã coordonatele teatralitãþii imediat
postbelice, încã trãieºte. N-o va mai face însã pentru
multã vreme”. În principiu, s-ar putea sã aibã dreptate.

Iulia Popovici aduce în discuþie TANGA PROJECT, iniþiat
la sfârºitul anului 2006 (acelaºi mentor – Nicolae Mandea),
care „nu se concentreazã atât asupra ideii de dezvoltare
ºi susþinere a unei noi dramaturgii, cât asupra ideii unei
noi teatralitãþi” impuse prin metoda de autopromovare.
Din pãcate, nu am avut ocazia sã particip la asemenea
spectacole care se adreseazã celor de azi ºi celor de
acum, ilustrând un teatru ce „nu aspirã la posteritate, ci
la efectul direct asupra unui spectator cu memoria scurtã,
avid de experimente intense” ºi nici nu cred cã am „or-
gan” pentru aºa ceva. Dar oricâte rezerve (interioare) aº
avea, nu gãsesc argumente în apãrarea poziþiei mele
(ipotetice). Aºa cã, trebuie sã recunosc, aici ºi acum cã
prezenta carte este alcãtuitã cu probitate, profesionalism,
inteligenþã, beneficiind – în acelaºi timp – de o scriiturã
exemplarã. Oricum, debutul Iuliei Popovici rãmâne o mare
bucurie a sufletului meu. Nu-mi rãmâne decât sã-i urez
succes în continuare.

     Un album     ION MÃRICION MÃRICION MÃRICION MÃRICION MÃRIC cu 246 de reproduceri. For-
mat 15 / 15 cm. Coordonator – Viorel Savin. Traducere
în limba francezã – Elena Bulai. Traducere în limba
englezã – Elena Ciobanu. Bacãu, Editura Vicovia, 2008,
210 pagini

Cine e Ion Mãric ºi ce merite are el ne informeazã
Viorel Savin în „Satul pictorului” ºi, în acest caz, nu putem
face ceva mai bun decât sã reproducem un fragment
întru totul lãmuritor: „Aflat de cinci ori pe simeze la
Strasbourg – de curând expozant la sediul Parlamentului
European cu „Drumul crucii – Popasuri în Grãdina Maicii
Domnului”, – autor a 90 de expoziþii personale, partici-
pant la 566 de expoziþii colective, deþinãtor a 15 premii
internaþionale, printre care: medaliile de aur de la Veneþia
(1973), Lugano (1974), Viaregal (1976), deþinãtor între anii
1970 – 2006 a 35 de premii ºi al titlului de Laureat al
Festivalului Naþional de Artã Naivã, posesor al altor
numeroase trofee ºi premii, dintre care amintim: Premiul
Special al Uniunii Artiºtilor Plastici (1991), Laureat al
Saloanelor Internaþionale Bucureºti în anii 1999, 2003,
2005, 2007 ºi Diploma de onoare dobânditã în 2007 la
Bruxelles ” º.a.m.d. Suntem informaþi de acelaºi diligent
prefaþator cã ION MÃRIC a „crescut” ºi s-a maturizat ca
artist sub îndrumarea pictorilor Ilie Boca ºi Gheorghe
Velea. În 1982 urmeazã cursurile serale ºi absolvã liceul
de artã plasticã „George Apostu” din Bacãu. Greu e sã te
hotãrãºti ce anume sã admiri în pânzele acestuia: ironia
caldã ºi umorul sãnãtos al parabolelor sale picturale,
simplitatea ºi expresivitatea tuºelor de culoare, diversi-
tatea halucinantã a personajelor sale printr-o „insolitã
hermeneuticã plasticã”, universul straniu, dar – totuºi –
atât de coerent, inventivitatea ºi deschiderea spre poezia
naturii. Voi încheia cu douã citate ce surprind foarte bine
particularitãþile acestei creaþii plastice cu adevãrat
remarcabile: „Ne aflãm în faþa unui creator puternic,
laborios, extrem de fecund, dotat cu o extraordinarã
disponibilitate creatoare” (Ilie Boca) ºi „Surpriza pe care
ne-o oferã pictura lui Ion Mãric þine de contactul pe care
ni-l asigurã cu aceastã lume strãveche, în fapt, cu clipa
sa actualã aºa cum s-a prezentat în vârsta satului pe
care îl evocã” (Constantin Prut).
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