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Împãrat ºi... proletari
De vreo douãzeci de ani ºi mai bine, pe fondul exploziei unei prese îndelung þinute-n frâu
în vremea comunismului, dar ºi din pricina unei greºite înþelegeri a democraþiei, orice persoanã
care are un creion în mânã ºi, mai nou, o tastaturã sub buricele degetelor (dar nu neapãrat ºi
vreo carte serioasã în faþã!), gãseºte cu cale cã ar fi îndreptãþitã sã-ºi dea, ea, cu pãrerea
despre orice. În felul acesta, chiar ºi în spaþiul culturii ºi al literaturii, foiletonistica subþiricã ºi
dupã ureche a înlocuit, pe nesimþite, demersul serios ºi a creat o teribilã greaþã (manolescianã!)
faþã de exegezã. Citesc, din când în când, câteva pagini din acea cãrþulie pe care, cu oportunistã
promptitudine, iniþiatorul de acum paisprezece ani al atacului antieminescian din Dilema a
realizat-o în 1999, alãturând textelor din revistã numeroasele reacþii înregistrate în câteva luni.
În cei paisprezece ani care s-au scurs de la obsedantul episod, iniþiatorii acestuia, niºte tinerei
mai curând necunoscuþi (cãrora li s-au alãturat ºi niºte maturi sau niºte bãtrâiori ceva mai
notorii) au cam trecut de dantescul mezzo del cammin, dar n-au devenit nici mai cunoscuþi,
nici mai relevanþi. Acele cârâieli de cocoºi dresaþi n-au avut, pânã la urmã, nicio consecinþã
serioasã, deºi criticul N. Manolescu, aºezat în avangarda compozitului comando, considera
cã ele vor marca o necesarã despãrþire de un autor mumificat de idolatria caracteristicã
înapoiatului mental colectiv românesc. Despãrþire care, numai ea, va permite redescoperirea
adevãratului Eminescu. Ce-a descoperit, pe aceastã cale, N. Manolescu personal se poate
vedea în capitolul dedicat poetului în ampla sa Istorie criticã: mai nimic.
Sã revenim, însã, la chestiunea datului cu pãrerea dupã ureche, dar sã ne menþinem,
pentru cã tot ne aflãm în ianuarie, la cazul Eminescu. Zicea, la anul una mie nouã sute
nouãzeci ºi opt fix, unul dintre tinerii (pe atunci) iconoclaºti din Dilema cã ...din cauza
acaparãrii imaginii sale de cãtre critica ideologizantã comunistã , Mihail (sic!) Eminescu a
devenit tot mai mult o figurã emblematicã a spiritului naþional ºi tot mai puþin un artist al
cuvântului. ªi ofta interogativ: Cine l-o fi pus pe marele poet sã scrie Împãrat ºi proletar?.
Am mai vorbit în aceastã paginã despre ceea ce numesc ideologism întors, adicã, pe vorba
francezului, à lenvers. El este practicat astãzi, cu viclene tendinþe manipulatoare, de cãtre
indivizi versaþi, dar ºi cu prosteascã naivitate de cãtre diverºi papagali de felul celui mai sus
citat. Omul nostru, rãmas, dupã cum se vede, cu lecturile din Eminescu la nivelul gimnazial ºi
convins cã în Scrisoarea III ar fi vorba doar de Mircea ºi Baiazid, iar în Împãrat ºi proletar
poetul ar avea idei socialiste ºi ar critica orânduirea burghezã, este, evident, mai puþin avizat
decât ideologii anilor 50, care doar spuneau asta. Instruiþi la bune ºcoli interbelice, aceia ºtiau
foarte bine cã Împãrat ºi proletar este un poem filozofic în care lecturile din socialiºtii utopici
sunt dublate de cele din Schopenhauer, iar concluzia lui e adânc pesimistã. Dar mistificau cu
bunã ºtiinþã, oprind, în manualele ºcolare (ca ºi în volumele dedicate ºcolii), fãrã a pune mãcar
avertizatoarele croºete, textul dupã îndemnul la zdrobirea orânduirii crude ºi nedrepte, prezentat
drept soluþie. Bieþii profesori, chiar dacã ºtiau cã adevãrul e altul, nu îndrãzneau sã susþinã, în
faþa sãrmanilor elevi, altceva. În schimb, publicistul de azi, erijat în cunoscãtor de literaturã,
nutrit cu idei de-a gata ºi plimbat peste ocean dupã potcoave de cai morþi (pe care nici nu le-a
gãsit!) e convins cã printr-un asemenea poem sau prin altele Eminescu le-a înlesnit comuniºtilor
ºi naþionaliºtilor anexarea sa, transformarea în statuie, în simbol ºi în cariatidã moralã (dar de
cretã), menitã a susþine orgoliile nejustificate ale unei culturi ºi ale unei naþiuni minore.
Noroc cã rãspunsul la gângãvelile unor asemenea specimene l-a dat deja Eminescu:
Astfel, încãput pe mâna a oricãrui, te va drege,/ Rele-or zice cã sunt toate câte nu vor
înþelege.... Recifele de coral ale imposturii fiind foarte bogate, iar noaptea ignoranþei fãrã
sfârºit, premoniþia amar-filosoficã a marelui poet se adevereºte iar ºi iar.
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LITERE  O NOUÃ ETAPÃ
Când, de curând, fostul meu
profesor, dl. Mihai Stan, redactor-ºef al
revistei Litere, mi-a adus ca argument
înscrisul de pe frontispiciul unei reviste
literare cunoscute  Luceafãrul de
dimineaþã, lunar de culturã al Uniunii
Scriitorilor din România  ºi anume
Apare cu sprijinul Primãriei Sectorul 2
Bucureºti, primar Neculai Onþanu , am
considerat cã subvenþionarea apariþiei
acestei reviste  carte de vizitã a culturii
scrise târgoviºtene  este din partea edililor urbei noastre un gest firesc ºi, în
acelaºi timp, reparatoriu.
Despre Litere am informaþii ºi de la consilierii mei. Subtitratã Revistã lunarã
de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni, cea mai longevivã publicaþie literarã
din epoca modernã, a coagulat o grupare literarã  Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni reprezentativã pentru Târgoviºtea contemporanã ºi prin aceea cã se
constituie într-o linie de tradiþie începutã cu poeþii Vãcãreºti  ctitorii poeziei
moderne româneºti , continuatã prin Ion Heliade-Rãdulescu, Vasile Cârlova,
Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti ºi, mai aproape
de zilele noastre, de ªcoala prozatorilor târgoviºteni.
Formaþia mea intelectualã mi-a indus ºi deprinderea de a rãsfoi revistele literare,
printre acestea Litere, trimisã lunar de redactorul-ºef. Este evident cã sunt la
curent cu structura presei, inclusiv literare, a oraºului. Prin comparaþie cu cea
naþionalã, Litere este cu siguranþã port-drapelul presei literare târgoviºtene, o
revistã pe care criticii contemporani o situeazã între primele 5-6 reviste naþionale,
apreciatã valoric ºi prin includerea sa în Dicþionarul general al literaturii române
editat de Academia Românã. În ultimii ani, sub egida SST au apãrut ºi Impact
cultural, Eroica, ProArme, reviste de culturã cunoscute ºi apreciate.
Deschiderea edililor municipiului nostru spre cultura scrisã este constantã
ºi cunoscutã  vezi premiile de excelenþã în culturã acordate în aceastã legislaturã
scriitorilor târgoviºteni grupaþi în SST sau independenþi, sprijinul acordat
Teatrului Municipal, Filarmonicii, expoziþiilor culturale, concursurilor naþionale
precum Festivalul Naþional de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor sau
Crizantema de Aur.
Trecerea sub egida Primãriei a publicaþiei Litere. Revistã lunarã de culturã a
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni se constituie într-un demers firesc ºi necesar
care, sunt convins, va asigura o vizibilitate ºi mai mare a revistei prezentã în
ºcolile, liceele, instituþiile de culturã ale oraºului dar ºi, mai ales, la nivel naþional.
Adresez, în aceastã nouã etapã a existenþei de peste 12 ani ai revistei, urãri de
succes celor care editeazã Litere  ambasador al culturii scrise târgoviºtene.
Primar Gabriel Boriga
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CALENDAR DÂMBOVIÞEAN
1.I.1868  S-a nãscut I.Al. Brãtescu-Voineºti (m. 1946)
3.I.1948  A murit Ion Ciorãnescu (n. 1874)
4.I.1891  S-a nãscut Ticu Archip (m. 1965)
6.I.1802  S-a nãscut Ion Heliade Rãdulescu (m. 1872)
14.I.1985  S-a nãscut Alexandra Tomºa
16.I.1935  S-a nãscut Ion Gavrilã
17.I.1930  S-a nãscut Cornel Popescu (m. 1999)
19.I.1949  S-a nãscut Liviu Stoica
21.I.1962  S-a nãscut Victor Mihalache
23.I.1928  S-a nãscut Mircea Horia Simionescu (m. 2011)
23.I.1941  S-a nãscut Gheorghe Gh. Popescu
24.I.1945  S-a nãscut Silviu Angelescu
26.I.1927  S-a nãscut Dumitru T. Stancu (m. 2009)
26.I.1944  A murit Maica Smara (n. 1857)
27.I.1959  S-a nãscut Ioana Dana Nicolae
29.I.1886  A murit Petru Verussi (n. 1847)
30.I.1852  S-a nãscut I.L. Caragiale (m. 1912)
30.I.1902  S-a nãscut Gheorghe Poenaru (m.1985)
30.I.1950  S-a nãscut Claudia Ilie
30.I.1982  A murit Radu Petrescu (n. 1927)
31.I.1965  A murit Ticu Archip (n. 1891)
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni ºi revista Litere anunþã cu durere
încetarea din viaþã (marþi, 6 decembrie 2011) a scriitorului Marin Rãdulescu,
membru marcant al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Nãscut la 3 mai 1932 la
ªuþa Seacã-Dâmboviþa, între 1956-1990, M.R. a predat limba ºi literatura
francezã, literatura universalã, istoria artei la licee din Bucureºti. Considerat prin
Baudelaire. Existenþã ºi creaþie (1992), lucrare socotitã de Al. Piru un eveniment,
drept cel mai autorizat specialist român în opera lui Baudelaire, Marin Rãdulescu
ºi-a consacrat patru decenii din viaþã cercetãrii ºi documentãrii concretizate în
Estetica baudelairianã, Creativitatea baudelairianã ºi Limanul speranþei. Exilul.
Prin dispariþia lui Marin Rãdulescu, literatura românã este vãduvitã de una dintre
personalitãþile sale de seamã.
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LITERATURÃ DUS-ÎNTORS

Mircea Horia Simionescu
(23 ianuarie 1928  18 mai 2011)

DIN VERSETELE
DE UNICÃ FOLOSINÞÃ
la apa vavilonului

mãsurã epicã

apa nu-i militantã
nici frunza 
din pãcate arta poeticã da uneori
ºi-atunci bem
ºi-ngãlbenim frunze îndãrãtnic kaki

un þãran din partea locului
se porni la drum lung ºi merse
de-atunci numai înainte pânã azi

de ºtevie ºi de spanac sau hrean
cãutãm ºi gãsim ce gãsim ºi gãtim
tricotajele din cufãr ºi din linia întâi
planurile trecerii într-o lume mai curatã
vergelele puºcãriilor sub lunã
umblãm tot timpul
dacã s-ar putea simultan
în toate direcþiile
umblând ne vedem înºelându-ne
e trist diaconul iachint

de la un timp contemporan mie
îºi trimite în pas alergãtor întrebãrile:
cât mai avem? ce vom face mai apoi?
alergând paralel n-am suflu sã-i rãspund
nici nu ºtiu ce
dar fericit cã viaþa mea nu stã sã stea
într-o zi îl voi vedea cum se îndepãrteazã
voi fi trist ºi foarte bucuros
ca la sfârºitul filmului cu donald
(27 iunie 2010)

(3 ianuarie 2010)
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sumar 1

mitologie ºi degetar

în laboratorul poetului chiar
ºi ideea cea mai înaltã ºi cuprinzãtoare
nu este mai tandrã mai ispititoare
ca formula pe hârtie a unui
sumar de urinã înapoiat de la analize

scrisoarea domniei sale cãtre daci
au scris-o în casa moº florea din calea domneascã
locuiam acolo de doi ani ºi mã sminteam zilnic
sub dangãtul gros ca pasta de roºii
al bisericii stelea (câteodatã evadam
la gârlã dãdeam sã mã înec mã scotea dromichete)
bunicul ºtefan trãia încã avansul uremiei
tata se-ntoarcea mereu de la vânãtoare
oraºul credeam cu mintea mea de sclav
oraºul mi se înfãþiºa o troia cu zidurile
ornate cu sitari gaudi porâtnichi gaudi
arcade din piatrã ºi lemn mi s-a pãrut
propagandistice
aºteptam lovitura de graþie se-aglomerau porþile
dinspre hanul lui pitiº avea sã ne salveze
un cal dornic si-i rãmânã numele

(4 iulie 2010)

sumar 2
desprinde-þi de la brâu cureaua
descalþã pe rând articulaþiile mâinilor
picioarelor gâtului toracelui inclusiv
carotidei ºi strigã învingãtor la 82 de ani
cât de tânãr eºti ºi plin de vigoare
ºi mori o datã ºi mori pentru totdeauna
fiindcã ne-ai plictisit îndestul
neputinciosule nepricopsitule
flagrant împuþinatule
pentru alde ca tine ºi la anii tãi
când multe sunt încã de fãcut
învaþã sã ºtii cã nimic nu mai e de fãcut
adunã-þi neputinþele înºiruie resturile
pe hârtie
ºi trage linie
cât verde gros ºi cât amar
încape într-un buzunar
autobiografic ºi-nfãºurat sumar

(4 iulie 2010)

sumar 3
pentru foamea hulpavã a statisticii
ia din penar retorta ºi douã eprubete
lasã-þi spiritul sã lunece în luciul sticlei
apoi senin ºi sub lampã bunsen
ia seama
spiritul curge ca scara la termopile
trompeþii rãspund negreºit laboratorul
urmeazã sã sarã în aer cât mai repede
priveºte cât de prompt a ºi sãrit
altã datã mai interesat de bosnia
ºi herþegovina
ia seama cum rodeºte grãdina
(4 iulie 2010)

astfel cã scrisoarea cãtre daci avea sã ajungã
document de pominã  certificat creºterii mele
(3 septembrie 2010)

promenadã
eu îþi repet pânã la exasperare cã aceste ofense
nu sunt ultimele ºi cã nimeni nu te poate apãra
sunt unii care ar vrea sã emigreze în germania
alþii într-o þarã centro-africanã
ce rost are sã faci tu drumul ca sã vezi cum e
cum s-au constituit ºi administrat
popoarele de-acolo
cum le e rotunjitã chifla ºi
câte dinastii suverane
s-au perindat prin magazii ºi cabine feroviare
cu cât s-a dat baniþa de orz
ºi s-au luat fotografii
ori pleci ori rãmâi la dans cu aia numitã divã
spargere de rãsunã
valea pânã dimineaþã când e bine sã te întorci
drumul plãtit ºi cazarea din douã în trei zile
poate ispiti aventurile
transcendentale ale oricui
mergi mâine la garã ºi cere-i casierei praline
dupã care nu pleci ca neamul prost la filaret
cãci n-are raþiune suficientã
la al treilea cântat al cocoºilor
bate cuiul scrumbiei sãrate ºi aºteaptã
(31 august 2010)

nod
destinul ingrat m-a învãþat
doar trei cuvinte numai unul corect
unelteºte-mã iubito cu universitatea
ºi-mi dãruieºte vertebratele aflate cristal
într-un dicþionar  pretins desfãþãtoare
leagã-le deºirã-le leagã-l mai strâns
reþine mirosul de peºte ce dã pe dinafarã
(3 septembrie 2010)
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recomandare
seniore ºtii cine sunt eu? ia aminte
cã la popice am fost campion raional
încã de pe când mã dãdeau la grãdiniþã
cã mi s-a desprins de trei ori talpa bocancului
pe frontul din rãsãrit ºi centura zace ºi azi
în tranºeea ce începe la moeciu ºi zambezi
ºi sfârºeºte unde se varsã argeºul în morava
ºi m-am ales cu o diplopie bilateralã
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când îngerii subalterni
mi-au trimis prin genialul macario
acasã împreunã cu servanþii ºi ostatecii
o crucificare pe carton
semnatã el greco (ei fiind mahomedani cu toþii)
aºa sã ne-ajute cine e de serviciu

spre a mã ºcoli ºi edifica
singure femeile palide
mi-au nutrit survival paludismul

nemaiavând ce spune...

dacã pânã ºi-un scuipat îl renegi
îl chemi de pe unde a zburat ºi-l ierþi
dar sã ascuþi creioane de ce te-ai reþine
de cerneala violetã de ce te-ai dispensa?

(3 septembrie 2010)

despre hazard
de unde simpatia mea lungã cât meridianul
pentru traversele de cale feratã
ºi femeile palide
în comparaþie gânduri greþoase la apropierea
zilelor onomastice?
de unde superstiþia
de-a nu cãlca femeile palide
nici pragul sãrbãtorilor pierind pe limba lor
când îmi e atât de drag
cuvântul italian palanca?

(17 august 2010)

derivaþie

vino sã tãiem smicele ºi mure sã nimicim
planteazã în straturi înguste idei cât dunãrea
viseazã select lecturi în paturi culcate
cu iubita desfãcutã ochi ºi urechi precum cenzura
nu jura cãci jurãmântul n-are tiraj
mai bine silabiseºte ce scrie pe geam
aºteaptã la sfântul aºteaptã ivirea anului unu
al poetei de toatã stima caterpilar
(7 septembrie 2010)

în fiece dimineaþã gândul cã aº fi putut atenta
la viaþa lui mussolini
numai spre a-i trage din rafturi
celebrul zibaldone  jurnal de genial conþopist 

sfârºitul priveliºtii

ºi-n fiecare searã mângâiere
a gemenelor volume
palma întinsã pe coperta verde
precum wagneriana colinã
acoperind ca o pelerinã trupul fraged
al dublei biblii furate

din toate câte mi s-au întâmplat
trosnetul antenelor ºi-al mandibulelor
ºi nisipul sticlãriei sub pian (schubert)
ºi o sârmã trasã prin orbitã (pastel
de matisse) adu-mi aminte la ce foloseau lentilele

înþelege prea puþin structurile
catastrofei botezatã realitate
deºi am sãrit din traversã în traversã
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trosnetul ochelarilor cãlcaþi pe podea
precum finalul cãrãbuºului întâmpinat
cu racheta de tenis  vânãtoare preºcolarã

de ce sã prefer sentimentele naturiste
când mã strânge cobra rotativelor ºi
furia numelor ilustre ºi întoarcerea vertiginoasã
a cavalcadelor din manualul de-a ºaptea?
(7 februarie 2010)
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BREVIAR

Barbu Cioculescu

VREMURI*
Momentul în care copilul devine adolescent, iar ca adolescent ia, cu uimire, act
de transformãrile ce se produc în trupul ºi
psihicul sãu nu poate fi calendaristic fixat.
Cred cã la elevul conºtiincios Cioculescu
ª. Barbu, din clasa a doua a liceului
bucureºtean Gheorghe Lazãr, modificãrile
în comportament au început sã se facã
simþite pe la jumãtatea anului ºcolar. Când,
de pildã, profesorul de istorie umplu tabla
cu esenþiale date privind evoluþia Sfântului
Imperiu Romano-Germanic, de felul: Otto
cel Mare 912-973; Otto al II-lea 955-983;
Otto al III-lea 980-1002; Otto al IV-lea
1175-1218, elevul pânã mai ieri avid de
asemenea nutrimente se simþea cuprins de
o irezistibilã dorinþã de a adormi ºi lupta sã
nu aþipeascã. Cu un trimestru înainte,
alergase din librãrie în librãrie, în cãutarea
unei istorii a Germaniei, de la Hohenstaufeni
la Hohenzollerni  avea s-o gãseascã un
an mai târziu, în timpul guvernãrii legionare
 acum privea cu detaºare suferinþele, de
frig mai cu seamã, ale împãratului german
refugiat la Canossa, dezastruoasele urmãri
ale Rãzboiului de Treizeci de ani, ºi pierdea
din vedere importanþa continentalã a pãcii
westfalice.
Din care anume motive aceste fierbinþi
preocupãri de mai an se rãciserã, târziul
sãu biograf nu ºtie, având doar bãnuieli în
privinþa altora noi ºi precoce, cu griji
ascunse, ca ºi schimbãrile în fiziologie. Cât
priveºte raportul exact între istorie, aºa
cum o înºiruie manualele ºi adevãrul golgoluþ, o purã întâmplare îi deschise ochii.
În tramvaiul 14, care circula în centru,
având o staþie chiar în dreptul liceului
Gheorghe Lazãr, revenind în circuit prin
piaþa Cotroceni, pe un traseu ce cuprindea
ºi lunga stradã dr. Carol Davilla, elevul
întâlnea, ºi saluta în înghesuialã, doamne
tinere cu ochi prea albaºtri, precum Dussa
Czara, graficianã polonezã, cu albume de
* Din volumul în pregãtire la Editura Bibliotheca
intitulat Amintirile unui uituc  Exerciþii de
memorialisticã
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gravuri în lemn aflãtoare în biblioteca
paternã, doamne mai vârstnice, precum
Hortensia
Papadat-Bengescu,
pe
profesorul de matematicã Dan Barbilian,
pe numele sãu literar Ion Barbu, pe
profesorul de limbã germanã Topciu, cel
ce scrisese celebrul bilet unui amic: Ca
sã-þi spun ceva obiectiv, disearã vin la tine
sau nu vin.
Lui Ion Barbu îi fusesem prezentat în
una din duminicile când îl întovãrãºisem pe
tata la cafeneaua Capºa. Zãrindu-l în
tramvaiul ticsit ce mã aducea acasã de la
ºcoalã, într-o amiazã de lapoviþã, l-am
salutat cu respect. ªtiam cã locuieºte la douã
staþii mai departe de mine, nu era, de altfel,
prima oarã când îl vedeam rotind ochii verzi
în mulþimea foitoare. Tramvaiul intra tocmai
în bucla strãzii dr. Davilla când profesorul,
proptit într-un toiag strãmoºesc, mã pofti
sã vin lângã el. Voinicul bãrbat cu cãciulã
peste plete în albire mã chestionã în ce clasã
sunt ºi dacã-mi plac matematicile.
Pe atunci ruptura între sublima materie
ºi mediocrul elev nu se produsese încã,
dar cu teama cã mi-ar putea pune cine ºtie
ce întrebare, am dat un rãspuns în doi peri.
Deloc supãrat, interlocutorul m-a întrebat,
ca pe o piesã de schimb, care e piesa mea
preferatã. Uºurat, i-am rãspuns cã Istoria.
Luminat, profesorul dori sã afle ce perioadã
anume din istorie studiam la ºcolã. La
rãspunsul cã Evul Mediu, veni ºi întrebarea
aºteptatã: dacã-mi place. I-am rãspuns cã
nu, provocându-i nedumerire. De ce nu
mi-ar fi pe plac Evul Mediu? Pentru cã,
m-am lansat pe un teritoriu cunoscut, a
fost o perioadã de invazii devastatoare, de
mãceluri, intoleranþã religioasã, fanatism,
obscurantism ºi ciumã, de claustrare ºi
extremã nesiguranþã, în fine, de destrucþie
a personalitãþii umane, pe ruinele admirabilei
Antichitãþi.
Pe loc interlocutorul meu luã foc,
mustaþa i se învârtoºã, pumnul apãsã pe
ciomag. Începu sã-mi þinã o adevãratã
lecþie de istorie, pe când tramvaiul, ce
ajunsese la staþia mea, închidea uºile, de
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plecare. Îmi vorbi de înalta spiritualitate a
epocii, atât în creºtinãtate, cât ºi în Islam,
de Boetius de Dacia, de Abelard  iar aici,
la staþia sa, dr. Lister, coborârãm cumva
în trombã. Lecþia continuã pe trotuar,
unde-mi pomeni de Thomas din Aquino,
de Joachim de Flora, de maistorul Eckhart
ºi de Instrucþiunile sale spirituale.
Încãpãþânat, pe când fulgi de nea mi
se topeau pe vârful nasului, am încercat
sã ripostez, la care profesorul,
împingându-mã cu degetul strigã:  Tatãl
tãu þi-a spus toate acestea!. Culmea, nu
era adevãrat, tata nu-mi þinea prelegeri, nu
mã ajuta nici chiar la temele de limbã
francezã, greutatea cu care înþelegeam
lucruri care lui i se pãreau de ordinea
evidenþei  pe când ele aparþineau
particularitãþilor unei ortografii belalii ºi unei
gramatici afurisite. E drept cã trãgeam cu
urechea la lungile discuþii, ce se
preschimbau în dispute, cu Vladimir
Streinu, unde, printre argumente, nume tot
atât de celebre ca acelea pomenite de
matematician erau aruncate în luptã  dar
din strictul domeniu al literaturii. Uluit de
câtã importanþã îmi dãduse un personaj de
certã erudiþie, de câtã vreme consumase
cu elevul din clasa a doua de liceu, nu
aveam de unde ºti cã prin nevinovatele mele
afirmaþii lovisem un punct central al
spiritualitãþii omului ºi cã acesta,
susþinându-ºi tezele, combãtea o întreagã
lume de adversari, din rândurile a ceea ce-i
pãrea stearpa relaþionalitate. Nu este însã
exclus ca tot atunci sã fi început a mi se
înfiripa o idee asupra dublei valenþe a
oricãrei viziuni asupra Istoriei ºi a lumii,
mai în genere. Uitucul a pãstrat fãrâme din
memorabila întâlnire, literatorul a
reconstituit-o, cu pretenþia naturalistului ce
reconstituie scheletul tiranozaurului
dintr-un molar. Iar dacã un artist al
împãierii pune pe scheletul cocoºat blanã
sau solzi, gheare, din ochii de sticlã fiara
te va privi drept în ochi.
Jean Jacques Rousseau propunea,
întru eficienta ºcolarizare a junelui Emile,
un dascãl anume, care sã-i predea nu numai
toate materiile, ci, pe etape, ºi ºtiinþa vieþii,
un dascãl bine înþeles savant ºi tot atât de
curat sufleteºte. În ãst chip ucenicul ar fi
beneficiat de ºansa unicã de a afla adevãrul
dintr-o sursã sigurã ºi purã. Sau cele douã
feþe ale adevãrului? Tata purta pe deget un
inel gros de argint, având în monturã o
monedã dacicã, tot de argint, un exemplar
deosebit de izbutit, imitând monedele eline
cu Zeus cel pletos. ªuviþele lunecau mãreþ
pe ceafa impunãtorului cap, vestitul
numismat Grigore Moisil admirase
moneda, printre altele de o impecabilã
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rotunjime, îi publicase fotografia în revista
de numismaticã pe care o dirija, pe o
paginã întreagã. Dupã ani de purtare,
moneda se desprinsese din gheruþele
monturii, cãzând în neant.
O alta, reprezentându-l pe IanusBifrons, aflãtoare în colecþia tatei, nu i-a
mai luat locul în inel. Ceea ce, fireºte, nu-l
împiedicã pe Ianus sã poarte mai departe
douã opuse chipuri. Se pare cã întreaga
artã a politicii consta în buna manipulare a
respectivei, clasicei ºi inconturnabilei
polaritãþi. Eram în cea de a doua clasã
licealã, cele douã capete unite prin ceafã,
ale lui Ianus, încã nu se desprinseserã, spre
a se ciocni frunte în frunte.
În familie nu se fãcea politicã, în
societate nu domnea neliniºtea cu zilnicu-i
spor al zilelor noastre, nesiguranþa zilei de
mâine, nu bântuiau scenarii apocaliptice 
cel puþin aºa se vedea din dosul ferestrelor
casei din dr. Turnescu 5.
Un aer proaspãt intra pe geam la
deschiderea matinalã a ferestrelor, dintr-o
curte învecinatã se auzea strigãtul de zori
al cocoºilor, din stradã pocnetul copitelor
de cai pe caldarâmul de granit. O cãruþã
înaltã aducea la poartã, ºi de acolo la uºa
casei, blocurile de gheaþã în toiul verii, pe
bogata plantaþie de cârciumãrese din curte,
copleºitã de plante agãþãtoare, se întindea
într-un colþ o plasã uriaºã a marelui
pãianjen cu cruce, din raiul de verdeaþã
sãlta câte un brotãcel  într-o zi, auzind
curioase chiþãituri, am înlãturat pisica din
dreptul unui chiþcan  vietate de câmp
ce-ºi apãra viaþa þipând, în douã labe, cu
spatele la zid. Curent, pe poartã intrau
oltenii cu cobiliþã, oferind zarzavaturi ºi
fructe, Mihai aducea peºte.
Împrejurarea de a mi se distribui mãºti
de gaze cu instrucþiunile de folosire tulburã
puþin siguranþa în robusteþea pãcii. Dacã totuºi
avea sã izbucneascã un al Doilea Rãzboi
Mondial, România întregitã îºi asigurase
viitorul prin pacte regionale ºi o fermã alianþã
cu þara posedând cea mai puternicã armatã
din lume: victorioasa Franþã. Acesteia i s-ar
fi alãturat statul cu cea mai tare flotã ºi care,
printre altele, stãpâneau un sfert din globul
pãmântesc. Cu excepþii care nu jenau
regula, Europa, centrul politic al omenirii,
era condusã de guvernele democratice ale
unor societãþi paºnice. Eram, desigur, slab
pregãtiþi pentru o confruntare armatã, însã
puteam conta pe pacte serioase. ªi pentru
mai multã siguranþã, se institui un
împrumut intern de zece miliarde pentru
înzestrarea armatei. Pe malurile Nistrului
se ridicã o linie de foc ºi oþel, inexpugnabilã, la jurnalele cinematografice vedeai
lanþul de cazemate-asigurãtoare.
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Oile negre ale Europei, Germania
nazistã, cu o populaþie înfometatã de pe
urma unei nerezonabile campanii de
înarmare, Uniunea Sovieticã, în plin
masacru al propriilor cadre de conducere
ºi chiar al capilor armatei, reprezentau tot
atâtea clare exemple de experimente sociale
ratate. Se ºtia cã Adolf Hitler fusese tolerat
de cãtre marile puteri garante ale tratatului
de la Versailles sã reînarmeze Germania,
întrucât el era acela destinat sã atace
Uniunea Sovieticã, înlãturând pentru
totdeauna pericolul comunist. Dat fiind
haosul intern din Rusia, sarcina sa nici
n-ar fi fost aºa de grea. Un observator
sagace, dar mai degrabã un personaj
pitoresc, Victor Eftimiu, dramaturg ºi om
de spirit, tipãrise o carte de aforisme, cu
titlul Vorbe, vorbe, vorbe luat dintr-o
replicã a lui Hamlet. Zicea, în unul din
aceste aforisme: Atitudinea noastrã faþã
de Uniunea Sovieticã este admirabilã,
sublimã, atâta doar cã prea o confundãm
cu republica de la Ploieºti.
Despre convulsiile interne ale politicii
noastre, în casã se vorbea fãrã patimã,
deplângându-se o oarecare ascensiune a
extremei drepte. Transferat cu catedra la
Bucureºti, ªerban Cioculescu nu mai fãcea
politicã din 1938, nici n-ar mai fi fost
posibil, convingerile sale de stânga  în
studenþie fusese atras de comunism  se
mãrgineau în a asistat la puþinele filme
sovietice ce se aduceau pe ecranele
bucureºtene. M-a dus sã vãd Þiganii,
Gulliver, Alexandru Nevski ºi un film
sentimental de care pe urmã nu am mai
auzit nimica: Vladia Korsakov, suferinþele
unui puºti care învãþa vioara. De la o
expoziþie de produse sovietice îmi dãruise
un avion cu aripi de cauciuc, de aruncat
în vãzduh cu o praºtie. La prima încercare
jucãria þâºni într-adevãr deasupra pomilor,
fãcu volte prin aer ºi dispãru, cine ºtie
unde, spre a nu o mai gãsi.
În timpul rãzboiului civil spaniol
suferisem de înfrângerea republicanilor,
student, pe poziþii anticomuniste declarate,
ascultam, venind dinspre încãperea
organizaþiei de bazã cântecul Bandera rosa
e triomfera ºi mi se strângea inima,
cântarea îmi plãcuse ºi mie. Altfel, vremea
era încã acolo unde comunistul Belu Zilber
putea ciocni o halbã, la o masã de
cârciumioarã sau bea o cafea, la o cafenea,
cu legionarul Mihai Polihroniade 
discutând, fireºte, în contradictoriu.
Dedesubt lucrurile stãteau altfel. Îmi
amintesc cum îi povestea tatei Vladimir
Streinu o scenã petrecutã în tren, unde-i
þinea companie lui Armand Cãlinescu, pe
atunci încã în Partidul Naþional-Þãrãnesc.
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Nenea Nicu fusese deputat  cel mai tânãr
din parlament  într-o anterioarã legislaþie,
Armand Cãlinescu era, de pe atunci, un
lider. Trenul duduia lent prin ºes, în paralel,
pe ºosea, mãrºãluia cântând o formaþie
legionarã. Armand Cãlinescu îi privi cu un
ochi rãu:  S-ajung eu la putere, zise, ºi-i
termin!,  Adicã cum, excelenþã,
întrebase Vladimir Streinu, uluit,  Îi
împuºc domnule, îi împuºc! fusese
rãspunsul. Rupându-se de þãrãniºti ºi
trecând în tabãra momentului, care tocmai
schimba coroana pe o chivãrã de dictator,
Armand Cãlinescu îºi satisfãcu un mai
vechi impuls, cu asumarea riscului. Câte
ceva înþelegeam ºi eu.
Adolescentul în care mijea bãrbatul, cu
acele indelebile modificãri organice de care
nu se putea preface a nu lua cunoºtinþã,
ºtia dictonul latin Beatus vir qui non
ambulat in consilio improbum, însã care
erau acele cãi care trebuiau evitate? Primise
educaþia moderaþiei în afecte ºi în dorinþe,
nu agrea, din fire, exhibiþia eului, învãþase,
nu fãrã proteste, de la mamã, treptele
rãbdãrii  a nu primi niciodatã, numaidecât,
ceea ce râvneºti  tot pe mamã o auzea
adesea spunând: Suntem sãraci  la cereri
considerate exagerate. Familia avea de plãtit
datorii la casã, care costase peste sumele
destinate construcþiei  cu dispariþia
ziarului Adevãrul tata pierduse o cronicã,
urmând un trend de douã mii de ani viaþa
se scumpea. O parte din etajul casei nu
fusese, de altminteri, încã mobilat. Când
cineva m-ar întreba acum dacã atunci aparþineam micii sau mijlociei burghezii, n-aº
ºti ce sã rãspund. Bunãoarã, la veniturile
pãrinteºti  mama renunþase la catedrã, se
devotase casei  se achiziþiona un rãcitor
cu gheaþã. Tot cam atunci familia Rebreanu
inaugura un frigider electric de fabricaþie
germanã, o raritate a pieþii, în epocã.
Împotriva sistemei de a pune frâu
dorinþelor, fiindcã ele nu sunt de nasul lui,
adolescentul avea sã protesteze, dar avea
sã i se supunã. La maturitate, urmarea a
fost lipsa de anvergurã a unui nativ în zodia
leului, în zona materialitãþii. Tratamentul
renunþãrii, la sfatul raþiunii, al dobândirii
cu paºi mãrunþi, necesar firilor exaltate
inhibã un adolescent timid în fond  nativ,
totodatã, dar în zodiacul chinezesc, în zodia
iepurelui. Un iepure de foc, dar, oricum,
iepure. Sperios. ªi fiindcã se ºtie sperios,
gata de gesturi îndrãzneþe. Prin care,
totuºi, situaþia se echilibreazã. Îmbibat de
date istorice, adolescentul Barbu nu avea
idei proprii asupra marii politici, dormea
liniºtit îndeplinindu-ºi obligaþiile ºi gustând
farmecul timpului liber, îndestulãtor pe
mãsurã ce ºcoala îl interesa tot mai puþin.
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Când, pe la o ureche distratã  vorba e a
lui Arghezi  la radio cursul unei emisiuni
curente se opri ºi o voce viu modulatã
vesti cã o echipã de legionari tocmai îl
executase pe primul ministru al þãrii, el
rãmase, ca ºi întreaga familie mai apoi,
stupefiat. Înþelese cã monarhul, regimul,
primiserã o loviturã de rãspuns de cea mai
mare gravitate, prin dispariþia unui om de
neînlocuit. Situaþia regelui mai cu seamã
devenise criticã, la vedere.
De la asasinarea primului ministru
I.G. Duca multe lucruri se schimbaserã,
într-un arc de timp înlãuntrul cãruia Carol
al II-lea dezmembrase cu aplicaþie
partidele politice, uzându-le bãrbaþii
politici, demonetizându-i pânã la a-i gãti
 aproape pe toþi  în uniforme
asemãnãtoare celor ale ºefilor de garã,
numai cã din stofe mai scumpe. Decis,
energic, foarte capabil, neînfrânt, Armand
Cãlinescu fusese întocmai omul necesar
într-o etapã de trezire la aspre realitãþi.
Cea mai pe gustul familiei Cioculescu,
revista franþuzeascã Match nu pierduse
prilejul de a publica pe întreaga copertã a
unui numãr portretul premierului român,
cu aceastã prezentare: Ce petit homme
borgne conduit la Roumanie (Chiorul
acesta mititel conduce România).
Oficialitatea româneascã prezentase
asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu
ºi a cãpeteniilor legionare ca pe o legalã
tentativã de recuperare a unor deþinuþi
care, transferaþi cu duba de la o
închisoare la alta, încercaserã sã evadeze
într-o pãdure. ªi cãzuserã, sub gloanþe,
printre copaci, dupã refuzul de a se
preda. Într-un alt numãr din Match
împrejurarea se comenta aºa: Pas un na
échapé. Decidemment, les gendermes
roumains sont dexcelents tireurs (Nici
unul n-a scãpat. Hotãrât lucru, jandarmii
români sunt trãgãtori de excepþie).
Versiunea autoritãþii nu înºelase pe
nimeni. Aceiaºi prieteni de la Match
mai publicaserã, tot în format mare,
momente de la o defilare a oastei noastre.
Se vedea sfârºitul unei coloane, cu un
rând în care nu mai defila decât un
singur soldat. Cu tãlpile goale. Dupã
ireparabila pierdere a lui Armand
Cãlinescu, deruta monarhului, ce nu mai
gãsea amatori pentru un post legat de cele
mai mari primejdii, deveni la vedere prin
chemarea la postul de premier a însuºi
patriarhului þãrii, Miron Cristea.
Stupefacþia care a pus stãpânire pe þarã
la asasinarea lui Armand Cãlinescu a fost
întrecutã numai de aceea pe care a
provocat-o prãbuºirea Franþei în vara
anului 1940. Feþele lungi ale bucureºtenilor
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ciocnindu-se pe strãzi, ar fi putut servi de
model unui film de Hitchcock. ªi cum
firesc se aºeazã lucrurile, slabul contingent
al intelectualitãþii româneºti germanofile pe
care regele nu izbutise sã-l extermine ºi
cãruia acum îi fãcea avansuri, luã avânt.
Cei zece ani de domnie ai regelui Carol al
II-lea au fost leagãnul polarizãrii societãþii
româneºti, pentru care armonia va rãmâne
pânã astãzi un paradis pierdut  al perioadei
interbelice.
În una din tulburatele zile când
monarhul avusese reaua inspiraþie de a-l
chema pe generalul Ion Antonescu la
cârma þãrii, pe când mã întorceam de la
ºcoalã, am zãrit, pe gardul unei case de pe
strada noastrã, un afiº cu conþinut insultãtor
la adresa regelui. Mi s-a pãrut de necrezut,
l-am sfâºiat de sus pânã jos, ceea ce acasã
mi-a atras mustrãri ºi o lungã lecþie de
comportament, pe principiile de care am
mai vorbit. Termenii, însã, deveniserã mult
mai direcþi.
Când, dupã asasinarea lui Armand
Cãlinescu, trupurile ucigaºilor sãi,
executaþi fãrã judecatã, fuseserã aduse la
locul faptei, întinse pe tãpºanul de iarbã
spre a fi vãzute de popor, la o bãtaie de
piatrã de casa pãrinteascã, nu m-am
apropiat de locul unde deja se strânsese
un potop de lume. De la distanþã, trãgeam
cu urechea la comentarii:  Ai vãzut, zicea
careva, aveau pantofi noi în picioare, cu
tãlpi nepurtate.
Stiloul pe care îl avea în buzunarul
de la piept Armand Cãlinescu, un
Schaffer masiv, cu o peniþã de aur cât
unghia inelarului ºi cu corpul de sidef,
verde cu vine albe, stilou purtând urme
de gloanþe, ajunsese, prin nu ºtiu ce
tranzacþii între colecþionari, în
proprietatea tatei. Gândeam cã ar fi
trebuit returnat fiului celui ucis, Barbu,
care locuia la Londra, iar achiziþia
stiloului se petrecuse în anii
comunismului închizãtor de graniþe, ani
în care ªerban Cioculescu ºi-a desfãcut
colecþiile, spre a asigura coºniþa. A
pãstrat stiloul lui Armand Cãlinescu, cu
care scria din când în când, preþuindu-i
traiectul subþire. Totul odihneºte mai
departe în biroul tatei ºi dacã în U.E.
lucrurile vor evolua normal, va aparþine,
în ordinea lucrurilor ºi la vremea
cuvenitã fiului meu, ªerban.
Eratã: în numãrul trecut, pag. 6, rândul 4 de
jos, din prima coloanã: sintaxa, ºi nu sinteza; pag.
6, rândurile 10-11 de jos, coloana a II-a:
Teodoreanu Ionel, ºi nu Teodorescu; pag. 7, rândul
18 de jos, coloana I: Leuctra; Idem, rândul 10 de
sus: înfruntarea, ºi nu înfruntase; pag. 8, coloana
I, rândul 10: Icã, ºi nu Ict; Idem, rândul 11: Corni ºi
nu Corne; Idem, rândul 17: Titin, ºi nu Titi.
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VALENÞE LITERARE

Mihai Cimpoi

CONªTIINÞA SINGUREI FORME*
Citit din perspectiva zilei de azi, Ion Ghica
ni se prezintã  prin intenþie, dar ºi prin ceea
ce realizeazã efectiv  ca un explorator al
memoriei, singura care asigurã veracitatea,
asemenea celeia a povestirilor lui Herodot
pomenite într-o scrisoare cãtre Vasile
Alecsandri, marele sãu intim ºi confident.
Ceea ce se impune în felul sãu de a fi, în
deontologia proprie ºi cerutã ºi altora, este o
fixitate, de naturã psihicã, obsesionalã: fiind
structural un eleat, el rãmâne constant în cadrul
Amintirii având scopul definit de a lumina
(cuvântul e al memorialistului) Adevãrul.
Amintirea ºi Adevãrul devin ºi personaje
sui generis ale scrisorilor ºi nuvelelor sale,
subiecte permanente ale meditaþiei. În fond,
el însuºi cautã sã înþeleagã esenþa Amintirii
ºi Adevãrului ºi se îndrumã pe anumite cãi
care duc la ea. Scriitorul se vrea stãruitor om
al Adevãrului ºi nu un bãsnar, un om cu
stafii ºi cu strigoi:
Iubite amice,
În mai multe rânduri am apucat condeiul cu
gândul sã-þi spui o istorie; dar m-am tot oprit
dinaintea temerii cã ai obiceiul de arãþi scrisorile
mele lui Negruzzi; ºi el, ca unul ce se aflã în
capul unei publicaþiuni, când pune mâna pe ceva
scris ºi trimis de tine, îl ºi tipãreºte. M-am tot
oprit, cum vezi, dinaintea temerii de a nu intra în
gura lumii, care gãseºte pete chiar ºi în soare.
Am mai ezitat poate ºi pentru cã-mi ziceam
cã poate n-oi fi crezut chiar nici de tine în
spusele mele, ºi sã nu mã pomenesc tractat de
om cu stafii ºi cu strigoi. Am însã convicþiunea
cã ceea ce voi sã-þi spun este curatul adevãr
(subl. n.) ºi cã o sã vie o zi când zisele mele sã
se poatã întemeia pe documente ºi dovezi.
Câte din povestirile lui Herodot n-au fost,
sute ºi mii de ani, tratate de fabule, pânã ce au
venit împrejurãri cari au dovedit, limpede ca lumina zilei, veracitatea spuselor ºi observaþiunilor
sale; ºi au fãcut ca marele istoric sã nu mai fie
tratat de bãsnar (Teodoros).
Fixarea programaticã asupra curatului
adevãrat, asupra veracitãþii de tip Herodot,
modelul urmat cu fidelitate, dicteazã ºi o fixare,
de asemenea metodicã, asupra unei singure
forme: scrisoarea.
* Fragment din Ion Ghica  eseu monografic în curs
de apariþie la editura Bibliotheca.
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Ideea de gen ca imperativ instituþional,
care exercitã o constrângere asupra
scriitorului, dar care, la rândul lui suferã o
constrângere din partea acestuia, vorba lui
Pearson, s-a schimbat radical în secolul al
XIX-lea, adicã anume în perioada în care
activeazã ºi Ion Ghica al nostru. Puritatea
genului nu mai este credibilã, cãutându-se,
de fapt, un gen universal, care sã aibã toate
caracteristicile cerute de un gen în prozã
(romanul gotic fiind exemplul clasic).
Ion Ghica stabileºte genul epistolier ca
unul cãruia îi este caracteristicã aceastã
universalitate genologicã. Pentru el, vestita
teorie a puritãþii genurilor, a aºa-numitei
genre tranché, cu rigida unitate de ton, cu
o puritate ºi simplitate stilizatã, cu
concentrarea asupra unei singure emoþii 
groaza sau râsul (vezi cap. Genurile literare,
în vol. lui René Wellek ºi Austin Warren
Teoria literaturii, Bucureºti, 1967) ºi cu
stãruirea asupra unei singure întregi sau
teme, nu mai este canonicã. Deviazã de la
aceste prinècipii clasice, elaborându-ºi pe ale
sale, insubordonabile tipologic, categorial.
Aceastã deviere de la orice metoda a fost
observatã de Tudor Vianu, care glosa astfel
asupra caracterului învãlmãºit al cursului
narativ din istorisirea despre Theodor Diamant:
Ghica se apropie astfel fãrã nicio grabã de
obiectul sãu, nu rezistã niciuneia din sugestiile
care i se prezintã în drum, transformã detaliul în
episod, procedeazã printr-un lanþ de digresiuni.
În ºirul scrisorilor sale respinge orice metodã,
orice procedeu de compoziþie care ar putea rãci
izvorul cald al amintirii. Printr-un instinct foarte
sigur, el ºtie cã nu trebuie sã altereze în niciun
chip spontaneitatea memoriei sale, care curge
într-un chip învãlmãºit, dar plin de prospeþime.
În apele neîncãtuºate ale amintirii, el gãseºte
chipuri de oameni ºi întâmplãri, tezaurul unei
experienþe nesecate, trãite de un om luminat ºi
bine dispus, care chiar dacã se opreºte din când
în când pentru a trage o învãþãturã, nu devine
niciodatã un moralist pedant, þinând predici
umanitãþii. Gluma nu-i repugnã; dimpotrivã
(Tudor Vianu, Arta prozatorilor români.
Bucureºti, 1966, p. 90).
(continuare la pagina 14)
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RECITIRI

Henri Zalis

SENTIMENTUL AUCTORIAL
LÃSAT SÃ SE EXPRIME
De peste 10 ani, poate ºi mai mult ca timp
cerut de actul gestaþiei, Ion V. Strãtescu
dezvoltã ciclul romanesc axat, în bunã mãsurã,
pe destinele familiei Columban. ªase romane
au dat expresie interesului dovedit de prozator
pentru contribuþia la istoria oraºului Cãlãraºi,
inclusiv la dezvoltarea locurilor din sudul þãrii,
de cãtre cei ce poartã numele Columbanilor.
Cu o deschidere în materie
de meandre psihice, morale ºi
profesionale, Ion V. Strãtescu
realizeazã o performanþã demnã
de notat. El acoperã, în
construcþia sa epicã, un secol
de istorie localã, sincronizând
 în unitatea interioarã a
Cronicii sale  biografiile
indivizilor înfrãþiþi în epopeea
parcursã de societatea
româneascã de pe la finele
veacului trecut pânã la
jumãtatea secolului XX.
Operaþia devine deosebit
de pretenþioasã odatã cu noua
apariþiei, Bordelul zeilor (Casa Editorialã
Odeon, 2011, 408 pag.), nu doar în ce priveºte
dimensiunea evenimentelor, mai toate
precedând intrarea României în Primul Rãzboi
Mondial. Naraþiunea include, de astã datã,
familia regalã, fiind marcatã dispariþia, în 1914,
a regelui Carol I, urmatã de înscãunarea pe
tron a regelui Ferdinand. Prezenþa acestuia este
adusã în scenã, cu detalii caracteriale, când
calme, când joase din tonalitãþi secundare, în
chip special vulnerabilitãþi de tot felul, spre a
cãpãta suflu de realã personalizare. În plus, ºi
nu doar pentru cerinþe pur documentare, îºi
ocupã locul lor în peisaj regina Maria împreunã
cu oamenii politici proveniþi fie din cercul
conservatorilor, fie din cel al liberalilor. Astfel
intrã în derularea scenograficã C.C. Arion,
Take Ionescu, Ion C. Brãtianu, cu precãdere
Alexandru Marghiloman.
Din acest punct, povestirea capãtã, mai
apãsat, semnificaþia recursului la memorie.
Dublã memorie: atestatã documentar ºi
simbolicã, legitimatã de strategia narativã
potrivit cu momentul.
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Urmeazã sã aflãm în ce lume se înscrie,
cu ce virtuþi ºi la ce nivel al rãsfrângerilor
personale un bãrbat de care se leagã cadenþa
popasurilor în atmosfera ultimului an de pace,
înainte ca þara sã se afle la o mare rãspântie.
Decorul se modificã pe cât se dezvoltã
demonstrativ caracterul fuziunii între ficþiune
ºi gradarea intrãrii în acþiunea politicã.
Noutatea naºte o proiecþie
aparte a miºcãrii epicului.
Desenul naratologic nu e atât
fascinat de cotidian cât de
revelarea identitãþilor implicate în tabloul actelor
pregãtitoare. Vom avea un roman politic datoritã dualitãþii
viziunii. Pe de o parte trãirea
Columbanilor în ritmul propriu
familiei, pe de altã parte
alternanþa realului provincial
cu realul istoric, real selectiv
la scara perspectivei, verosimil
graþie dedesubturilor din viaþa
pãturii conducãtoare.
Vãdit lucru, autorul a recurs la suficiente
surse ca realitatea anilor 1913-1916 sã-i fie
lãmuritã în deplina ei desfãºurare. Efectul
trebuie reþinut. Nu totul ni se pare, din pãcate,
rezolvat la nuanþã. Apar detalii pletorice,
figura lui Al. Marghiloman, deºi construitã
interesant, nu merge constant spre
amãnuntele mereu emblematice. Însã apariþia
omului politic, cu suprafeþele lui particulare
(dialog cu regalitatea, întrevederi cu
politicieni), transformã treptat romanul, îl
înscrie în ciclicitatea doritã de Ion V. Strãtescu,
anume cerutã de trãirea în dublu registru.
Bordelul zeilor (ce titlu provocator!)
merge dinspre biografia unei familii opþionale
(cum am avut în transcrieri descoperite pragmatic), cãtre biografia personajului cu destin
singular. Pare cã un curs de apã iese din matca
naturalã, porneºte spre altã albie, imprevizibilã,
ca sã ia finalitatea ce scapã oricãror anticipãri.
Totuºi una, cel puþin, naºte o viclenie
proceduralã. Dupã cerinþele strategiei literare,
gãsesc suficientã aducerea lui Al. Marghiloman
în prim-planul romanului. Naratorul nu de
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declarã pe deplin mulþumit. Ca sã nu fie
exclusivist, vine ºi cu o a doua vrednicie:
distribuirea, tot vegheatã îndeaproape, a
locotenentului (imediat cãpitanului, Ion
Antonescu, viitorul general), mareºal dupã
izgonirea regelui Carol al II-lea în septembrie
1940. Râvna domnului Ion V. Strãtescu în
materie de personaje controversate nu este
strãinã de ispite. În 2009 a publicat portretul
lui Ion Antonescu într-un text  din unghi
trãit de erou la modul stendhalian. Deºi acum
obiectul este dublat, cum spuneam, de intrarea
în scenã a lui Al. Marghiloman, cu toate
atributele ºefului de partid ºi bogãþiei
materiale, gãsesc excesiv, fie ºi în anumite
limite, a altei posturi propuse bãtrânului politician. Acesta va fi expus pasiunii târzii pentru
o femeie mult ademenitoare.
Cunoscându-ºi limitele, prozatorul
insistã pe simþul gospodãresc ºi educaþia
Mariei Brâncoveanu Petrescu, tânãra doamnã
adusã de nevoile ceasului în proximitatea lui
Marghiloman. Era un bun prilej pentru autor
sã treacã peste pragul divorþului celor doi, a
vacantãrii locului de soþie în cazul lui
Marghiloman ca, pe fondul întâmplãrilor, sã
schimbãm perspectiva intrigii. Erosul, teama
de a nu cãdea în impudoare l-au fãcut pe Ion
V. Strãtescu sã ocoleascã acele scene când
Marie, inexorabil doritoare sã-ºi câºtige o
poziþie la care aspira, se dãruie bãtrânului
Marghiloman, mult atras sã primeascã darul
(urmare de la pagina 12)

Conºtiinþa
singurei forme
Însuºi Ion Ghica are convingerea fermã cã
a ales singura formã potrivitã, aceea de
convorbire, în care totul e tratat cu liniºte ºi
maturitate: Am cãutat a le trata cu liniºte ºi
maturitate, cum se cuvine a fi tratate chestiuni
de filozofie politicã ºi socialã. Am ales, poate,
forma cea mai anevoie sub care se poate
prezenta mi s-a pãrut singura formã (subl. în
text  n. n.) sub care se pot prezenta asemenea
chestiuni unui public puþin obicinuit încã a da
unei cetiri o atenþie necurmatã ºi ostenitoare de
mai multe ore, pentru înþelegerea ºi învãþãtura
adevãrului care rezultã numai dintr-o serie de
raþionamente. Am crezut cã oricât de mic ar fi
meritul literar, ca utilitate însã, efectul va fi mai
mare decât dacã am fi adoptat forma de un tratat
sistematic (prefaþã la Convorbiri economice).
Ion Ghica fuge, astfel, de expunerea sub
formã sistematicã chiar atunci când natura
lucrurilor o cer, urmãrind exclusiv satisfacerea
propriei plãceri ºi a celei a cititorului. Efectul
literar este sacrificat cu bunã ºtiinþã de dragul
utilitar, de dragul obþinerii contactului
empatetic cu cititorul.
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corupãtoarei feminitãþi. Prozatorul avea
dezlegare sã ofere referinþe erotice omului
politic; maturitatea acestuia pare sã nu iasã
din tonalitãþi meteorologice.
În spiritul realismului modern 
deopotrivã cu implicarea psihicã a bãrbatului
singur, conta travaliul depus de Marie ca sã-i
intre în graþii. Natura însãºi, starea omului
împins de cerinþe fiziologice cãrora nici
ierarhia socialã, nici curiozitãþi vanitoase nu
le pun stavilã urmau sã se exprime.
Arhitectura acestor aptitudini (sau
inaptitudini) genereazã, uneori, pagini de
bravurã a notaþiilor. Pãcat de oscilaþia reflecþiei
cu pagini redactate fãrã nici un relief!
Bordelul zeilor, în felul sãu cronicã
racordatã la cerinþe ale genului, parþial
meditaþie asupra destinului într-un moment
de rãscruce, are toate ºansele sã ofere o
încadrare convenabilã, gustatã de cititori.
Grefat pe un scenariu atractiv, romanul
anunþã schimbãri în cronologia familiei
Columban  pe cât propune, pe trepte
pregãtitoare, succesiunea de simboluri grave,
din ajunul anului 1916. Se cade sã spunem
cã, dupã intrarea în rãzboiul ce bate la uºã,
România dã curs vocaþiei ei de a se instala în
miracolul demitizãrii. Nu vom mai contempla
Europa de la margini, vom câºtiga dreptul sã
fim priviþi ca o naþiune europeanã care s-a
întregit dupã ce a trecut prin purgatoriul
încercãrilor radicale, tranºate norocos.
Acelaºi obiectiv utilitar, cãruia i se
asociazã însã plãcerea esteticã a rememorãrii
sub formã de epistole intime, este mãrturisit
ºi în Introducþiunea la Scrisori cãtre Vasile
Alecsandri.
Cât îmi place în orele mele de izolare sã-mi
aduc aminte de unii din oamenii cu cari am trãit
alãturi, pe care i-am vãzut luptând cu abnegaþiune
ºi curaj pentru redobândirea drepturilor þãrei ºi
pentru libertate! Gãsesc o mulþumire nespusã
a-mi rememora faptele ºi cuvintele lor ºi a le
binecuvânta numele ºi memoria.
Într-o searã lungã de iarnã, pe când
ninsoarea bãtea în geamuri, aºezaþi pe jilþuri
la gura sobei, dinaintea unei flãcãri dulci ºi
luminoase, am petrecut ore întregi ºi plãcute
cu amicul Vasile Alecsandri, povestindu-ne
unul altuia suvenirele noastre din tinereþe.
Se apropia de ziuã când ne-am adus aminte
de camerele noastre de culcat, ºi ne-am
despãrþit gãsindu-ne amândoi la un gând,
zicându-ne:
«De ce nu ne-am scrie unul altuia, sub
formã de epistole intime, cele ce ne-am povestit
într-astã searã; poate cã unele din istorioarele
noastre ar interesa pe unii dintr-acei cari n-au
trãit pe-acele vremi?»
ªi astfel am început o corespondenþã în
care ne-am ferit de orice investire, fãrã însã a
ne abate niciodatã a spune adevãrul
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Margareta Bineaþã

UN SCORPION VILLONESC*
Simona-Grazia Dima este o poetã
conceptualizant-vizionarã, apreciatã pentru
discursul personal, cald, dar refuzând
programatic sensibleriile ºi melancoliile tipic
feminine, axat pe mari teme precum viaþa,
moartea, materia ºi spiritul, plãsmuirea lumii
ºi nãruirea ei, într-un lirism esenþialmente
meditativ-înfiorat. Mãrturie stau în acest sens
numeroasele volume de versuri, publicate la
intervale relativ regulate, printre care putem
menþiona: Ecuaþie liniºtitã
(1985), Dimineþile gândului
(1989), Scara lui Iacob (1995),
Noaptea romanã (1997),
Confesor de tigri (1998),
Cãlãtorii apocrife (2002),
Dreptul rãnii de a rãmâne
deschisã (2003), La ora
fulgerului (2009).
În ciuda caracterului abstract al tematicii abordate,
Simona-Grazia Dima reuºeºte
sã-i confere vitalitate, sã o
îmbrace în concreteþea
sentimentului copleºitor,
neîngrãdit exprimat. Lirica ei vãdeºte o
obsesivã ºi înfriguratã cãutare a esenþelor, a
perfecþiunii visate, dar ºi o permanentã ºi
reînnoitã autoscopie. Pentru cã poemele
scriitoarei originare din Timiºoara sunt
deopotrivã cugetãri asupra lumii ºi asupra
actului poetic.
Prin cea mai recentã apariþie editorialã,
volumul de recenzii critice Blândeþea
scorpionului (Editura Ideea Europeanã,
2011), Simona Grazia-Dima lãrgeºte aria
meditaþiei asupra scrisului, analizând cu
acuitate creaþiile poetice ºi nu numai ale
confraþilor întru literaturã ºi confirmând în
mare mãsurã afirmaþiile lui Daniel CristeaEnache potrivit cãrora un poet adevãrat
poate fi ºi un critic autentic, de identificare.
Cartea cuprinde 54 de eseuri critice
despre autori români contemporani, printre
care se numãrã Henriette Yvonne Stahl,
Constanþa Buzea, Angela Marinescu,
* Simona-Grazia Dima, Blândeþea scorpionului,
Editura Ideea Europeanã, Bucureºti, 2011.
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Nicolae Balotã, Alexandru Vona, Horia
Gârbea, Mariana Ionescu, Gheorghe
Izbãºescu, Henri Zalis º. a.
Rodul unor ani de lecturã atentã la nuanþe
ºi detalii, evidenþiind în egalã mãsurã empatie
ºi o bunã cunoaºtere a fenomenului literar,
cartea Simonei-Grazia Dima suferã din pãcate
de o acutã lipsã de sistematizare ºi criterii:
sunt aºezaþi laolaltã ºi fãrã a fi delimitaþi în
vreun fel poeþi, prozatori, critici, iar articolele
nu respectã nici un fel de
cronologie, un eseu din 1994
fiind aºezat dupã un altul din
2009, sau o recenzie din 2008
precedã una din 1981(!).
Dincolo de aceasta,
Blândeþea scorpionului se
remarcã prin prezenþa unei voci
analitice sigure pe sine, pe
justeþea receptãrii ºi pe
diagnosticele pe care le pune.
Luciditatea din poeme se
regãseºte în Argumentul ce
prefaþeazã cartea, unde
autoarea încearcã sã se redefineascã în noua posturã, aceea de critic
literar, care, asemenea scorpionului, fiinþã
dezgustãtoare ºi enervantã, insaþiabilã ºi
întruna pusã pe atac are ºi, dincolo de clocotul
marþian al manifestãrilor ei, o candoare ºi un
sentimentalism foarte aproape de iubire:
disponibilitatea perpetuã spre Celãlalt, spre
înþelegerea lui, spre disecarea entuziastã a
trupului literar oferit, pentru a preda
finalmente, dupã redutabilul efort de
segmentare, un nou întreg emanând discret
un nimb astral.
Uºor autoironicã ºi punctatã de accente
poetice, aceastã prefaþã-confesiune reþine
prin exprimarea directã, sincerã ºi personalã:
Scriind criticã, m-am simþit un om total liber,
neîngrãdit, cu orizonturi vaste înainte. N-am
experimentat niciodatã o mai intensã senzaþie
de dezmãrginire, de salt spiritual, de zbor.
Blândeþea scorpionului se doreºte a fi
un elogiu vibrant, dar discret, al matricei
spirituale în care poeta s-a format  oraºul
Timiºoara , dar ºi al mediului care ºi-a pus
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amprenta asupra formaþiei sale spirituale:
Cartea de faþã este ºi dovada afecþiunii intense (numai aparent abstractã), pe care o
nutresc faþã de oraºul meu de baºtinã ºi faþã
de mediul formãrii mele (o dovadã discretã,
inclusã în text, cãci nu mi-a plãcut niciodatã
sã fac caz de lucrurile pe care le iubesc).
S-ar putea reproºa Simonei-Grazia Dima
stilul livresc, preponderent neologic, la limita
preþiozitãþii. Bunãoarã, Henriette Yvonne
Stahl este vãzutã ca fiind marcatã de o
neîncredere funciarã în putinþele cognitive
ale intelectului; în acelaºi stil este
caracterizatã lirica lui Nicolae Tzone: Umilinþa
asceticã ºi devoþionalã din final aºazã într-o
nouã luminã, într-o sporitã emoþie, luxurianþa
barocã a volumului, confirmã ambivalenþa
cosmicã a actului poetic ºi desãvârºeºte o
frumoasã carte de poezie. ªi exemplele ar
putea continua. Însã, pentru fiecare dintre
autorii analizaþi, fie ei poeþi, prozatori sau
eseiºti, autoarea construieºte argumentaþii
bine conduse, susþinute de exemple
pertinente, în fraze a cãror arcuire lasã sã se
întrevadã precizia analiticã ºi sensibilitatea
încãrcatã de lirism, certe atribute ale
scorpionului villonesc, poetul-critic.
În acest registru dual pune Simona-Grazia
Dima diagnostice precise: Henriette Yvonne
Stahl face din subiectul cãutãrii spirituale
materie epicã; tensiunea internã, aproape
de implozie, este trãsãtura definitorie a
universului liric al Constanþei Buzea;
dincolo de simplitatea pictograficã a
discursului, poemele lui Ioan Flora sunt o
epifanie experimentalã, petrecutã printre
meandrele singurãtãþii textuale; tipul de
rostire practicat de Tudor Cristea pare a fi
(...) acela specific unui modernism stenic, cu
dicþie poeticã limpede ºi formulãri de mare
fluenþã; Nicolae Balotã îºi expune ideile care
l-au frãmântat de-o viaþã, cu lejeritatea
spumoasã a celei mai intime ºi mai
nepremeditate cozerii.
Autoarea încearcã (ºi reuºeºte) sã
surprindã geneza, creºterea ºi incandescenþa
inefabilului poetic, a modului în care acesta
se aºterne în tipare ºi înnobileazã trupul
cuvintelor. Vorbind despre poezia Angelei
Marinescu, nedespãrþitã de scrierea ei,
Simona-Grazia Dima o vede ca fiind
purtãtoarea unor energii remarcabile, care
rup zãgazurile convenienþelor, construcþiile
mentale timide, fricoase; Dorin Tudoran este
un poet estet, care imortalizeazã clipele, prin
suspensia lor, în efigii de o perfecþiune
uimitoare, staticã, adevãrate bijuterii
stilistice; poemele lui Adrian Popescu
mustesc de reminiscenþe senzoriale, sunt
adevãrate inventare luminate; eul profund
al poetului Constantin Abãluþã suferã de
apãsarea obiectelor ºi se regãseºte pe sine în
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spaþiile ample ale interioritãþii, strãbãtute în
toate direcþiile, de vântoase perceptibile doar
la nivel mental.
Simona-Grazia Dima surprinde prin
plãcerea asocierilor inedite în fraze cu volute
largi, debordante, cãzând în cascade lexicale
deseori livreºti, dar sugestive pentru
creionarea unui parcurs liric sau a unui
demers critic. Iatã cum este caracterizat
limbajul eseistic al lui Dan C. Mihãilescu: 
De regulã înclinat spre creºtere ºi expansiune,
cuvântul se umflã, se rotunjeºte jupiterian,
se însoþeºte cu altele, pentru a forma convoaie
dinamice, jubilante, în al cãror ansamblu
exprimarea filozoficã, înalt teoreticã, face casã
bunã cu vocabula plebee ori cu arsenalul
reportericesc.
Autoarea Blândeþii scorpionului nu
stãruie strict asupra textului (într-un demers
limitativ de comentator), ci fixeazã scriitorul
recenzat în panoplia literaturii, definindu-l prin
numeroase referinþe culturale: Dan C.
Mihãilescu, prin viziunea sa frenetic totalizantã
ºi integratoare este un mediteranean (în sensul
gândit de Mircea Eliade); stranietatea romanelor
lui Liviu Ioan Stoiciu aminteºte de E.A. Poe în
povestirile sale; supãrat, precum la vremea
sa, Paul Valery, pe acest veac cefal ºi apter,
Nicolae Coande adoptã postura unei vox
clamantis in deserto.
Comentatoarea ºtie sã se obiectiveze, sã
pãstreze dreapta mãsurã, evidenþiind atât
momentele de incandescenþã, cât ºi pe cele
de diluare a sevelor creatoare. Vorbind elogios
dspre Angela Marinescu, ea remarcã totuºi
cã nu întotdeauna cãutãrile acestei poete au
fost fertile ºi cã se simte o descreºtere
progresivã a poeticitãþii pe tot parcursul
înaintãrii în vârstele vieþii ºi ale poeziei;
romanele Henriettei Yvonne Stahl sunt populate de personaje hieratice, acþiunea e sãracã,
exprimarea, din când în când bombasticã.
De fiecare datã, însã, în virtutea unei deja
declarate ºi asumate blândeþi a scorpionului,
Simona-Grazia Dima compenseazã reproºul
direct cu elogiul reparator (dar justificat): lui
Emil Brumaru i s-ar putea reproºa închiderea
restrictivã într-un registru minor, de n-ar fi
profunzimea cu care îºi analizeazã ºi exploreazã
zona predilectã; romanul lui Liviu Ioan
Stoiciu, în ciuda unui caracter monocord, (...),
are forþã, o locvacitate captivantã la lecturã,
precum ºi o simbolisticã bogatã, bine
articulatã.
Combinând raþionalitatea analiticobiectivã cu blândeþea lecturii empatice,
cartea Simonei-Grazia Dima oferã un potpourri eseistic în care sensibilitatea poetului
este dublatã de luciditatea criticului în
demersul pe deplin asumat al cãutãrii ºi
descoperirii Spiritului în creaþia fiecãruia
dintre scriitorii comentaþi.
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CRONICÃ LITERARÃ

Tudor Cristea

PREFACEREA INTERPRETÃRII*
NÃSCUT în 1868 la Târgoviºte, Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti a fost, în timpul
vieþii, un rãsfãþat al criticii literare, care a
elogiat (îndeosebi prin G. Ibrãileanu ºi cercul
Vieþii româneºti) harul sãu de povestitor.
În 1928, la împlinirea vârstei de 60 de ani, este
celebrat ca un scriitor de prim rang, prin
numeroase articole apãrute în presa literarã,
dar ºi prin luãri de cuvânt (Gh. Adamescu, O.
Goga, Liviu Rebreanu) în Academia Românã,
al cãrei membru era. Treptat,
însã, faima sa a scãzut, iar câtã
a mai rãmas, a fost legatã de
textele inspirate din lumea
animalelor ºi îndeosebi de acea
povestire blând moralizatoare
a puiului de prepeliþã
neascultãtor, pãrãsit de mama
sa în frigul iernii, care a
înduioºat ºi continuã sã
înduioºeze generaþii de ºcolari
ºi de dascãli. Este semnificativ,
în acest sens, capitolul pe care
i-l dedicã scriitorului în Istoria
literaturii române de la origini pânã în prezent
G. Cãlinescu, plin de nenumãrate rezerve, dar
rãsturnând, în final, printr-o singurã frazã,
pusã în relaþie adversativã cu afirmaþiile
precedente, totul: În aceste schiþe din viaþa
sufleteascã automatã, rudimentarã a
oamenilor cu conþinut sufletesc sãrac (ºi la ei
se alãturã animalele inteligente, precum
câinele) stã tot meritul lui Brãtescu-Voineºti.
Arta e împrumutatã de la Caragiale, cu toatã
acea observare exclusivã a conduitelor
verbale, fãrã capacitatea poeziei directe, fãrã
viziune a naturii ºi fãrã limbaj rafinat. Însã
schiþele au o desfãºurare de o economie
perfectã, care face ca prin mijloace aºa de
simple sã se capete efecte emoþionale atât de
durabile. ªi totuºi rezervele rãmân, iar steaua
lui Brãtescu-Voineºti pare a intra în penumbrã,
astfel cã, în Istoria (sa) criticã, N.
Manolescu, care-l aminteºte în câteva locuri,
* Mihai Cimpoi, Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti.
Prefacerea firii, Colecþia Eseu, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2011.
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ca element de comparaþie, îl exileazã printre
autorii de dicþionar. Aºa stând lucrurile,
este lãudabilã repunerea în discuþie a operei
scriitorului de cãtre dl Mihai Cimpoi, prin
micromonografia Ioan Alexandru BrãtescuVoineºti. Prefacerea firii, publicatã cãtre
finele anului trecut la editura târgoviºteanã
Bibliotheca. Ar mai trebui adãugatã, poate,
observaþia cã lucrarea în discuþie face parte
dintr-un proiect mai larg al Editurii BIbliotheca
ºi al acad. M. Cimpoi, având ca
obiectiv rediscutarea câtorva
autori importanþi ai literaturii
noastre legaþi prin origine de
meleagurile dâmboviþene. Dl
Cimpoi a dat încã trei
micromonografii din aceastã
serie: Ion Heliade Rãdulescu.
Panhymniul fiiinþei (2008),
Grigore Alexandrescu:
însuflarea» fiinþãrii (2009) ºi
Vasile Cârlova. Poetul
«sufletului mâhnit» (2010).
PORNIND de la premisa de înþelegere
sugeratã în titlu (Prefacerea firii), s-ar putea
spune cã lucrarea lui Mihai Cimpoi are o
subiacentã tentã polemicã, vizând unele
accente din apendicele cãlinescian apãrut în
cea de-a doua ediþie a Istoriei...: Minte
retrogradã ºi exaltatã, lipsitã de viziune
politicã, în ciuda unei aparenþe de bun-simþ,
[I. Al. Brãtescu-Voineºti] va deschide, spre
sfârºitul vieþii, o campanie antisemitã, nu atât
violentã cât contrarã intereselor þãrii ºi
principiilor umanitãþii, alternând-o cu lamente
asupra proastelor condiþii în care se
pescuieºte în România ºi cu prinderi de bibani
de peste un kilogram, ºtiuci de peste ºase ºi
ºalãi de peste patru kile în lacul Snagov.
Luând în considerare mai puþin publicistica
ºi mai mult pasajele auctoriale din povestiri ºi
nuvele, Mihai Cimpoi pare a considera cã
autorul n-ar fi o minte retrogradã ci,
dimpotrivã, un adept (totuºi moderat, ca unul
nutrit de spiritul junimist) al prefacerii,
codificând în acest cuvânt sau concept
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un profund sens existenþial, congener cu
mai filosoficul devenire. ªi mai mult decât
atât, având în vedere cã, la un moment dat,
eroul nuvelei În lumea dreptãþii, magistratul
Andrei Rizescu, acel personaj caricat în
bine, cum observã, pe bunã dreptate, acelaºi
G. Cãlinescu, îl aminteºte pe Nietzsche, dl
Mihai Cimpoi distinge chiar o anumitã
influenþã a acestuia prin Genealogia moralei.
Ceea ce poate fi uºor exagerat, dar este limitat,
din fericire, la analiza unghiului de privire al
scriitorului asupra lumii operei sale, implicând
indiscernabilul ºi beneficul amestec de ironie
ºi duioºie, adicã îmbinându-l, cum se aratã în
unul dintre capitolele cãrþii, pe satiricul
Caragiale cu romanticul Eminescu. Lumea
predilectã a scriitorului, legatã vizibil de propria sa biografie, fiind una încremenitã în
trecut, miºcatã în cercul unor habitudini
perpetue (ºi, nu o datã, maniacale), ceea ce ar
reprezenta un soi de devenire rea, constând
în recluziunea sau complacerea în
inconsistenþã ºi, desigur, prin cantonarea
în sfera unor preocupãri, trãiri ºi obsesii de
un comic dar înduioºãtor anacronism. Cazul
emblemã pentru aceastã atitudine din care
poate izvorî ºi idealizarea ce se regãseºte
din plin în multe texte ale autorului (dar nu
în cele mai izbutite) mi s-a pãrut mie însumi,
într-un eseu dedicat scriitorului, a fi cel al lui
Costache din Neamul Udreºtilor care, într-un
moment în care tot oraºul vuieºte de febra
electoralã, studiazã, în camera lui, cu lupa, o
carte de judecatã de la 1656 în care apãrea
numele unui strãmoº.
INTERESANTÃ mi se pare, în cartea lui
Mihai Cimpoi, încercarea de a supune textele
lui Ioan Al. Brãtescu-Voineºti (inegale ºi
limitate, dacã le avem în vedere pe cela
valoroase, cum mici excepþii, la volumele În
lumea dreptãþii din 1906 ºi Întuneric ºi
luminã din 1912) unui soi de probã a
rezistenþei punerii în relaþie fie cu idei ale unor
gânditori sau filosofi (Cusanus, Noica,
Nietzsche, Hegel), fie cu principii ale unor
reprezentanþi ai noii critici (Bachelard,
Barthes, Derrida, Gérard Genette), pe care-ºi
sprijinã unele interpretãri ºi observaþii asupra
artei narative ori asupra tipologiei umane.
Sunt luate, în acelaºi timp, în considerare ºi
discutate, oarecum în stilul manolescian din
Istoria criticã, opinii ale altor critici. De
altminteri, aproximativ treizeci din cele o sutã
treizeci de pagini ale cãrþii cuprind o trecere
în revistã a meandrelor receptãrii. Prin
urmare, fãrã a utiliza stilul noii critici, dar
sensibil la sugestiile ei, criticul aplicã operei
brãtesciane o grilã de lecturã modernã (ºi chiar
postmodernã); iar opera rezistã acestui tip de
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lecturã ; chiar dacã grila cu pricina nu relevã
lucruri foarte noi, ci doar le argumenteazã mai
plauzibil pe cele deja ºtiute sau mãcar intuite.
Aºa, de pildã, pentru a observa arta
miniaturalului, a concentrãrii sau a
schiþismului, observaþia veche a lui Ibrãileanu,
cã nu se aflã în literatura româneascã un stil
mai concentrat este coroboratã cu teoria lui
Gaston Bachelard asupra miniaturalului din
Poetica spaþiului, conform cãreia
imaginaþia miniaturizantã e o imaginaþie
naturalã, ºi posedãm cu atât mai deplin
lumea cu cât ne pricepem s-o miniaturizãm.
Demnonstraþia bazatã pe o atentã lecturã a
criticului, care aduce în dscuþie ºi opiniile
unor Tudor Vianu sau D. Micu, fiind aceea,
convingãtoare, cã Brãtescu-Voineºti este
primul mare miniaturist (= schiþist) român.
Apoi, vorbind despre stereotipiile fiziologiei
ºi observând cã omul mic brãtescian îºi duce
viaþa într-un univers mic, al cotidianului
uniformizator ºi neantizator, apeleazã la conceptual lui Roland Barthes, dramatis personae  tipuri de esenþe emoþionale, însãrcinate
sã revitalizeze stereotipul. În aceeaºi
manierã, citându-l pe Jacques Derrida, care,
pornind de la Levinas sinonimizeazã relaþia
Înãuntru ºi Înafarã cu relaþia dintre Luminã ºi
Întuneric, încearcã spre final, unde
evidenþiazã prefacerile firii scriitorului, sã
realizeze o schiþã psihobiograficã prin care
explicã (dar, evident, nu justificã) ºi devierile
ideologice de la finele vieþii. Cazul BrãtescuVoineºti, spune Mihai Cimpoi, este un caz
mai rar de invarianþã psihicã, esteticã,
general-fenomenologicã. În firea scriitorului
însuºi are loc, ca ºi în sufletul eroilor sãi, o
cumpãnire permanentã a luminii ºi
întunericului. Crepusculul aruncã razele sale
de luminã matã, amestecatã cu umbre, asupra
chipului lor. Aceºtia poartã o mascã bizarã.
Fiinþa brãtescianã, marcatã de o atare
indeterminare, conºtientizeazã primejdia
existenþialã a prefacerii neantizatoare.
Aplicatã, dar ºi vãdind plãcere
speculativã, în marginea operei ºi a unor
principii ale noii critici ori pe baza unor opinii
ale celei vechi, evitând primejdia
supralicitãrii, ba chiar dovedind o realã
cumpãnire în aprecierea situaþiei scriitorului,
de la care cititorul modern ar reþine, dincolo
de textele tocite, ca Puiul, de nesfârºitele
abordãri ºcolare, ceva mai complexa
Niculãiþã Minciunã, dar ºi ºarjele aflate
sub semnul lui Caragiale Un reghiment de
antilerie ºi, mai ales, spirituala Cãlãtorului
îi ºade bine cu drumul, micromonografia
academicianului Mihai Cimpoi oferã o
interpretare plinã de sugestii. ªi, evident,
persuasivã, utilã ºi necesarã.
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AFINITÃÞI SELECTIVE

Ioan Adam

ADEVÃRURI PENTRU POSTERITATE*
Ilie Constantin, parizianul întors în
ograda valahã dupã un exil de aproape
treizeci de ani, publicã la Editura Paralela
45 un volum cu o facturã ºi o mizã aparte.
Miza este, folosesc o expresie a lui André
Maurois, fiinþa postumã a scriitorului.
Cãci, spunea autorul Vieþii lui Balzac ºi al
unor scânteietoare Memorii, scriitorul este
un Personaj multiform care supravieþuieºte
în mintea prietenilor, a duºmanilor în
ipostaze complet diferite,
contradictorii ce îºi disputã
multã vreme dreptul de a-l
reprezenta. Intuind acest
vacarm, Ilie Constantin
încearcã de o bunã bucatã de
vreme sã punã o ordine
antumã
în
viitorul
orizontului. A fãcut-o prin
autoselecþii succesive ºi s-ar
zice cã a rãmas nemulþumit.
Viitorul zãrii i se pãrea
opac (a mãrturisit-o într-o
poezie!), aºa cã a apelat la
uneltele Criticului considerabil care este pentru a-ºi impune
adevãrata imagine. Dar tot criticul
(geamãnul hiperlucid al poetului) îl
determinã sã amestece în esenþa ultimã ºi
o picãturã de scepticism: o imagine þesutã
ºi cu iluzie, dar loialã... E o imagine
prismaticã în care poemul, adnotarea,
amintirea, jurnalul, reflecþia dezordonatã
regãsitã din agende rupte, portretul ºi
ficþiunea pierdutã în confesiune,
interpretãrile celor care l-au cunoscut ºi
comentat îºi revendicã statutul de
adevãruri pentru posteritate. Iar aici
intervine iarãºi criticul în memoria cãruia
rãsunã o tulburãtoare întrebare dintr-un
poem de Geo Dumitrescu: La urma
urmei, / din câte adevãruri se compune
un om? La urma urmei... Teribilã zicere,
trimiþând la timpurile când toþi, tineri sau
bãtrâni, de Ieri, de Azi, dintr-un Mâine
apropiat, vom fi pe celãlalt versant al
* Ilie Constantin, Din câte adevãruri?, Col.
Biblioteca Româneascã, Editura Paralela 45,
Piteºti, 2011.
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universului ºi alþii ne vor aduna sau ignora
postum scrierile...
Cum ar vrea sã fie vãzut Ilie Constantin
de cei care vor veni? În primul rând ca
poet, ca autor necanonic, rebel. Premiat,
rãspremiat, invidiat, contestat, autorul
Colinei cu demoni nu e totuºi un norocos.
N-a fost întotdeauna bine înþeles ºi
câteodatã nici el însuºi nu s-a înþeles bine.
Cã Perpessicius, Nicolae Balotã, Valeriu
Cristea, Ion Negoiþescu,
Marian Popa i-au intuit ºi
certificat Valoarea e mai
presus de vreo îndoialã. Dar
exilul l-a costat: e tratat tern
în dicþionare, neglijat în
istorii. În Istoria criticã a
literaturii române Nicolae
Manolescu îl exileazã în
groapa comunã a autorilor
de dicþionar. N-am Istoria...
lui Alex ªtefãnescu, dar
ºtiindu-i gusturile dintr-o
lungã camaraderie redacþionalã bãnuiesc cã nu-i acordã
nici el un loc privilegiat. Aºa cã are dreptate
Eugen Negrici când crede cã vizibilitatea
unui autor e esenþialã pentru ecoul lui,
pentru destinul sãu în contemporaneitate.
ªi are dreptate ºi Ilie Constantin când
afirmã tranºant într-un interviu de
senectute: Cota valoricã este cea naþionalã.
Scrierile româneºti sunt plante vii, valoarea
lor nu are a fi cotatã de managerii pieþelor
literare de aiurea: ca ºi viaþa lor, valoarea
existã sau nu, cu amploare sau fãrã, în
spaþiul sufletesc al limbii române.
Înþelepciune târzie, din perspectiva
cãreia îºi reciteºte acum opera ºi încearcã
sã-ºi aproximeze durata în viitorime. Gestul
lui are un model ilustru, recunoscut de
altminteri cu onestitate din primele rânduri
ale cãrþii: relectura autocriticã efectuatã
de Umberto Saba în Storia e cronistoria
del Canzoniere. În materie de Saba
epigonul ºi emulul sãu român e un erudit.
A tradus Canzonierul încã din 1970, l-a
prezentat românilor în ediþii bilingve în care
harul sãu de traducãtor se manifestã la cote
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înalte ºi, poate, a împãrþit cu el peste timp
condiþia de proscris. Dar alãturând cele
douã diagrame existenþiale, diferenþele sar
iute în ochi: Saba nu a celebrat fascismul
(care l-a segregat rasial!), Ilie Constantin
însã a cochetat în tinereþe cu comunismul.
Inclemenþa cu care septuagenarul de azi
îºi sfâºie pãcatele tinereþii s-ar cuveni sã
serveascã ºi altora drept model. Dar luând
la mânã, unul câte unul, poemele din cãrþile
dintâi, exerciþiul critic poate fi folositor
pentru a descoperi individualitatea esteticã
a celui ce se prenumãra în obºte. Ilie
Constatin e de la bun început un poet al
singurãtãþii cosmice, al frigului ºi pulberilor
interstelare, al prãbuºirii spre Ursele reci,
al sferelor care ard în hãuri depãrtate.
Cãderea spre zenit care l-a fãcut relativ
celebru în Occident a fost din capul locului
 ºi este încã  o cãdere spre nadir, o
prãbuºire în cerurile inferioare. Printre
soclurile statuariei de ipsos ce mai popula
încã paginile Desprinderii de þãrm (1964)
cresc versuri memorabile în care ghiceºti
gheara singuraticului de la Recanati:
Deodatã deschid ochii / Aplecat
deasupra universului! / Ca sã nu cad în
adâncile constelaþii, / Îmi încleºtez
degetele în grâu. Acelaºi vertij, aceeaºi
surpare grea, implacabilã în Vântul:
Vâjâitor se-nvârte prin vãzduh, / Sub
pasul meu, pãmântul printre stele; / Ci
eu rãmân, în picioare, / Sub vântuacestei infinite, largi rotiri! / Vârtejul
centrifug tot mai aproape / De ierburi ºi
þãrânã mã apleacã; / Tot mai adânc mã
voi înºuruba / În lutul tare voi dispare...
O privire virilã dominatoare (de
mascul încrezut, cum scria pradã unui
puseu de ciudã Victor Felea), de prea
sus, scaldã poemele în lumina unei
singurãtãþi astrale suficientã sieºi.
Statuaria pe care o deplânge azi poetul
a crescut în fond din el însuºi; înãlþând
statui altora, narcisiacul viseazã la propria statuie veghind panoramele siderale.
De la Eminescu încoace puþini poeþi
români trãiesc atât de dramatic
sentimentul solitudinii cosmice a omului,
aud cu atâta acuitate bãtaia de orologiu a
surdelor galaxii ºi scrâºnetul cometelor
ancorate, foreazã atât de adânc în lava
cernitã a disperãrii, se scruteazã atât de
intens în oglinda îngheþatã a poemului.
Pentru Ilie Constantin poezia este în
modul cel mai propriu demiurgie, creaþie
de lume paralelã înveºnicitã prin cuvânt:
Visam o insulã enormã / Ieºind din mare
în neºtire / ªi-i cãutam duios o formã /
Alcãtuind-o din privire. // Muntoasã ca o
lunã nouã, / Cu piscuri aþintite, pure, /
C-un râu o despãrþeam în douã, / O
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adunam ca o pãdure. // Se prelungea în
promontorii / Pãmânt de pazã neºtiut, /
Ademenind din cer cocorii / Porniþi
spre-un orb ºi ciclic sud. // Îndrãgostit
dam þãrmuri drepte / ªi golfuri corectam,
afunde, / Popas de zboruri sã se-ndrepte
/ De pretutindeni spre oriunde
(Clepsidra). Rãsfrângerea narcisiacã nu
lipseºte nici din Neguþãtorul de sãbii,
poem care, pe drept sau pe nedrept, i se
pare autorului izbânda lui supremã.
Neguþãtorul fugit în alt popor e într-un
plan sosia insului cu existenþã relaþionalã
numit Ilie Constantin, dar în alt plan, mult
mai înalt, mai încãrcat de sensuri, e artistul
însuºi, id est Poetul fugit din timpul sãu
strâmt, limitat, în eternitate.
Adevãrul sãu, estetic, nu-i însã o
platoºã pentru singurãtate, nu-l scuteºte de
suferinþã, cum nu i-a scutit nici pe
Hyperion, pe Miron sau pe Filip, cel din
Fiica Haosului. Neguþãtorul de sãbii,
Nãvala nordului, Din infinit, poate,
Celãlalt, Reversibilitate, Vârtejul,
Cosmogonie, Câmpia, Navã ancoratã pe
colinã ºi mai ales Febra (care din amnezie
sau din nu ºtiu ce autocriticism excesiv e
ignoratã în acest demers restitutiv) sunt
cariatidele pe care se sprijinã un destin liric
de excepþie. Poetul crede însã cã ar fi scris
50-60 de poeme în românã (ºi cam tot
atâtea în francezã!) care ar merita
autoantologarea. De ce nu le numeºte explicit e un mister. De ce le ignorã pe celelalte
e altul. Care sunt în fond criteriile lui? În
aceastã privinþã el rãmâne mut ca un
Sphinx. Mã pune pe gânduri, pe de altã
parte, insistenþa cu care se prezintã ca rob
al zeului ce i-ar dicta cuvintele. Nu vãd
nicio frenezie extaticã în poemele lui, nu-l
vãd niciodatã pradã unui enthusiasmos
acaparator. Ilie Constantin nu e un simplu
captiv al inspiraþiei, un posedat în genul
marilor poeþi religioºi cãrora Dumnezeu li
se aratã în toatã plenitudinea mãreþiei lui,
dictându-le stihurile. Zeul sãu e scump
la vedere, e un deus absconditus întrezãrit
fugitiv; apropierea de el sau scoaterea
lui, fie ºi pentru o clipã, din firidele
nebuloase ale cerului presupune manevre
laborioase, capcane, stãruinþe ingenioase,
tactici vânãtoreºti de îmblânzire. Poemul
e scris, recunoaºte într-un rând autorul,
nu prin dicteu automat, ci raþional. El
nu þine de lirica de idei, dar prin
glacialitate, concizie, înlãturarea
metaforelor ºi vorbelor inutile are un aer
gnomic de experienþã existenþialã
supraindividualã prinsã în cuvinte
melodioase ºi definitive. Prin el nu se mai
rosteºte insul, ci Omul poposit în lumea
asta de margine ºi de durere.
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Aminteam la începutul acestor
însemnãri de factura aparte a acestei cãrþi.
În cuprinsul sãu adevãrul e þesut din multe
fire, împletite cu migalã de un autor atent
la efectele intertextualitãþii. Sunt file de
jurnal (în care-ºi pune totuºi strajã gurii,
chiar dacã l-ar tenta uneori sã-ºi dea
drumul), interviuri, portrete cu substrat
epistolar ale celor pe care i-a cunoscut,
detalii utile pentru cei ce vor voi sã ia
temperatura epocii ori sã cunoascã
fizionomia exilului. Nu toate prezintã acelaºi
interes. Într-un referat ad usum delphini
Perpessicius îºi deseneazã destinatarul
cu o exactitate invidiabilã, dar se înfãþiºeazã
indirect ºi pe sine ca intelectual ce se refuzã
oricãrei constrângeri. ªi o fãcea în 8 iunie
1958, când nãvodul Securitãþii strângea
iarãºi în ochiurile lui dese crema
intelectualitãþii. Dramatic, deºi un pic
idealizant, e ºi portretul lui Miron Radu
Paraschivescu, poet care m-a atras ºi pe
mine, dovadã cã imediat dupã moartea lui
i-am dedicat o ediþie ºi un studiu, primul
studiu obiectiv (nu numai la obiect, dar
ºi cu obiecþiuni), cum nota într-o cronicã
Emil Manu. Citindu-i apoi pamfletul
contra lui Arghezi, mãtãniile închinate
partidului, ºi apoi Poºta redacþiei din
coloanele Scânteii în care lãuda metafora
pugilistic-proletarã a durului politruc
Nicolae Corbu: Soarele e mare ºi roºu
ca pumnul nostru strâns, entuziasmul
meu juvenil s-a mai domolit.
Marea surprizã e de cãutat în alte file.
Mãcar la fel de interesant ca selecþia
autocriticã iniþialã este Caietul mamei.
Talentul literar pare a fi ereditar în familia
Constantin[escu], mai mult, pare a fi ºi
molipsitor. S-ar zice cã Ilie Constantin e
un fel de Midas: tot ce atinge el, tot ce
trãieºte în preajma lui nu se preschimbã în
aur, ci în literaturã. Nu ºtiu dacã mama
lui, þãrancã inteligentã din Oltenia migratã
la Bucureºti (fugitã în alt loc, aº spune,
parafrazându-l pe poet) s-a apucat sã scrie
fiindcã ºi fiul ei scria ori ºi-a început
confesiunile înainte de a observa dibuirile
poetice ale odraslei (care versifica încã din
ºcoala elementarã), dar douã lucruri sunt
clare. Primul e scrupulul stilistic,
nemulþumirea faþã de cuvântul care nu e
vehiculul plãcut al adevãrului personal:
mereu încep, rup, arunc totul, ca mai apoi
sã o iau de la început. Al doilea, dorinþa
de a-ºi spune ºi altora trecutul. E ceva
aristocratic în aceastã pornire de a se
singulariza, de a ieºi din anonimatul
colectiv. E în sângele acestor þãrani olteni
ceva ce vine de departe, din vremuri de
semeþie când moºneanul era un fel de mic
boier, stãpân autoritar pe ocina lui. Din
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nefericire, secolul XX i-a domolit orgoliile
ºi i-a nãruit puterile. Caietul Raliþei
Constantinescu e prin urmare ºi document
personal, ºi document sociologic. Pentru
cel care ar mai crede în paradisul rural
interbelic, în fericirea României
profunde pe care o cântã demagogi de
tip nou, filele acestui jurnal oferã cea mai
crudã dezminþire.
Cãutând individul, nu seria, cred cã
unele linii din el ar explica probabil ºi firea
adâncã a poetului. Constantineºtii-bãrbaþi,
iuþi ca vântul, iubesc sãlbatic, cu
vâlvãtãi, în afara normei. Nu se
cãsãtoresc, ci se iau, îºi disputã
haiduceºte femeia, o furã, abandonând-o
apoi, când flacãra s-a stins, ca pe un obiect
de tranzitorie folosinþã. Pentru ei ºcoala e
un instrument practic, un mod eficient de
a ajunge. Cultura îi ajutã ºi în eros. Au
prestanþã, strategii amoroase de cuceritori
versaþi, vorbesc de parcã ar recita dintro baladã. Povestirea la persoana întâi
a seducerii Dinei e o paginã de literaturã
autenticistã care nu le-ar fi displãcut lui
Duiliu Zamfirescu sau lui Anton Holban.
Zaharia Stancu, stenograf ºi el al
limbajului þãrãnesc, ar fi avut la rându-i
ceva de pizmuit. Comportamentism pur,
relatare economicoasã ºi totuºi artistã,
sarabandã de gesturi ºi replici memorabile
ca în nuvelele lui Giovanni Verga ori ca
în romanele latino-americane sunt condensate în pagini ce ar necesita spaþii
ample pentru a le reproduce. (Din pãcate
nu le am...).
Infinit mai grea e însã condiþia femeii.
Trecutul ei, narat sumar (ºi amar) nu-i
decât o sumã de doruri înãbuºite. Copil,
Raliþa e rãzboinicã, se întrece la carte cu
bãieþii, trece clasele cu premiu «cu
coroniþã», viseazã sã fie învãþãtoare. Vis
retezat scurt: la 14 ani e datã lui Milu,
bãiat bine, dar sãrac cu duhul, apoi luatã
ºi iarãºi datã lui nea Florea din Stoicãneºti
(vãduv cu copii), ºi, în fine, jandarmului
Stan, ºef de post în Bãseºti-Bãcãleºti,
bãrbat falnic ºi acesta, ce-ºi disputa cu
superiorii favorurile sãtencelor. De-aici
încolo jurnalul Raliþei nu-i decât o
spovedanie (ºi litanie) murmuratã cu voce
stinsã ºi marcatã fatal de cutremurãtorul:
N-ai unde sã te duci, neicã. În adâncurile
conºtiinþei mai subzista o singurã dorinþã:
sã ies din sat, sã nu mai vãd pe nimeni ºi
nimic cunoscut. Dorinþã îndeplinitã! ªi ei,
ºi fiului care-i repetã, la altã scarã
geograficã, destinul... Jurnalul mamei ºi
jurnalul fiului se interfereazã peste timp,
dând seamã de mulþimea singurãtate care
se ascunde în adâncurile sufleteºti ale
amândurora.
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INTARSII

Daniela-Olguþa Iordache

NICOLAE MAVROGHENI, UN EROU
REPREZENTATIV PENTRU ROMÂNI?

Motto: Cã de cutezãtor, nu se poate zice, au fost cutezãtor
precum Alixandru Machedon, ale cãruia isprãvi
le-au socotit de multã cinste, numai n-au avut
dascãl ca acela, pe Aristoteles înþeleptul, nici cãrþile
lui Omir grecul, nu prea i-au plãcut, cã la slovã
n-au fost dat, nici au socotit-o de vreun folos.

Într-un spaþiu bântuit de precaritate ºi
metehne care intrigã, precum a fost mai
mereu spaþiul istoric, politic ºi moral
românesc, aventurierul, strãin sau local,
ºi-a gãsit întotdeauna locul ideal de
afirmare ºi acþiune mânuind cu imaginaþie
arma tiraniei, la care s-au
adãugat în chip firesc
ambiþiile nemãsurate care
decurg din ea.
Iatã de ce, neînchipuit
de reprezentativ pentru
mediul veºnic tulbure
românesc se dovedeºte a fi
Nicolae Mavrogheni, spaima
Fanarului, ajuns printr-o
serie de machiaverlâcuri
domn al Tãrii Româneºti
între martie 1786 ºi iunie
1790. De ce tocmai Mavrogheni? Pentru cã, pe de o
parte, el a fost mai întâi marinar, ba chiar
pirat, având, lucru istoric din plin dovedit,
ºi un ochi cu care nu prea vedea, de aici
ºi uitatul pieziº al întregului neam
românesc în vremea puterii sale, iar pe
de altã parte, cã avea fumuri de mic
führer, grandomanie, plãcându-i sã fie
lãudat ºi cântat în felul cel mai deºãnþat
cu putinþã. Poseda un fel de fervoare
nebuneascã de a lupta cu forþe superioare
lui, în ciuda unei realitãþi româneºti din
ce în ce mai descurajante.
Mavrogheni mai era ºi grobian, iubitor
de avere, lux ºi petreceri deocheate, iar un
lucru în care se îmbinã toate cele de mai
sus este cã era dispreþuitor de intelectuali
* Corin Bianu, Vãcãreºtii la amiazã, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2011.
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(adversarul sãu politic de temut fiind boierul
iluminist Ienãchiþã Vãcãrescu, pe care îl
exileazã nu la Istambul, ci pe insula
greceascã Rhodos, viaþa boierului ieºind
din zodia periculoasã numai dupã apusul
marelui sãu adversar).
Tipãrindu-ºi romanul
Calpuzanii în 1987, Silviu
Angelescu, fãrã a avea aerul,
îl raporta pe Mavrogheni la
Nicolae Ceauºescu, vizând
pe ascuns grandomania ºi
incultura acestuia.
Altã viziune ne oferã însã
Corin Bianu în romanul sãu
recent apãrut (în 2010, ediþia
I ºi în 2o11 ediþia a II-a,
revãzutã ºi definitivatã,
ambele la Editura Bibliotheca
din Târgoviºte) intitulat
Vãcãreºtii la amiazã. E
posibil ca ºi noul romancier sã îl asocieze
inconºtient pe Mavrogheni unui alt mare
marinar ºi meºter cârmaci vestit al zilelor
noastre, realitãþile sociale descrise fiind la
fel de copleºitoare, stranii ºi descurajante
azi ca ºi acelea din secolul iluminist fanariot.
Un merit al personajului Mavrogheni
este prin urmare cã el se pliazã pe orice
epocã tristã din viaþa românilor, dispreþul
faþã de intelectuali în tot acest timp fiind
quasi unanim.
Mai aproape de parodie, Silviu
Angelescu pune pe intelectualii atestaþi
istoric, ca ºi pe cei imaginari din romanul
sãu, sã comploteze împotriva lui
Mavrogheni, sãtui fiind de abuzurile ºi
capriciile periculoase ale acestuia.
Prin urmare Ianache Drakinos,
Dumitrãchiþã Turnavitu (personaj real),
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Grigoraº Zlãtescu ot Zlata, Tãnase
Harmozek, Sotir Mogoºanu ot Glavacioc,
în frunte cu bãtrânul ºi eruditul urmaº
brâncovenesc Neagu Vlãsceanu zis
Triglava, nepotul lui Macarie, personaj real,
existent ºi în celãlalt roman, devin
calpuzani, adicã fabricanþi de bani calpi.
Ei substituie astfel marile cantitãþi de
galbeni trimise de domn ca tribut Porþii,
grãbind în acest fel cãderea voievodului.
Complotul este însã descoperit, fãptaºii
sunt executaþi, cu excepþia lui Sotir, care
scapã ºi devine haiduc.
La Silviu Angelescu predominã
portretul ironic ºi pitoresc ce-i conferã,
conform criticii noastre literare, un loc important în seria prozatorilor contemporani.
De exemplu, Arãtarea lui Vodã
Mavroghene oferã un spectacol savuros,
într-o limbã arhaicã quasi naturalã Nãscut
«sub zodie smintitã» erea Vodã om nalt de
staturã ºi mai mult uscat, ºuieþ, negru la
obraz, semuind harapilor, cu miºcãri iuþi,
ca nevãstuica, ºi-semnat de Dumnezeu, cã
erea chior de ochiul drept, pentru care nu
cãta oblu la om, ce numai dintr-o parte
privea ºi-ncruntat. Erea scris peste tot cu
slove turceºti fiindu dres, sã nu-l prindã
glontele, cã-n tinereþe au trãit între tâlhari
ºi-au avut obiceiuri de-ale acelora. Nu erea
Vodã bãrbat frumos, cã erea slut la chip ºi
buzat la gurã ºi-avea neºte colþi ca de
mistreþ însã au fost scrintit la cap, þicnit,
însuºii zicând cã stã de vorbã cu duhurile,
de-i dau acelea învãþ ce sã facã!
În romanul lui Corin Bianu, acelaºi
personaj este privit însã dintr-un unghi
diferit pe care prozatorul i-l atribuie într-o
oarecare mãsurã lui Ienãchiþã Vãcãrescu.
Ienãchiþã, deºi boier patriot, este nevoit
sã constate cã interesele þãrii sale se aflã mai
degrabã alãturi de turci ºi de fanarioþii lor
deschiºi spre lumea ideilor iluministe decât
spre celelalte douã imperii, rus ºi austriac,
ce aºteptau abia sã-i înghitã mica þarã.
Alãturi de un Ienãchiþã emancipat,
Mavrogheni aude voci ca Ioana DArc ºi
se crede ales ºi îndrumat de Dumnezeu.
Ajuns voievod în Þara Româneascã, el
crede cã acesta este un pas minor în visul
ºi rostul sãu de a reda strãlucirea
decãzutului Bizanþ ce nu se va mai numi
Istambul ci Sfântul Nicolae, dupã numele
sãu. În sfârºit, el este acela care va aºeza
din nou crucea pe Sfânta Sofia.
Mavrogheni ºtie de asemenea sã-ºi facã
o imagine, pradã pe deþinãtorii de averi pentru
a reface Curtea domneascã în ruinã, are car
domnesc tras de cerbi cu coarnele aurite,
are o bisericã încãrcatã de aur strãlucitor
de-þi ia ochii ºi poartã blãnuri ºi bijuterii
scumpe. Pentru popor, în schimb, el face
doar bolniþã ºi cimitir cu care îl ameninþã.
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Deºi romane parodice ºi de atitudine,
ambele cãrþi sunt excelent documentate,
având la bazã, însemnãrile lui Ienãchiþã
Vãcãrescu ce stau la baza cãrþii sale
Istorie a preaputernicilor împãraþi
otomani, la Corin Bianu, lucrãri laudative
ca aceea a dascãlului Teodor Lauda sau
viaþa celui preaînãlþat între domni
preacuvios ºi preamãreþ Io Nicolae
Mavrogheni ( ) sau cea a lui Manolache
Persiano Scurtã expunere a bunãtãþilor
eroice ale preaînãlþatului, preacucernicului
ºi triumfãtorului domn al nostru ºi
stãpânitor a toatã Ungrovlahia Io Nicolae
Petru Mavrogheni voievod precum ºi
lucrarea lui Iacovache Rizu, socrul lui
Ienãchiþã Vãcãrescu,  Mavrogheniada,
la Silviu Angelescu.
Pretenþia lui Mavrogheni de a face
oaste de þarã pentru a lupta contra turcilor
este privitã cu mult umor de ambii
prozatori.
Corin Bianu pune pe seama poporului
hazul stârnit de oastea de þãrani în opinci a
lui Mavrogheni, denunþatã, fireºte, tot de
un intelectual (Ienãchiþã?)
Pãi scria, mãre, scria
Tot ce unii clevetea!
De oºtire cã-mi zicea
Aºa mi-s de nevoiaºi
Cerºetori, iar nu ostaºi.
La trei-patru un pistol
Fãrã cremene ºi gol
Cu ciomege cei mai mulþi
Prea puþini îi vezi cu puºci
Are unul câte-un cal
Dar de slab nu are hal
Cum ºi altul câte-o iapã
De nu face cât o ceapã 
Corin Bianu doreºte sã scrie un roman
cu suflu jurnalier pentru cititorul de azi ºi
izbuteºte, deoarece românul contemporan
este ºi acum împovãrat de jaful general al
þãrii, de cinismul aceleiaºi Europe ºi al celor
ajunºi la putere ce continuã sã se dea pe
sine drept model.
Bine, dar ce interes mai poate suscita
un erou ca Mavrogheni ce ºi-a sfârºit visul
nebun odatã cu tãierea capului? Rãspunsul
pe larg ni-l dã tot Silviu Angelescu în
romanul sãu
ªi n-au adus dânsul folos þãrii nici cât
e bobul de mei, ce numai pentru sine au
umblat s-apuce, cã i-au fost lui gându tot
la rãpiri ºi furãturi ( ) C-aºa au fãcut
de-au risipit þara þi-au fugit oamenii, decât
care rãu mai mare nu-i ºi nici poate fi ( )
Nefiind noi vrednici de mai mult, am zis
mãcar sã scriem aici, pentru þinere de minte
ºi ca sã se ºtie, de-acele fapte, cã lucrurile
ce s-au întâmplat dau minte omului, cã
vremea tot aduce-napoi toate câte-au trecut
ºi-au mai fost.
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LECTURI EMPATICE

Florina Stoica

O CARTE-DOCUMENT*
Autor a peste douãzeci de volume de
povestiri sau romane, scriitorul Marin
Ioniþã (n. 1929), originar dintr-un sat ce
se aflã nu departe de Gãeºti, ºi-a fãcut
ucenicia în ale scrisului la celebra ªcoalã
de Literaturã Mihail Eminescu, înfiinþatã
ºi condusã dupã model sovietic, cu scopul
de a introduce planificarea ºi în domeniul
mai plin de neprevãzut al creaþiei. Deºi n-a
încheiat, din motive de dosar, cursurile,
scriitorul a debutat de timpuriu prin nuvela
mai amplã Rãdiþa (Ed. Tineretului, 1955)
ºi era privit, în acel moment, ca una dintre
speranþele prozei noastre. În chip
inexplicabil, a urmat o perioadã de tãcere
editorialã de unsprezece ani,
pânã la volumul de povestiri
Sile Voiajorul din 1966,
urmat de alte culegeri de
prozã scurtã sau romane,
apãrute atât înainte cât ºi
dupã 1989.
Amintirea perioadei
petrecute la ªcoala de
Literaturã l-a urmãrit,
probabil, pe Marin Ioniþã
întreaga viaþã, ºi aceasta cu
atât mai mult cu cât premisele
extrem de favorabile ale
intrãrii sale în literaturã n-au
fost valorificate, cel puþin dupã opinia
autorului, pe deplin. Din motive subiective
sau obiective, din vina sorþii sau din vina
oamenilor ºi din pricina vremurilor. Ar fi,
însã, acestea, motivele pentru care fostul
cursant al fermei de scriitori (cum o
numea în fragmentele apãrute, iniþial, în
revista Argeº) sã publice în 2003 volumul
memorialistic Kiseleff 10  Fabrica de
scriitori, reapãrut în 2011, într-o ediþie
revãzutã, la Editura Adevãrul. Între cele
douã ediþii, în 2004, la Editura Paralela 45 
un prim volum, Pricaciu, dintr-o plãnuitã
trilogie intitulatã Nu trageþi în dinozauri!.
Un remarcabil roman autobiografic, al
* Marin Ioniþã, Kiseleff 10. Fabrica de scriitori,
[ediþia a doua revãzutã], Adevãrul Holding,
Bucureºti, 2011, 374 pag.
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formãrii unui viitor scriitor care nu va
confirma promisiunile, povestea unui eºec
transformatã în izbândã prin chiar
articularea ei. ªi povestea satului matricial.
Privitã în relaþie cu acest roman, cartea
memorialisticã despre ªcoala de Literaturã
dezvãluie mai bine dubla intenþie a autorului
 aceea de a reconstitui în datele sale reale,
însã dintr-o vizibilã perspectivã subiectivã,
experimentul din anii 50 ºi aceea de a-ºi
rememora, cu o anume resemnare amarã,
propriul destin literar. Aceste douã intenþii
genereazã douã planuri ale textului, care
se împletesc ºi, în unele momente, se
confundã. Aºa încât cartea, care ar putea
interesa în primul rând prin
latura documentarã (mai ales
cã autorul s-a bucurat de
prietenia celui mai strãlucit,
prin destinul sãu literar, dar
ºi celui mai tragic cursant,
Nicolae Labiº), este la fel de
interesantã ºi ca roman
autobiografic. Tocmai de
aceea, deºi autorul porneºte
în primul rând de la dorinþa
evocãrii atmosferei ªcolii de
literaturã, el prezintã douã
lumi opuse: una este cea a
satului, înfãþiºat atât în
perioada colectivizãrii, sub imperiul
degradãrii, dar ºi în cea a copilãriei autorului,
când locul naºterii sale este neîntinat, aºa
cum i-l impune amintirea la vederea altei
lumi, iar cealaltã a oraºului care-i apare ca
salvare atât tânãrului, cât ºi familiei.
Pendulând între acestea, atât autorul, cât ºi
colegii sãi veniþi din toate colþurile þãrii se
vor forma ca intelectuali. Prin urmare, deºi
cartea impune un numãr considerabil de
portrete ale unor scriitori mai mult sau mai
puþin cunoscuþi, cel care se contureazã cel
mai bine este autoportretul. Descoperim,
astfel, un adolescent plecat din satul natal
pe care nu-l va uita niciodatã, dar care se
va integra atmosferei din ªcoala de
literaturã probabil atât pentru cã lecturile
sale pe care le caracterizeazã a fi fãcute
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pe apucate se dovedesc a fi totuºi solide,
cât ºi pentru cã cei mai mulþi dintre cei
alãturi de care îºi va petrece aici timpul
sunt recrutaþi din medii similare.
Autorul îl declarã ca prim mentor al
sãu pe Iancu C. Vissarion care pentru
copilul de atunci este timp de o clipã omul
cu puºca, spaima micilor hoþi de fructe,
care în loc de administrarea unor palme îi
dãruieºte o carte, pãstratã apoi cu sfinþenie
la grindã, alãturi de Vieþile Sfinþilor. Cât
sã fi influenþat întâmplarea de atunci, naratã
cu duios umor, devenirea tânãrului
preocupat de cãrþi ºi de scris? Probabil cã
în mod considerabil, cãci acesta revine,
nu de puþine ori, la cei care i-au cãlãuzit
paºii pe drumul literelor (gãeºteanul Aurel
Iordache ori Aurel Covaci).
Capitolul  Dosarele aruncã cititorul
în lumea anilor 50, despre care mulþi dintre
cei care au trãit-o au lãsat mãrturii. Marin
Ioniþã, arestat de pe bãncile ºcolii fãrã sã i
se explice motivul ºi torturat bestial, a trãit-o
ºi el, iar amintirea ei cruntã a rãmas vie
peste ani: Fulgerãtor mã izbeºte peste faþã
ºi peste ureche încât mã dezechilibrez ºi
sunt gata sã cad, dar altã palmã pe obrazul
opus mã aruncã în cealaltã parte. Loviturã
dupã loviturã simt cã mi se dezghioacã
oasele capului. ªi m-am fixat pe douã silabe
pe care le rostesc la infinit: De ce? De
ce?. Aº fi dorit sã mã supunã unui
interogatoriu. ªi aº fi înþeles sã mã batã
numai dacã nu este mulþumit cu
rãspunsurile mele. Dar el mã bãtea fãrã sã
mã întrebe nimic. Nu deschidea gura decât
ca sã respire ºi sã icneascã precum tãietorii
de lemne când dau cu toporul. De ce? De
ce?. Nu ºtiu dacã atunci când am fost
vârât într-un colþ am alunecat pe perete,
pentru cã nu mã mai puteam þine pe
picioare sau am vrut sã mã las pe vine ca
sã scap de lovituri, dar el ºi-a înfipt o mânã
în pãrul meu, mi-a aplecat capul spre podea
ºi s-a apucat sã-mi care la pumni cu cealaltã
mânã în ceafã.
De unde atâta sânge? De câte ori da
cu pumnul îmi þâºneau pe gurã ºi pe nas
adevãrate jeturi de sânge, care i-au fãcut
cizmele roºii. ªtiam atâta anatomie cât sã
ºtiu cã putea sã se producã o fracturã de
craniu, sã se secþioneze bulbul rahidian.(...)
ªi atunci am cunoscut cea mai mare
spaimã. Nu puteam sã mai gândesc. Mintea
mea era ca o adevãratã moriºcã de amintiri
învãlmãºite în care nu puteam sã fac niciun
fel de ordine. Doamne, voi rãmâne un idiot
pentru toatã viaþa? Sau aºa se întâmplã
înainte de moarte??
Care sã fi fost rostul ºi motivul bãtãii
aplicate? Nu va afla niciodatã. Era,
probabil, un avertisment!
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Ceea ce îi apare iniþial ca o salvare atât
tânãrului cât ºi familiei, ªcoala de Literaturã
ºi Criticã Literarã Mihail Eminescu, se
dovedeºte a fi departe de speranþele celor
ce-i trec pragul. ªcoala pare o cazarmã sau
o închisoare, cu paznicii ºi cerberii de rigoare:
Ziduri masive de cãrãmidã de trei metri,
supraînãlþate, cu încã un gard de sârmã
ghimpatã, paznicul mutat de la poartã chiar
la uºa clãdirii, biletul de voie, care se obþinea
foarte greu, ore de studiu obligatoriu, sub
supraveghere, bibliografie imensã, controlatã
prin cantitatea conspectelor, ieºirea în oraº,
la spectacole, în grup, pe tabel ºi cu însoþitor:
studenþii ªcolii de literaturã ºi critica literarã
din palatul de pe ªoseaua Kiseleff nr. 10.
Aici se plãnuieºte a se fabrica pe bandã
rulantã scriitori care sã cânte vremurile noi
sub conducerea partidului iubit, în ciuda
afirmaþiei lui Sadoveanu cã nimeni nu poate
sã fie fãcut scriitor dacã nu a fost fãcut
dinainte de Dumnezeu sau de Mama naturã.
Printre cei mulþi amintiþi de autor se
numãrã Lucian Raicu, Radu Cosaºu ºi,
fireºte Nicolae Labiº. Capitolul În
aºteptarea luceafãrului deschide ºi ar putea
încheia foarte bine cazul Labiº prin simpla
întrebare retoricã din final: De pildã sã-l
sacrifici pe Labiº ca sã-l salvezi pe
Eminescu din el? ca ºi prin revenirea din
capitolul Malenkov, abdicat la Bucureºti
în care autorul mãrturiseºte cã, oricât au
încercat cerberii ideologici sã-i transforme
într-o masã pe care s-o manipuleze, n-au
reuºit, iar tinerii aceºtia, deºi hrãniþi cu
ideologie comunistã, au rãmas în mare
parte fideli propriilor convingeri, devenind
astfel mai degrabã un pericol pentru sistem,
decât o armatã de scriitori care sã stea
cu arma la picior, gata sã primeascã ordine
pe care sã le execute fãrã murmur ºi
ºovãialã. Astfel se explicã de ce prima (ºi
ultima) Conferinþã naþionalã a tinerilor
scriitori propune trei personaje incomode
ale momentului, iar printre acestea Nicolae
Labiº. Faptul cã el pãrea a fi cel mai talentat
elev al ªcolii de literaturã ºi cã devenise
cunoscut, apreciat chiar de personalitãþi
precum G. Cãlinescu, cã toþi profesorii
pãreau interesaþi de el, atitudinea lui
ostentativã, dar mai ales faptul cã era urmat
cu entuziasm de colegi, devenind lider al
grupului sã-l fi transformat într-o
ameninþare? N-ar fi exclus, având în vedere
cã atât acesta cât ºi ceilalþi tineri par a fi
greu de controlat, spre deosebire de
scriitorii consacraþi.
Douã ar fi punctele forte ale cãrþii: unul
e reprezentat de elementele de portret care
vizeazã (prin detalii deseori interesante)
nume mari ale literaturii române din acel
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moment ca Sadoveanu, T. Arghezi, Camil
Petrescu, Zaharia Stancu sau viitori
absolvenþi ai ªcolii de literaturã ca:
Gheorghe Tomozei, Lucian Raicu, Ion
Gheorghe, Nicolae Labiº; iar al doilea  de
conturarea a douã lumi diferite, opuse
chiar, cea cu tradiþii, obiceiuri ancestrale
(din care vin cei mai mulþi dintre aceºti
tineri), ºi cea a oraºului.
Astfel, viaþa în colivie are atât pãrþile
ei bune, cãci mulþi dintre elevii ªcolii de
literaturã nu avuseserã pânã atunci acces
la asemenea condiþii, dar ºi exagerãrile
impuse de regimul exigent al instituþiei, care
nu-i împiedicã pe tineri sã încalce deseori
regulile, unii atrãgându-ºi astfel
exmatricularea. Dacã eroul cãrþii se alege
cu nenumãrate avertismente, Fãnuº Neagu
este rapid exclus.
Printre portretele realizate cu atenþie
ºi obiectivitate, dar ºi cu talent, se impune
cel al lui George Cãlinescu, magicianul
care-i captiveazã în ciuda înfãþiºãrii, cel
puþin neaºteptate. Suprapuse, imaginile
artistului, magicianului, a regizorului, dar
ºi a persoanei, îl transformã pe Cãlinescu
într-un om: spontan, inegalabil,
surprinzãtor, inegal, orgolios, vanitos, chiar
despotic, dar mai presus de toate genial.
În fãptura lui de carne ºi sânge sãlãºluiau
ºi trãiau neliniºtiþi mai mulþi inºi pe care
geniul îi lãsa amuzându-se sã-ºi facã uneori
de cap. Dar niciodatã nu l-au abãtut cu
ispita lor de la treabã. ªi se pare cã pentru
tinerii de la ªcoala de literaturã, Cãlinescu
va rãmâne unicul model de excepþie.
Pe Tudor Arghezi cartea îl prezintã
drept unul dintre cei patru piloni ai literaturii
române interbelice (alãturi de Sadoveanu,
Rebreanu ºi Blaga), a cãrui (pretinsã) vinã
de naturã moralã ºi esteticã face ca
acesta sã trãiascã izolat la Mãrþiºor asistând
neputincios la interzicerea cãrþilor sale.
Ceea ce nu-i poate lua însã nimeni, este
dorinþa de a scrie: Arghezi, rãmas fãrã
tipografie, fãrã drept de semnãturã, fãrã
nicio altã sursã de venituri, ºi-a asigurat
subzistenþa gospodãrindu-se þãrãneºte pe
bucata de pãmânt a Mãrþiºorului (...) Dar
nu se vindecase de patima scrisului. Chiar
dacã i s-ar fi luat plaivasul ºi hârtia, ar fi
continuat sã scrie cu degetele pe bolta
cerului. ªi când i s-ar fi tocit unghiile de la
mâna dreaptã, ar fi scrijelit pe sprânceana
orizontului cu unghiile de la mâna stângã.
Profesor de liceu, Marin Ioniþã parafrazeazã,
în portretul autorului Florilor de mucigai,
versuri binecunoscute, urmãrind realizarea
empatiei prin unda liricã...
Scriitorul care pare a fi afectat cu
adevãrat de faptul cã moare lumea satelor
este Zaharia Stancu, cel care îl cheamã pe
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autor, spre surprinderea sa, pentru a-i vorbi
despre acest lucru, lãsând impresia cã
regretã ruperea de aceastã lume.
Camil Petrescu, unul dintre titanii în
costum de stradã, pare a fi prozatorul
preferat al autorului: Intram pe poarta
Palatului Kiseleff mai avându-i în bagajul
minþii mele pe Mircea Eliade, Slavici,
Agârbiceanu, Gala Galaction, Damian
Stãnoiu, Ionel Teodoreanu, Bucura
Dumbravã, Sandu Aldea, Sanda Movilã,
Nicolae Crevedia, Mihail Drumeº, Octav
Desila, G. M. Zamfirescu, chiar Petre Bellu
ºi bineînþeles, pe Iancu Vissarion, singurul
scriitor pe care îl cunoscusem personal. Dar
în acel moment eram de-a dreptul obsedat
de Camil Petrescu. Niciun alt personaj literar
nu mã fascinase mai mult ca Danton
Alãturi de Sadoveanu, Cezar Petrescu,
Rebreanu, Petru Dumitriu, Mircea
Sântimbreanu, Camil Petrescu este cel care
se impune drept un alt scriitor de valoare,
însã diferit de ceilalþi atât prin stil, cât ºi prin
caracter: Camil Petrescu nu dã rãspuns la
nicio invitaþie. Nu am putut sã-l vãd nici la
Uniune, nici la Casa Scriitorilor, nici la Fondul
Literar, cu atât mai puþin la noi la ºcoalã. (...)
Incomod, iritabil, nu era agreat de confraþi.
Dar suferea mai mult pentru cã nu i se jucau
piesele. De fapt ele nu-ºi gãseau actorii pe
mãsurã (...)ceea ce nu-l face sã renunþe la
scris. În buna tradiþie a dramaturgilor clasici
sau romantici, se apucã sã dea lecþii de teatru
actorilor, regizorilor, studenþilor de la Conservator, publicului.
Dintre numele de scriitoare ale
momentului, reþin atenþia Ana (Blandiana),
Ileana (Mãlãncioiu), Sânziana (Pop) ºi,
fireºte, Aurora Cornu, cu care Marin Ionita
ar fi trait o mica idilã, evocatã chiar la
începutul cãrþii. Au existat însã, observã
maliþios Marin Ioniþã, multe scriitoare care
au bãtut la uºa afirmãrii în preajma rãzboiului
ºi care au dat nãvalã în literatura
comunistã. De asemenea, cele trei sirene
(graþii, zâne, amazoane, nimfe, iele,
vrãjitoare, zeiþe) ale vremii, par a fi Maria
Banuº (comunistã înainte de comunism),
Nina Cassian (cea care realizeazã cele mai
interesante seminarii de creaþie de la secþia
de poezie) ºi Veronica Porumbacu (cea care
pare a se fi nãscut direct poetã comunistã).
Evocarea atmosferei ªcolii de Literaturã
Mihai Eminescu ºi a personalitãþilor de diverse staturi care au populat-o sau au intrat
în legãturã cu ea face din cartea lui Marin
Ioniþã, în ciuda perspectivei subiective ºi a
unor opinii cu care poþi sã fii ori sã nu fii de
acord, un document preþios de istorie
literarã. Dar ea este, în acelaºi timp, ºi un
document sufletesc.
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LIRÃ DE BRAÞ

Liviu Ofileanu

INOCENÞÃ VERSUS
PROGRAM POETIC*
Vocabularul simplist poate constitui o
cale de acces în mãsura elocvenþei, altfel
riscul penuriei lexicale ºi semantice îi va reteza
orice iniþiativã unui autor absent la lecþia
minimalistã. Atunci, salvarea ar trebui sã vinã
datoritã impactului psihologic pe care se ºi
mizeazã în mod conºtient, dar spre un anumit
tip de cititor, unul dornic sã descopere sensuri
noi în materia simbolurilor
arhiuzitate de Mihaela-Roxana
Boboc. Absolventã a Facultãþii
de ªtiinþe Economice ºi a
ªcolii de Artã Galaþi (secþia
picturã), autoarea deþine
câteva premii literare ºi are deja
publicate douã cãrþi de poezie,
anume Vers ºi culoare, Ed.
Grinta, Cluj, 2010 ºi Poemele
Ioanei, Ed. Lorilav, Buzãu,
acelaºi an. Ambele volume
conþin desene executate de
autoare ºi tatãl acesteia, un
grafician dispãrut prematur,
dupã cum ne informeazã dedicaþia pro
memoria din pagina de gardã a primei cãrþi
(ºtim cã e prima, întrucât pe coperta celei de
a doua apar câteva date biografice ).
Pregãtit în trei secþiuni (ca ºi al doilea
volum), Vers ºi culoare abundã în poeme
ale stãrilor interioare, idealitate romanticã
în exprimãri cliºeistice, rareori întrerupte
în chip fericit de metafore mai acãtãrii,
aspect subliniat elegant de prefaþatorul
ambelor volume  Marin Ifrim:
Sentimentalismul din aceste versuri este
unul extrem de preþios, controlat cu
blândeþe ºi înþelepciune naturalã, (Cuvânt
de întâmpinare, p. 7). Deci, o tatonare a
unei labilitãþi convenþionale, mai ales când
mostrele de puericulturã reaºazã orizontul
feminin în cadrul lui domestic, parcã în
ciuda unei Simone de Beauvoir: Copilul
meu danseazã la doar un an./ Simte ritmul
muzicii ºi mã priveºte ºãgalnic/ mã instigã
* Mihaela-Roxana Boboc, Vers ºi culoare, Ed.
Grinta, Cluj, 2010; Poemele Ioanei, Ed. Lorilav,
Buzãu, 2010.
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la dans, mã cheamã cu ochii/ îºi dezvãluie
gropiþa printre cei opt dinþiºori de lapte/
abia iviþi/ pe buze roz de fragã ascunde
tainele universului/ ºi topeºte inimi ca un
fierar iscusit., (Portret de copil, p. 13).
ªi tot aºa, versurile golite de orice
problematicã  în afarã de filosofarea
deºartã a mamei la cãpãtâiul pruncului,
trecerea timpului, amintirea
tatãlui dispãrut ºi hârjoana cu
sora poetei  se împotmolesc
în marginea puerilului,
reliefând absenþa criteriilor
de selecþie a unui calup de
texte care meritã într-adevãr
sã stea într-o carte. ªi
incriminata penurie semanticã nu duce la un grad de
ambiguizare ostentativã a
recepþiei semnalat de
Northrop Frye
Fãrã
îndoialã cã recitate, aceste
versuri luminoase produc
furori în mijlocul unui auditoriu format din
proaspeþi pãrinþi sau între junele gata de
mãritiº, însã asemenea efecte nu pot
garanta acestui mod de concepere a
poeziei un superlativ, dimpotrivã Iatã un
text frumos etalat în culori de pastel, pe
tonul ghiduºiu-melancolic cerut de
contextul rememorãrii copilãriei, ºi unde
impresia de prospeþime se estompeazã
rapid datoritã alegerii greºite în construcþia
emoþiei a unor termeni demonetizaþi. Textul
îºi regãºeºte în mintea cititorului cliºeul corespondent ºi baza poemului cade în
derizoriu, lãsând de înþeles cã poeta poate
scrie mai bine decât o aratã: M-aº întoarce
la desenele pe-asfalt/ din zilele de varã
înecãcioase/ ca praful de cretã ce-mi
umplea nãrile/ de copil.// M-aº mai ascunde
mãcar o datã sub/ scãri sau dupã bloc sau
poate o maºinã/ mi-ar þine captivã umbra
departe de ochii/ vigilenþi ai tovarãºilor mei
de joacã [ ], (Copilãrie furatã, p. 21).
Poemele Ioanei  al doilea volum de
versuri vine cu exemplificãri biografice ºi
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continuã linia confesivã a primei cãrþi, cu
excepþia apariþiei unui personaj-oglindã,
anume Ioana ºi cãreia poeta i se destãinuie
cu scopul de a se descrie pe sine în ipostaze
umile, adesea frizând pateticul: Nu ºtiu
când versul a poposit/ pe umãrul Ioanei./
La a treia strajã a nopþii/ Ioana încã
strângea poala cãmãºii albe/ în jurul
gleznelor/ te chemase, te alungase de zeci
de ori/ pânã rãmase ghemuitã/ în acelaºi
loc/ în care tu presãrai spini,/ ea petale
[ ], (Drumul Ioanei, p. 14). Degustarea
cafelei rãmâne un simbol pentru relaþia
autor-cititor, iar protagonista celebreazã
poemul cafeinei spre a-ºi aminti ºi mai
departe exact aceleaºi lucruri spuse deja
în prima carte:  Ioana tace prima orã a
fiecãrei dimineþi/ pãºeºte subtil sã nu-ºi
trezeascã îngerii/ cât îºi pregãteºte
minuþios cafeaua/ cu douã linguriþe de
zahãr/ ºi una de lapte. [ ], (Dimineþile
Ioanei, p. 9). ªi iarãºi apar amintirile
copilãriei furate, câteva monologuri
dramatice în umbra tatãlui dispãrut, ºi
textele debuºeazã într-un manierism natural înainte ca poeta sã-ºi fi croit o manierã
anume. ªi aici, fericirea îºi cere sorocul,
dragostea  tributul, ºi poemele de alcov
lumina rozã
Metafora podului ºi a
puroiului societãþii ni-i amintesc pe Ioan
Es. Pop ºi Mircea Dinescu, evident fãrã
implicaþiile lor profunde:  Când trec al
casei prag/ ating obiecte care mi-amintesc
de tata,/ de mine./ Lucrurile mã evitã/ sau
poate înstrãinarea a rupt podul/ între
copilul de ieri ºi/ femeia de azi.// Uneori
construiesc zile în ºir/ alteori tai legãturile
fãrã preaviz,/ de cele mai multe ori/ stau
pe mijlocul podului/ ºi nu mã pot decide/
dacã sã merg mai departe/ sau sã rãmân.
(Podul cãtre copilãrie, p. 29).
Credem cã nu existã cineva care sã
creeze din nimic. Aºadar, afinitãþile ºi
influenþele marilor modele sunt de dorit cât
timp un autor se dezvoltã ºi devine el însuºi.
Iar sub crusta de gheaþã a simplitãþii acestor
poeme dormiteazã elementele necesare
pentru ca autoarea sã devinã poetã 
folosind întreg rezervorul de cliºee,
Mihaela-Roxana Boboc îºi conservã
predispoziþia naturistã, aplombul de a scrie
în imagini ºi de a picta în vorbe, o
hipersensibilitate deviatã dinspre graficã
înspre poezie ºi viceversa. Iatã, de
exemplu, o pastiºã la registrul crepuscular
al poeziei lui Georg Trakl, ºi unde brunul
morþii e înlocuit de roºul dragostei, tot un
soi de consumpþie: Am bântuit azi printre
culori/ nuanþe reci m-au prins de mânã/
sã le încerc esenþa.// Soarele se întorsese
cu faþa spre apus/ pitit dupã ramuri//
copacul tãu îºi întindea crengile// spre
paleta de pe care þâºneau petele de
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culoare/ galben-ruginii// lacul se unduia
printre frunze/ roºiatic ca primul sãrut//
în spate, podul vechi trosnea din
încheieturi/ unind în punte// cele douã lumi
[ ], (Culori de toamnã, p. 25).
Dacã nu dãm peste un program explicit în niciuna din cele douã cãrþi (de
parcã ar fi neapãratã nevoie ), e semn
cã miza acestor texte cade în seama
puritãþii, acea inocenþã perpetuu
adolescentinã ºi care se înfioarã pentru
orice. ªi când se încearcã ironizarea unei
situaþii conform firescului tratãrii ei, de
cele mai multe ori se eºueazã timid, aerul
grav ºi poza fetiþei mature revin în primplan: A nins cu lumini asearã/ a nins
mult / albul se întindea peste gropi/ peste
case/ peste gunoaie/ peste pruncii
nealãptaþi / chiar ºi moartea ºi-a
schimbat straiul/ oamenii au luat-o de
mânã/ ºi-au alergat prin luminã/ crezând
cã-i înger/ au vãzut-o bunã.// Au dansat
în noaptea albã/ cu paºi repezi cu paºi
molcomi/ au fãcut oameni de zãpadã/ au
împodobit ºi-un brad/ din lumina
mâinilor lor/ se fãcea cã e Crãciunul/ ºi
copiii erau încãrcaþi cu daruri/ nimeni nu
era orfan/ nimeni nu era singur// atunci
moartea a schimbat a doua oarã straiul/
era roºie ca Moº Crãciun/ ºi scotea din
sine/ pe toþi pãrinþii pierduþi/ copiii
abandonaþi [ ]/ apoi moartea s-a fãcut/
întuneric/ doar un copil þinea aprinsã o
lumânare/ aºteptându-ºi pãrintele.,
(Straiele morþii, p. 79).
Metaforele ºi epitetele însãilate cu
nonºalanþã, dialogurile (în fapt, niºte
monologuri) cu Ioana, mixajul de culori
calde ºi reci în funcþie de stãrile psihice
(acordate ºi ele ciclului anual), o
sincronizare defectuoasã cu peisajul
poeziei contemporane definesc aceastã
etapã liricã. ªi dacã autoarea se copilãreºte
(fantazeazã) pentru cã aºa cer întoarcerile
copilãriei, dacã se roagã la cimitir ºi îi
recitã versuri pãrintelui sãu, ºi chiar dacã
îºi creºte copilul visând versuri pline de
miez etic  cu riscul de a ne repeta, nu se
produc sensuri noi ºi nici o viziune
proaspãtã. Pedalarea pe olfactiv, mirosurile
amintite proustian (ca de o madlenã
personalizatã precum supa mamei,
mãmãliga sau fructele ), fericirea sau
zdroaba familiei tratate ºugubãþ nu
creioneazã încã un timbru personalizat în
versurile Mihaelei-Roxana Boboc. Dar
poeta are ºansele unei reveniri  când va
insista pe acele nuclee generatoare de
polisemie caracteristice poeziei moderne,
ºi ale cãror versuri administreazã lectorului
o însãmânþare specificã textelor reflexive,
în cazul autoarei sub forma tuºelor
neoexpresioniste.
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LITERE ªI SENSURI

Ana Dobre

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU
ªI I.L. CARAGIALE 
privire severã ºi luciditate necruþãtoare
A privi lumea ca pe un spectacol de
mãreþia cãruia sã te pãtrunzi este aspiraþia
spiritelor contemplative. Reflexivul poate
fi ºi un om de acþiune, înþelegând puterea
constructivã sau distructivã a cuvântului.
Poþi zidi o lume mai întâi virtual, gândind-o
în ºi prin cuvânt. Creatorul de lumi
imaginare este un înainte mergãtor, un
vizionar care simte respiraþia adâncã ºi
misterioasã a firii.
Prozatoare modernã, Hortensia
Papadat-Bengescu este un spirit
contemplativ. Dezinteresându-se de epic,
de comportament, de faptele exterioare în
þesãtura cãrora oamenii evolueazã, ea este
atrasã mai mult de trãiri, de senzaþii, de
partea ocultã a existenþei, cea care nu este
la vedere ºi la care se ajunge scormonind
în mintea ºi în sufletul personajelor. Ea
transcrie literar senzaþia, fãrã sã facã
literaturã senzaþionalã, se aude privind, se
simte crescând precum personajul din
Fetiþa. Are, altfel spus, ceea ce Gaston
Bachelard numea ultra-auz ºi ultra-vãz.
Crede, ca Nichita Stãnescu mai târziu, cã
mâinile au ochi, cã se poate umbla, ca Iisus,
pe ape. Aceastã acuitate a privirii care o
face sã simtã anormalul ºi sã vadã dincolo
de normal o apropie de acel Simþ enorm ºi
vãz monstruos al lui I.L. Caragiale.
Contemplaþia se poate exercita nu numai
dintr-un unghi grav, ca-n motivul lumii ca
teatru, ci ºi dintr-un unghi satiric, lumea
fiind un bâlci sau un carnaval în care toþi
se joacã pe sine, confecþionându-ºi masca.
Întrebatã, în 1926, de I. Valerian de
ce îºi priveºte personajele cu atâta
severitate, Hortensia Papadat-Bengescu
spunea: Am fost întrebatã de ce privesc
cu atâta severitate personagiile mele... Nu
asupresc, dar nu acopãr. Deoarece mi-am
propus adevãrul. Adevãrul se cerceteazã
la lupã ºi la microscop. E bine ºtiut cã în
acest fel apar toþi porii obiectului examinat.
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Severitatea mea e lupa de care mã servesc.
Dimpotrivã, mica lume pe care o înfãþiºez
nu e aleasã din specimene excepþionale, ci
dintre oameni curenþi ºi cu fapte uzuale.
Din oameni care priviþi la lupã ºi puºi în
avantajul unei lumini superficiale pot fi
consideraþi buni ºi frumoºi... Toþi aceºtia
sunt numai priviþi foarte de aproape ºi cu
mare atenþie. Îmi pare cã în faptele cele
mai obiºnuite se poate gãsi mult caracter
ºi mult relief în caracterele cele mai
uzuale. Cãutând adevãrul, un adevãr
subiectiv, desigur, din acest unghi propriu,
privirea severã slujeºte spiritului necruþãtor,
spirit care o obligã sã inventarieze ºi sã
interogheze fãrã sentimentalisme, fãrã
liricizarea specific femininã explicabilã prin
nevoia de frumuseþe chiar cu riscul
artificializãrii vieþii. Ea vede derizoriul din
om, organismul sau trupul sufletesc
acaparat de boalã, absenþa conºtiinþei.
I.L. Caragiale îºi dirijeazã tot aºa
observarea omenescului, înregistrând,
însã, boala socialã, tarele societãþii 
corupþia, vanitatea, oportunismul,
demagogia. Lumea lor este o lume
cotropitã de rãu, nu existã personaje
inocente, nu existã, moral vorbind,
personaje pozitive. Bolile stãpânesc aceastã
lume: la Hortensia Papadat-Bengescu,
patologia, la I.L. Caragiale, boala socialã a
conºtiinþelor narcotizate de vorbe.
La limita normalului, ei nu pot încerca
pe aceastã umanitate fãrã metafizicã nici
un fel de speranþã. André Malraux credea
în demnitatea omului intuind tragicul
condiþiei umane din perspectiva unei istorii
insidioase, terorizante. De aceea, avea
credinþa cã omul nu este conºtient de propria sa mãreþie ºi credea cã scriitorul trebuie
sã reveleze individului forþele de care
dispune: Tenter de donner conscience à des
hommes de la grandeur qu’ils ignorent en
eux. Aflarea demnitãþii înseamnã aflarea ºi
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descoperirea conºtiinþei, plusul de
metafizicã: Transformer en conscience une
expérience aussi large que possible. Omul
poate ajunge la un impas în absenþa
conºtiinþei. Ceea ce omul, jucãrie a sorþii,
este fãrã voia lui þine de instinctual,
reprezintã absenþa metafizicii, absenþa
raportãrilor transmundane. Când omul
devine conºtient de demnitatea sa de om
are loc saltul, depãºirea condiþiei umane.
În aceasta constã speranþa. Este greu sã
ne imaginãm personajele Hortensiei ºi ale
lui Caragiale în aceºti termeni. Ei trãiesc
mereu la marginile existenþei, preocupaþi
de mica lor lume, schimbând permanent
mãºtile, atenþi la propriile priviri ºi la
privirile altora.
Privirea scrutãtoare, necruþãtoare
distinge miºcãrile de la suprafaþa lucrurilor,
trãirilor, dar scormoneºte ºi dincolo de
aparent. Caragiale vede ºi, mai ales, aude
miºcãrile dinamic, lumea lui este în
permanentã miºcare pe strãzile oraºului
cotropit de cãldura mare a verii.
Verbozitatea narcotizeazã conºtiinþele.
Cuvintele par cã nu mai transmit sensuri,
oamenii nu mai comunicã, le place sã se
asculte vorbind. Registrul comico-satiric
pe care îl alege pentru a desena portretele
acestei lumi ascunde nostalgia unei lumi
perfecte, în compensaþie faþã de acest
kitsch, de aceastã lume de bâlci.
Introspecþia bengescianã se aplicã
static, deºi meandrele sufletului au
dinamica lor. În lumea epicii sale, nu existã
loc pentru astfel de transcenderi.
Personajele sale par a fi urmaºele
romanþioasei Ziþa, impresionabile prin
abundenþã de senzaþii, ascunzând
melancolii secrete, bovarice, cu un plus
de snobism, de eleganþã mimeticã,
depãºindu-ºi bunica prin etichetã ºi teama
de gura lumii. Sub influenþa literaturii lui
Proust (influenþã pe care o respingea...) ºi
a intuiþionismului lui H. Bergson, psihologia
subiectivitãþii, nota Camil Petrescu, aducea
promovarea fluidului, a devenirii
sufleteºti în locul staticului. Experienþa
substanþialã ºi autenticã a vieþii o þine pe
Hortensia Papadat-Bengescu în observarea
staticã a fragmentelor de viaþã puse pe lama
microscopului sãu analitic. Pe lama acestui
microscop, sufletul feminin întârzie nu atât
din dorinþa confesiunii, care ar fi dus la
prozã femininã, la liricizare ºi sentimentalism, cât a unei expediþii psihologice
scormonitoare ºi profunde din pespectiva
unei sensibilitãþi asociate cu un
intelectualism rafinat. Literatura sa este
expresia incidenþei sensibilitãþii cu castelul
30

de gheaþã al gândirii. Acuitatea trãirilor se
prelungeºte în cea a transpunerii raþionale
în asociaþii revelatorii: O luminã care
învãluia tãcerea ºi mi-am dat seama cã ceea
ce mã trezise era brusca apariþie a lunii,
care lumina aproape brutal întreg
înconjurul. ªi am avut pentru prima oarã
senzaþia cã lumina are sunet.
Spaþiul urban  provincia ºi capitala
 este teritoriul de observare a omenescului
ºi pentru Hortensia Papadat-Bengescu ºi
pentru I.L. Caragiale. Spaþiu mitizat de
Mircea Eliade, care face din Bucureºti o
adevãratã geografie sacrã, Bucureºtii lui
Caragiale sunt locul în care personajele
trãiesc frenetic prezentul, neinteresaþi de
trecut, în afara preocupãrilor pentru
devenire, pentru viitor. Ca martor
implicat, nenea Iancu, asemenea pictorilor
de altãdatã care se reprezentau în grupul
personajelor, vede reprezentãrile
omenescului din unghiul sãu de vedere,
atent la þesuturile morbide ale existenþei
sociale, tot aºa cum Hortensia este atentã
la þesuturile morbide ale fiinþei. Legate de
real, fãrã sã-ºi punã probleme de
conºtiinþã, personajele se agitã permanent,
dar nu progreseazã. Dinamismul
miºcãrilor lor este doar aparent, o agitaþie
sterilã de marionete.
Hortensia Papadat-Bengescu adoptã
perspectiva obiectivã, impersonalã ca Liviu
Rebreanu, dar o relativizeazã prin
personaje-reflector pentru a sonda
þesuturile morbide ale fiinþei, ale existenþei.
Provincia este spaþiul strâmt în care
evolueazã Ziþele sale cu melancolii
bovarice. Ea preferã lumea femeilor,
bãnuitã de complexitãþi care lipsesc
bãrbaþilor: Studiul femeii mi-a pãrut
întotdeauna mai interesant fiindcã la
bãrbaþi, spunea autoarea, faci înconjurul
faptelor, ºi faptele sunt rareori interesante,
pe când femeia are o rezervã bogatã de
material sufletesc, în cãutarea cãruia poþi
pleca într-o aventuroasã cercetare, plinã
de surprize. Bãrbaþii sunt preocupaþi de
fapte, femeile de trãiri. I.L. Caragiale este
un observator al comportamentelor, al
faptelor, care la suprafaþã dau impresia de
miºcare, de dinamism, Hortensia, un
observator al resorturilor interioare care
lasã, la suprafaþã, impresia de static.
Prezentul este ºi pentru personajele
sale timpul trãirii mai mult sau mai puþin
frenetice. Însã, e un prezent relativ cãci,
aºa cum spune un personaj, inima mea
are timpul meu. Din pespectiva acestui
timp subiectiv este posibilã rãtãcirea pe
mareele memoriei, retragerea în interior.
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Sustrãgându-se acþiunii, introspecþia
dinamizeazã strãbãtând etajele ºi subsolurile
trupului sufletesc. Dar nici personajele sale
nu evolueazã. Un vid epic caracterizeazã atât
proza lui Caragiale cât ºi pe cea a Hortensiei
Papadat-Bengescu. Individualizate în
portrete scormonitoare pe etaje sufleteºti
la autoarea Fecioarelor despletite,
caricaturizate în grup la Caragiale,
personajele stagneazã în acest vid epic,
asemenea unor gâze prinse într-un insectar.
Ironia lucidã ºi sarcasticã a lui Caragiale
se prelungeºte în luciditatea necruþãtoare
a Hortensiei Papadat-Bengescu.
Personajele sale feminine se miºcã lunatic, trãiesc ca-ntr-un vis. O nelãmuritã
amorþealã pune graniþe între lumea realã
ºi gânduri. Reveria le îndepãrteazã de
realitate, romanþiozitatea bovaricã face din
ele niºte inadaptate, dezinteresate de real,
a cãror nemulþumire se compenseazã
printr-un sentimentalism desuet de romanþe
ºi romane provinciale. Vanitoºilor lui
Caragiale, preocupaþi de afirmarea
propriului ego, inflamat de importanþa
hiperbolizatã, le corespund în proza
Hortensiei femeile de prisos, extenuate în
elanuri zadarnice, cum nota Doina
Curticãpeanu. Ele sunt niºte flori ofilite în
ierbarul amintirilor, prizoniere în
dimensiunea staticã a unui timp împietrit,
într-un spaþiu dominat de atmosfera
taifasului între femei, când subþiri ºi
transparente ca fumul, amintirile vin,
amintiri de clipe plãcute, învãluite în norul
lor albastru de ceþe melancolice. Ele
trãiesc într-o cetate a zãdãrniciei, un loc
unde nu se întâmplã nimic, într-o
indeterminare spaþialã ºi temporalã, un
univers lipsit de dimensiunea miºcãrii în
care eroinele trãiesc cu durerosul sentiment al unui destin fãrã fapte, femei între
ele ºi femei singure, trãind dupã pravile
comune; devotamentele lor sunt
modeste, virtuþile, palide, fericirea
domoalã, iubirea lipsitã de cutremure,
în totul, clima existenþei lor, temperatã
(cf. Doina Curticãpeanu, Literatura ca
expansiune a vieþii, prefaþã la Hortensia
Papadat-Bengescu, Sangvine, Editura
Dacia, colecþia Restituiri, Cluj, 1973).
Asemenea contemporanei sale, Virginia
Woolf, autoarea romanelor Mrs. Dalloway
(1925) ºi To the Lighthouse (1927),
publicate simultan cu Romanþã provincialã
(1925) ºi Desenuri tragice (1926),
Hortensia Papadat-Bengescu intenþioneazã
sã scrie o prozã hrãnitã din sursele originare
ale vieþii, sã descrie senzaþia însãºi: Ceea
ce scriu, ce cuget nu e principal idei ºi
Anul XIII, Nr. 1 (142)  ianuarie 2012

sentimente, ci senzaþia lor, de aici chinul,
dorinþa de a reda nu descrierea senzaþiei,
ci senzaþia însãºi. Elanul imaginaþiei,
sensibilitatea delirantã, observarea
senzaþiilor, a surselor confuze, dar pure
ale impresiilor, cãutarea sisificã a temeliilor
sufletului creeazã extinderea realitãþii
psihologice. Faptele obiective, reale,
comportamentale se estompeazã în timp
ce durata interioarã capãtã în extensiune.
I.L. Caragiale simte absurdul
existenþei, Hortensia Papadat-Bengescu
anormalul care are aparenþa normalului.
Hortensia Papadat-Bengescu este, dupã
Dinu Pillat, un clinician al psihicului tulbure,
preocupatã de dispoziþiuni sufleteºti; I.L.
Caragiale  un chirurg aplecat pe
organismul social, preocupat de tipologie,
de oameni, de spectacolul etern al
slãbiciunilor omeneºti. Oraºul ºi oamenii
lui sunt supuºi aceleiaºi observaþii lucide
ºi necruþãtoare. I.L. Caragiale o face dintr-un
idealism funciar, din nevoia interioarã a unei
compensaþii, a stãpânirii unui elan sentimental, Hortensia Papadat-Bengescu, din
disperare existenþialã, din nevoia evadãrii
în universuri compensatorii pe care le
populeazã cu obsesiile sale. Literatura este
compensaþia ei la viaþa banalã pe care este
obligatã sã o ducã. Cumva o regãsim pe
Hortensia în aceste cuvinte ale Virginiei
Woolf: „Examiner un instant un homme
commun dans une journée banale. L’esprit
reçoit une myriade d’impressions –
triviales, fantastiques, évanescentes, ou
gravée au burin d’acier (...) Ainsi, si
l’ecrivain était un homme libre et non un
esclave, s’il pouvait écrire ce qu’il veut
et non ce qu’il doit écrire, s’il pouvait
fonder son oeuvre sur sa sensation et non
sur une convention, il n’y aurait pas
d’intrigue, de comédie, de tragédie (...)
La vie n’est paas une série de lampions
bien ordonée; la vie est un halo lumineux,
un enveloppe transparente qui nous
entoure, depuis la naissance de notre conscience jusqu’à sa mort”.
Aºa cum I.L. Caragiale nu a fost pe
placul contemporanilor sãi banali care-l
considerau, nedrept, un om rãu, Hortensia
Papadat-Bengescu era conºtientã cã
scrierile sale nu au un public numeros:
Opera mea care nu e din cele ce merg la
succese graþioase ºi morale... Undeva,
în domeniul înalt al ironiei ºi sarcasmului,
aceste opere se întâlnesc dând mãsura
privirii severe ºi a luciditãþii necruþãtoare,
a completitudinii spiritului omenesc
dincolo de prejudecata inferioritãþii sau
superioritãþii sexelor.
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REVELAÞIILE LECTURII

Iordan Datcu

UN POET BRAZILIAN,
ÎNDRÃGOSTIT DE ROMÂNIA
În anul 1999, a voit sã mã vadã ºi sã-mi
cunoascã mai bine activitatea domnul Ático
Vilas-Boas da Mota, distins scriitor brazilian,
aflat atunci la Bucureºti ca prorector al
Universitãþii Internaþionale. Din 2000 avea sã
fie profesor de limba portughezã la Fundaþia
Brazilia-România, tot de la Bucureºti. A voit
sã mã cunoascã ºtiind câte ceva despre
preocupãrile mele în domeniul etnologiei. Mai
avea un motiv: se interesa de evoluþia
pregãtirilor la Dicþionarul general al
literaturii române, lucrare a Academiei
Române, din al cãrei colegiu redacþional fãceam
parte. I-am dãruit atunci Dicþionarul
etnologilor români ºi câteva ediþii din opera
unor folcloriºti, îngrijite de mine. M-a sunat de
mai multe ori pânã la plecarea sa din România,
ultima datã ca sã-mi anunþe cã ambasadorul
Braziliei în România îi va decerna un premiu.
Cu doctorat în litere, obþinut la Facultatea
de Filosofie, ªtiinþe ºi Litere a Universitãþii
din Sao Paulo (1972), publicase câteva cãrþi:
Mutirão, inquérito lingüisticoetnográficofolclorico (Goiânia, Goiás, 1964), Rezas e
benzeduras (Goiânia, 1972), Aspectos da
Cultura Goiana, în colaborare cu Modesto
Gomes da Silva (1972), Provérbios em Goiás
(Goiânia, 1975) Queimação de Judas,
Catarismo, Inquisição e Judeus no Folclore
brasileiro – Premiul Naþional Silvio Romero,
Rio de Janeiro (1976), Momentos da historia
dos Romenos (Brasilia, 1988) ºi Romênia,
poemário telúrico (Brasilia, 1988).
Ultimul volum din lista de mai sus, a
apãrut, în traducerea doamnei Micaela
Ghiþescu, cu titlul România, Poeme telurice
(Fundaþia Culturalã Memoria, 2010, 106 p.).
Cum se vede, profesorul brazilian avea vechi
preocupãri pentru folclor, publicase câteva cãrþi
în acest domeniu ºi deþinea unele demnitãþi,
precum aceea de membru al Comisiei de folclor
din Goiás, era, din 1992, preºedinte al Comisiei
Naþionale de Folclor (IBECC-UNESCO).
Din scurta prefaþã a doamnei Micaela
Ghiþescu, aflãm cã elevul Ático Vilas-Boas
de Mota a auzit prima datã numele lui Mihai
Eminescu rostit de un preot, într-o conferinþã
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cu caracter religios, care, pentru a slãvi pe
Sfânta Fecioarã, a apelat la celebra poezie a
lui Eminescu: Rugãmu-ne-ndurãrilor,/
Luceafãrului mãrilor:/ Din valul ce ne bântuie/
Înalþã-ne, ne mântuie,/ Privirea-þi adoratã/
Asuprã-ne coboarã./ O, Maicã preacuratã/ ªi
pururea Fecioarã, Marie! Citat, cum se vede,
cu unele abateri de la originalul eminescian.
În mod semnificativ, poezia care deschide
volumul, Doina pãsãrilor, cu subtitlul Citind
din Mihai Eminescu, imitã cumva
Somnoroase pãsãrele ºi preia refrenul
acesteia. Elogiazã Limba românã, care a
rezistat: În plin hãu al istoriei/ valurile trec: /
gepizi, slavi,/ tãtari, sarmaþi/ turci ºi mii de
pãsãri de pradã/ care în spaþiul mioritic/ urme
aproape nu au lãsat./ A-nflorit sãmânþa dacoromanã,/ tezaur preschimbat în limbã, filigran/
încântare pentru auz,/ pepitã de aur fin/
ieºind la ivealã din puhoaie. Revine cu lauda
limbii române în Tindã româneascã, poezie
cu subtitlul Citind din Mihail Sadoveanu:
Din tindele impregnate/ de taifasuri ºi
reticenþe/ simt limba românã ºi dulceaþa ei/
presãratã în acest pridvor,/ terasã ºi ungher
pentru arta conversaþiei./ În stupul de
întortocheri ºi cumsecãdenie/ cuvintele dau
ocol corniºelor/ ºi se apropie mai mult de
visare. Iubitorul de folclor a aflat de lungul
mesaj al lui Anton Pann,/ trubadur/ rãtãcitor,/
cel care ºtie de lucrurile lumeºti ºi de-ale
Domnului, ascultã muzicã þigãneascã, în
Coregrafie se lasã cucerit de câteva dansuri
populare, Ciuleandra, dans care miºcã
sufletul ºi trupul, sârba, care stârneºte praf
în satele/ frumoasei Românii patriarhale,
dulcea periniþã, în fine îi evocã pe haiduci,
cavaleri fãrã vatrã,/ înfrãþiþi cu vântul ºi cu
rãzboiul,/ tovarãºi ai furturilor, laudã vechi
forme ale culturii, ca aceea de la Hamangia:
mã poartã gândul la Cernavodã/ ºi mã trezesc
faþã-n faþã cu Gânditorul,/ cugetãtor de infinite mistere./ Pe datã mã contopesc cu
Eternitatea! Însemne ale Bucureºtiului, ca
Dâmboviþa, Ciºmigiul îl inspirã.
(continuare la pagina 35)
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NOTE DE LECTURÃ

Niculae Ionel

FLORILEGIU DE POEZIE
BASARABEANÃ PENTRU COPII*
ªtiu cã, omeneºte, înþelesul întreg al
suferinþei altuia se cucereºte greu ºi cã nu e
numai o problemã intelectualã, mai cu seamã
atunci când rana este foarte adâncã, mai
adâncã ºi altfel decât a ta, adicã peste ceea
ce ai îndurat tu. Ai nevoie de timp, de
cunoaºtere rãbdãtoare ºi de dragoste, de
multã dragoste. Uneori însã, lumina
înþelegerii rãsare, ca prin miracol, dintr-o
întâmplare, dintr-un singur fapt descoperit.
Suferinþa are întindere, duratã, ºi profunzime,
intensitate. Înþelegerea se poate ivi, în parte,
dintr-un cumul pe o duratã, cãpãtând totuºi
un contur, dar, într-un mod cu totul adevãrat
ºi deplin, ea nu se poate închega decât în
zona de maximã intensitate, din rana cea mai
dureroasã ºi mai deschisã.
Cunosc în linii mari calvarul românilor
basarabeni, am citit cãrþi din vremea ocupaþiei
sovietice, în grafie slavã, ºi mi-au lãsat
impresia, înþelegând eu de ce, a unor scriitori
cu aplecare spre tipul de creator conservator, care porneºte din interiorul etnicului spre
a dezvãlui forme de manifestare ale tradiþiei.
Iar dupã, 1991, când s-a reuºit trecerea la
alfabetul latin ºi la oficializarea limbii române,
am devenit interesat de ceea ce consideram
ca parte de relief mai pronunþat al evoluþiei
literare din Republica Moldova, îndeosebi de
mersul poeziei, marcatã faþã de prozã de o
grabnicã înnoire. Dar abia dupã ce am citit
fragmente din antologia, Bucurii pentru
copii, publicate în Litere, ºi dupã aceea
antologia întreagã, încadratã de o prefaþã ºi o
postfaþã, mi s-a revelat adevãrata dimensiune
a dramei basarabene, aflând ceea ce nu ºtiam.
Într-un regim care se simþea îndreptãþit
sã manipuleze candoarea, pentru desãvârºirea spectralã a omului nou deznaþionalizat,
oamenii de litere, sprijiniþi de artiºti plastici ºi
din alte arte conexe n-au acceptat
* Bucurii pentru copii (versuri de poeþi
contemporani din Basarabia), Editura
Bibliotheca (Târgoviºte) ºi Editura Cartdidact
(Chiºinãu), 2010  în selecþia lui Vasile
Romanciuc; prefaþã: acad. Mihai Cimpoi;
postfaþã: Diana Vrabie.
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desfigurarea, hotãrând, în anii grei 60-80, sã
se axeze pe literatura pentru copii, scriind mult
ºi calitativ. În rãul social, generalizat ºi
oprimant, universul literaturii pentru copii
s-a constitui astfel ca un spaþiu protector, de
iniþiere ºi hrãnire spiritualã, prin fondul ca
un fagure de miere al limbii române. S-a
asigurat o creºtere ºi o întremare a vlãstarelor
fragede pentru rezistenþa de mai târziu  totul
datorat grijii, trudei ºi sacrificiului pãrintesc
al atâtor autori. Orice, fãrã lovitura asta
distrugãtoare în partea cea mai vulnerabilã a
fiinþei: copiii, copilãria lor  speranþa! Mi s-a
fãcut milã de copii... Am fãcut doar o încercare
de a salva limba ºi bunul-simþ. Atât!  sunt
cuvintele poetului Aurelian Busuioc. Nu
vom înþelege bine copilul basarabean 
precizeazã acad. Mihai Cimpoi  dacã vom
face abstracþie de marcarea sa ontologicã
într-un spaþiu înstrãinat ºi terorizat de istorie
(rãzboi, foamete, stalinism înãbuºitor de
identitate, deznaþionalizare programatã). O
stranietate (în sens freudian), o atmosferã
total ostilã copilãriei ºi disponibilitãþii de
copilãrie, de dedare jocului. Goethe vorbea,
despre diferenþa dintre jucãriile odraslelor
celor avuþi ºi ale celor sãraci. Jucãriile
copilului basarabean de dupã rãzboi au fost
cele naturale: spicele, frunzele, animalele
domestice, scrânciobul improvizat dintr-o
cumpãnã de fântânã. Strigãturile lor ne aduc
dovezi cã se jucau cu apa, cu vântul, cu
soarele. (...) Poezia pentru copii, la
basarabeni, înseamnã poezie despre un
destin. Condiþia copilului universal, nu
dispare, ca ºi în cazul lui Nicã a lui ªtefan a
Petrei ce se copilãreºte în cadrul unei familii
copleºite de griji.
Poeziile antologiei aparþin într-atât limbii
române, încât, în lipsa cunoaºterii autorilor
lor, nici mãcar nu s-ar putea bãnui de ce parte
a Prutului au fost scrise. A compune versuri
pentru cei mici înseamnã a experimenta
inocenþa, care e o stare originarã. De aceea
textele culegerii prezente, implicate profund
în calitatea noastrã de oameni, intrã cu mare
dificultate în tiparele logicii. Astfel cã, în locul
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unei palide analize, fie ea ºi însoþitã de citate,
pentru a împãrtãºi totodatã frumuseþea ºi
gingãºia, am gãsit cã e mult mai potrivit sã
culeg, din rodul fiecãrui poet antologat, numai
câte o singurã floare. Am purces la aceasta
cu toatã încrederea, ºi pe calea cea dreaptã,
de la un capãt al cãrþii la altul, aºa cum urmeazã.
Nicuºor e mic / ªi are / Numai douã
buzunare / ªi-i deprins sã þinã-n ele / Toate
cele. / Þine-n ele cutioare, / Pietricele, bumbi,
mosoare, / Hârtiuþe colorate, / Ba ºi altele, de
toate, / De te miri cum le îndoapã.  / ªi nu
crapã... / Ce sã vã mai spun de el? / Cred cã n-ar
strica, / De fel, / Dacã Nicu ar avea / Încã un
buzunãrel: / Cã-are multe-n buzunare, / Numai
o batistã n-are. (Liviu Deleanu, Batista).
Peste mare-n cela mal, / Fãcea coþofana
bal. / Frunzuleanã trei muºcate! / N-am vãzut
în lumea toatã / Zaiafeturi, petrecãnii / Ca la
balul coþofenei. / Un taraf de zece greieri /
Þârâia ca-n nopþi de treier, / Cucul, undeva
pe-o creangã, / Îi þinea necunten hangul. /
Peste mare-n cela mal, / Fãcea coþofana bal...
(George Meniuc, La balul coþofenei).
Hai, / cãluþ, / cãluþ, / cãluþ! / Hai, / trãpaº
/ mititeluþ! / Tropa-tropa, / tropa-trop! / Nici pe
deal, / nici prin hârtop... / Zor, / zor, / zor / ºi
iarãºi zor! / Nici pe drum, / nici pe rãzor, / ci pe
val, / pe val, / pe val, / cã plecãm / la carnaval!
/ Pune-þi ºa / molcãluºea, / iar în frunte  /
brânduºea. / Pune-þi frâu / de mãrgãrint, /
tuturor / sã te prezint. / Pune-þi ciucuri / de
atlaz / cum se poartã / la Bugaz. / Stai apoi / în
scãri / sã urc, / þanþoº / ca un paºã turc. / Uiteaºa, / uite-aºa: / foarte bine-mi stã / în ºa...
(Valentin Roºca, Calul-de-mare).
Vizavi de vizavarzã / Stã un gândãcel sã
arzã. / Foc ºi parã! Foc ºi parã! / Vai, sãrmanul,
o sã piarã! / ªi-atunci strig în faptul serii! / 
Pompierii! Pompierii! / Dar el zice:  Fugi deaici, / Eu nu ard! Sunt licurici... (Aureliu
Busuioc, Vizavi de vizavarzã).
 Mã arici-pogonici, /Poate-mi vinzi un
ac, ce zici? /  Câte ace în spinare, / N-am
niciunul de vânzare. / Pot sã-þi dau vreo cinci
din ele, / Dar þi le înfig în piele. (Petru Cãrare,
Arici-pogonici).
Pe ramul verde tace / O pasãre mãiastrã,
/ Cu drag ºi cu mirare, / Ascultã limba, noastrã.
/ De-ar spune ºi cuvinte / Când la fereastrã
cântã, / Ea le-ar lua, ºtiu bine, / Din limba
noastrã sfântã. (Grigore Vieru, Frumoasã-i
limba noastrã).
Toamna plouã, plouã mult, / Eu ploiþa o
ascult: / Cade stropul, frunza, cade, / Printre
ramuri vântul bate. / Zi de toamnã, zi de ploaie
 / Cu bunica în odaie, / Cu bunica în poveste
/ ªi ploiþa la ferestre. (Ion Vatamanu,
Toamnã).
 Brãduleþ de munte drag, / Ce sã-þi dau
sã-mi creºti în prag? /  Dã-mi un cer senin pe
frunte, / Iar la rãdãcini  un munte. (Ion
Gheorghiþã, Brad de munte).
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Vine-vine-vine-vine, / vine Anul Nou,
copii, / cu zãpadã spulberatã / ºi cu multe
bucurii.., / Joacã-joacã-joacã-joacã, / joacã
moº Martin în prag, / ºi bunelu-i dã mãsline, /
iar bunica  un colac / Sare-sare-sare-sare, /
sare capra mãrunþel, / iar în jurul Caprei sare,
/ ca un ied, un bãieþel. / Ura-ura-ura-ura /
ºi-ncã-o datã tot aºa: / au ajuns ºi urãtorii / la
fereastra, mea ºi-a ta.! (Dumitru Matcovschi,
Vin urãtorii).
Noapte bunã, mândrã lunã, / Stea din
ceruri, noapte bunã! / Noapte bunã,
ierbuºoarã, / Sub bolta de primãvara, / Noapte
bunã, grâuºor / Verde ºi tremurãtor, / Noapte
bunã, tulpiniþe  / Nalte, fragede fetiþe! /
Noapte bunã, floricea / Albã, la fereastra mea!
/ Noapte bunã, lozioarã / Ca o strunã de
vioarã! / Noapte bunã, peºtiºor, / Colo-n râu,
strãlucitor... / S-a fãcut searã târzie... / Noapte
bunã-mi spun ºi mie! (Anatol Ciocanu,
Noapte bunã!).
Din pãdure, / Spre imaº, / Curge lin / Un
pârâiaº, / Iar pe malurile lui, / Florile pãmântului
/ Tot beau apã / ªi se-alintã / ªi se uitã / În
oglindã. (ªtefan Tudor  Melnic, Pârâiaºul).
Pe o frunzã de alun / Cinci furnici
poveºti îºi spun, / Dar poveºtile sunt mici, /
Numai cât niºte furnici. (Aurel Ciocanu, Pe
o frunzã).
A venit direct din smârc / La directorul de
circ: /  Vreau sã fiu artist aici, / Sã-i distrez pe
gâgâlici. /  ªi ce poþi, mãrit cocor? /  Pot sã
stau într-un picior... (Efim Tarlapan, Cocorul).
 Bunã, Melcule! /  Sã fie! /  Încotro?
/  La librãrie! /  Ce sã cumperi? Nu mi-ai
zis... /  Cartea care... nu s-a scris. /  Vreau
sã ºtiu  n-ai sã te superi?  / Dacã nu-i, cum
ai s-o cumperi? /  Pânã-ajung la librãrie, /
Cineva... are s-o scrie... (Vasile Romanciuc,
Despre ce-am vorbit cu melcul).
Copãcel, copãcel, / zãrzãricã, zãrzãrel, /
stã fetiþa în picioare ca, un zãrzãrel în floare, /
stã, fetiþa, nu se-nclinã, / ca un pom pe rãdãcinã, ca o razã de luminã. (Iulian Filip,
Copãcel, copãcel).
Fata. tatei, alintata, / S-a urcat pe cap la tata.
/  Ce faci acolo, Marie? /  Eu la tata-s pãlãrie. /
 Of, Marie, hai, coboarã... /  Darã, cum?! Dacã
n-am scarã... (Nicolae Dabija, Fata tatei).
Dintr-o prunã, creºte-un prun, / Din alunã
 un alun, / Dintr-o ghindã  un stejar, / Din
arþar  tot un arþar. / Dintr-o nucã, nuc rãsare,
/ Drumul creºte din cãrare, / Din izvor  fântâna,
râul, / Iar din bob rãsare grâul. / Omul harnic
din ce creºte? / Din copilul ce munceºte.
(Constantin Dragomir, Omul harnic).
 De multe ori o vãd în vis / Pe Ileana
Cosânzeana. /  Dar de unde ºtii cã-i ea,? / 
ªtiu, cãci seamãnã cu mama. (Ion Butnaru,
Ileana Cosânzeana).
ªtii cã Cel de Sus împarte / De la leagãn
pân la moarte, / Câte-un înger pãzitor / Pentru
viaþa tuturor? / ªi cum stã mereu de pazã, /

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

Numai ochi ºi numai razã, / Numai stea
înrouratã, / El nu doarme niciodatã. / Doar sã-I
crezi, la greu ºi bine, / Cum ºi El se-ncrede-n
tine, / Gata sã te ocroteascã / Sub aripa-I
îngereascã. /  Îngeraº la cãpãtâi / Din
Crãciun pânã-n Florii, / Fii la fel de scump ºi
bun / Din Florii pânã-n Crãciun. (Ion
Hadârcã, Este-un înger pãzitor).
O broscuþã, oac-oac-oac, / Se plimba pe
lângã lac / ªi când m-a vãzut pe-aproape, / A
þâºnit de spaimã-n ape. / Nu ºtia, ºi-mi pare
rãu, / Ce fetiþã, bunã-s eu... (Leonida, Lari,
O broscuþã).
 Ce faci, ºoricele, singur, sub divan? /
 O aºtept pe mama, domnule Motan. / 
Maicã-ta de tine grijã nu prea are! /  Domnule,
mãmica-mi cautã mâncare. /  Tu-ai muºcat
din brânzã? Nu-ncerca sã minþi! /  Eu, stimate
domn, încã nu am dinþi. /  Nu þi-e fricã, oare,
c-am sã te mãnânc? /  Domnule Motan, eu
sunt foarte mic... /  Spune-i mamei tale: viaþa
þi-ai salvat / Numai din motivul cã eºti educat.
(Ianoº Turcanu, ªoricelul educat).
Cãþeluºul cel poznaº / Se pornise la oraº
/ Într-un car cu roþi de caº. / Dur-dur-dur pe
drum, pe ºleau, / Roþile cã se-nvârteau! / Vai,
(urmare de la pagina 32)

Un poet brazilian,
îndrãgostit de România
Mai ales Clopotele din Bucureºti: 
Doamne miruieºte,/ fie-þi milã de noi
Dumnezeule, în lumea asta/ abis fãrã fund, fãrã
rãsunet,/ loc de credinþã atât de mãruntã  orar
lumeascã / ºi de nesfârºite tentaþii, scapã cine
poate!/ Aratã-ne, Doamne, din Bucureºti,/
dangãtul clopotelor/ ºi toatã frumuseþea
ascunsã care umple/ inimile/ adulþilor ºi privirile
bãieþilor din paraclis!/ ªi ne curãþeºte nouã
sufletele obosite / zdrenþuite! / cu balsamul
bãtrânelor clopotniþe/ ºi ajutã-mã sã regãsesc
jucãria pierdutã/ în vremuri apuse demult care
nu mai revin.
Sigur cã suntem sensibili, ca români, la
gestul domnului Ático Vilas-Boas da Mota
de a-ºi exprima, ºi liric, ataºamentul faþã de
limba ºi literatura românã, de folclorul ºi
tradiþiile noastre, însã în demersul sãu
romanist mai semnificative sunt volumul
Momentos da história dos Romenos (1988)
ºi traducerea din limba românã a pieselor lui
I.L. Caragiale, O noapte furtunoasã (2004) ºi
O scrisoare pierdutã (2007), traduceri despre
care doamna Micaela Ghiþescu face
urmãtoarea apreciere: Deºi se spune adeseori
cã umorul, ironia, sarcasmul lui Caragiale sunt
intraductibile, Ático, acceptând provocarea,
a adoptat în limbajul personajelor nuanþe carioca, (specifice locuitorilor din Rio de
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dar foamea mi-l cuprinde! / ªi, cum nu avea
merinde, / Cãþeluºul Coadã-Creaþã / Mâncã...
roþile din faþã. / Þocol, bocol, muþi, hau, / Cã
dulci roþile erau! / ªi porni el mai departe, /
Cãtinel, pe douã roate. / Dur-dur-dur pe drum,
pe ºleau, / Roþile cã se-nvârteau! / Dar, spre
searã, oh, spre searã, / Iarãºi foamea mi-l
doboarã. / ªi la calea jumãtate / Mâncã... roþile
din spate, / Þocol, bocol, muþi, hau, / Cã dulci
roþile erau! / ªi se-ntoarse-acasã-n sat /
Amãrât ºi ruºinat, / Tupiluº, prin spini ºi bozii,
/ Cãlare... pe roata cozii! (Arcadie Suceveanu,
Cãþeluºul Coadã-Creaþã).
 Aricele, nu mai plânge, / Am sã-þi
cumpãr încã-o minge! /  La ce-mi trebuie,
mãi frate, / Dacã eu le sparg pe toate?! (Iurie
Colesnic, Necazul ariciului).
*
Florile ºi copiii ne duc în locul acelei
însingurãri curate, izvor de iubire ºi de energie
creatoare, de unde putem urca mai apoi toate
treptele bucuriei. Dincolo de splendoarea
conþinutã, plasatã în nenorocirea contextului
istoric, culegerea Bucurii pentru copii se
înconjoarã de un aer de tristeþe amarã, care acuzã.
Janeiro, foarte apropiate semantic ºi, uneori,
chiar fonetic de cel al mahalalei noastre), cu
un rezultat final uluitor.
Lipsesc din biografia autorului, tipãritã
pe clapa volumului de cãtre traducãtoarea lui,
o serie de date. Unele mi le-a spus domnul
Ático, în 1999, altele, recent, în 2011, când a
aflat, cu bucurie, cã volumul sãu de versuri
se aflã deja pe masa mea de lucru. Cine i-a
servit de imbold domnului Ático de a învãþa
limba românã, de a studia istoria ºi tradiþiile
românilor? Acest merit l-a avut un român, Ion
G. Dimitriu (1900-1978), doctor în filologie
romanicã la Universitatea din Hamburg (1947),
care a fost bibliotecar la Fundaçao Gerulio
Vargas ºi la Serviço de Intercâmbio e
Catalogaçao din Rio de Janeiro (1949-1962),
profesor agregat (1949-1962) la Facultatea de
Filologie de la Universidade do Brasil din Rio
de Janeiro (1951-1962) ºi profesor de filologie
romanicã la Facultatea de Filologie din cadrul
Institutului Catolic Santa Ursula din Rio de
Janeiro (1957-1958). În fine, domnul Ático
mi-a spus, în timpul ultimei noastre convorbiri
telefonice, cã s-a nãscut în 1928 ºi crede cã
va fi ºi el longeviv, mama sa trãind 89 de ani
ºi tatãl sãu 90 de ani, iar o mãtuºã a sa a trecut
de o sutã de ani. Îi suntem recunoscãtori
domnului Ático pentru opera sa de romanist,
pentru interesul arãtat limbii ºi literaturii
române (mi-a spus cu satisfacþie cã ºi-a
procurat cele ºapte volume ale Dicþionarului
general al literaturii române) ºi-i urãm
sã-ºi împlineascã toate aºteptãrile, ºtiinþifice
ºi de viaþã.
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LECTURI

Constantin Eretescu

PAGINI NOI DE ISTORIE
LITERARÃ ªI ETNOLOGIE
La bibliografia impresionantã de pânã
acum a scrierilor domnului Iordan Datcu
s-a adãugat recent o carte nouã: Pagini de
istorie literarã ºi etnologie, apãrutã în
editura Bibliotheca din Târgoviºte. Volumul
cuprinde contribuþiile statornice, timp de
trei ani, la Litere. Revistã lunarã de culturã
a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni, care apare în
capitala judeþului Dâmboviþa,
un numãr de 36 de articole.
Temele diverse pe care le
trateazã dovedesc încã o
datã mobilitatea spiritualã a
autorului ºi amplitudinea
domeniului pe care îl
acoperã. Între cãrturarii ale
cãror opere le comenteazã în
aceste cronici se aflã
scriitori, dar ºi muzicieni ºi
muzicologi, filozofi, lingviºti,
editori, folcloriºti ºi etnografi. Un asemenea
interes provine din convingerea cã o
culturã este rezultatul a nenumãrate
contribuþii, în care un loc important revine
creaþiilor locale, produse în toate colþurile
þãrii. Un fapt interesant ºi nou al ultimelor
douã decenii este, de altfel, apariþia
centrelor culturale în toate provinciile þãrii,
o miºcare de descentralizare care nu poate
avea decât consecinþe pozitive. Au fost
înfiinþate edituri ºi apar cãrþi în oraºe ca
Sighetu Marmaþiei, Braºov, Alexandria,
Turnu-Severin, Focºani, Târgoviºte, au
fost înfiinþate în toate capitalele de judeþ
galerii de artã, teatre, opere, sãli de
concerte. Odatã cu ele a crescut o
generaþie nouã de scriitori, artiºti ºi
cercetãtori. Ei sunt cei care adaugã culoare
ºi specificitate fenomenului cultural.
În acelaºi timp, lectura unei asemenea
cãrþi îþi rezervã surpriza de a afla ceva nou,
îþi deschide ferestre spre o realitate care
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þi-a fost pânã atunci strãinã ºi-þi oferã o
soluþie neaºteptatã la câte una din dilemele
care te-au încercat.
Nu am ºtiut, de pildã, cã Noica s-a
nãscut în Vitãneºti, în Teleorman. Un sat
pe care îl cunosc din anii tinereþii, când
am fost trimis cu o mulþime de colegi de
la filosofie la secerat,
treierat, transportat ºi
depozitat recolta de grâu la
silozul din Alexandria.
Lucram de dimineaþa pânã
se lãsa noaptea sub soarele
torid de iulie, fãrã apã, în
huruitul de motor ºi în norul
de pleavã pe care-l scuipa
treierãtoarea. La cantina
gospodãriei colective aveam
parte la sfârºitul zilei de o
mâncare grasã de porc ºi
apoi de un pat într-un
dormitor în care intram vreo treizeci, poate
cã patruzeci de oameni care nu mai erau
siguri cã trupul pe care-l poartã le aparþine.
Nu puteam bãnui atunci cã un filosof s-a
nãscut, cã se putea naºte într-un
asemenea loc. Drept e cã nici nu auzisem
de Noica. E posibil, de altfel, ca tocmai
pe atunci sã fi fost pus la pãstrare într-una
din temniþele patriei. ªi cine poate ºti dacã
nu strângeam grânele de pe pãmânturile
care aparþinuserã pânã de curând propriei
lui familii. Au trecut, iatã, atâþia ani. ªi
descopãr abia acum cã peisajul de câmpie
poate fi un îndemn la studiul conceptelor
filosofice. Atracþia pentru abstracþii poate
fi efect al acestui peisaj vast, lipsit de
repere. Probabil cã n-aº fi ajuns vreodatã
la aceastã concluzie dacã nu aº fi citit
articolul care i-a fost consacrat. Iordan
Datcu este ºi el din aceeaºi zonã. Mai sunt
ºi alþi oameni de carte care au vãzut lumina zilei pe câmpia nesfârºitã ºi au simþit
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acelaºi impuls de a privi ºi gândi grav
lumea din jur.
O lucrare ca cea pe care o discutãm
face, adeseori, incursiuni în biografia ºi
scrierile celor care fac obiectul cronicii,
merit pe cât de important pe atât de rar
întâlnit în zilele noastre. Mozes Gaster,
unul dintre primii teoreticieni ai
folclorului românesc, ºi-a sfârºit zilele
la Londra în 1939. Opera lãsatã în urmã
a fãcut obiectul interesului celor care l-au
urmat. Un an dupã moartea lui, Elisabeta
Mãnescu publica o primã monografie cu
titlul Dr. M. Gaster. Viaþa ºi opera sa,
iar Mircea Anghelescu îi reedita în 1983
Literatura popularã românã. Lucrarea
fusese respinsã de la premiere la
Academia Românã în urma referatului
negativ al episcopului Melchisedec, care
gãsise sã afirme, printre altele, cã
savantul nu cunoaºte limba românã. Au
urmat apoi volumele de recuperare
produse de Virgiliu Florea, încheiate,
dupã mai bine de douã decenii cu
monografia Dr. M. Gaster, omul ºi opera,
apãrutã în Editura Fundaþiei pentru Studii
Europene, Cluj-Napoca, 2008. Este
rezultatul unui studiu competent ºi de
duratã ºi al contactului direct cu
manuscrisele folcloristului, aflate acum
în colecþia bibliotecii de la University
College. Asemenea lui Noica, victimã a
unui regim politic, mai aproape de zilele
noastre, Gaster a fost victima unor
indivizi cu putere de decizie asupra vieþii
celor din jur. Dupã scurgerea timpului
te poþi întreba care putea fi motivaþia
realã care putea determina niºte
conaþionali sã expulzeze din þarã un
cetãþean al lor, om cu drepturi depline
cãpãtate prin naºtere. Mai mult, un om
care se dovedise de timpuriu interesat de
istoria ºi tradiþiile þãrii lui. Spre onoarea
sa, Gaster nu ºi-a schimbat convingerile
ºi spre sfârºitul vieþii putea sã spunã Am
lucrat ºi am muncit fãrã preget ºi am fost
cãlãuzit numai de un singur gând: cum
aº putea sã slujesc mai bine neamului.
Am cãutat sã fiu mândru ºi umil, am
rãsfoit nu numai letopiseþele Þãrii
Româneºti, dar, cu jind ºi dragoste ºi
chiar, câteodatã, cu lacrimi în ochi, am
rãsfoit letopiseþele poporului nostru, cu
pagini întregi scrise cu sânge ºi alte pagini
încã umede de lacrimile martirilor noºtri.
Au luptat ºi ei, cum am luptat ºi eu, nu
cu spada ºi vãrsare de sânge, ci cu duhul
ºi cu inima, cu dorul de adevãr ºi cu
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dragostea omeneascã. Câþi dintre cei
care l-au alungat din patria lui pot spune
acelaºi lucru?
Un bun exemplu de înþelegere a
situaþiei politice din lumea comunistã ni-l
oferã, Mihai Pop, unul din strãluciþii noºtri
folcloriºti din perioada care a precedat ºi
urmat schimbãrii de regim politic din
România. Harnic nu doar în lumea
culegãtorilor de literaturã oralã, ci ºi în
cea a comentatorilor politici, Mihai Pop a
intuit primejdiile care puteau veni din
partea celor care ar fi ºtiut cã a fost activ
în presa interbelicã. Faptul de a fi avut
vederi de stânga, de a fi fost antifascist
sau de a fi colaborat la reviste conduse
de un alt om de stânga, nu avea vreo
însemnãtate. Tãvãlugul nivelator de destine trecea peste toþi. În aceste condiþii,
fostul jurnalist a ales sã nu-ºi dezvãluie
contribuþiile publicistice. Drept este cã,
presimþind parcã evenimentele, îºi luase
precauþii: semnase articolele cu
pseudonimul Petre Buga. În acelaºi timp,
îºi dezvãluise identitatea lui Mihai Straje,
coleg de generaþie, iar acesta îl consemnase
în Dicþionarul de pseudonime, apãrut la
începutul deceniului ºapte. Au trecut
aproape patruzeci de ani de la publicarea
dicþionarului ºi aproape zece de la moartea
autorului acelor scrieri pânã când unul din
sociologii contemporani a descoperit cã
Petre Buga ºi Mihai Pop sunt una ºi aceeaºi
persoanã. Astfel a devenit posibilã apariþia
volumului Vreau ºi eu sã fiu revizuit.
Publicistica din anii 1937-1940, o
restituire care meritã salutatã. Ceea ce mi
se pare remarcabil, revelator ºi, de
asemeni, în spiritul felului lui de a fi este
faptul cã nimeni dintre cei care i-au fost
apropiaþi nu au avut idee cã profesorul
lor se ocupase în tinereþe cu gazetãria.
Descoperirea acestei faþete a surprins pe
mulþi, a contrariat pe unii, a bucurat câþiva.
Mihai Pop le-a mai arãtat un chip la care
nu se aºteptau.
Autorul cronicilor adunate recent în
volum este folclorist ca formaþie, iar lucrul
este vãdit în modul în care percepe detaliul
nou sau semnificativ. Referindu-se la
proaspãt apãrutul volum Cântecul poporan
din Muscel, care cuprinde culegerile de
texte de liricã popularã ale lui Al. I.
Amzulescu, unele fãcute cu mai bine de o
jumãtate de veac în urmã, el remarcã notele
care au însoþit înregistrãrile de material.
(continuare la pagina 40)
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SOLILOC

Geta Truicã

UN TOPOS AL TAINEI OMULUI,
SINGURÃTATEA MOROMEÞIANÃ
Motto: Când cauþi comori, nu sapi
în nori, ci în pãmânt (Lucian Blaga)

Solitudinea moromeþianã este o vocaþie
de familie. Ea se traduce printr-un sentiment de acutã durere în neparticipare, apatie,
chiar antipatie, alienare, înclinaþia spre
reverie, plãcerea contemplaþiei, ieºire din
contingent, spirit stelar, abulic, e un rãspuns
al vanitãþii rãnite, se naºte dintr-o tainã
accesibilã doar conºtiinþelor zbuciumate, rar
sau deloc racordate la efemer.
Niculae Moromete reprezintã condiþia
omului, încorsetat în propriile limite. El are
nevoie de eliberare ºi vede în aplicarea
comunismului zorii unei lumi noi. Aspiraþia
lui la fericire îmbrãþiºeazã practica unei
gnoze ale cãrei scãpãri le observã treptat,
pregãtindu-i calea de ieºire din strâmtele
dimensiuni ale utopiei. La un alt nivel,
personajul repetã iluzia ziaristului Demetru
Ladima, personajul lui Camil Petrescu, care
îºi trãieºte existenþa jucând un rol dublu,
iubind o femeie de moravuri uºoare,
închipuitã sub aureola virtuþii. El
împrumutã acestui ideal tot ceea ce are
nevoie pentru a-l împlini ºi îl iubeºte pentru
ceea ce i-a împrumutat. Tot astfel, Niculae
îºi construieºte mental un vis pe care îl
pune în centrul vieþii, devenit atât de
preþios, încât prin el concepe o posibilã
formã de ibãvire. Visul sãu devine, însã
himerã, iluzie, iar prãbuºirea este iminentã.
Marcat de brutalitatea existenþei
anterioare, Niculae crede în izbânda noului
partid, în ideologia cãruia aflã supapa de
ieºire dintr-o lume închisã, care nu-l
satisface. Avântul tineresc îl propulseazã
spre a încerca altceva, perspectivã care
îi dã aripi spre lumea cea nouã, încât
progresul, citadinul, organizarea, i se
deschid înainte ca o promisiune. Pe
fondul orientãrii sale apare efectul antitetic
al relaþiilor cu tatãl, care nu poate concepe
cã fericirea ar putea avea ºi altã esenþã
38

decât aceea a traiului cuminte, aºezat,
simplu, în jurul sãu, sub privirile-i atente.
ªtiinþa de carte nu mai poate face acordul
între Niculae ºi condiþia ruralului; în
admiraþia pentru tatãl sãu e încredinþat
însã de unicitatea ei. Þãranul e liber ºi
veghetor deasupra, pe când el, ca
intelectual, are grija marilor tensiuni; unul
simte instinctiv, celãlalt urmând calea
retoricii raþionale. Þãranul are în esenþã o
statornicie, în a cãrei neclintire se
oglindesc libertatea, pacea ºi mai ales
securitatea sa în ordinea firescului. Mediul
þãrãnesc autarhic e pentru Ilie Moromete
o condiþie a împlinirii. La Niculae
înseamnã stagnare, instinctual,
reducþionism. Eludând destinul repetitiv,
el se redescoperã într-un altul, cu perspective luminoase, în care proiectul
societãþii fãrã clase îl abandona fericit într-o
cuprindere desãvârºitã a lumii. ªi pentru
cã dintotdeauna n-a putut face faþã
elementaritãþii, brutalitãþii ei, tânãrul se
simte un ales în noua orânduire instituitã,
neezitând sã-ºi îndeplineascã menirea.
Blestemul sângelui îl urmãreºte pe
Niculae în evoluþia sa în Moromeþii I, II ºi
Marele singuratic. Zbuciumul de a-ºi depãºi
condiþia umilã, de pauper lucrãtor al
pãmântului, nu impresioneazã decât sufletul
mamei, adânc rãscolit de dragostea lui
pentru carte: Se uita la mine auzindu-mi
glasul decis, cu chipul luminat de revelaþia
ei veche, care fusese singurul meu sprijin
în numeroasa noastrã familie... În ziua
premierii sale descoperã ºi afecþiunea
stângace a tatãlui, care primeºte altfel pe
fiul sãu, cu uimire ºi teamã, într-o
confruntare nouã cu propria fiinþã. Violenþa
prietenilor pune între el ºi tinerii de aceeaºi
vârstã o delimitare categoricã, înlesnindu-i,
pe de altã parte, cãlãtoria interioarã.
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Momentul inoportun al primirii Bibliei, când
tânãrul nu ajunsese la înþelegerea tainicã a
lumii, îl contrariazã ºi, dezabuzat, trãieºte
efectul invers: al respingerii lui Dumnezeu,
tãmãduitor al singurãtãþii. Pas cu pas,
procesul iniþiatic aduce prin metamorfozare
un personaj nou, care participã intens ºi
neobosit la propria formare: parcurgând
zeci de kilometri pentru o carte, apoi în
slujba partidului, analizând situaþii ºi fapte
(Moromeþii II) sau claustrat într-o
încãpere, citind ºi observându-se. (Marele
singuratic). Retragerea în sine e urmarea
copleºirii de absurdul vieþii, de dureroasa
distanþã dintre aparenþa ºi esenþa ei, de vidul
non-afectiv.
Candid voltairian, Niculae Moromete
nu înþelege sã fie optimist. El alege
cultivarea grãdinii ca pe un gest exterior al
îngrãdirii interioare. Personajul se
descoperã erou, fiindcã ºi-a redirecþionat
crezul, deºi aparent era un învins: N-am
întemeiat o nouã religie, dar am descoperit
secretul ca ura sã nu aibã putere asupra
mea, ceea ce,... poate deveni, împreunã
cu încã ceva, o nouã religie.
Cel mai adânc, Niculae se reveleazã
printr-o iubire nouã, lângã o fiinþã
dilematicã. El întâmpinã dragostea cu
reticenþã, adept al unei absolute
independenþe. Aparþinându-ºi sieºi,
repudiazã orice formã de afectivitate. În
sfera legãturilor mundane, Niculae
Moromete se întoarce pe cãi ocolitoare în
spaþiul destinat suprapunerii elementelor
tãcerii. Ultima lui dragoste reprezintã
certitudinea naºterii omului pentru iubire
ºi a salvãrii lui în cazul atipic al izolãrii de
lume, prin ea. Neurmând acestei logici, în
umbra morþii, personajul rãmâne învãluit
în obiºnuita lui singurãtate.
Legãturile sufleteºti dintre el ºi pictoriþa
Simina îi aduc cea mai vie transfigurare.
Înzestrat cu darul povestirii ca ºi tatãl,
tânãrul Moromete trãieºte retrospectiv,
rememorând cu acuitate nu doar întâmplãrile
trecutului, dar, mai ales, oglindirea lor
secretã, ascunsã în ungherele sufletului ºi
pe care aceastã analepsã le disecã analitic,
ca într-un proces de laborator, stabilind
ordinea fireascã a evoluþiei interioare.
Întoarcerea la origine ºi demersul
autobiografic se întâlnesc ºi unesc
semnificaþiile profunde, în intenþia abolirii
timpului scurs, a revenirii în urmã ºi a
reînceperii vieþii. Aceastã reîntoarcere e
conceputã ca o posibilitate de a înnoi ºi
regenera existenþa celui care o întreprinde.
Personajul îºi trãieºte propriul mit, pãtruns
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de puterea sacrã, exaltantã a evenimentelor,
pe care le rememoreazã ºi le reactualizeazã
prin re-constituire. Simina simte nota lor
tragicã, intuind cã amintirile nu reînvie
decât atunci când viitorul ni se
îngusteazã. Fãrã sã ºtie, Niculae iese astfel
din matca propriei scufundãri, iar prin
repetare el transformã durata în eternitate.
Iubirea îl umanizeazã, îl redã vieþii. Dar
ea nu rãmâne doar la nivelul de sentiment,
ea stimuleazã filosofia fiinþei, aºa încât în
jurul dialogului ºi al ideilor ajunge la mari
tensiuni sau aparent se anuleazã. E o
dragoste pãtimaºã, aproape apostolicã, prin
care Simina urmãreºte izbãvirea celui iubit,
ieºirea lui din adãpostul protector, dar
limitat al cochiliei cãutate ºi reintegrarea
socialã în folosul umanitãþii ºi implicit al
lui însuºi:,, Ca sã redevii normal ºi viaþa
ta sã aibã un sens, ar trebui sã învingi
decepþia ºi sã revii asupra credinþei. Nu
credinþa a fost rea, ci faptul cã ai fost
silit din pricina unei înfrângeri s-o
pãrãseºti.
Încercãrile repetate ale tinerei de a trezi
în Niculae fiorul participãrii la evenimentele
construirii lumii noi, nãscute tot atât din
iubire ca ºi din raþionament, se izbesc de
neputinþele personajului de a rãscoli în el
tãcerile îndelungatei lui singurãtãþi.
Gândirea ei lucidã, strãbãtând viziuni
transparente, îi atribuie o judecatã
limpede:,,... singurãtatea care îi place în
adâncul sufletului îl face fãrã voia lui
intratabil. Nu ºtie cã dragostea e supusã
încercãrilor, care, e adevãrat, cã îi tulburã
din puritate, dar în schimb o întãreºte prin
adaosul de suferinþã pe care pãcatele
noastre, prostia, trãdarea, minciuna le
provoacã celuilalt...
Abstragerea din lume a tânãrului
Moromete aminteºte  fãrã sã se identifice
cu ea  de mizantropia ducelui des
Esseintes, sastisit pânã la dezechilibru ºi
greaþã; ca ºi Dorian Gray, personajul lui
Oscar Wilde, Simina nu vede în acest tip
de însingurare un refugiu, ci un loc otrãvit.
Apatia se instaleazã ca un fluid de venin,
stãpânindu-i sufletul ºi raþiunea. Orgolios,
Niculae nu acceptã nicio înãlþare ºi niciun
sprijin. Nicolae Moromete e un ins grav,
iar în singurãtate devine un spirit meditativ.
Mai mult, el înlãturã voit orice solicitare
amicalã. Starea lui, devenitã un viciu de
nevindecat, e transformatã prin iubire într-un
soi de libertate mai adâncã decât atunci
când era slujbaº singurãtãþii.
S-a spus cã personajul sãvârºeºte un
boicot al istoriei; în derularea istoriei, el
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strãbate timpul atât de neînsemnat, fiindcã
istoria îºi urmeazã repetãrile delirant, iar
omul nu este decât spectator al propriei
captivitãþi. Deºi se închipuie profet, aceastã
istorie se va sustrage viziunilor sale prin
abuzul rãului ºi al violenþei. Niculae va alege
participarea la mersul istoriei într-o primã
fazã a maturitãþii, dupã ce moartea Siminei
îl va reda acestui univers de lupte, cãderi
ºi izbânzi.
Este singurãtatea lui Niculae congenitalã
sau înseamnã pragul spre o nouã devenire?
În descendenþa tatãlui, el este singurul,
cel mai expresiv apropiat de marea agitatã
a frãmântãrilor omeneºti. Purtând aceastã
moºtenire adâncã, fiul are de susþinut
marile elanuri, depãºind firea obiºnuirii.
Cãci darul adâncirii în sine nu este pregãtit
decât pentru supravieþuitorii gândului ºi ai
pasiunii... Niculae reia izolarea lui Ilie
Moromete din vremea pãrãsirii fiilor mai
mari, în care îºi pusese nãdejdea de a-i
vedea trãind alãturi; închiderea în sine,
când nu mai rãspundea la salut cu multe
(urmare de la pagina 37)

Pagini noi de istorie
literarã ºi etnologie
Între multele întrebãri puse
informatorilor se aflau ºi acestea: vechimea
cântecului, dacã interpretului i-au plãcut
ºi melodia ºi textul, dacã aºa cum îl cântã
el îl mai cântã ºi alþii, vârsta la care l-a
cântat, locul unde se cântã (la drum, la
ºezãtori, la muncã, la cumetrie, la brad, la
nuntã, la sapã, cu vitele la câmp), dacã un
cântec face parte din repertoriul fetelor sau
al bãieþilor, dacã o melodie a fost auzitã la
radio, la o serbare, dacã interpretul a
adãugat de la el în textul cântecului, dacã
a aflat textul de la cineva, prilejul cu care
este cerut un cântec, dacã o melodie este
cântatã ºi la horã, dacã un cântec face parte
din repertoriul celor necãsãtoriþi sau al celor
cãsãtoriþi, dacã un cântec este preferat de
tineri sau de vârstnici. Interesul pentru
multitudinea de aspecte legate de viaþa
cântecului ºi de circulaþia lui în mediul
sãtesc este dovada profesionalismului
acestui folclorist plecat acum dintre noi.
În seria uimirilor pe care þi le pot
provoca unele cãrþi apãrute în vremea din
urmã se cuvine sã menþionez Cronologia
vieþii literare româneºti: Perioada
postbelicã, vol. I, 1944-1948, lucrare
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vorbe; plãcerea contemplaþiei minunilor
firii, putere a singurãtãþii de a distinge
tainele. Ilie Moromete, un esenþial singuratic
al operei prediste, trãieºte la vârsta
senectuþii sentimentul iubirii, învingând
solitudinea.
Singurãtatea lui Niculae este, evident,
ºi un proces iniþiatic, prin care trec în viaþã
cãutãtorii de esenþe. Morþii Siminei îi
urmeazã despãrþirea definitivã de tatãl.
Gândurile îl prind într-o rãtãcire
halucinantã, de monologuri adresate,
revãrsând în ºuvoaie notele tragice ale
acelui fel de dureri cu care ai sentimentul
cã nu te poþi deprinde. Preþul rodirii
personajului cere moartea iubitei ºi
pierderea tatãlui. Maturizarea sa este un rod
care presupune o creºtere prin jertfire. În
mod obiºnuit, nimic nu rãmâne durabil în
curgerea monotonã a timpului decât
printr-un sacrificiu suprem. Singurãtatea
a fost ºi ea, astfel, cu preþ de lacrimi ºi de
sânge un catharsis izbãvitor al pãsãrii
renãscute din pulberea de cenuºã.
coordonatã de acad. Eugen Simion. Dacã
nu ne surprinde astãzi adeziunea la realismul
socialist, la literatura sovieticã ºi la principiile
luptei de clasã a unora dintre scriitorii epocii,
adeziunea ºi critica literaturii naþionale de
cãtre alþii, între aceºtia Ion Caraion sau
Miron Radu Paraschivescu, de pildã,
continuã sã ni se parã, mai cu seamã privitã
prin prisma evoluþiilor viitoare, stranie.
Aceste prezentãri de cãrþi, altele
asemenea, sunt parte a volumului pe care îl
prezentãm cititorului interesat de
evenimentele culturale ale ultimilor ani.
Iordan Datcu este o prezenþã beneficã în
presa noastrã literarã ºi nu de azi de ieri, ci
de aproape o jumãtate de veac. Se poate
spune fãrã sã greºim cã prin mâinile lui a
trecut mai toatã literatura etnologicã apãrutã
în România ºi bunã parte din cea literarã ºi
de istorie ºi criticã literarã. În toate
comentariile ºi cronicile pe care le face a
cãutat adevãrul, s-a strãduit sã îndrepte
acolo unde s-a greºit cu condeiul sau cu
înþelegerea. Ca vechi ºi bun redactor, a simþit
dintotdeauna nevoia sã citeascã ºi sã publice
un text curat. Lipsa redactorului de carte, a
omului de meserie care rãspunde de calitatea
publicaþiei se simte acut în editurile ºi în
presa noastrã de astãzi. Nu-mi pot, decât
imagina, tristeþea aceluia care o viaþã întreagã
a stat cu ochii de veghe în faþa paginii ºi nu
a lãsat-o din mânã pânã când nu a fost sigur
cã aratã bine.
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CITITOR DE POEZIE

Corin Bianu

TEMPLIERII LUCRURILOR SIMPLE
Cartea de poezii cu titlul de mai sus
a fost lansatã de autoare la Biblioteca
Judeþeanã Dinicu Golescu din Piteºti,
în ziua de 8 decembrie 2011. Înainte de a
comenta piesele din cuprins, mã voi referi,
oarecum împotriva tradiþiei, la
evenimentul prezentãrii, pentru cã rar de
tot se petrec asemenea întâmplãri
memorabile, fastuoase ºi
emoþionante, dar aºa cum
ar merita sã fie întâmpinatã
orice apariþie editorialã de
versuri!
Sala de conferinþe de la
parterul instituþiei a fost
amenajatã ingenios ºi elevat:
pe peretele din faþã se
succedau imagini cu poeta
ºi alte personaje participante la întâlniri culturale,
filmul având acompaniament
muzical-instrumental de vals
ºi tangou, iar pe ambele laturi, douã
panouri albe, gãzduiau câte o reproducere la scarã mãritã, de pe coperþile a
trei cãrþi semnate de autoare (Poema
naltei domniºoare, Poeme din þara
scaunului cu trei picioare ºi cea mai
recentã), precum coperþile unei alte cãrþi;
pe jos, în spaþiul care însemna scena, au
fost presãrate frunze uscate de arþar,
stejar ºi alþi arbori de pãdure.
Poeta Cristina Onofre, despre care
nu se poate spune cã ar putea trece
neremarcatã vreodatã, a pulverizat ºi ea
cliºeele, ca pe vremuri Ana Blandiana, a
cãrei prezenþã era suficientã ea însãºi
într-o adunare, fãrã a mai fi fost nevoie
sã mai ºi deschidã gura. De data aceasta
a apãrut îmbrãcatã în negru, cu pantaloni
ºi vestã, voit bãrbãteºti, în timp ce
eleganþa ºi feminitatea i le dãdeau bluza
de mãtase neagrã, aproape transparentã,
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lãsând sã i se vadã mâinile de naltã
domniºoarã, precum ºi accesoriile tipic
feminine: un fluture galben sub umãrul
drept, mare cam cât o treime a pieptului,
un ºirag de mãrgele gãlbui ºi ele, ca ºi
cercelul din urechea stângã, însumând
ºapte-opt mãrgele ºi ajungându-i pe
umãr. Un adevãrat spectacol de sine
stãtãtor. Dacã mai amintesc
cã pe parcurs ºi-a pus ºi un
joben negru, o fac pentru a
întregi imaginea aceasta
rarã, cu adevãrat sãrbã
toreascã, în peisajul
lansãrilor de carte!
Amfitrioana a fost la
aceeaºi mãsurã înaltã a
evenimentului, poeta
Denisa Popescu, o prezentatoare inspiratã ºi spiritualã, cum nu sunt multe, dar
cum ºi-ar dori orice instituþie
de artã. În cuvinte puþine, a relatat cã
ideea centralã a cãrþii ar fi cã trãim într-o
lume disperatã ºi trebuie sã ne recucerim
armonia pierdutã, care pleacã de la
lucrurile mici, mãrunte, iar la a doua
lecturã ni se relevã stadiul actualei etape
de viaþã ºi creaþie a poetei, pe care a
invitat-o sã evolueze aproape de una
singurã. E momentul sã spun cã publicul
aduna la început, patruzeci-cincizeci de
persoane, dar au continuat sã vinã ºi sã
tot vinã spectatori, încât spre sfârºit am
numãrat peste optzeci de participanþi!
Într-un fel de avancronicã, am reþinut
scurte caracterizãri ale volumului recent
apãrut, între care poetul Aurel Sibiceanu
se exprima cã placheta de versuri
Templierii lucrurilor simple reprezintã o
pledoarie pentru lucrurile nevãzute din
lumea vãzutã, constituind mai mult decât
o parabolã liricã, o veritabilã epopee a
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lucrurilor simple. Printre cei de faþã,
i-am mai putut vedea pe venerabilul scriitor
Marin Ioniþã, ziaristul Mihai Golescu, poeta
Liliana Rus, Octavian Sachelarie º.a.
Poeta a început sã vorbeascã, uºor
aferatã, ca spre a-ºi masca emoþiile ºi a
invocat chiar spiritul lui Charlot, iar când
a început sã-ºi recite poeziile, cu har ºi
înzestrãri de actriþã, tracul i-a dispãrut cu
totul ºi s-a simþit ea însãºi, între prieteni
apropiaþi, printre care se ºi plimba din când
în când. Am participat la un spectacol
minunat de poezie bunã, difuzatã cu
pasiune ºi sinceritate!
Pânã sã am cartea în mâini, am aflat
din recitalul autoarei, cã geamgiul umblã
cu geamuri de rouã ce au parfum de
levãnþicã ºi rozmarin, cuptorul brutarului
închide în el o lebãdã a luminii, trecând
peste coca frãmântatã, ca peste ape
nespus de line, la croitoreasa (de pe
vremuri), luna îngheþa ºi sunetul
clopoþelului de la uºã, sobarul fãurea
cuiburi de foc, sobe cu pasãrea jarului
în ele, tocilarul învârtea o roatã, ascuþea
cu ea aerul subþire din gura sãbiilor,
subþirimea bãiatului de prãvãlie pãrea cã
s-ar asemãna cu luna/ trecând ca o
secerã tremurândã/ prin dreptul
ferestrelor pânã ºi temnicerul era salutat
de cãtre deþinuþi, cu mireasma unui
subînþeles!
Aºadar universul poetic al acestui
stadiu de creaþie al poetei cuprinde
obiceiuri ºi meserii simple, vechi, cu
uneltele lor specifice: foarfecele, rigla,
masa de croitorie/ degetarul,/ paietele,
perlele, brocarturile, ulei adormit în
butoaie leneºe, podea datã cu gaz,
sacagiul se oprea/ în locul unde sãlciile
îºi plimbau argintul ºi frunzele/ pe pereþii
calzi ai unei case, la plugarul de pe
vremuri, felii lucioase ºi netede/ ieºeu în
lumina dimineþii/ în urma plugului,
lãptarul/ adãpostea în oalele lui/ bãtãile
unor inimi albe, preotul, când poarta
bisericii/ se închidea în urma lui,/ un fior
de înger îl cãlãuzea Întâlnim ºi poezia
cu hoþi de buzunare, cãlãi, prostituate, ceea
ce poate înºela o evaluare grãbitã, în sensul
cã poeta n-ar fi avut un criteriu de selecþie,
o exigenþã în a promova frumosul ºi
onestul, dar astfel ea dã notã cã iubeºte
întreaga lume, cu lumini ºi umbre, aºa cum
existã ea de-a lungul timpurilor.
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Cartea de faþã, ca ºi cea de Poeme
din þara scaunului cu trei picioare
contureazã un univers preponderent
rustic, ancestral românesc. Trebuie sã
ai mare curaj, un curaj pe care îl pot
avea doar cei cu har autentic, ca sã
recurgi la evocarea lumii româneºti
arhaice drept soluþie salvatoare de
actualitate, în timp ce scriitorii
contemporani cautã, seduºi, lustrul
(cum zicea Eminescu) uneori amãgitor
al înnoirilor specifice mileniului al treilea,
ignorând însã cã noul se aºazã cel mai
durabil pe temeliile ancestrale, pe fondul
arhetip al acestui popor român ce-ºi tot
cautã fagaºul fericirii sau mãcar al liniºtii
ºi bunãstãrii. Ni se relevã în acest mod
atractiv, nobleþea ºi misterul lucrurilor
simple dintr-o lume aflatã dincolo de
clocotul celei contemporane, dar care
se susþin ºi se augmenteazã reciproc
într-o enclavã parcã nepieritoare, mãcar
în cãrþi!
Titlul exprimã cel mai potrivit
substanþa liricã adunatã între coperþile
plachetei, ca ºi faptul cã poeta Cristina
Onofre a ajuns sã aibã proprietate deplinã
asupra cuvântului poetic: templierii
lucrurilor simple  templierii au fost
cãlugãri, au avut deci, o nobleþe
instrinsecã, dar în ceea ce fãceau numai
ei, exista ºi mister  astfel încât nobleþea
ºi misterul cavalerilor templieri au fost
transferate poetic în lumea vetustã recreatã artistic, aducând cu ea ºi parfumul
vremurilor de demult În ce priveºte
titlurile, existã în opera poeticã a autoarei
ºi altele, la fel de inspirate (Poeme din
þara º.a.)
Aºa fiind, se ridicã problema în ce
constã totuºi, modernitatea volumului,
actualitatea demersului poetic?
Modernismul este imprimat de spiritul
înaintat ºi exigent al autoarei, de tãietura
impecabilã a versului, de plasticitatea
imaginilor poetice, de elevaþia ºi bunul
gust care o ghideazã fãrã greº de-a lungul
acestui itinerar îndrãzneþ, ales oarecum
împotriva curentului.
Cum poeziile sunt în majoritate, la
persoana a treia, cartea întreagã se
alcãtuieºte pânã la urmã, într-un monolog liric cu multiple faþete, poeta îºi spune
într-un mod suav, dar ferm, poema ei
inspiratã!
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NOTE DE LECTURÃ

Diana Chiþescu

AL. CIORÃNESCU  ªOPÂRLELE
Povestirea ªopârlele face parte din
volumul Paiaþã tristã*.
ªopârlele prezintã o întâmplare
banalã, povestea tristã ºi neºtiutã a unui
copil ºi gândul cu care cocheteazã un
adult, scriitor, de a-l lua ºi proteja.
Desigur, învinge raþiunea, adultul îi oferã,
în final, copilului ceva mãrunþiº ºi câteva
mângâieri pe frunte.
Tablou cenuºiu, maidan cu bãlãrii, loc
al acþiunii, ce românesc!, deºi pe bãiat îl
cheamã Philippe. Dialogul este crispat
între cei doi pentru cã replicile copilului
cad seci ºi de o sinceritate debusolantã.
Scriitorul: Maicã-tii n-are sã-i placã
sã te vadã în halul ãsta.
Copilul: Mama a murit.
 O iubeai mult pe mama ta?
 Nu, rãspunse copilul. Mã bãtea.
Adultul nu gãseºte calea de
comunicare în simplitatea copilului, e
pierdut el, eruditul, în faþa unor ochi
albaºtri ºi preocupaþi de smulgerea cozilor
de ºopârlã. Aflã apoi cã Philippe va
ajunge la orfelinat, informaþie primitã de
la bona familiei medicului Pintard.
Copilul lasã o ºopârlã fãrã coadã,
preocupare primordialã pentru el în ziua
îngropãrii mamei pe care n-o iubea,
transformã ºopârla într-un broscoi
dizgraþios, face la fel ºi cu adultul, îl
despoaie fulgerãtor de toate foile tarelor
sociale. De politeþuri inutile. De falsuri în
cutii cu funde. Pentru o clipã adultul
gândeºte corect, dezgolit de egoism ºi
suficienþe de sine: Timp de o clipã am
vãzut în el un prieten ºi un companion
posibil... nu mi-ar mai pãrea atât de
goaIã aceastã casã... dacã ar intra
acolo Philippe. Dar redevine lucid
* Alexandru Ciorãnescu, Paiaþa tristã. Traducere ºi
prefaþã de Simona Cioculescu, Editura Muzeul
Literaturii Române, Bucureºti, 2002.
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pânã la cinism, egoist pânã la
descompunere sufleteascã: Pretenþia
era absurdã. Nu ºtiam absolut nimic
despre bãiatul acesta ºi de altfel, în
felul sãu de a se insinua era ceva
dezagreabil.
Îmi iubesc singurãtatea ºi o
folosesc aºa cum înþeleg  spune tot el,
scriitorul, narator, regulã de viaþã pentru
majoritatea vieþuitorilor. Cãci a vieþui e
diferit de a trãi. Laºitate pentru confort.
Creaþie scriitoriceascã valoroasã poate,
contra timp ºi sentimente alocate unui
copil necunoscut, proaspãt orfan.
Grotesc ºi înspãimântãtor este
momentul vieþuirii încã a cozii de ºopârlã,
destul timp, dupã despãrþirea de trupulmamã. Contorsionatã, miratã, îndureratã,
poate, coada supravieþuieºte destul pentru
a-ºi transpira privitorii: Bãiatul la urmã
zvârli cu botul pantofului sãu plin de
praf coada moartã. Peste puþin adultul
zvârli cu pantoful sãu curat, ºi din piele,
probabil, copilul. Va vieþui ºi Philippe
undeva, ca o coadã de ºopârlã. Balast
social. Un caz.
Eruditul se va întoarce la masa sa de
lucru, în confortul sãu netulburat, la liniºtea
lui interioarã ºi autosuficientã. Este cu
mintea în nori ºi cu fapta asemenea ºopârlei.
Dupã mirajul mental al faptei bune,
urmeazã avalanºa de motive, barierã
pentru a împiedica punerea în practicã a
acesteia. Omul vede hiperbolizat toate
neajunsurile, începând cu praful lãsat de
capul copilului sprijinit o clipã pe pieptul
sãu: Nu fãrã a-mi lãsa un pic de praf
pe vesta interioarã care este bleumarin
ºi prinde toate murdãriile, desigur, nu
ºi pe cele interioare.
Vesta era de culoarea speranþei,
albastru  speranþa copilului , era curatã
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vesta  culoarea egoismului adultului. Nu
puteau fi compatibile.
Cutia de tablã a copilului, fostã de
conservã; fãrã etichetã, nici copilul nu mai
avea etichetã, urma sã fie dus la un
orfelinat. Cutia este ademenitoare pentru
ºopârle, devine capcanã pentru acestea,
apoi devine sediul mãrunþiºului primit de
la scriitor. Adultul îi oferã câþiva bãnuþi
în loc de afecþiune, pentru cã ºtie el, banii
sunt buni la toate. El trebuia sã ºtie scara
valorilor, era adult, era scriitor, dar nu
întotdeauna mintea rezoneazã cu
bunãtatea.
Philippe se îndepãrteazã în final
zornãind enervant cutia în care pusese
mãrunþiºul primit. Domnul e deranjat de
gest. Teribil: Philippe a avut o reacþie
care mi-a displãcut, fãrã sã ºtiu de ce.
De fapt ºtie de ce. Era acolo, în clopotul
cu sunet spart al cutiei reproºul nerostit
al copilului, era reproºul cãtre el însuºi al
adultului, era moartea în faºã a speranþei
ºi a gândului bun.
Foarte atent la detalii, Al. Ciorãnesu
reuºeºte sã creioneze secvenþele narative
ºi personajele într-o luminã de un realism
surprinzãtor. Aproape fiecare amãnunt
semnificã ceva. Nimic nu este lãsat
nerostit. Forþa cuvintelor constã într-o
polivalenþã deschisã a acestora: Ar fi
trebuit sã ies atunci când aº fi avut
chef sã mã închid în casã ºi sã stau în
casã atunci când aº fi avut chef sã ies,
comoditatea comunã nu putea fi
deranjatã.
Personajul central resimte gustul
amar spre final, acelaºi gust pe care îl
simþise la priveliºtea morþii spasmodice a
cozii de ºopârlã: La urmã am vrut sã mã
scutur ºi sã pierd acel gust fad pe care-l
simþeam în fundul gurii. Gustul amar
rãmâne ºi cititorului, îndurerat de
atitudinea acestui personaj, care nu poate
sã ia un copil ca sã-l scape de orfelinat ~
ce monstru, ce lipsit de bunãtate, ce n-ar
fi fãcut cititorul în locul lui ~ dupã care
observã acelaºi cititor nemulþumit cã ºi
el are un serviciu, are probleme cu propriii
copii, nu mai are vârsta ºi nici rãbdarea
necesarã sã se ocupe de un altul. ªi atunci
intervine declicul: Ca ºi cum ai putea
îngãdui cui-necui sã-þi nãpãdeascã
interiorul ºi intimitatea, ca ºi cum aº
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putea admite în chip serios sã nu mai
fiu singurul stãpân la mine. Ca ºi
cum... a vorbit lectorul sau personajul?
Desigur, existã cititori care ar face gestul
firesc, dar aceia nu savureazã astfel de
povestiri.
Aparent de partea scriitorului sãu,
personaj, naraþiune la persoana întâi, totul
prezentat exclusiv din punctul de vedere
al adultului, Ciorãnescu pare a fi scris
aceastã povestire ca o autoacuzare deºi
nimic palpabil în acest sens nu poate fi
detectat. ªi totuºi e ceva dincolo de
cuvinte, de gesturi, de atitudini, care duce
cu gândul la verdictul: vinovat.
Alexandru Ciorãnescu este sarcastic în povestirile sale ºi în aceasta cu atât
mai mult. Este incomod ºi distant cu sine
însuºi, creeazã personajele cu luciditate
ºi precizie, fãrã milã ºi ascunziºuri. Le
dã pe faþã întregul ºi adevãratul fel de a
fi. Fãrã a face caracterizãri directe, dar
introspecþia psihologicã este meºteºugitã,
antiteza ingenios construitã între
argumentele pro copil din mintea
personajului ºi argumentele contra: Pe
când mã tot gândeam astfel, am simþit
cã mi-era tare drag acest Philippe,
care nu iubea pe nimeni. Philippe s-ar
putea îmbolnãvi chiar în momentul
când aº gãsi cea mai bunã frazã. Sau:
Trebuie sã mãrturisesc cã m-am lãsat,
stãpânit, câteva clipe de un soi de
vertij, în care valsau visele. Din
fericire, starea nu durã ºi mi-am
revenit numaidecât.
Dupã lectura unei astfel de povestiri
nu se doarme liniºtit. Rãmân întrebãri,
puncte de suspensie, o mânã care
aºteaptã, cere, ºi alta care vrea sã dea ºi
se închide înainte de-a o atinge pe prima.
ªi ce e nou sub soare? De ce ne-ar mira
întâmplarea? În lumea gri de azi se
împletesc binele ºi rãul în aºa fel încât nu
se mai pot distinge. Bona afirma despre
Philippe: Chiar nu ºtiu ce-are sã se
întâmple cu bãiatul ãsta... Domnul
Pintard mi-a fãgãduit cã are sã-l facã
sã intre într-un orfelinat.
Povestirea a fost scrisã acum aproape
patru decenii. Nu cunosc nici o persoanã
care ar face altfel decât personajul.
Al. Ciorãnescu ne pune în faþã o
oglindã. Nu ne place ceea ce vedem.
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OPINII

Mihai Prepeliþã

PROFUL DE ROMÂNÃ
REªAPAT ÎN SCRIITOR
Apocaliptic, de felul sãu, Eus. Platcu
urzeºte o prozã ciudatã, ca sã nu spun
provocatoare... Ciudatã, cel puþin, în
comparaþie cu babiloniada de cãrþi tipãrite
în România dupã 1989 voit provocator,
pentru cã toate volumele sale (5? 6?), tipãrite
începând cu 2005, inclusiv cel de versuri,
sunt erotice. Chiar dacã autorul lor le
defineºte, deschis, dezinvolt cu calificativul
pornografice. Adevãrat, recunosc de la bun
început, cã pe mine mã deranjeazã cumplit
vorbele, expresiile, pe care nu le întâlnim în
DEX, dar asta nu înseamnã cã un atare gen
de prozã nu are dreptul la viaþã. Nu sunt eu
judele suprem! Poate, asemenea fel de a
scrie îi este pe plac lui Nicolae Manolescu,
deºi nici Domnia Sa nu este împuternicit sã
ne condamne, pentru cã scriem, unii dintre
noi chiar destul de bine, iar zicerea
Dumnealui: Dacã nu te-am bãgat în
«Istoria» mea, înseamnã cã nu exiºti! este
de râsul curcilor, ca sã nu folosesc o
expresie mai tare O zicere veche (Eu
te-am nãscut, eu te omor!) se referã,
întrucâtva, ºi la distinsul nostru critic literar
Nicolae Manolescu: pe care noi l-am votat
la cele douã Conferinþe naþionale sã ne fie
preºedinte al Uniunii Scriitorilor din
România. Asta e doar procedurã Iar
referitor la critica literarã, sunt nevoit sã
repet: dacã n-ar exista autorii (scârþâitorii
de condei, chiar dacã unii se aventureazã
sã scrie direct la computer...), criticii ºi
critichesele ar muri de foame ºi de sete.
Eus. Platcu (de când l-am cunoscut,
mereu îmi sunã în urechi Io, ªtefan
Voievod ) este înzestrat cu un talent nativ
de povestitor irezistibil. ªi nu e un povestitor
din stirpea lui Ion Creangã, ci unul
pantagruelnic (se poate ºi fãrã de al doilea
n), dacã mi se permite (dar de la cine sã
cer voie?)  el haleºte cu pofta lui de diavol
neîmblânzit toate cuvintele limbii române,
nãscute (molfãite) de cãtre purtãtorii de duh
pe aceste plaiuri, le scuipã (stucheºte,
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precum se spune la noi, în Bucovina, fiindcã
ºi E.P. este un bucovinean sadea, prin
naºtere, sânge ºi trãire ºi chiar moare de
Dor de Bucovina ), adicã, ni le scuipã
în faþã, pe obraz (dacã-l mai avem ), ca
sã fim neapãrat nevoiþi sã ne ºtergem, sã-l
citim, sã-i devorãm cãrþile Excelent
cunoscãtor ºi practicant al argoului,
fumegã, rãbufneºte, inundã (nenoroceºte?)
paginile sale cu personagii ºi situaþii extrem
de pitoreºti, încât, pe parcursul lecturii
încetezi sã-l mai înjuri (chiar dacã eºti un
bun creºtin ) ºi, pe neprins de veste, îl
accepþi, chiar îl îndrãgeºti. L-o fi scãpat jos
preotul din Sfânta Cristelniþã E talentat,
dracul sã-l ia! Astfel mi s-a spus ºi mie, la
Chiºinãu, prin deceniul ºapte al secolului
trecut, pe când umblam cu manuscrisul
primului meu roman Îmblânzirea
Curcubeului (900 pag.), dupã care am fost
expulzat din Basarabia vândutã, sovietizatã,
comunizatã, pulverizatã, cel puþin, din punct
de vedere spiritual, în hãul slav
Eus. Platcu nu poate fi nici mãcar exclus
din literatura românã contemporanã, nici
mãcar învinuit de pornografie. Fiindcã nu
aceastã tinichea zdrãngãnitoare îl
caracterizeazã (chiar dacã e spurcat la vorbã),
ci stilul, recunosc, are pezevenghiul stil.
Adicã, este scriitor: are ce spune, se pricepe
cum s-o spunã (scrie) ºi chiar ºtie cine o
sã-l citeascã: nu mulþi, nu din cei de duzinã.
Remarcabil, cel puþin pentru mine, e
cã evocã momente sensibile din ºi despre
Cerna (înþelegem Cernãuþi, nu-mi dau
seama din ce motive misterioase ascunde
autorul frumoasa denumire a urbei juniei
noastre ), de asemenea Bogdãneºtiul
(oraºul de pe graniþã, Siret ), fostã
capitalã a Moldovei (poate chiar prima!)
ajuns sã fie punct de graniþã (graniþa
blestematã dintre români ºi români!)  atâta
(pânã la ) au tot mâncat (halit ) strãinii
din trupul Þãrii!
(continuare la pagina 49)
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DIN AGORA

Mihai Miron

DE CE NU PUTEM GÂNDI LA FEL

(Scrisoare cãtre un prieten de acolo)

Un foarte bun prieten, coleg de serviciu
mulþi ani, apoi dispãrut fãrã sã ne anunþe pe
niciunul dintre cei apropiaþi lui (credeam noi!)
în dulcele Occident, unde a fãcut la început 
deºi doctor în ºtiinþe  multe servicii subalterne
ºi abia într-un târziu a rãzbit, în fine, un bun
prieten, acum pensionar ºi el, un român care
refuzã sã-ºi mai vadã de mulþi ani þara, deºi-i
susþine cu tãrie pe toþi ºefii contemporani de
la 90 încoace, mã acuzã cã nu sunt mulþumit
cu ce se întâmplã în România.
ªi nu sunt! M-am simþit dator sã-i
rãspund, în scris, pe e-mail dar ºi la telefon. ªi
iatã ce i-am spus :
 N-ai înþeles, este vorba de noi, de cei
care stãm acum aici, cu ãºtia sau alþii la putere!
ªi sã ºtii, ca ºi voi, acolo, pe lire sau dolari,
noi am muncit ºi sub Ceauºescu ºi mai apoi.
Pe lei-tramway!
Am tot aºteptat ceva sã se întâmple  ºi
vedem aici ºi acum cã nu e bine ªi credem cã
nici nu va fi curând. Nu se întâmplã!
În ceea ce-i priveºte pe cei plecaþi la
muncã, la cãpºuni sau la IT, trimit bani pentru
ei ºi ai lor, nu pentru mine. ªi aºa e normal. Iar
cei plecaþi mai de mult, ca tine, nu ºtiu  poate
unii aþi avut curaj, poate unii au fost
aventurieri, poate alþii au fost laºi sau poate
unii au avut motive s-o ia din loc. Nu-i
condamn ºi nu-i admir. Treaba lor! Îþi spun
clar, fiecare cu ºansa ºi soarta sa.
Dar mie, la mine acasã, cu cei pe care la
putere i-am þinut ºi-i þin din ce muncesc, din
ce taxe plãtesc eu, nu-mi poate spune nimeni
cum sã mã port. Nici chiar tu. Cei din altã
parte se poartã cum vor cu cei la care plãtesc
taxe. ªi voteazã cum vor...
Iar despre salam cu soia, pot sã-þi spun
cã abia acum se mãnâncã din greu ºi aici, iar
în occident am mâncat încã de acum 40 de
ani, când rareori prindeam o delegaþie cu 12
dolari pe zi diurnã.
Nu sunt impresionat de cultura altora, am
avut aici, ºi sub comunism, o culturã serioasã,
o ºcoalã serioasã, un popor serios. De asta, voi
cei care aþi vrut sã învãþaþi, aþi fãcut carierã acolo
unde aþi ajuns. Pentru cã ºtiaþi carte! Am ascultat
ºi am comentat situaþia la diferite întâlniri cu
colegii ziariºti din afarã. Cei mai mulþi dintre
studenþii mei ºtiu mai mult despre Shakespeare,
Apolinaire, Goethe, Mozart sau Hemingway
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decât mulþi conaþionali ai acestor ziariºti. Am
þinut conferinþe acolo ºi am putut afla nivelul
general de cunoºtiinþe al studenþilor dar ºi al
profesorilor. Mi-e fricã sã nu ajungem ca ei.
Aºa, fãrã nicio universitate în primele 500,
studenþii noºtri ºtiu mai mult. Unii, cei care vor
sã ºtie! Aºa le iau posturile în IT ºi în
electronicã, ºi în chimie, ºi, mai nou, în medicinã.
Eu cred cã asta este cea mai bunã dovadã
a valorii etnice româneºti, nu cei câþiva hoþi
sau puºlamale sau poate chiar criminali
purtãtori de paºaport românesc.
Într-o Europã care se declarã unitã, dar
nu este, care se declarã egalã pentru toþi
oamenii, dar nu este, voi iubiþii mei compatrioþi
de acolo sunteþi mult mai mult europeni decât
români, mult mai mult neegali decât asemeni
nouã, mult mai uniþi între voi (oare?) dar nu
cu noi. ªi mai bolnavi de securitã, bãnuindu-vã
mereu unii pe alþii.
Asta însã nu înseamnã mare lucru pentru
cei de acasã : vã cunoaºtem, vã înþelegem
dorinþa de epatare ºi ne aºteptãm sã vã faceþi,
poate, câte o vilã de 12 camere aici ca sã invitaþi
prietenii voºtri europeni la mici, vin ºi sarmale,
poate chiar la o vânãtoare de mistreþi
ªi apoi sã plângeþi pe umãrul prostului
de þãran care v-a gonit animalele în bãtaia
puºtii. La fel de bine, dar desigur mai scump,
aþi putea face asta în Africa.
Dar noi, proºtii, gonacii, rãmaºii acasã,
criptocomuniºtii care ne-am vãzut dosarele de
urmãriþi ºi care stãm cu certificatele de
necolaborare la vedere  de parcã ar mai interesa
cumva pe cineva, dupã ce multora dintre cei
aºa-ziºi exilaþi politici nu le-a ieºit curat
cearceaful  noi ãºtia, cu damful nostru de
Cotnari ºi Sadoveanu, de leuºtean în borº, de
periºoare ºi biserici maramureºene, vã aºteptãm
sã veniþi acasã, la mormintele bunilor voºtri,
acolo unde ºi voi vã veþi putea afla într-un târziu
singura odihnã adevãratã. ªi veºnicia, precum
þara ºi locul. Vã aºteptãm cu pâine, sare ºi vin.
Uneori cu colivã, când e prea târziu
Veniþi, dar sfaturile lãsaþi-le celor care au
nevoie de ele, acolo, undeva, unde cineva
v-a învãþat ºi cerut sã ni le daþi.
Noi, cu ale noastre ªi cu voi, din când în
când ca oaspeþi dragi ºi onorati. Unii, pe merit.
Fratele vostru de acasã,
Mihai
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MARI POEÞI AI IUBIRII
Aºezaþi în limba românã de

Radu Cârneci

KAHLIL GIBRAN (2)
Despre iubire

Când iubirea vã face semn, urmaþi-i
îndemnul,
Chiar dacã drumurile-i sunt grele ºi
prãpãstioase,
ªi când aripile-i vã cuprind,
supuneþi-vã ei,
Chiar dacã sabia ascunsã-n penaju-i
v-ar putea rãni,
Iar când vorbeºte daþi-i crezare,
Chiar dacã vocea-i ar putea sã vã
sfarme visurile, asemenea
vântului din miazãnoapte care
vã pustieºte grãdinile.
Fiindcã, precum iubirea vã
încununã, ea trebuie sã vã ºi
crucifice.
Precum vã face sã
creºteþi ea trebuie sã vã ºi
reteze uscãciunile.
Precum ea se ridicã pânã
la înãlþimea voastrã,
alintându-vã ramurile cele
mai fragile care freamãtã în
lumina soarelui,
Tot la fel va rãzbate pânã în adâncul
rãdãcinilor voastre, zdruncinând
încleºtarea lor cu pãmântul.
Asemeni snopilor de grâu, ea vã secerã.
Vã treierã pentru a vã descoji.
Vã vânturã spre a vã curãþa de pleavã.
Vã macinã pânã la înãlbirea fãinii.
Vã frãmântã pânã ajungeþi foarte
supuºi,
Ca apoi sã vã hãrãzeascã focului sãu,
ºi sã puteþi deveni pâinea sfântã la ospãþul
divin.
Toate acestea vi le va da iubirea,
pentru ca, astfel, sã vã puteþi cunoaºte
tainele inimii, ºi astfel sã deveniþi o parte
din inima Vieþii.
Dar dacã, stãpâniþi de teamã, veþi
cãuta doar tihna ºi plãcerea dragostei,
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Atunci e mai bine sã vã acoperiþi
goliciunea ºi sã ieºiþi din treieriºul
iubirii,
Spre a vã întoarce în lumea fãrã de
anotimpuri, unde veþi râde dar nu cu
întreaga voastrã bucurie ºi unde veþi
plânge dar nu în toate lacrimile voastre.
Iubirea nu se dãruie decât pe sine ºi
nu ia decât de la sine.
Iubirea nu stãpâneºte ºi nu vrea sã
fie stãpânitã;
Fiindcã iubirii îi e de-ajuns iubirea.
Când iubiþi, nu trebuie
sã spuneþi «Creatorul e în
inima mea», ci mai
degrabã «eu sunt în inima
Creatorului»,
ªi sã nu credeþi cã
puteþi croi singuri drumul
iubirii, fiindcã iubirea, dacã
o meritaþi, vã va arãta
drumul ea însãºi.
Iubirea nu are nici o
altã dorinþã decât aceea
de a se împlini.
Dar dacã iubeºti ºi trebuie sã ai
dorinþe, fie ca ele acestea sã fie:
Sã te topeºti ºi sã devii izvor ce susurul
în noapte-ºi cântã;
Sã cunoºti durerea prea marii duioºii;
Sã fii rãnit de înþelegerea iubirii;
Sã sângerezi de bunãvoie ºi
bucurându-te;
Sã te trezeºti în zori cu inima
întraripatã ºi sã înalþi mulþumire pentru
încã o zi de iubire;
Sã te odihneºti la ceasul amiezii ºi sã
cugeþi la extazul iubirii;
Sã te întorci împãcat acasã la ora
amurgului,
ªi, apoi, sã dormi înãlþând în inimã o
rugã pentru cel iubit, iar pe buze un
cântec de laudã.
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ATUNCI Almitra vorbi din nou: Dar
despre Cãsãtorie, Stãpâne?
ªi, drept rãspuns, El zise:
V-aþi nãscut împreunã ºi împreunã
veþi rãmâne pentru totdeauna.
Veþi rãmâne împreunã pânã ce albele
aripi ale morþii vã vor împrãºtia zilele.
Da, veþi fi împreunã pânã ºi în tãcuta
memorie a lui Dumnezeu.
Dar e bine sã existe spaþii în acest
împreunã al vostru.
Pentru ca vânturile cerurilor sã poatã
dansa printre voi.
Iubiþi-vã unul pe altul, dar nu vã faceþi
din iubire opreliºte:
Fie, mai degrabã, o mare vãlurind între
þãrmurile sufletelor voastre.
Umpleþi-vã, unul altuia, cupa, dar nu
beþi dintr-o singurã cupã.
Împãrþiþi-vã pâinea, dar nu mâncaþi din
aceeaºi bucatã.
Cântaþi ºi dansaþi ºi veseliþi-vã laolaltã,
dar faceþi ca fiecare sã rãmânã singur,
Întocmai cum strunele lãutei sunt singure,
în timp ce vibreazã în aceeaºi armonie.
Dãruiþi-vã inimile, fãrã a le lãsa, însã,
una în paza celeilalte,
Pentru cã numai mâna vieþii vã poate
cuprinde inimile,
ªi þineþi-vã alãturi, dar nu chiar aºa de
aproape,
Cãci coloanele templului înãlþate-s la
anume distanþã,
Iar stejarul ºi chiparosul nu cresc unul
în umbra celuilalt.

Despre copii

IAR o femeie care purta un prunc în
braþe spuse: Vorbeºte-ne despre Copii.
ªi El glãsui:
Copiii voºtri nu sunt copiii voºtri.
Ei sunt fiii ºi fiicele dorului Vieþii de ea
însãºi îndrãgostitã.
Ei vin prin voi dar nu din voi,
ªi, deºi sunt cu voi, ei nu sunt ai voºtri.
Puteþi sã le daþi dragostea, nu însã ºi
gândurile voastre,
Fiindcã ei au gândurile lor.
Le puteþi gãzdui trupul dar nu ºi sufletul,
Fiindcã sufletele lor locuiesc în casa
zilei de mâine, pe care voi nu o puteþi vizita
nici chiar în vis.
Puteþi nãzui sã fiþi ca ei, dar nu cãutaþi
sã-i faceþi asemenea vouã,
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Pentru cã viaþa nu merge înapoi, nici
zãboveºte în ziua de ieri.
Voi sunteþi arcul din care copiii voºtri,
ca niºte sãgeþi vii, sunt azvârliþi.
Pe drumul nesfârºirii Arcaºul vede
þinta ºi cu puterea Lui vã încordeazã, astfel
ca sãgeþile-I sã poatã zbura iute ºi
departe.
ªi puterea voastrã, prin mâna
Arcaºului, sã vã aducã bucurie,
Cãci, precum El iubeºte sãgeata
cãlãtoare, tot la fel iubeºte ºi arcul cel
statornic.

Despre a dãrui

ATUNCI, un om bogat zise:
Vorbeºte-ne despre Daruri.
ªi El rãspunse, zicând:
Nu daþi decât puþin, când daþi din ce-i
al vostru.
Numai dând din voi înºivã, daþi cu
adevãrat.
Pentru cã, spuneþi-mi, ce-s averile
voastre decât niºte lucruri pe care le
pãstraþi cu strãºnicie, crezând cã mâine
veþi avea nevoie de ele?
Iar mâine, ce-i va aduce ziua de
mâine câinelui prevãzãtor foarte,
ascunzând oasele în nisipul miºcãtor, în
timp ce-i urmeazã pe pelerini cãtre
oraºul sfânt?
ªi ce este frica de sãrãcie, dacã nu
sãrãcia însãºi?
Iar groaza de sete, în preajma
fântânilor pline, nu-i oare setea cea mai
nestinsã?
Sunt unii care dau puþin din belºugul
pe care îl au, ºi aceasta pentru a li se
recunoaºte dãrnicia, însã aceastã dorinþã
ascunsã umileºte darul fãcut.
Sunt, apoi, alþii care, puþin având, dau
totul.
Aceºtia cred în viaþã ºi în mãrinimia
vieþii, iar sacul lor niciodatã nu-i gol.
Ei sunt cei ce dau cu bucurie, iar
bucuria le este rãsplata cea mare.
Dar sunt ºi din cei care dau cu durere,
ºi doar durerea rãmâne botezul
acestora.
În sfârºit, sunt cei care dau fãrã a
simþi nici durere, nici bucurie,
necunoscându-ºi virtuþile.
Ei sunt asemeni mirtului din vale, care
îºi rãspândeºte parfumul în spaþiu.
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Prin mâinile unor asemenea fãpturi
vorbeºte Dumnezeu ºi dindãrãtul ochilor
acestora El surâde pãmântului.
E bine sã dai când þi se cere, dar ºi
mai bine fãrã sã þi se cearã, din
înþelegere;
Iar pentru cei dornici sã dea, a-i cãuta
pe cei necãjiþi este o bucurie mai mare
decât darul însuºi.
Fiindcã, se aflã, oare, vrun lucru pe
care sã þi-l refuzi?
O, desigur, tot ceea ce îþi aparþine va
fi dãruit într-o zi;
Deci, dã acum, în anotimpul dãrniciei
tale, iar nu în cel al moºtenitorilor tãi.
Deseori, spuneþi: «Am sã dau, dar
numai acelora care meritã.»
Pomii din livezile voastre nu spun, însã,
astfel ºi nici turmele din imaºuri.
Ele dau pentru ca sã poatã trãi, fiindcã
a pãstra înseamnã a pieri.
Desigur, cel care-ºi meritã zilele ºi
nopþile, meritã totul ºi din partea voastrã.
Iar cel care a meritat sã bea din
oceanul vieþii, are tot dreptul sã-ºi umple
cupa ºi din micul vostru pârãu.
Existã, oare, merit mai mare decât acel
(urmare de la pagina 45)

Proful de românã
reºapat în scriitor
Ecourile acestei tragedii strãbat, fie
prin sufletul blajin al copilului, fie prin
halucinantele comportãri ale maturilor
din paginile trãite-scrise ale autorului
dupã un model fragmentarist (modã?),
încât îmi vine aici sã-i amintesc pe
foarte tinerii fracturiºti Marius Ianuº,
Dumitru Crudu, Alexandru Vakulovski,
Mitoº Micleuºeanu (ultimii trei originari
din Basarabia), care au spart gheaþa
prozei somnoroase (ºi a poeziei
tradiþionale, chiar ºi a celei
postmoderniste ) prin câteva cãrþi
scandaloase, pe care dacã le-am aºeza
frumuºel în acelaºi raft cu ale lui Eus.
Platcu: În dos (a. 2005), Second
erotic (a. 2006), Demierotica (a.
2007), Vârsta eroticã (a. 2008), ºi
Ofrandã lui Priap (versuri, a. 2010),
ar exploda ca un arsenal de muniþii
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ce stã în curajul ºi încrederea de a primi
milostenie?
ªi cine vã credeþi voi, pentru ca
oamenii sã-ºi sfâºie pieptul ºi sã-ºi lepede
orgoliul, ca sã le puteþi vedea meritele ºi
mândria terfelitã?
Luaþi aminte, ca mai întâi voi sã meritaþi
a fi dãruitorul ºi instrumentul dãrniciei,
Pentru cã, într-adevãr, viaþa e cea
care dã viaþã, în timp ce voi, care vã
socotiþi binefãcãtori, nu sunteþi decât
martorii acesteia.
Iar voi care primiþi  ºi cu toþii primiþi!
 nu vã luaþi povara vreunei recunoºtinþe
spre a nu vã pune de bunãvoie un jug
vouã ºi celor ce dãruie.
Înãlþaþi-vã, mai degrabã cu cel care
dã, primindu-i darurile ca pe niºte aripi;
Fiindcã, a þine prea mult seama de
datoriile voastre, înseamnã a vã îndoi de
generozitatea dãruitorului, care are
pãmântul mãrinimos drept mamã ºi al
cãrui tatã însuºi Creatorul este.
Notã: Dintr-o regretabilã preluare de pe
internet, facem precizarea cã traducerea
poemului Cântecul sufletului de K.G. din numãrul
anterior (10-12, 2011), nu aparþine poetului Radu
Cârneci; serialul sãu începe, deci, cu poemul
Despre iubire.

Ei, bine, tot în 2008 a mai scos de sub
tipar ºi volumul Aristarc ºi alte mãºti
literare, dar acesta nu face parte din
model-ul amintit mai sus
Vizitându-l la Vulcana-Bãi, de lângã
Târgoviºte, dupã ce i-am lecturat, cu pixul
în mânã, tocmai 4 din 7 volume ºi tot
discutând în termeni tari despre ele,
duminica, în zori, am simþit o nevoie
cumplitã de a urca pânã la vechea Mãnãstire
Bunea, ca sã-mi clãtesc sufletul ºi sã-mi
mai ispãºesc pãcatele
Abia la Bucureºti am reuºit sã scriu
aceste pagini, dar promit sã mai scriu
despre Eus. Platcu. Acest fost profesor
de românã (o viaþã de om!) mi-a tulburat
întrucâtva toatã existenþa mea de artist
(scriitor, pictor, ziarist etc.)
Eu, prin
ce am scris, rãmân convins cã fac parte
din literatura românã. Eus. Platcu susþine
cã nu e scriitor, ci doar autor. E o opþiune
pe care nu o comentez.

P.S. Azi (n.r. 11 decembrie 2011) a
murit, la Chiºinãu, Leonida Lari. Bunul
Dumnezeu s-o ierte ºi s-o primeascã în
Împãrãþia Sa fãrã prihanã.
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RAFTUL DE SUS

Mircea Constantinescu

O CARTE CU ªI DESPRE... HIMERE
Nu intenþionez sã jignesc pe nimeni,
þin doar sã (re)amintesc poli-valenþele unui
substantiv, himerã, care în fond, într-o
variantã adverbialã, ne bântuie cotidian 
cãci cum oare am supravieþui azi-mâine
dacã n-am trãi în bunã mãsurã...
himeric?! Afiºeazã DEX-ul: s.f. 1.
Închipuire fãrã temei, fantezie irealizabilã;
iluzie. 2. Monstru în mitologia anticã
greacã...; p. ext. motiv decorativ
reprezentând un astfel de
monstru. 3. (Bot., în
sintagma) Himerã de altoire
= plantã ale cãrei þesuturi...
Termenul ne-a parvenit din
latinã (= Chimaera) pe o
filierã franco-italianã.
Cartea cu himere,
2008, are un subtitlu
provocator: 19 maeºtri ai
prozei fantastice dau ºah ºi
mat imposibilului; preferam
formula standard, ºah-mat,
mã rog, e treaba ed. Univers
sã jongleze cu termenii,
altminteri, într-un areal în care jonglarea cu
polisemiile trece drept un nãrav... artistic.
400 de pagini de ºoapte ºi rãcnete ºi zvoniri
ºi tunete misterioase, (dez)agreabile,
(in)credibile, perfect vãtãmãtoare pentru cei
cu o imaginaþie diurnã de doar cuþit ºi
furculiþã. Aceºtia, anunþ, n-ar trebui sã
citeascã seara asemenea pagini, poate nici
în zori...! Volumul poartã un soi de epigraf
sau motto, ameninþãtor ºi avertizant semnat
de un anume Chuang Tzu, trãitor cam cu
vreo patru secole în avans faþã de Iisus:
Într-o noapte, Chuang Tzu visã cã era
fluture  un fluture fericit, care zbura
încoace ºi încolo ºi fãcea lucrurile dupã
bunul sãu plac, neºtiind cã era Chuang Tzu.
Dintr-o datã se trezi, ameþit, din nou în
trupul lui Chuang Tzu. ªi nu-ºi dãdea seama
dacã Chuang Tzu fusese cel care visase
fluturele sau dacã fluturele îl visase pe
Chuang Tzu. Însã trebuie sã existe o
diferenþã între aceºtia!
Acest fenomen poartã numele de
«transformarea lucrurilor».
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A nu se deduce de-aici cã vreau sã
distrug extrema originalitate a
Metamorfozei lui Kafka, sau pe aceea a
Dublului dostoievskian ori a Nasului
gogolian, anterioare excelentei proze
confecþionate de evreul praghez Kafka,
scriitor în germanã. Dar sunt printre puþinii
români (semnez cu sânge asta) care a citit
Pavilionul roºu, alãturi de alte lucrãri
traduse din cantonezã/manciurianã, deci
sunt pregãtit sã flutur agitat
fanionul ori de câte ori intrã
pe teren un jucãtor aparþinând naþiei celei mai
numeroase de pe planetã.
Naþie cãreia i-a aparþinut ºi
sus-numitul Chuang Tzu.
Când veþi deschide
aceastã antologie  stã
zugrãvit pe coperta a patra 
, veþi trece imposibilul pe
linie moartã. Proza fantasticã
sfideazã simþul comun, (=
N.b.  Rog pe lectorul avizat
sã-ºi revizuiascã amintirile
despre ce-i fantastic ºi ce nu-i, conjecturã
decodatã de un Roger Caillois..., nefiind
acesta singurul fantasmagoric). ca
geometria lui Lobacevski pentru care
aventura a douã drepte paralele sfârºeºte
printr-o întâlnire într-un punct. De la
filosoful chinez din vechime (= vechime
 oh, Doamne, vechimea omenetului este
mult anterioarã convieþuirii printre noi 
conform
teoriei
interesante
a
simultaneismului ucronic  a acelui
inspirat manciurez, Chuang Tzu) care
viseazã cã e un fluture ce viseazã cã e
filosof pânã la omul transformat în
gândac al lui Kafka nu ne-am schimbat
aproape deloc. Avem aceleaºi speranþe,
aceleaºi obsesii, aceleaºi spaime ºi aceeaºi
dorinþã de a metamorfoza imposibilul,
dacã nu într-o probabilitate certã, cel puþin
într-o posibilitate atrãgãtoare (= bunã
metaforã...).Le veþi regãsi în aceastã
carte în care mari scriitori ai lumii ne dau
întâlnire în realitatea tuturor viselor ºi
coºmarurilor noastre. Mbrrr!...
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Buun. Punct ºi de la capãt. Defapt (=
mereu le-am scris împreunã), (iar noi,
l-am corectat de fiecare datã, n.r.) a
imagina stãri, fiinþe, gândiri neconforme
cu realitatea, a putut sã fie într-o vreme
considerat un act, dacã nu vrãjitoresc, cel
puþin nebunesc. Amintiþi-vã Vrãjitoarele
din Salem (...barem atât!). Podul palmei
scriitoriceºti îmi scarmãnã turbulenþe
epigastrice, transmise ulterior cerebelului,
ahtiat dupã incursiuni în inteligenþa
(ne)pãmânteanã, adicã aceea mult-dincolo
situatã de cerebelul comun. Am în locuinþã
de peste 14 ani câini de rasã nobilã; am
învãþat, chiar aºa! sã discut cu ei despre
una, despre alta... Privirea lor, direct în
iriºii mei, poartã o elocvenþã ne-naturalã,
în sensul biblic. Mã duce gândul la acel
nefericit Pavlov, descoperitorul reflexelor
canine... Azi, acum, experienþele lui mi se
par banale; însã au fost sã fie definitorii (ºi
speculate de teologul Stalin...).
Textele sustrase ºi alcãtuitoare ale
acestei antologii sunt, toate, elocvente 
încã o datã, doar pentru cei care îºi mai
drãmuiesc ziua/noaptea spre a citi ceva. E
momentul sã-i enunþ pe boºii incriminaþi
aici: (unii dintre aceºtia sunt emeriþi ai
literaturii universale, indiferent de actuala
radiografie scanatã la vestitul spital AKH,
Allgemeines Krankausees der Stadt Wien,
din, of course, Viena...): Voltaire 
Micromegas; E.T.A. Hoffmann  Moº Ene;
John William Polidori  Vampirul; Honoré
de Balzac  Elixirul de viaþã lungã; Prosper Mérimée  Venus din Ille; Nathaniel
Hawthorne  Stafia Doctorului Harris;
Edgar Allan Poe  Masca Morþii Roºii; N.
V. Gogol  Nasul (capodoperã!); Charles
Dickens  Povestea drãcuºorilor care au
rãpit un paracliser; Villiers de LIsle Adam
 Véra; Ambrose G. Bierce  Fãptura
blestematã; Robert Louis Stevenson 
Ciudatul caz al doctorului Jekyll ºi al
domnului Hyde; Oscar Wilde  Fantoma
din Canterville; Jerome K. Jerome 
Partenerul de dans (sinistrã!); Rudyard
Kipling  Întoarcerea lui Imray; Franz
Kafka  Metamorfoza (capodoperã!);
H. P. Lovecraft  Chemarea lui Ctuhulhu;
Julio Cortázar  Funigeii (dupã care s-a
realizat celebrul film-eseu Blow-up!); Ray
Bradbury  Ora zero.
Dacã aº fi fost consultat  fireºte cã
abordez ipotetic chestiunea  n-aº fi scos
dintr-o asemenea antologie ºi unele
povestiri-de-gen ale lui M. Eliade sau V.
Voiculescu; aceºtia nu pot sã concureze
cu Poe, Gogol sau Kafka, dar totuºi,
totuºi..., e vorba de o antologie alcãtuitã
de români!!... Dacã un sexagenar ca mine
i-a (rãs)citit pe respectivii, nu acelaºi lucru
pot spune despre juni(miºt)ii actuali,
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descifratori de facebook ca þigãncile-n
palmã, aºa cã un knockaut la lecturã
autohtonã nu le-ar fi zdrobit fizionomia 
dimpotrivã.
Zooglose despre tigrul bengalez
... Am privit câteva secunde în ochi,
la o grãdina zoo ºi, ulterior, pe micul ecran,
un tigru bengalez; nu mi-a dat atenþie; în
ambele situaþii, respectivele fiare erau deja
bine hrãnite; n-am încetat, totuºi, sã-l consider cel mai frumos animal din lume;
indiferenþa lor se explica, în prima
circumstanþã, prin aceea cã nu eram
singurul biped interesant, iar într-a doua
prin normala atitudine a unui animal bine
hrãnit ºi care le-a permis unora sã-l filmeze
pentru restul privitorilor, mult mai puþi
aventuroºi. Ce-aº fi fãcut, ca în cazul
eroului lui Yann Martel, dacã aº fi fost
obligat sã-l tot privesc în ochi, mai direct,
mai pieziº, preþ de 227 de zile (ºi nopþi)?...
Viaþa lui Pi  un titlu dezarmant de
neutru , roman dublu premiat, i-a adus
notorietate lui Martel, apreciat drept unul
dintre cei mai originali scriitori canadieni
contemporani. Pi, aþi ghicit, este protagonistul
cãrþii, adolescentul obligat, în urma unui
naufragiu, sã pluteascã în derivã în Pacific,
pe o barcã de salvare, alãturi de un tigru
bengalez. Basmul-parabolã (sper cã nu-i un
pleonasm) rezultã din povestirea aventurilor
de cãtre Pi (hipocoristic de la Piscine Patel)
unui scriitor, care-i consemneazã cu sfinþenie
incredibila pãþanie. Procedeul narativ e identic
cu acela din Pata umanã al lui Philip Roth,
unde un bãtrân îºi alege cu obstinaþie un
anume scriitor spre a-i consemna
destãinuirile. Scriitorul însuºi, acum nu mã
refer la naratorul din roman, ci al autorului
ca atare, provine din pãrinþi canadieni dar e
nãscut în Spania. Vieþuieºte prin Alaska,
Costa Rica, Cuba, Franþa, Canada ºi Mexic.
Cãlãtoreºte prin Iran, Turcia ºi India.
Studiazã Filosofia în Canada, dar are ºi o
licenþã în zoologie  fapt care-i permite sãºi construiascã un alter ego literar blindat
cu cunoºtinþe multiple despre convieþuirea
animalelor. Realitatea povestirii-dinpovestire gliseazã, culiseazã în basm, adicã
în parabolã, cam în genul unui Salman
Rushdie, cel nãscut în India dar trãitor în
Anglia ºi cãlãtor emerit, ºi acela. Sunt pasaje
în prezentul roman care-mi amintesc pregnant de marca înregistratã Rushdie, fapt
ce nu le diminueazã farmecul propriu-zis.
Astfel: Pentru mine, era paradisul pe
pãmânt. Nu am decât amintiri plãcute despre
modul în care am crescut în grãdina
zoologicã. Am trãit ca un prinþ. Ce fiu de
maharadjah avea un teren de joc atât de luxuriant ºi de mare? Ce palat avea o asemenea
menajerie?
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COGITO

Aureliano Silvestri

NEODIHNA CUVINTELOR*
Dacã dincolo de moarte nu existã
dragoste, la ce bun veºnicia?
Cei îndrãgostiþi, dupã ce se ceartã ºi
suferã, izbutesc sã rãmânã împreunã
nu pentru cã uitã suferinþa, ci pentru
cã o iartã.
La moartea noastrã, moare nu întreaga
lume, ci doar o micã parte din ea 
cea pe care o purtãm în noi înºine.
O prietenie pierdutã  grãmezi de cuvinte
pe care le regreþi
Dumnezeu uitã de cei care uitã de alþii
Lumea e mare, dar noi suntem ºi mai mari,
dacã ne credem în stare s-o cucerim
Degeaba vã lãudaþi cu fantezia, domnilor
artiºti! Natura întotdeauna are câºtig
de cauzã în faþa ei
Nimic mai periculos ca rãul care vrea sã
parã bun
Dumnezeu þine cu cei care apãrã
Dreptatea, dar foarte rar îi apãrã de
nedreptate.
Doar un Om bun poate deveni un bun
profesionist.
Douã lucruri ne trebuie pentru fericire: o
dragoste ºi o vocaþie, dar ambele 
adevãrate!
Nu te gândi prea des la rãu, dacã nu doreºti
ca rãul sã se gândeascã permanent
la tine.
Poþi fugi oriunde de tine însuþi, dar nu te
poþi ascunde nicãieri.
Eºti dinainte învins, dacã tratezi o micã
dificultate ca pe un mare obstacol
Cel mai sigur mod de a pãstra o tainã e sã
n-o cunoºti
Nu despãrþirea trebuie sã ne sperie, ci
neîntoarcerea din ea.
Sãnãtatea ºi boala se succed atât de des,
încât atunci când se privesc în oglindã
e foarte greu sã-þi dai seama care din
ele e starea cea adevãratã.
Crucea  instrument de torturã, ridicat,
prin rãstignirea lui Isus, la rang de
simbol.
Necunoscutul intimideazã: ne temem de
ceea ce nu înþelegem.

Bãrbatul trãieºte prin ceea ce ia. Femeia
 prin ceea ce dã.
Talentul e capacitatea de a transforma
efortul în plãcere
Puºi în faþa unui adevãr incredibil, cei
mai mulþi dintre noi preferã o
minciunã credibilã.
Doar faptele noastre decid dacã murim
înainte de moarte ori trãim ºi dupã ea
Nerecunoºtinþa confirmã binefacerea
A scrie înseamnã a-þi diseca sufletul,
sperând zadarnic sã dai de apã în
pustiu
ªcoala nici mãcar pentru codaºi nu este
un timp pierdut în zadar.
Rar cine recunoaºte cã majoritatea
necazurilor ni se trag din prostie.
Atâtea goluri în amintirile mele, încât,
involuntar, le completez cu fantezii
în care adevãrul pare ficþiune, iar
ficþiunea pare adevãr.
De ce, oare, adulþii invidiazã în ascuns
ceea ce copiii adorã deschis?
A fi invidios înseamnã a capitula în faþa
propriei tale neputinþe.
Lumea are culorile dispoziþiei noastre
Niciun adevãr nu este atât de sigur, încât
sã nu lase ºi puþin loc pentru
îndoialã
Nu te avânta în zbor, pânã când nu-þi
cresc aripi.
Trândãvia pãgubeºte mai multe talente
decât mizeria.
Mulþi îºi bat joc de cei care învaþã din
propriile greºeli, dar ce altã ºtiinþã
poate egala o suferinþã personalã?
Când un om de nimic ajunge la putere,
adunã în jurul sãu oameni ºi mai de
nimic.
Cu toþii avem neajunsuri, dar ne dãm
seama de ele abia când devenim
prizonierii lor.
Sclavii nu rãspund de nimic, pentru cã
nu ei sunt cei care iau decizii.
Bãrbatul care nu preþuieºte femeia n-o meritã.
Mai are rost sã te împotriveºti prostiei,
dacã te-ai prostit deja?

*Din volumul Neodihna cuvintelor în pregãtire la Editura Bibliotheca
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Pentru cã a fi independent înseamnã a-þi
asuma niºte rãspunderi, majoritatea
preferã sã nu fie
Poetul e o ranã deschisã. A fi Poet înseamnã
a trãi suferinþa altora ca pe a ta.
Eºti bun pentru cã nu faci rãu sau nu faci
rãu pentru cã eºti bun?
Þara  sinonimul Independenþei.
Nu arta, nu ºtiinþa, nu literatura marcheazã
începutul culturii, ci actul moral prin
care un om ajunge sã preþuiascã
valoarea: la culturã se ajunge nu prin
instruire, ci prin educaþie.
Nici toate bogãþiile din lume nu te pot face
cu adevãrat bogat, dacã nu ai mãcar
un dram de nobleþe sufleteascã.
ªtiind cã moartea e veºnicã, iar viaþa 
trecãtoare, mã întreb: oare nu cumva
prima o naºte pe ultima?
Soþia care nu-i mai gãseºte soþului
neajunsuri este o vãduvã
Dacã inocenþa n-ar fi goalã, câþi dintre
noi ar admira-o ca pe o mireasã?
Cu cât eºti mai puternic, cu atât mai mult
ai nevoie de alþi oameni
Talentul cautã mijloace, nu pretexte.
Unii ne aratã greºelile abia dupã ce profitã
de ele
Simulãm virtutea ca sã triumfe aparenþele
Sã-þi nimiceºti duºmanul ori sã þi-l faci
prieten Când eºti mai erou?
Între vers ºi poezie existã o diferenþã la
fel de mare ca între o cocotã ºi o
tânãrã fecioarã. Prima poate fi chiar
mai frumoasã decât ultima, dar e datã
uitãrii de cum e folositã.
Sfatul ne învaþã. Fapta ne convinge.
Uneori, nu ai nevoie de cuvinte, ca sã spui
Adevãrului pe nume.
Rar de tot scriem din necesitate. De cele
mai multe ori o facem din plãcere.
Talentul  o plãcere necesarã
Eºti un om de perspectivã, dacã azi mizezi
pe o presupunere care mâine va
deveni o certitudine.
Talentul ambalat în dragostea de sine e
doar un moft.
De ce oare crucea vecinului ni se pare
mai uºoarã?
Puþinul împacã pe toþi, dar nu mulþumeºte
pe nimeni
Spiritualitatea este asumarea datoriei de a
fi Om în toate.
Biserica ne învaþã nu cine este Dumnezeu,
ci cum trebuie sã-l venerãm.
Agresorii îºi numesc trupele de ocupaþie
forþe pacifiste, iar pe patrioþii care
se opun  bandiþi
Scânteia talentului se aprinde din
momentul când omul îºi dã seama cã
poate deveni un... Creator.
Succesul fuge de cei care fug de muncã
Anul XIII, Nr. 1 (142)  ianuarie 2012

Râd de fiecare datã când cineva invocã
fatalitatea, ca sã-ºi justifice eºecul...
Asumaþi-vã riscul! Fiþi responsabili!
Fatalitatea e ceea ce rezultã din lipsa
acestei atitudini.
Un caracter greu se formeazã uºor.
Poþi avea ghinion o singurã datã. A doua
oarã, acelaºi ghinion înseamnã
prostie.
Poporul  un copil care nu se maturizeazã
niciodatã.
Trãirea moralã a durerii se numeºte
suferinþã.
Soarta te ajutã, dacã ºtii ce vrei de la ea.
Suferinþa e mai bunã decât nefiinþa.
Nu vã lãsaþi cumpãraþi de cei vânduþi!
Când poþi scrie bine, eºti aproape un
meseriaº. Când nu poþi sã scrii decât
bine, eºti aproape un scriitor
Primitivismul ucide cu furie, civilizaþia 
cu zâmbetul pe buze. Deosebirea e
de formã, nu de conþinut.
Cei buni sunt în pierdere, pentru cã nu ºtiu
sã lupte cu obrãznicia. Cei rãi sunt în
câºtig, pentru cã ºtiu sã profite de ea.
Mizeazã pe interesul altor oameni (nu pe
recunoºtinþa lor), dacã vrei ca ei sã
te ajute.
În ceruri, acceptãm sã avem cu toþii un
singur stãpân. Pe pãmânt, însã,
fiecare se vrea stãpânul sãu.
Prima condiþie a victoriei e sã crezi în ea
Moartea nu înseamnã încetarea existenþei,
ci doar înlocuirea ei cu un alt mod de
a exista.
Dacã ar trebui sã descriu o mare tristeþe,
ar fi de ajuns sã-mi scriu numele
E plãcut nu sã munceºti, ci sã nu
munceºti degeaba.
Admit cã toatã lumea are talent  talentul
de a-ºi irosi zadarnic înzestrarea.
Dorim sã fim iubiþi, chiar dacã nu iubim.
Eºti egoist nu atunci când faci ce vrei, ci
atunci când insiºti ca ºi alþii sã facã
ceea ce vrei tu.
Democraþia, greºit înþeleasã, aplicã legile
selectiv.
E miraculos sã-þi fãureºti propria fericire.
Dar ºi mai miraculos e sã-i faci pe
alþii fericiþi.
Se spune cã suntem înrudiþi cu maimuþa.
Putem spune cã suntem înrudiþi ºi
cu porcul... Depinde cât de amorali
suntem.
Nesancþionarea unei greºeli deschide uºa
altei greºeli.
Cine nu ºtie de limite se transformã
într-un limitat.
Interesul  egoism motivat de perspectiva
câºtigului.
Nu poþi fi talentat în permanenþã, dacã
nu munceºti în permanenþã
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POEZIA ACASÃ

Iulian Filip

ANATOL COVALI
(7 iunie 1939, comuna Taºlâc, plasa Arciz, jud. Cetatea Albã)

Poetul care a iertat, dar nu uitã
Cartea de poezie Viscol (Editura
Bibliotheca, 2011), primitã de la autorul ei,
Anatol Covali, am avut imprudenþa s-o încep
de la interviul (realizat de dr. Monica Grosu)
plasat la sfârºitul cãrþii, interviu din care se
reliefeazã un portret îndurerat, aproape
crispat, dar superb portret de artist realizat,
portret la care e pãcat sã mai adaugi ceva,
iar ceea ce am suprimat e doar din
considerente de spaþiu...
Despre Basarabia nu vã pot povesti
nimic, pentru cã aveam ºase luni când am
plecat din ea, doi ani când m-am întors ºi patru
ani când am fugit din nou de frica sovieticilor,
care ne-ar fi deportat în Siberia, aºa cum au
fãcut-o cu trei fraþi ºi o sorã a mamei mele. Eu
sunt nãscut la 7 iunie 1939 ºi pe certificatul
meu de naºtere, original, scrie cã am apãrut
pe lume în comuna Taºlâc, plasa Arciz, judeþul
Cetatea Albã, Regatul României. Tatãl meu,
Nicolae Covali, a fost preot, bunicul preot, iar
strãbunicul fierar în Bucovina, cãsãtorit cu o
fiicã de preot. De la bunicul fierar ni se trage
numele Pe mama o chema Maria Mustaþã,
iar tatãl ei era nãscut lângã Iaºi, absolvise
seminarul la Ismail, dar nu se preoþise pentru
cã avusese un accident ºi rãmânând cu un
picior mai scurt a fost obligat sã renunþe. Dar
pe linie maternã tot preoþi au fost. Mama a
avut o micã moºie în comuna Amara, puþin
mai la sud de Chiºinãu. Dacã-l prindeau pe
tata, l-ar fi ucis, pentru cã între 1942-1943
ne-am întors în Basarabia, el fiind trimis pe
front ca preot militar ºi numit protopop de
Odesa unde a þinut predici anticomuniste
În anul 1946 ne-am mutat definitiv la
Comarnic, judeþul Prahova, unde tata a fost
preot paroh pânã la pensionarea sa în 1979.
În toþi anii dintre 1957-1962 m-am înscris la
Conservator, dar am fost respins În 1962
am fost acceptat sã particip la examene, dar
nu m-au primit. În toamnã însã eram solist
al Operei de Stat din Iaºi, unde în octombrie
am debutat ca bariton în rolul Valentin din
opera Faust de Gounod. Caraghios, nu?...
Sã nu fiu bun pentru Conservator, dar sã fiu
bun ca solist de operã!... În vara lui 1963, am
venit la Bucureºti ca solist la Ansamblul MFA,
sperând cã de aici voi ajunge mai uºor la
Operã M-au dat afarã dupã trei luni. Am
fost solist la Ansamblul MAI, m-au dat afarã
tot dupã trei luni. Am fost corist în Corul
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Radiodifuziunii. M-au dat afarã dupã douã
luni. Am ºomat aproape douã luni, pânã la 7
ianuarie 1964, când am fost angajat în Corul
Filarmonicii George Enescu, datoritã mâinii
întinse de maestrul dirijor ºi compozitor
Dumitru Botez, cãruia îi port o veºnicã
recunoºtinþã. În cei opt ani cât am cântat în
Corul Filarmonicii s-a produs trecerea mea
voitã de la bariton la tenor. Ca tenor aveam
alte sanse ºi viaþa a dovedit-o. Nu
renunþasem la ideea de a fi solist În 1971
mi-am început cariera de tenor la Constanþa,
la Teatrul Liric, ca solist. În 1977 am debutat
pe scena Operei Române în rolul Manrico
din opera Trubadurul de Verdi, dar cu toate
cã mã solicitau mereu dupã aceea sã cânt
roluri ca Radames (Aida), Don José
(Carmen), cu toate cã am venit ºi am cântat
cu Teatrul Liric din Constanþa rolurile Otello
ºi Dragomir (Nãpasta), cu toate cã eram
Laureat pe þarã la Ediþia a II-a a Festivalului
Cântarea României (artiºti profesioniºti),
luând premiul I ºi individual ºi pentru rolul
Dragomir din Nãpasta, la Opera din
Bucureºti am fost primit ca angajat de abia
în toamna lui 1979, când aveam contract ºi
la Opera din Lübeck (Germania) Am cântat
doi ani ca solist la Operele din Lübeck ºi
Aahen (Germania), venind ºi cântând, între
spectacole, ºi la Opera din Bucureºti, însã
din 1982 mi s-a retras paºaportul ºi nu am
mai fost lãsat pânã în 1990 sã mai ies din
þarã. Eram în plinã formã vocalã, la apogeul
carierei, cum s-a exprimat un cronicar, sau
un tenor, un actor cu mari resurse, capabil
sã se înfrunte cu cele mai impunãtoare
distribuþii, cum a spus muzicologul Iosif
Sava, dar mi s-au frânt aripile. Am iertat, dar
nu pot sã uit. M-am realizat profesional numai
datoritã faptului cã am fost tenor spintodramatic (voce extrem de rarã) ºi am cântat
roluri greu abordabile. Am interpretat un
repertoriu bogat ºi frumos, dar nu am cântat
nici pe departe ceea ce ar fi trebuit sã cânt. În
strãinãtate aº fi fost un tenor wagnerian ºi aº
fi avut o altã carierã! Mi-a plãcut profesiunea
pe care am fãcut-o, am cântat cu usurinþã ºi
cu plãcere, ajutat ºi de o memorie deosebitã,
obligatorie pentru aceastã meserie.
Am început sã scriu de la vârsta de 10
ani. La început poezie (bineînþeles, în
manierã eminescianã), apoi am conceput
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multe schiþe, nuvele ºi aveam aproape
terminat un roman intitulat În bârlogul
lupilor. Era perioada proletcultistã. Am fost
chemat de Geo Dumitrescu la o discuþie
care a pus capãt scrisului meu. Nu puteam
face ce mã sfãtuia. Am hotãrât sã renunþ ºi
sã mã consacru muzicii. Acesta a fost
norocul meu: am avut douã talente ºi am
putut sã aleg. A fost o despãrþire dureroasã,
dar n-am mai scris nimic pânã în 1990 În
acea vreme continuam sã cânt, dar toatã
fiinþa mea se dãruise poeziei. Eram liber.
Puteam sã spun orice ºi o spuneam, cu
toate cã mi-am dat curând seama cã noii
politicieni ne-au dat de fapt un Hyde park,
iar ei s-au apucat sã se îmbogãþeascã.
Îmi place poezia clasicã  cu ritm, cu rimã,
dar mai ales (poate pentru cã am fost 40 de
ani muzician) cu muzicalitate. Am cântat
muzicã clasicã, scriu poezie clasicã! ªtiu! Stilul
e desuet, prãfuit, e demodat, dar nu vreau sã
scriu altfel. Aº putea, dar nu vreau. Consider
(chiar dacã greºesc) cã ceea ce se scrie astãzi

Mi-e dor de mine

Sunt ce n-am dorit, o rarefiere
de când din simþiri au þâºnit derute
ºi-am ajuns sã cred cã orice durere
e o virtute.
Stau nepãsãtor pe-a dorinþei stâncã
ºi privesc în zãri splendide azururi
simþind cã mai pot ciopli-n ele încã
mii de contururi.
De când spre un punct viaþa mi se-ndreaptã
simt cum tot mai mic eul meu devine
ºi-n timp ce cobor treaptã dupã treaptã
mi-e dor de mine.
Sinele bãtrân nu mai vrea prudenþe
ºi un derapaj în altfel de forme,
sãtul sã tot stea mereu prin carenþe
ce par diforme.
Am ajuns aici. A fost greu urcuºul.
Pe-ascuþite stânci nu-i brumã, ci sânge.
Vioara mi-am spart ºi am rupt arcuºul.
Ce se mai frânge?

Întoarcerea fiului risipitor
Fiu risipitor mã întorc din bezne
cu vesmântul rupt ºi pãtat de sânge.
Urmele de lanþ se mai vãd pe glezne,
trupul se frânge.
Ochii-s obosiþi, barba e cãruntã,
pe spinare port urme de torturã.
Lumea a fost rea, sadicã ºi cruntã
Plinã de urã.
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nu e poezie, cu toate cã poezia mea este taxatã
ºi ea în acest fel. Iubesc formele fixe ºi-mi
place sã inventez noi forme fixe. Cele 25 de
volume publicate sunt copiii mei. Mai buni,
mai rãi, mai veseli, mai triºti, mai curaþi
sufleteºte sau mai plini de pãcate, dar aºa
cum sunt îi iubesc ºi încerc din când în când
sã le îndrept greºelile, sã-i mângâi sau sã-i
trag de urechi. ªi nu mã las. Mai fac câþiva!
Scriu ºi sper... ªi am o dorinþã care pare
imposibilã. Sã mã descopere cândva
cineva, ca pe Lampedusa!
Faza cu descoperirea ca pe Lampedusa
nu se leagã cu cele 25 de cãrþi editate deja
ºi cu dorinþa de a mai face câþiva gheparzi.
De altfel, ca ºi explicaþiile frumoase cu
muzica clasicã ºi versurile în stil clasic: ceea
ce a selectat cititorul de mine nu trage
numaidecât în favoarea clasicismului ºi
acest amãnunt cred cã e semnul cel mai
convingãtor al valorii ºi al magnetismului
diversitãþii registrelor, dar ºi semnul
democraþiei relaþiei autor-lume.

Nu ºtiu cum va fi, nu ºtiu ce m-aºteaptã.
Pot fi alungat cu aspre cuvinte.
E greu de iertat asemenea faptã
chiar de-un pãrinte.
Aproape-am ajuns. Vãd bãtrâna casã,
dar îmi iese-n drum propriul meu frate.
Cu ochi injectaþi umerii-îmi apasã,
Cuþitu-îl scoate.
Sângele-a þâºnit... Am vãzut viþelul
ce mã aºtepta rumenit pe mas.
Zâmbeam fericit. Mi-atinsesem þelul.
Eram acasã.

Hainã
În fiecare an
Timpul
îmi face cadou
o hainã de piele,
obligându-mã
s-o îmbrac.
E din ce în ce
mai ponositã,
mai strâmtã,
mai decoloratã.
Cei din jur
observã schimbarea
ºi-mi spun cu un zâmbet
plin de satisfacþie:
Iar te-ai înþolit!
ªi eu sunt obligat
sã o port
gândindu-mã zi de zi
în ce hal va arãta
haina viitoare.
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Un altul

M-as întoarce,
dar nu e cu putinþã.
Toate punþile
s-au frânt în urma mea,
toate drumurile
s-au înnodat
încâlcindu-se.
Mai pot sã merg
numai înainte
printr-un spaþiu
ce mã înfioarã.
Mã uit în jurul meu
ºi mã vãd
tot mai singur.
Mã privesc
în oglinda spartã
de-atâtea gânduri
ºi bag de seamã
cã înainteazã
un altul.

Orchestrã
Mã simt adesea
un Stradivarius
pe care îngerul meu
cântã cu virtuozitate
simfonia vieþii mele
încã neterminatã.
Când melancolia aºterne
brumã peste sentimente,
îngerul mã preschimbã în flaut
ºi le doineºte gândurilor
ale cãror lacrimi
încep sã zâmbeascã,
iar bruma devine rouã.
ªi dintr-o datã sufletul meu
pare violoncel,
iar inima o magicã percuþie,
ca rând pe rând
toate simþurile mele
sã devinã orchestrã
dirijatã de înger.

Revenire
M-am întors în absenþã
ºi mã caut,
dar nimeni nu vrea
sã mã recunoascã.
Degeaba îmi descriu chipul,
sentimentele, gândurile.
Nu eºti tu acela,
mi se rãspunde.
Eºti un strãin, un impostor.
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Cel care a fost
a plecat.
Poate cã nici nu mai este.
Stau derutat ºi mâhnit.
Poate cã au dreptate
ºi nu sunt
cel care cred
cã sunt.
Iar dacã mã uit bine
nici eu nu recunosc
pe nimeni!...

Recreare
Ce mãcel o fi fost
în arca lui Noe.
Cum se vor fi sfâºiat
fiarele între ele
în timpul potopului!
Când dupã patruzeci de zile
a deschis uºa þarcului
a vãzut un imens morman de oase.
A luat pãmânt
ºi i-au trebuit patruzeci de ani
ca sã modeleze pe ele trupurile
dupã cum ºi le amintea.
De aceea au ieºit imperfecte!
A suflat spre ele, dar în zadar.
Atunci a venit Dumnezeu
ºi a trimis peste trupuri
o adiere de viaþã.
Unul câte unul, acestea s-au sculat
risipindu-se pretutindeni
perechi, perechi.

Povara
Purtãm în noi
miliarde de morþi.
Sunt clipele
pe care le-am trãit,
ce ºi-au sãpat
în carnea noastrã
mormintele.
De aceea
înaintãm din ce în ce
mai greu
cãtre propria moarte
care se sperie
vãzând câþi morþi îi aducem
ºi fuge de noi,
se ascunde mereu
cât mai departe.
Pânã într-o zi
sau într-o noapte
când va trebui totuºi
sã ne primeascã povara.
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ROMÂNUL A RÃMAS POET?

Liviu Grãsoiu

VICTORIA ANA TÃUªAN 
RÂNDURI LA DESPÃRÞIRE
Sfârºitul lui 2011 m-a lãsat întristat: o
bunã prietenã, o poetã de prim rang nu doar
în cadrul generaþiei 60 ci în ansamblul
literaturii contemporane, a trecut acolo de
unde nu s-a mai întors nimeni. Foarte
puþinii ei apropiaþi presimþeau sfârºitul
acestei ardelence hipersensibile, capabilã
sã supunã cuvântul ºi versul formulei alese
încã de la primele cãrþi, adicã poeziei de
idei transcrisã adesea în versete de nuanþã
biblicã. Fire ciudatã, demnã ºi nobilã pânã
la donquijotism, severã cu arta sa,
selectându-ºi cu eleganþã ºi discernãmânt
prietenii, a refuzat sã se aºeze neinvitatã la
vreo masã, cu alte cuvinte sã batã la uºile
revistelor de culturã ori la editurile, în
majoritate neprofesioniste. Astfel se
explicã izolarea din ultimii 15-20 de ani,
deºi nici pânã în 1990 nu abuzase de
relaþiile sale sau ale soþului (Marin Bucur)
în lumea literarã. A preferat sã scrie
continuu, sã cãlãtoreascã, sã publice din
când în când, sã citeascã enorm,
dobândind o culturã impresionantã, vizibilã
în eseurile dedicate lui Ion Pillat ºi lui Paul
Verlaine, în întocmirea dicþionarului de
rime folosite de Eminescu (în colaborare
cu Marin Bucur) sau în traducerile din
Elena Vãcãrescu, Iulia Hasdeu, Fr.
Nietzsche ºi Paul Claudel. De remarcat cã
frecventarea unor asemenea autori nu a
inhibat-o, personalitatea Victoriei Ana
Tãuºan rãmânând nealteratã, ci doar
modelatã firesc, în favoarea unei poezii de
incontestabilã valoare. Poeta s-a aplecat
asupra propriului talent cu luciditate,
rãbdare ºi a reuºit unde doar unii se pot
lãuda în poemul amplu, tumultuos liric,
gâlgâind de idei ordonate în structuri
savante, precum simfoniile marilor
maeºtrii. Cine parcurge volumele de
maturitate Cartea zilelor (1975), Cartea
nopþilor (1977), Strig cãtre tine (1975) ºi
mai târziile plachete Poemul bizantin
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(1997) ºi Poemul crepuscular (2002) îmi
va da dreptate ºi se va întreba foarte serios
de ce critica s-a fãcut cã nu le cunoaºte.
Mã refer la critica de întâmpinare din
ultimii douãzeci de ani, pentru cã înainte
se exprimaserã elogios condeie stimabile
precum Al. Piru, Cornel Regman, ªt. Aug.
Doinaº, Radu Enescu, Emil Manu, D.
Micu, Valentin Taºcu, iar mai apoi Mircea
Scarlat, Dan C. Mihãilescu º. a. Mai
amintim cã poeta îºi gãsise loc în sintezele
lãsate de Al. Piru, Eugen Barbu, Marian
Popa, Ion Rotaru, cã figureazã în
Dicþionarul Scriitorilor Români apãrut la
Cluj sub coordonarea lui M. Papahagi, A.
Sasu ºi M. Zaciu (articolul scris de Mircea
Berceanu este însã total neinspirat, omul
luptându-se cu un limbaj preþios pânã la
stupiditate) ºi în uriaºul D.G.L.R.,
coordonat de Eugen Simion, unde i se
rezervã un spaþiu meschin, fãrã fotografie,
inferior cantitativ celui acordat lui N. Tãutu,
beneficiar ºi al unei poze spre neuitarea
camarazilor de arme. Comentariul lui Dan
C.
Mihãilescu
este
rezervat,
nepronunþându-se axiologic, iar aparatul
critic lacunar, fãrã voia autorului. Dacã
numele Victoriei Ana Tãuºan poate fi zãrit
în Literatura românã contemporanã 
vol. 1 Poezia (1980), ori în scurta istorie a
literaturii datoratã lui D. Micu, în extrem
de ambiþioasa Istorie criticã a lui
Nicolae Manolescu, numele sãu nu existã.
Aminteam de autoizolarea pe care ºi-o
impusese, mai cu seamã dupã 1994, când
a murit bizar ºi neaºteptat Marin Bucur.
Poeta nu mai ieºea în lume, tipãrea rareori
câte o carte (a înþeles-o Ioan Þepelea) se
mulþumea cu o pensie amãrâtã, recompensã
a celor câþiva ani din tinereþe când fusese
salariatã. Ar fi avut, dupã lege, dreptul la
pensie de urmaº, dar nu a interesat-o,
socotind cã nu i se cuveneau acei bani.
(continuare la pagina 59)

57

INEDIT

Victoria Ana Tãuºan

POEME ÎN SPIRALE
Neliniºti
Scrisoare netrimisã
Prieteni, aº vrea sã-mi fiþi mai aproape,
când clipa din urmã nu mã încape,
când mã culc definitiv în cuvinte,
sã mã poarte
lin, cât mai lin, în lumina din moarte.
S-ar putea în curând sã nu ºtiu
ceasul devreme, ori ceasul târziu.
Voi veþi cunoaºte cu mult mai bine
ce rãmâne cu voi, ce se duce cu mine.
Aº vrea, în oricare dintre cuvinte,
lacrima scrisã sã mi se zvinte,
dar sã nu mi se ºteargã nicicum
stãrile acestea, pentru marele drum
cãutat o viaþã, pânã-n clipa din urmã
ºi aflat tocmai când mi se curmã
Mã culc definitiv în cuvinte, sã mã poarte
ºi lin sã-mi sporeascã lumina din moarte.

Devenire
E-n mine o tristeþe ardeleanã
ce-ºi pierde cântecul, cum pierzi izvorul
în care ieri þi-ai rãcorit piciorul
ºi astãzi nu-l mai afli-n locul sãu,
acoperit de ierburi ºi de pietre, retras
în mai adânci adâncuri, fãrã glas.
E-n mine o mãsurã ardeleanã,
care mãsoarã bune, dar ºi rele
ºi m-a fãcut sã-i vãd vieþii mele
pragul de jos ºi pragul cel de sus
ºi sã nu cred în câte mi s-au spus
cã poartã veºniciile în ele.
E-n mine devenirea ardeleanã,
ce-a semãnat o ghindã, oarecând,
ºi au crescut pãdurile, pe rând,
pãdurile mereu semãnãtoare
de ghindã, în pãduri nemuritoare.
Dintr-un cuvânt însãmânþat la vreme,
va creºte o pãdure de poeme.
E-n mine o trãire ardeleanã,
oriunde sunt, oriunde m-aº mai duce.
ªi îmi va fi o moarte ardeleanã,
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ducându-mi pânã-n capãt a mea cruce,
crezând, în lumea fãrã de credinþã,
cã eu voi fi abia din nefiinþã.
E-n mine o tristeþe ardeleanã.

Pecetluire
Voi nu vedeþi cum înlãuntrul meu
trãieºte moartea, luând în stãpânire
ce-i al sãu
ºi nu veþi ºti momentul când va pune
stindardul biruinþei pe crenel.
Voi mã vedeþi cã încã sunt cetatea
prin care trec iluzii ºi imagini,
cã zidurile mi se încãlzesc ºi se mai þin,
de parcã ar pãzi
comori nepreþuite.
Din tot ce am avut, azi nu mai am
decât un pumn sãrman, de poezii.
Când nu voi mai fi, acestea vor atrage, nu
prin aurifere strãluciri,
ci fiindcã sufletul mi-am pus în ele
ºi-n suflet port peceþile stelare,
apãsate ca într-o cearã moale,
de mâna atotputernicei Dumnezeiri.

Mereu
Ca pentru o mare cãlãtorie, ne-am face
bagajele. Dar ce sã luãm?
Din câte-am trudit, nimic. Toate rãmân.
Pe tot ce-am gândit, doar timpu-i stãpân.
Cu mâinile goale stãm în ultima staþie.
ªi trenul se-apropie. ªi vom vrea, ºtiind
cã nu mai este întoarcere.
Rãmâne peronul, poate în searã, poate în
zori, mereu pentru alþi cãlãtori.
Mereu pentru alþi cãlãtori

Acum
Nu sunt urnã funerarã
pentru frunzele toamnelor mele,
dar inima mi-e plinã de ele,
nici vale sinuoasã,
unde rãmân zãpezi netopite,
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dar port zãpezile ce nu se topesc.
Tristeþile mi le trãiesc în singurãtate
ºi nu împrãºtii stinºii cãrbuni ai suferinþelor
pe câmpiile voastre înverzite.
De-aº fi avut un rãgaz îndelung fericit,
inima mi-aº fi prefãcut-o trandafir
ºi aº fi sãrutat cu toate petalele
frunþile purtãtoare de har,
dar liniºtea mea a fost cât între douã pagini
de calendar
ºi îngrijorãrile zilelor m-au cotropit.
În mijlocul revãrsãrilor nu i-am invidiat
pe cei de pe maluri,
în toiul furtunilor nu i-am jinduit pe
cei ocrotiþi ca melcii în cochiliile lor.
Am trecut prin câte au fost.
Acum, spre sfârºit, îmi numãr rãnile mele
ºi mã rog sã-mi fie luat în seamã doar sufletul
meu vindecat.
Vocaþia omeneascã îmi este sã ajung la stele
fãrã poveri pãmânteºti 
Doar cu iubirea ºi cu iertarea
ºi ele sã mã desãvârºeascã.

Suzana
La Mãnãstirea Suzana în cimitir,
Maicile se înmormânteazã
cu câte o cãrãmidã
(urmare de la pagina 57)

Victoria Ana Tãuºan 
rânduri la despãrþire
Credea în Dumnezeu atotputernicul,
dar nu punea preþ pe reprezentanþii bisericii.
Îi citea pe confraþi cu interes, nu am
suspectat-o de invidie nici eu, nici soþia
mea, Dorina, cu care se conversa telefonic
cel puþin de douã ori pe sãptãmânã, în
convorbiri mereu substanþiale, fãrã efuziuni
sentimentale inutile, deºi þinea mult la cei
ce nu o uitaserã. Îi iertase pe unii scriitori
ce îi datorau mult în carierã (nu dau nume
din jenã faþã de respectivii indivizi, muþi de
uimire în decembrie anul trecut când au
aflat trista veste, precum ºi amãnuntul
cã Victoria Ana Tãuºan trãise ºi murise în
Bucureºti .) Gãseam mereu sprijin moral,
ºi Dorina ºi eu la Ana, cum ne rugase ºi
chiar ne obligase sã-i spunem. Nu aveam
secrete în sens reciproc, îi cunoºteam
suferinþa, deºi nu îi înþelegeam voinþa de a
nu urma niciun tratament medical. A vrut
sã nu intervinã în hotãrârea Domnului. În
septembrie am vizitat-o pentru ultima oarã
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sub cap,
de parcã ar trebui odihna de veci sã nu fie
prea blândã.
Îngerul cu ochi pe întregul sãu trup
stã la pândã,
vrând sã sporeascã
an de an cãrãmizile în morminte,
cãrãmizi ce ar fi sã zideascã
Ierusalimului celui din ceruri
ziduri înalte ºi sfinte.
Mi-aº dori ºi eu o cãrãmidã la cãpãtâi,
sã nu dorm de tot, ci sã mã trezesc
ºi în braþe sã-mi port cãrãmida
spre Ierusalimul ceresc.

Cât mai sunt
Când în inima mea vã cuprind,
nu mai vreau sã vã las sã plecaþi.
Tot ce am ºi vedeþi strãlucind
vã ofer, numindu-vã fraþi.
Nu tot ce strãluceºte este aur curat,
iar eu, sã vã-nvãþ, nu am timp.
Eu am dat, ºi am dat, ºi am dat,
n-am primit mai nimic în schimb.
Cât mai sunt ºi vã rog sã luaþi,
bucuraþi-vã, cu sentimente totale.
Vreau sã fiu, când pleca-voi de tot,
cãlãtorul cu mâinile goale.

ºi ne-a lãsat o moºtenire onorantã, dar
extrem de grea: 16 caiete cuprinzând poezii
inedite, scrise dupã 2000, spunându-ne sã
facem ce vrem cu ele. Am început sã
publicãm, dupã o selecþie riguroasã,
grupaje de excepþionalã valoare esteticã în
Litere, Convorbiri literare, Ex Ponto,
adicã acolo unde am gãsit redactori iubitori
de poezie adevãratã. S-a bucurat când ºi-a
vãzut din nou numele tipãrit dupã ani de
absenþã, dar n-a mai apucat sã vadã ºi
grupajele din Poezia ºi Porto Franco,
dupã cum n-a mai apucat sã-mi spunã
pãrerea despre recenta mea carte Poeþi
ºi poezie, unde are un capitol cu care
mã mândresc. A fost înmormântatã la
mãnãstirea Suzana, lângã soþul ei, Marin
Bucur, într-un loc de liniºte misticã,
evocat cu premoniþie într-o ineditã
intitulatã Suzana.
Deocamdatã atât. Posteritatea ºi cei
care am înþeles-o ºi am iubit-o vom mai
vorbi ºi, cu siguranþã, vom mai scrie.
Dumnezeu sã o odihneascã în pace,
iar pe noi sã ne lumineze când îi vom
comenta opera poeticã încã necunoscutã.
Poemele din paginile urmãtoare îi vor pune,
desigur, pe mulþi pe gânduri.
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POEZIE

Iulian Filip

Dãrâmarea frunzei de arþar
pe cercuri rostogolite

cum vã pare cã aº fi?
ce vã pare cã aº avea?

Supãraþi mãturãtorii
pe tot vântul, pe toþi norii
cã au fost ºi nu-s cocorii,
ºi cu dânºii  visãtorii.

Dupã poartã  caldã vatrã,
sufletul ce nu aºteaptã,
dar cunoaºte ce-i o piatrã
aruncatã, supãratã.

Supãrat rãmân pe toate,
cã mai bine nu se poate,
poate numai dupã moarte 
s-o vedem ºi pe-a ei parte.

o deschide cine poate,
intrã numai aºteptaþii.
Plin mi-i sufletul de toate,
mã-ntristeazã-nsinguraþii 

Supãrate-s supãrate
toamnã mãturile toate
pe frunzele dãrâmate
de din crengi nenumãrate.

Verde-i poarta cui o vede
ºi deschisã-i cui o crede.
Zãvorâtã-i, mohorâtã
pentru firea cea urâtã.

Supãrat ºi eu pe tine
cã-am visat visãri sublime
ºi-am rãmas fãrã de nime,
dar mi-ai zis cã va fi bine.

Opresc piatra,
feresc vatra de-mpetrire, supãrare.
Nu mi-i zãvorâtã poarta,
dar e... poartã  lumea-i mare:

Dar tot nu m-aº supãra
cât mai vreau sã ºtiu ce-ai vrea
când te uiþi în partea mea
ºi visezi cã te-aº visa.

se-mbulzesc în cãutarea
porþii care îi aºteaptã...
Ce îngustã e cãrarea
care-o ia spre calea dreaptã...

Drumeþ nepriceput

În somn o sã mor ori din mers...
Îmi place sã merg în neºtire
pe unde mai ºtiu uluire
ºi poftã de vers.
Trec drumuri pe care-am trecut
ºi nu le-nþeleg mântuirea,
dar merg, îndemnat tot de firea
drumeþului nepriceput.

Mobil perpetuu pentru
naºterea filosofilor
Cum poþi sã suporþi
zãvorâte porþi
între vii ºi morþi?
Poarta, vatra ºi cãrarea
Lume trece zi de zi
pe lângã portiþa mea 
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Lume trece zi de zi
pe lângã portiþa mea 
cum vã pare cã aº fi?
ce vã pare cã aº avea?

Cerul mult ºi lutul mut
Mãr am vrut?
Mãr m-a bãtut,
când din ceruri a cãzut
ºi-altã cale n-a avut
decât drumul cel ºtiut
de din veci,
de la-nceput.
Am vrut mãr?
L-am vrut din cer?
Vin din cer
câte le cer,
înfãºate-n adevãr,
ca acest colind de ler,
ca aceste flori de mãr.
Cern din cer
câte le cer.
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Ce-am mai vrut?
Cã multe-am vrut!
Mai puþine le-am ºtiut 
doar din cele ce-au cãzut
ºi în faþã le-am vãzut
ºi de bune le-am crezut,
cum par toate la-nceput...
Ceru-i mult
ºi lutul mut 
eu din lut ºtiu cã-s fãcut.
M-a durut când am ºtiut
cã-s din lut, numai din lut?

Cade-n lut (cum sã nu cadã?)
coaptã împlinita roadã 
cine-a fost în cer s-o vadã?
cine-n lut acum s-o creadã?

Romanþã în cãutarea
sfârºitului

Sã pleci când crezi c-ai vrea sã poþi sã pleci.
Nu amãgeºti o lume cu plecarea.
Un careva-þi ghiceºte provocarea
din ceruri în pãmânt când ochii îþi apleci.
Cu geana gâdili cerurile-nchise,
sã se deschidã  þie, numai þie 
spectacolul a câte vor sã fie,
sã-nvie din multiplele culise.

Sã fii cât crezi cã-ai vrea sã poþi sã fii.
Nu amãgeºti o lume cu uitarea.
Un careva-þi ghiceºte provocarea
din ceruri când aluneci în hârtii.
Cu pana gâdili sferele închise,
ca sã-þi întindã  þie, numai þie 
un fir incandescent de armonie,
o punte spre romanþele nescrise.

(28.X.2011, Târgoviºte)

Om bun fãcãtor de rele

Ar fi trebuit necruþãtor sã fiu,
sã mã fi prefãcut
cã ridic o piatrã,
sã dau, ca într-un câine,
în tine,
care ai crezut
sã te încãlzeºti
la mocnirea mea
de licurici rãcoros, care nici nu încãlzeºte,
nici mãcar nu lumineazã ca lumea...
Atâta voi fi rãmas 
un tãciune mocnit
din focurile de odinioarã
risipite
cu cine a ars cu mine.
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Un fel de spovedanie

Ochii mei sunt pãcãtoºi,
dacã dau de ochi frumoºi,
ochi frumoºi spre mine-ntorºi.
Pãcãtos, dar... ruºinos,
îmi aplec ochii mai jos,
unde..., dacã-i tot frumos,
ajung ºi mai pãcãtos.
Doamne, Doamne,
ne-ai dat doamne
cu de toate! Cum se poate
sã nu-mi placã ce-ai dat Tu?
Doamne,-s pãcãtos ori nu?

Câine încrezãtor

La ce bun te þii de mine?
Voi fi fiind,
voi fi pãrând sã fiu
om bun,
dar unde duce
drumul omului bun
ºi ce sã faci tu pe acolo?

Cerul nu mai e curat
Ce periculos sã zbori!
Cerul nu mai e curat,
nu-i cu îngeri doar ºi nori,
cum credeam cã ni-i lãsat.

Oare ni-i lãsat ºi nouã
cerul plin de dor de îngeri?
Ce comod sã crezi cã plouã,
sã nu vezi cum treci prin plângeri
Stingerile plângerilor...
Plângerile îngerilor
strâmtoraþi în cerul lor...
Hai sã credem cã e zbor...

Valurile ºi malurile Dunãrii
Bate vântul de la mare,
de la mare spre izvoare 
Dunãrea e numai valuri,
valuri priporoase, valuri
supãrate rãu pe maluri.
Iar pe maluri supãrare-i
ºi pe valuri, ºi pe mare,
ºi pe vânturi, ºi pe gânduri,
ºi pe cele patru scânduri,
ºi pe-aceste triste rânduri
despre vântul de la mare,
de la mare spre izvoare,
despre valurile-amare
de-ntrebãri netrecãtoare
ºi de zile cãlãtoare...
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POEZIE

Adrian Munteanu

SONETE
Roibu-nserãrii zvârle-n
colb copita

Roibu-nserãrii zvârle-n colb copita
Coclite frunze cad pe crupa-n spume.
Un nechezat prelung alungã brume
Spre ceaþa vãii ce-ºi agitã sita.
Întins galop strivea tãceri postume
Sub reavãn muºchi acoperind smerita
ªoaptã din preajmã. Scormone termita
În umbra clipei ce-a pornit spre lume.
Opresc un strigãt nesupus în faºã.
Îþi pun cãpãstru rãtãciþi drumeþi,
Dar tu te smulgi din mâna lor, abraºã
ªi muºti zãbala, spargi opaci pereþi,
Fecundã iapã, zânã nãrãvaºã,
Noapte de jad, nãscând în dimineþi.
(29 noiembrie 2005)

Ce vei avea
de îmi ucizi suflarea
la Psalmul 30

Ce vei avea de îmi ucizi suflarea,
De mã pogori în lutul care-nghite?
Rãmân în noi fruntarii amuþite
Ce-mi spulberã între vecii chemarea?
Ai milã, Doamne! între cãi zidite
Cu flori de câmp, albastre cum e marea,
Prefã-mi jelirea surdã ºi visarea
În muºchi jilav sub tãlpile zdrelite.
Când binele îl vântur în risipã
ªi biciul îl slobod pentru un fleac,
Când þintuiesc alicea în aripã
Fãrã sã dau lovitului vreun leac,
Mânia Lui dureazã doar o clipã
Dar îndurarea Lui o am în veac.

Nu-mi clãtina
rãsufletul privirii

Nu-mi clãtina rãsufletul privirii,
Nu-mi tulbura sfiala din artere.
Opreºte ritmul tobei pe galere
ªi pune-un fulg în palma izbãvirii.
Clãteºte rana supurând durere,
Urcã mortarul pregãtit zidirii,
Acoperã cu-n vãl de tainã mirii,
Vegheaz-un mãr s-adoarmã în panere.
Topeºte seva câmpului în nalbe,
Ca sã aprindã aromite seri
ªi-ndoaie crengi de temãtoare jalbe
Vestind uimirea-n aþipite veri.
Iar îngerul cu ºapte aripi albe
Va coborî, înveºnicind tãceri.

(28 martie 2005)

Pleci sau rãmâi.
Zãbavã-þi e umblatul

Pleci sau rãmâi. Zãbavã-þi e umblatul,
Cãmaºã goalã, ºubredã nãlucã.
Asculþi uimitã vântul ce usucã
Sãmânþa râvnei amuþind de-a latul.
Arzi ºi te stingi. O mânã slab apucã
Urzeala tainei ce-þi aºterne patul.
Au sfâºiat dorinþa ºi pãcatul,
Rochia nãdejdii, fluturând nãucã.
Eºti singurã. Privirea-þi nu se-opreºte
Pe umbra mea de-aproape. Nu auzi
Cum din înalturi îngerul vesteºte
Cãderi de fluturi adormiþi ºi uzi.
Vremelnicã, tãcerea se-nvoieºte
Sã-nvingã pânda vulturilor cruzi.
(1 august 2005)

(26 decembrie 2005)
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POEZIE

Adriana Lisandru

porumbeii ºi ninsorile ºtiu

e dimineaþã. ore moi de fum,
când gândurile-abia se-ntorc vederii.
au venit porumbeii ºi nu am destule seminþe.
uguie, culeg tot ºi rãmân pe aproape,
ne mulþumim cu din ce în ce mai puþin
nevoia de oameni ºi frica de ea
nevoia de dragoste ºi frica de ea
tot ce ai scris nu înseamnã nimic dacã nu
reuºeºti
sã-þi pui sufletu-n palmã,
dacã pasãrea asta care stã ºi-mi vorbeºte
ca unuia asemenea ei
încã se teme de mine sau poate
încearcã sã-mi spunã cã aºa te înalþi
scuturându-þi din trup zgura fricii
ºi nu pot sã o fac. mã lipesc de aceleaºi
speranþe
ca o piliturã de fier,
înrolatã în micul rãzboi al pãrerii
mãrºãluind spre acelaºi final.
oamenii mei au nevoie de mine
oamenii mei ºi minciunile lor
aºteptãrile lor nãzuinþele lor
aromele lor din zaþul ibricului.
sunt legatã de mine ca un miez de pãstaie.
sunt legatã de tot
ce nu pot sã-nþeleg.
*
porumbeii se duc.
va începe sã ningã.
fulgi uºori,
aºezãri liniºtite-n pãmânt.

felie crocantã
mama

o voce în care
mã cuibãream ca o pisicã udã
întoarsã din primele ei escapade
mã lua în braþe ºi nu ºtiam ce sã facem
cu timpul tors
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prin casele strãine
încerc sã îmi aduc aminte cum râdea.
ºtiu.
tãcerile ei
aveau gustul feliei crocante
ºi a untului proaspãt lãsat dimineaþa
pe masã

cub de gheaþã

secunda a-ngheþat dupã ultimul clopot.
nicio umbrã de om în oraº.
doar pojghiþa serii vibreazã
când gândurile se ating de ea.
poate aºa orbim
pe dinãuntru.
se face totul alb,
un alb solid
ºi nu mai trecem dincoace,
spre oameni.
rãmânem în cubul amintirilor noastre
pânã când morþii
i se face milã
ºi ne elibereazã,
surâzând.

urme ºi umbre

Dumnezeu nu lasã niciodatã urme.
nici moartea nu lasã
nici dragostea nu.
numai noi ducem urma greºelilor
bine legatã de cingãtoare
si o târâm prin toate cuvintele
pânã când inima se destramã fâþii
lãsându-ne goi
uscate cochilii
duios fluierate de vânt.
ah, cuvintele mele îndelung lãtrãtoare!
cãþelul pãmântului cãuta ascunziº
ºi l-am primit în casã ºi i-am dat sã mãnânce
ºi apã curatã i-am turnat în cãu?
când a muºcat l-am mângâiat pe creºtet
când m-a durut mi-am pus otravã-n rãni
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POEZIE

Iarina Copuzaru
descifrare

Dumnezeul meu e un ursuleþ umplut cu paie
ºi pentru cã aº putea trece cu el
prin apa aceasta adâncã
am un aer serios pe care adulþii
nici nu-l observã, ceea ce e perfect pentru înclinaþia mea spre cerul mai
puþin îndepãrtat, acela cu o cocoaºã la care ajung mai uºor

reparatorul ºi-a dat demisia, pãpuºile lui sunt acum aºezate ca-n burta
unei mame vitrege,
iar asta îl face sã râdã eu încã am cinci ani, încã mã dau peste cap de trei
ori pentru a învia morþii mei simpatici

nu e ciudat pentru o fetiþã sã nu poarte rochiþe
ºi nici sã þinã pe umeri un pitic cu pãrul alb ºi lung. aici e ca-ntr-o
închisoare unde zi ºi noapte se vede doar luna ºi când mi-e rãu vomit un
întuneric alunecos ºi dulce precum lichiorul de cireºe. singurul lucru
nepotrivit e o scrisoare pe care-o primesc ºi-n care-mi descifrez scrisul de
om mare

animalul fãrã nume
amândoi prin tunelul ca un braþ întins peste o baltã de sânge
frica te face mãcelar, frica mã face un copil cu gura plinã de flori albe
dacã m-ai atinge
dacã m-ai atinge
pe carnea crudã din clavicula ce pompeazã vise
acolo se naºte animalul fãrã nume cu dinþii înfigându-se între tine ºi Dumnezeu
dragostea mea vãduvã ºi asexuatã
pielea þi se strânge ca un fagure de viespi
cu limba ta asprã îmi netezeºti pieptul
pânã ce inima devine o boalã infecþioasã

drumul
eram aproape la sfârºitul drumului
când paznicul mi-a spus despre întoarcerea lui
îl aºteptau copiii, soþia, dar mai ales cartea cu paginile numerotate invers
bine omule dar în faþã e roºu semn cã animalele vor pradã tânãrã
nu mai e mult ºi-mi vei putea duce hainele înapoi
înþelege, am ºi eu pãrinþi, cãrora le vei dovedi astfel cã am fost împreunã
dar paznicul m-a rugat sã-i dau încã de pe-atunci hainele
fiindcã nu mai putea rãmâne nicio clipã

prefacerea
din partea opusã venea un anotimp cu zulufi la ceafã
m-am ascuns dupã un copac ºi mi-am croit mãnuºi
din cuiburi pãrãsite de rândunici
însã am fãcut greºeala sã râd fãrã motiv precum o iadã cu uitãtura oblicã
ei m-au auzit ºi m-au încercuit nerãbdãtori
deoarece se spune cã-n râsul cuiva poþi descifra numele unic
al unui lucru inexistent
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astfel îmbogãþindu-te cu o frumoasã stare a prefacerii
aºa au gãsit pe buzele mele
un fluture-mecanic într-un trenuleþ de jucãrie
mi-au verificat cerul gurii
pentru a prinde restul cãlãtorilor fantastici
unii adãpostindu-se în litere cu gust de zahãr ars
alþii, în vocale atârnate ca niºte candelabre
iar dupã toate descoperirile în folosul lor
m-au abandonat la marginea unui oraº ambulant
noroc cu un cuvânt ce-mi rãmãsese pe haine
datoritã cãruia am rãmas în aºteptarea rostirii vindecãtoare
aºa cum ai aºtepta firiºorul de sânge
din carnea închipuitã a unei pãpuºi

Oglindã
venise vremea înmormântãrii
bunica þinea o lumânare pe-un suport de zãpadã
ceilalþi stãteau la o masã în mijlocul grãdinii
din când în când mama umplea solniþele cu vatã
îi ruga sã-ºi punã acolo bijuteriile
unul a scos din mânecã
o fotografie cât un bob de strugure
a împãrþit persoanele imprimate
în stânga ºi-n dreapta
mi se povesteºte deºi pare greu de crezut
cum au început sã-i curgã lacrimi dulci
ºi toþi care au gustat din ele
s-au împuþinat atât de mult pânã nu s-a mai auzit
decât un zgomot ca un inel cãzut de pe deget
lumea stãtea la priveghiul fãrã mort
mã uitam insistent la toþi ai casei
nu lipsea nimeni
dar bunica mai tare se întrista în vreme
ce trãgea cerul de-o sfoarã ºi-l scutura ca pe-un cais
se înnoptase iar unul dintre meseni
ºi-a amintit o mulþime de întâmplãri amuzante
cu rãposatul care lipsea am râs ºi eu cu toate cã
priveam temãtor spre ceaþa pe care mama o rupea fâºii
fãcea din ea prosoape ºi batiste
mi-a ºoptit atunci despre nu ºtiu ce obicei
în faþa fiecãruia dintre noi se înãlþa o oglindã albã

poemul pe care mi-l spun numai mie
e un cuþit între noi
cu douã capete tãioase
de oriunde am începe
simt cum se scurge sângele pe mâini

vãd resturile iubirii agãþate
ca o copilãrie cãreia i-am sfârtecat intestinele
sub bãtãile inimii stau
le-aud  pietre aruncate în apã 

somnul are miros de sãpun
întinde hainele mele decolorate pe frânghie
s-au lãrgit atât de mult
încât îmi închipui cã eºti lipit de mine
ºi sângerarea e imposibilã
ca ºi cum am fi dintotdeauna doi morþi
pentru care doar dragostea
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STEIURI

George Anca

SCADENT (3)

(Eminescu) Probabil orice cult este
interesat, fie ºi subconºtient. Am jucat, mai
ca fiecare, cartea Eminescu. Am vrut sã intru
în bibliografia eminescologicã. Cel puþin 25
de ani i-am sãrbãtorit ziua naºterii ºi a morþii,
mai ales în India, nepropagandistic,
indianistic. Nu mã punea nimeni. Dupã
numãrul anti-Eminescu al Dilemei, mi-am luat
seama, ca ºi cum respectivii ar fi trecut la fapte,
nu arderea cãrþilor lui Eminescu, numai, dar
ordinul ca orice eminescolog sã se
otrãveascã, sã se înece. Nu-i trebuie mult
cuiva, deci, nici viaþa lui, sã se vadã în plus,
dezosat, cum e cazul cu toatã cultura românã,
de altfel, vinovatã de o tradiþie aºa ºi pe
dincolo, sugrumatã în numele propriei ei
naturi, vechimi ºi frumuseþi. Eminescu nu se
lasã uºor înþeles nici distrus. India lui le face
bine ºi indienilor înºiºi. Nu e naþie sã nu se
simtã flatatã de inspiraþiile geniilor strãine. ªi
dupã anii indieni  mã indianizasem tare, numai
copilul, Alexandra, care de la 4 la 10 ani se
învãþase cu lumina mai puternicã sã mã fi
întrecut  Eminescu m-a încurajat sã mã întorc,
mi-a dat slujbã, ziceam; bine i s-o fi pãrut
rectorului politehnicii: Eminescu? la
universitate; l-am þinut totuºi, inclusiv cu
Blandiana ºi Edmond Nicolau. Am observat
cã Eminescu deranjeazã mai mereu, ba de prea
sus, ba politic, ba etnic, ba românesc... Aºa
s-o fi explicând masificarea cultului interzis de
elitã, profesorimea, elevii, veleitarii, prostimea
se strâng legiune într-o spiritualitate literarspiritualã fãcutã þãndãri dupã cât îl duce mintea
pe fiecare, dar împreunã creând o maree unicã,
salvatoare cât nu i se întâmplã, ca mie, sã se
inhibe, gata, nu mai e voie, degeaba mi-am dus
viaþa crezând în Eminescu. Aºa ºi Hristos,
cine-l mai are la inimã ca înainte de profanarea
lui globalã? M-am consolat cu Rama, în gând
cu Eminescu ºi Hristos.
(Aculturaþia) În ce-am crezut aproape cã
nu mai e voie. Aculturaþia s-a metastazat, am
ieºit din þâþâni. Fascineazã idiomul celor întorºi
de sãrbãtori din muncile prin þãri strãine.
Româna se va refrãmânta în cãtune ºi periferii
migrante. Grija de sãnãtate, a fi apt de aplecare
adâncã, e la concurenþã cu îmbolnãvirea.
Politizarea sacrificiului euforic în mintea
rãmaºilor înfloreºte. Ce oameni suntem ºi dacã
vom mai fi? Ce ºi de ce ne face media? Am
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îmbãtrânit ºi în rele ºi în nepricepere a viitorului,
am rãbdat, am sperat pânã s-a ales praful de
viaþa noastrã, un deranj în calea cui nu mai ºtim.
Credinþa e în cãtare, postcomunist, postuman,
global. Limba nu are cum mai fi naþionalã, naþiunea
pare mama vitregã Europa, ºi dacã ne-am da
minoritari abia de s-ar gãsi vreo mângâiere pe
creºtet. ªi aºa, discretul drept al feudalului fãcea
ca mulþi copii sã fie fraþi dupã tatã, mai încercãm
câte o frãþie. Vãzând ce pierdem, inclusiv sinele
printesc, sã ne bucurãm de cine câºtigã, pe
cadavre, prim-planul. Nostalgia nu e faþã de
Ceauºescu ci de scãparea de o dictaturã mai
ucigãtoare sub eticheta falsei democraþii. Cã
suntem liberi sã spunem aºa ceva, mai vedea,
abia dacã mã fac cã vorbesc cu tine ºi tu te
gândeºti la altceva (Gândeºte-te la altceva 
Alecsandru Vãduva, sinucis cu frânghia de
la rufe). Sã fi trãit degeaba, ce final, dus ºi
umorul macabru, cine sã mai râdã. Tot
Eminescu ne va mântui. Pe literaþi oricând.
Eliade, din scrumul diasporei. Cinci scrisori
de la el le-am rãtãcit de bunã-voie, Handoca
voia întâi pe cele trimise, encomiastice cumva,
pãi sunt la destinatar. Un om universal dintre
noi, o ºansã ºi pentu mai târziu?
(Valahia) Când s-a ridicat rangul liceului
din Gãeºti la cel de colegiu naþional, sub numele
Vladimir Streinu, depãnând laude, s-a
întâmplat sã fiu invitat de cãtre d-l prorector
Ghiþã la Universitatea Valahia din
Târgoviºte. Am mormântul tatãlui acolo, la
Sârbi. Predau de câþiva ani literaturã
universalã ºi comparatã  d-l Ovidiu Drimba
vede utilã chiar o catedrã , literaturã românã,
jurnalism literar, comunicare interpersonalã.
M-am temut totdeauna pentru literatura mea
sã raþionalizez propria exprimare în concepte
ºi tirade didactice, am simþit, totuºi, o obligaþie
sã dau curaj ºi teme studenþilor din aureolata,
pentru mine, zonã a Târgoviºtei, cetate
ultraistoricã, paternitate literarã panromâneascã, universalistã, de la Heliade la
Ciorãneºti ºi Streinu. Îmi iau notiþe mai departe,
pe tren, alternez alexandrinul racinian cu
expresiile paroxistic-injurioase la nervii bãuþi.
(Scrisul) Vorbim cu gândul la scris, la
cãrþi. Eu sunt considerat scriitor în India, la
Vâlcea ºi la Târgoviºte. Andrei Nestorescu
m-a recenzat în Dicþionarul general al
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literaturii, Aurel Sasu ºi el în cel biografic,
pentru cã le-am ºi rãspuns la chestionar, ceea
ce n-am fãcut cu Alex. ªtefãnescu,
recenzentul meu pe negativ, în vreo simetrie
de rezervã. Cei de la Cluj îl aveau gata, cu
studenþii, dinainte de 89, se spune. Asta în
genurile necrologice, testamentare. Rar în
tinereþe, cu accent de respingere, de m-oi fi
bucurat ºi eu de criticã. Mi-am dat seama
din timp cã dacã îþi calibrezi scrisul dupã
criticã eºti mort. Aºa cã n-am mai aºteptat,
n-am mai arãtat texte ºi nici cãrþi încolo ºi
încoace, dacã am mai lansat pe la târguri, sã
se ºtie cã nu am murit realmente, sã deranjez
ca un bibliotecar, orice. Metoda scrisului
zilnic, de faþã cu personajele, reale (spre
ghilotina a ceea ce devenea suprareal prin
contragere ºi selecþie, la procesare pe calculator) mi-a prilejuit familiarizarea cu diferitele
reacþii  eºti de la seco, scrii acolo, scri-o
p-asta, unde e caietul, ai adunat ceva. Îmi
spusese, în tinereþe la Roma, Alberto
Moravia: ai scris un roman, apropo de notiþele
la ce-mi turuise nervos, cã nu vorbeºte cu
mine, nici în italianã, nici în francezã (l-a
intervievat el pe Ceauºescu...). Pierderea vieþii
mele a fost caietul dupã 40 de zile în Italia, în
Milano, Stazione, am anunþat ºi la radio, cine
a gãsit... A doua zi îl intervievam pe Eugenio
Montale, cu notiþe aproximative, mã tot uitam
în ochii lui atât de triºti. Am strâns sute de
caiete scrise, poate mia, dar tot cel rãtãcit în
Milano mã viziteazã în regrete. Magma  ªora
îi zice ºuvoi  s-a strâns inutil, rece, antipublic,
da, mi s-o fi încuibat o teamã de cititor, cum ºi
lui nu i-ar fi convenit anume încriptãri faþã de
sinele însuºi al autorului. Am practicat un
antiscris al scrisului continuu, m-am uitat la
lume cu ochi goi, þintind nirvana negãrii continue, bineînþeles lãsând sã mã vãd neutru,
cumsecade, tolerant, visãtor. L-am întrebat
pe Ion Iuga în India (republicasem în 1983, la
centenarul apariþiei, Doina lui Eminesu): crezi
cã sunt curajos?  nu.
ªi totuºi am trãit în scris, pentru scris, de
copil, de la cinci-ºase ani, oral, pe notiþele
mamei, pe transcrieri de strofe din citiri ºi
psaltire, mã inspirau coºbucian Oltul ºi
Râmnicul, existenþa lor peisagistic-miticã.
Atunci când bãteam toaca ºi trãgeam clopotul
aveam cuvinte de chemare fãrã o limbã anume.
Printre copacii pãdurii auzeam ce ne spune
Naiba, nemaisperiindu-mã. Dar cînd am auzit
lupii, gata reveria verbelor ºi fuga la vale putea
fi rostogolire. Poezia nu e aservitã cuvântului
decât poate când e urlet de lup. Controlul
prin sfâºiere se prelungeºte în gâtul oilor tãiat
de carnasieri sub lunã, de amuþise taicu.
Rãguºeºti când vezi, te vede lupul, ce poezii
ai în cap, Gheorghe? Singurãtatea a crescut
cu strãmutarea la Gãeºti, scrisurile s-au
cãtãnit, învãþam bine tocmai cât sã-mi permit
doruri ºi amoruri, cu titlul lui Depãrãþeanu.
Mihu Dragomir mi-a rãspuns (sã termin cu
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frunzele moarte) ºi m-a publicat în Luceafãrul,
Paul Georgescu mi-a citat prima poezie în
România liberã (m-a fãcut atent Liviu Ixaru),
Constantin Codrescu a citit-o la radio (a auzit
sorã-mea Viorica). ªi cam astea au fost premiile
mele literare pânã acum, la opera omnia, zero,
cã tot m-am ferit de succes, sã nu fac de
duºmani, sã nu mã abat de la obsesie  poezia
cãutatã clipã de clipã, continent de continent
(cãlãtoriile le-am fãcut cãrþi transcrise anumeminereu, fãrã extracþii radianete, sã rãmân de
cercetat, if, altfel sã se sedimenteze cantitativ
o viaþã mai mult de scris, peste citit  cine, la ce
bun, are cine face afiºul oricând, nici sã te mai
înfloreze cu bobârnace etc.)

(Biserica) Armata nu mai e obligatorie, dar
biserica? Sã meargã nemairecrutaþii la
închinare? Deniile oricum sunt populate de
elevi. Unii-l bârfesc ca de comunism pe
pãrintele Gala Galaction, cu bust la Ierusalim,
dar printre cele mai frumoase monumente pe
care le-am vãzut este manuscrisul sãu românesc
al Bibliei, pe foaie in folio, cu literele drepte
rotunde, ca alafabetul tamil pe coajã de palmier.
Gheorghe, astfel botezat de mine, fiul mezin, al
treilea, al surorii mele Noana, s-a fãcut preot
de þarã, acum e la Marcea. Vin femei ºi din alte
sate sã-l audã cum cântã de frumos. Babele þin
steagul, mai rãsar ºi tineri. Când încã era la
seminar, cred, mi-a luat, la un tribunal, ºi numele
de familie: când eu n-o sã mai fiu în putere o sã
zicã lumea cã eºti eu. Ce trufie, cine din ce sat
vine sã asculte dodiile mele? Însã mã refeream
la altceva, îi doream, prin har, prin sine, sã
ajungã unde ºi eu mi-oi fi propus, cât de cât,
spontan, purtat, la hazard, sã se maturizeze ºi
sã-mi rãzbune eventuala ratare. Brevetarea
metodei de a avea un preot în familie, din
vremea comunismului încã, fie cã pierde teren,
mie îmi face cu ochiul, pomenit fiind la toate
slujbele, iar cine mi-o fi aprinzând lumânare la
morþi nemaiavând chiar atâta spor. Eu am
aprins lumânãri ºi pentru Homer. Pãcat sau
nu, în catedrale, sub Dom, am scris poezii ºi
dodii pe post de rugãciuni, epice poate, pe
subiecte ad-hoc, în context omenesc-divin.
Mai aud orga, isonul ortodox.
I-am spus mitroplitului Plãmãdealã: Înalt
Prea Sfinþia Voastrã, în vitrina de jos sunt douã
cãrþi cu raiul pe copertã ºi trei cu iadul, una a
Inãlþimii Voastre, Trei ore în iad, a râs. Î.P.S.
Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, a
fost de acord cã oaspetele Sinþiei Sale, Gaston
Mialaret, trecându-ºi în CV doctoratul honoris
causa al Universitãþii de Vest din Timiºoara,
va face vizibil numele României. M-am bucurat
sã aduc ÎPS Bartolomeu Valeriu Anania vestea
cã ªtefan Baciu nu s-a incinerat, ci e îngropat
în cimitirul chinezesc, Makiki, din Honolulu,
lângã soþia sa Mira. Iar decanul meu, când am
venit la Valahia, a fost ÎPS Nifon Mihãiþã. Îi
povestesc din acestea ºi nepotului meu
omonim, preotul împlinit din Marcea.
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PROZÃ

Ion Mãrculescu

Jurnalul de la Marcona
S-a întors vãrul meu din America, unde
emigrase în urmã cu vreo zece ani.
Când a ajuns acolo, l-au întrebat ãia de la
vamã dacã are bani. Am, a zis el. Cam câþi?
Pãi vreo douãzeci de mii de dolari! Douãzeci
de mii? s-au holbat ei mirându-se ca de a
paiºpea minune a lumii. Douãzeci de mii de
dolari sunt bani, nu glumã! Vameºii ãºtia erau
niºte negrotei atât de buzaþi, cã te lua cu friguri
pe ºira spinãrii. ªi unde þii banii? l-au întrebat
ei. Aici în geantã, a zis cu seninãtate vãrul
meu. Pãi sã vã dãm pe cineva sã vã însoþeascã
pânã la hotel, au zis negroteii. Pe-aici, au zis
ei, sunt mulþi în stare sã-þi taie beregata ºi
pentru douã sute, dar pentru douãzeci de mii!
Se vede treaba cã negroteii erau niºte oameni
tare cumsecade.
Vãrul meu s-a angajat lucrãtor la un atelier
de service auto. Câºtiga bine. Dar îl freca tot
timpul gândul la taºca lui cu bani. Ce sã facã
cu ei? I-a ascuns în frigider! A tãiat pe din
douã o bucatã de carne ºi a bãgat banii la mijloc
Într-una din zile a primit un telefon de la
vecini: vino repede cã þi-a luat foc casa de la
aragaz! Au venit ºi pompierii! ªi frigiderul? a
întrebat disperat vãrul meu. Frigiderul ce-a
pãþit? Frigiderul n-a pãþit nimic, a luat foc doar
aragazul! Acuma dau pompierii cu tulumba
pe el. Spune-le sã dea pe frigider! striga în
disperare vãrul meu, dar vecinul nu pricepea
ce e aia. Adicã de ce sã dea cu apã pe frigider?
*
Lui Haralambie i-a cãzut cu tronc la inimã
Ecaterina. Ecaterina este o adolescentã care
crapã de sãnãtate, frumuseþe ºi bunã dispoziþie.
Iar Haralambie, despre ce sã vorbeascã
cu ea? Evident, fiecare vorbeºte despre ce-l
arde mai tare ºi despre ce ºtie mai bine. Aºa cã
îi vorbeºte despre protezele dentare. În sinea
lui se întreabã dacã ãsta este tocmai subiectul
potrivit pe care sã-l discute el, la vârsta lui, cu
o adolescentã pe care vrea s-o...
Unele proteze sunt de calitate mai bunã
ºi nu se încarcã prea uºor cu resturi
alimentare, aºadar nu este nevoie sã te speli
pe dinþi chiar în fiecare zi.
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Haralambie povesteºte cum a vãzut el,
mai de mult, niºte cai superbi, albi, sãnãtoºi,
puternici, fãrã carii în gurã. Ori, se ºtie, caii nu
se spalã pe dinþi niciodatã!
*
M-am aplecat sã iau nu ºtiu ce de jos,
am auzit o pârâiturã ºi, când am pus mâna,
am constatat cã mi s-au rupt pantalonii în
cur, pe cusãturã, vreo cinci centimetri. Aþa
cusãturii era putredã. Problema este cã eu
nu am decât douã perechi de pantaloni, iar
cealaltã pereche tocmai am spãlat-o ºi este
pusã pe sârmã, la uscat. Ca sã fie treaba
treabã, nu ºtiu de ce a fost nevoie sã mã
aplec din nou ºi... altã pârâiturã! Mi s-a rupt
cusãtura în dreptul genunchiului, pe cracul
drept al pantalonilor.
Trebuie sã declar cã, deºi am ace ºi aþã în
casã, nu mã pricep la cusut. Eu nu sunt croitor,
eu sunt un intelectual subþire! Aºadar, mã
aflu într-o situaþie insolubilã pânã la uscarea
pantalonilor de pe sârmã. Dacã m-aº apuca
sã-i cos pe-ãºtia de pe mine, fãrã sã mai iau în
calcul cum va arãta cusãtura, ar dura o
veºnicie.
În aºteptare, îmi amintesc de un scriitor
american care, aflat într-o situaþie similarã, a
dat anunþ la un ziar scriitor american, rãmas
fãrã pantaloni!. În zilele urmãtoare a primit
prin poºtã mai mult de 300 de perechi de
pantaloni din mila publicã. Se poate estima
cã vreo 25-30 de perechi tot i s-or fi potrivit!
Morala: Numai în literaturã trebuie sã
cauþi personajele de la care sã poþi învãþa
ceva bun!
*
Întâmplarea cu Pavlov.
Aveam un cocoº cu ochii albaºtri ºi era
tare cântãreþ. Cânta din cinci în cinci minute,
dar sunetele scoase de el numai cântec nu
erau, semãnau cu un sughiþ foarte ciudat care
pe mine mã enerva la culme. Evident, de vinã
fiind urechea mea foarte sensibilã ºi deosebit
de receptivã numai la sunetele frumoase.
Strigam la el sã nu mai cânte ºi sã nu-mi
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mai chinuie auditivul, dar el fãcea pe tâmpitul,
se purta de parcã nici nu auzea.
Aveam un mãr în curte ºi curgeau merele
din el, era pãmântul plin. Luam un mãr de pe
jos, îi strigam ocoºului sã tacã ºi aruncam, cu
mãrul în el. Fugea ºi se ascundea sub o
magazie. Dar se pare cã el înþelesese invers,
credea cã, de fapt, mie îmi place cum cântã,
de-aia arunc cu mere în el, aºadar ieºea din
ascunziº, se apropia ºi mai mult de mine ºi
începera sã guiþe. Eu iar strigam ºi aruncam
cu alt mãr, lucru care se vedea clar cã nu-i
place. De fapt, cui i-ar plãcea sã fie bombardat
cu proiectile?
Dupã o vreme, ajunsesem pânã acolo
încât era de ajuns sã strig mãrul, fãrã sã mai
arunc cu ceva ºi cocoºul o rupea la fugã sub
magazie.
Într-o scrisoare, i-am povestit chestia asta
unui rusnac, Pavlov. Ãsta era un tip deºtept
care a înþeles pe loc cum stã chestiunea cu
reflexele condiþionate. Mi-a propus sã-mi
cumpere cocoºul, numai cã, între timp, eu
apucasem sã-l tai ca sã-l scap de stres ºi-l
fãcusem o ciorbã cu zeamã de varzã. De unde
sã-i mai dau eu rusului cocoºul?
*
O babã ghicitoare mi-a spus cã, în altã
viaþã, mã numeam Radu ºi eram domnitorul
þãrii. ªi cã statuia mea se aflã acum pe aleea
principalã din parc, la douã sute de metri
de Turnul Chindia. ªi cã pe vremea aia am
murit pentru cã mi-au tãiat turcii capul. M-am
dus în parc sã-mi vãd statuia. Se pare cã
sculptorul nu l-a simpatizat pe domnitorul
Radu, adicã pe mine, pentru cã l-a fãcut de
parcã ar avea dureri de mãsele ori îl
rãscolesc niscaiva bolboroseli la maþe, vreo
diaree, ceva.
Am citit într-o carte cã Radu ãsta avea o
nevastã rea de tot ºi dârdâia de fricã în faþa ei,
cât era el de domnitor al unui popor viteaz ºi
bãrbãtos, mare crescãtor de oi, mioare ºi
mioriþe. Stau ºi mã întreb de ce nu le-o fi dat-o
turcilor pe ea ca sã-i taie capul! Dacã eram eu
acolo!...
Mi s-a fãcut milã de cum aratã Radu (adicã
eu!) înþepenit pe soclul rece de piatrã, în
mijlocul parcului, singur, în frig, vânt, ploaie
ºi gãinãþat de porumbeii sãlbatici care, în
neºtiinþa lor pãsãreascã, se aºazã pe capul lui
sã se spârcâie!
Am depus, dupã tipicul creºtinesc, o
lumânare la picioarele statuii lui Radu ºi
m-am veselit la gândul cã eu, deºi mort, îmi
pun lumânãri ca sã am luminã în ceruri!
*
Un strã-strãbunic de-al meu era atât de
gras, încât abia se miºca ºi avea un picior de
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lemn de mahon autentic, adus din Africa ºi
un ochi de sticlã de Murano, lucru rar pe
vremea aceea pentru cã ochiul de sticlã încã
nu se inventase. Era ºtirb ºi nu purta placã
dentarã, aceasta abia se experimenta de niºte
doctori nemþi, dar bunicul meu nu avea
încredere în doctori pentru cã sunt escroci,
îþi curãþã buzunarele de bani ºi mai degrabã
te omoarã decât sã te facã bine. Din punctul
ãsta de vedere, bunicul era un înþelept!
Îl admira pe Napoleon ºi povestea cum
au luptat ei împreunã, pe un ger cumplit, la
Borodino, în Rusia, de unde s-a ales cu
douã degete de la mâna dreaptã degerate
ºi un picior amorþit. Folclorul reþine doar
faptul cã, într-o varã, bunicul meu a tras o
rafalã cu kalaºnikovul, intenþionând sã-l
cureþe de zile pe unul Tãntãlin, care-i fãcea
ochi dulci strã-strãbunicei mele, o muiere
cam futeºã de felul ei.
Strã-strãbunicul meu a avut un destin
minunat, dar ºi un sfârºit tragic, semn cã nu
oamenii conduc istoria, ci istoria îi conduce
pe ei. O dovadã în aceste sens, este urmãtorul
fapt recent: Miticã s-a îmbolnãvit nu pentru
cã a vrut el, ci din motive care-i scapã, nu le
înþelege, dar nici nu-l intereseazã, mai ales cã
nu se grãbeºte nimeni sã i le explice!
*
O cioarã ºchioapã renaºte în fiecare zi
din propria-i cenuºã, ca în bancul cu Pasãrea
Phoenix. ªi, de fiecare datã, este tot mai
decoloratã, tot mai slabã, iar singurul picior
pe care îl are e din zi în zi tot mai puþin
beteag. Constantã rãmâne doar pãrerea
oamenilor despre ea, deºi nu au vãzut-o
niciodatã, dar care cred cã nu e doar
ºchioapã, ci ºi fãrã un ochi, slutã, surdã,
bâlbâitã, cocºatã, pelticã, cepeleagã,
vãcsuitã, bãdãrancã ºi dublatã de o clonã
care, se înþelege, îi semãnã leit.
Lucrul pe care oricare dintre noi îl avem
la îndemânã, este sã ne considerãm frumoºi
ºi deºtepþi, iar pe ceilalþi sã-i credem urâþi ºi
vai de capul lor.
Eu sunt cioara! L-am auzit pe unul într-o
zi, zicându-mi du-te în morþii mã-tii de cioroi!
ªi m-am întrebat cu ciudã de ce el, care este
un dobitoc, mãtrãgunã ticãloasã la suflet,
candriu ºi derbedeu, ruºinea ºi dezonoarea
lumii, minte la ghiveci, cârnat ºi alte alea  de
ce nu mã vede aºa cum sunt, adicã o julietã
de o frumuseþe copleºitoare, demon cu trup
 aºa cum s-a exprimat Shakespeare!  dornicã
de iubire, cãci, nu-i aºa? dacã iubire nu e se
poate ºi fãrã ea, aºadar de ce nu se
emoþioneazã la glasul meu care nu se
deosebeºte decât prin diferenþa de octavã de
cel al ciocârliei ori al privighetoarei?
De ce? Numai pentru cã sunt o cioarã?
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ARS LONGA...

Dan Gîju

ARTA SUPLICIULUI (2)
(fragment)
Îmi este o teamã latentã de ziua când
voi deveni steril. Adicã, de ziua când voi
scrie ultimul vers. Dar cât de conºtient sã
fiu atunci cã, într-adevãr, va fi ultimul?
Conºtientizarea ultimului act sexual mi se
pare  mi s-ar pãrea, mai bine-zis  de o
mie de ori mai suportabilã.
Ziaristul ºi poetul de ocazie J.P... Un
nume complicat, poate prea complicat
pentru... oraºul meu înfãºurat în ploi.
L-am vizitat cu teologul D., personajul meu
de roman, R. Mânãstireanu. Trebuia sã
vinã ºi poetul Ionaicu Vâlcea (accent pe
ultima vocalã), dar nu mai reþin ce l-a oprit.
L-am gãsit pe J.P. pocãit, înconjurat de
icoane ortodoxe. El, care toatã viaþa se
dãduse catolic!... Atunci, abia atunci am
înþeles, din pãcate pentru mine, marea lui
dramã. Într-o lume româneascã extrem de
conservatoare, el trecuse (ºi chiar se
încãpãþânase ca sã treacã) drept ungur,
deºi era nãscut din mamã româncã. Fusese
o luptã pe care nu ºtiuse de partea cui ºi
împotriva cui sã o dea. Pânã la urmã, cred,
o dãduse împotriva lui însuºi ºi... câºtigase.
Acum era ca ºi mort. Ar fi putu ajunge
personaj de roman dacã soarta m-ar fi
aruncat mai devreme în orbita lui, aºa
însã... Dar poate cã e mai bine aºa. Mai
bine pentru memoria lui, evident. ªi câte
date eronate privitoare la biografia lui
aveam, habar nu am de unde le adunasem!
Date eronate ºi prejudecãþi... Mai târziu,
mult prea târziu, am aflat cã prin venele lui
curgea inclusiv sânge de german, poate ºi
de altceva. Avea toate calitãþile ºi defectele
acestor rase. Figura însã, privirea ºi numele
îi erau de ungur. Chiar ºi educaþia primitã
în casã... Poate ºi din cauza asta nu am
fost prieteni. Plus cã eu mã împrietenesc
rar. ªi el, cred, tot defectul acesta-l avea,
deºi era mai tot timpul înconjurat de fel ºi
fel de indivizi de care ºtiu, însã, cã nu prea
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avea timp ºi chef. Dar l-am respectat ca
nimeni altul. De douã ori am fost chiar în
casã la el, ultima oarã sã-l ascult pe
Zavaidoc, la niºte plãci vechi, uzate, pe care
le colecþiona cu mare pasiune. Prima oarã
îmi arãtase undeva, în bibliotecã, niºte
casete în care spunea cã a intervievat-o pe
iubita (logodnica?) poetului Nicolae Labiº,
dar cã nu are voie sã le publice pânã nu
ºtiu când, mi-a vorbit ceva de un termen
careva începe sã curgã dupã nu ºtiu câþi
ani de la moartea ei... Unde or fi ajuns acum
acele casete?
Ei, ºi uite cã acum, când el însuºi
ajunsese pe patul de moarte, venisem eu
cu reportofonul. Încã eram ziarist la
Mesagerul, oficiosul cartierului ºi deh, ca
ziariºtii, ãºtia nu au mamã, nu au tatã, nu
au decât boala curiosului; motivul fiind unul
cât se poate de nobil, evident: alimentarea
hienei cu adevãruri adevãrate, dacã se poate
culese direct de la sursã. Dar când l-am
vãzut în ce hal aratã, aproape strãveziu,
cu un picior ca ºi trecut pe malul celãlalt 
deºi el încã mai trãgea speranþe cã va avea
puterea sã rãmânã încã un an-doi, poate
un deceniu-douã aici, în lumea celor
strâmbi , n-am mai avut curajul sã-l scot
(la reportofon mã refer). Aºa cã, adio ultim
interviu, adio tot! Omul din mine a reuºit
încã o datã sã-l înfrângã pe ziaristul care
mã crezusem! Dar nu-mi pare rãu. Totuºi,
cum sunt eu, derutant, nici n-am capitulat
definitiv ºi, între douã sloganuri
încurajatoare de-ale lui Mânãstireanu, poate
ºi de-ale mele, o întrebare, care mã cam
râcâia demult pe ficat, tot i-am aruncat-o:
De ce nu aþi mai venit la Societatea
Scribilor Teghireni în ultima vreme? ªi-a
potrivit fesul pe cap, avea un fes de lânã,
cãlduros, deºi eram în plinã varã, ºi mi-a
rãspuns fãrã sã clipeascã: Pãi, cum sã mai
vin dacã acolo s-au adunat toþi securiºtii ºi
informatorii? M-am uitat atunci la el
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crucit, derutat rãu de tot, ºi asta din mai
multe motive, ºi nu am ºtiut ce sã cred. Pe
de o parte, era pe patul morþii, deºi el spera,
cum am zis, ºtiu asta, iar ochii îi trãdau
sinceritatea, dar ce spunea nu-mi pãrea a
fi adevãrul. Sau poate cã era, dupã cum
acesta era el, ziaristul J.P. L-am crezut,
totuºi, nu chiar pe loc, dar l-am crezut.
Mai bine zis am ºtiut atunci cã nu el fusese
vânãtorul ci, ca noi toþi, era  mai bine zis,
fusese  vânatul. El, fost fiu de ofiþer de
securitate... Putea sã-ºi fi schimbat numele,
desigur, dar nu a fãcut-o. Rãmãsese J.P.,
ziaristul. În fond, un teghirean. Un om, mare
om în raport cu mulþi alþii!... Unul dintre
aceia, puþini, din ce în ce mai puþini, care
nu au trecut degeaba prin viaþã. Cu atât mai
mult, nu a defilat în gol pe strãzile gãurite,
din ce în ce mai gãurite, ale vechii Cetãþi de
Scaun de care, dupã lichidarea lui Nicolae
Ceauºescu, ca un blestem, în loc sã renascã
din propria-i cenuºã, cum îi hãrãzise
dictatorul, acum, dupã douã decenii fix
ºi un pic, au mai rãmas numai ifosele.
Pe un scriitor îl poþi aprecia în
proporþie de minimum 50 la sutã de la
prima carte a lui care-þi cade în mânã.
Dacã n-a reuºit din prima sã-þi facã o
impresie favorabilã, ºansele scad cu fiece
carte pe care, ulterior, dacã vei mai avea
chef, i le vei citi. ªi viceveresa, desigur,
în cazul autorilor deja intraþi din prima pe
rampa simpatiei.
Vizitã inopinatã, ca atunci când nu am
ce face, la sediul Societãþii Scribilor... La
mãsuþa lui încãrcatã de facturi ºi ºtampile,
baºca telefoane fixe ºi mobile, la grãmadã,
editorul Paºasatan trepida de plãcere. Marele
critic al Capitalei, Oricã Gârbaci, îºi trimisese
ambasadorii ca sã tatoneze terenul dacã
poate publica în Lanterne. Mânãmoartã, în
schimb, precaut, cu paharul de ºnaps la
îndemânã, cãlare pe trei-patru pachete cu
cãrþi puse unul peste altul (mi se pare cã
era chiar Istoria Teghirei, a amicului Eliad!)
 scaunul lui favorit! , cãuta sã-i mai
tempereze avântul:
 Eu intuiesc mai degrabã un cal troian,
metãr... Se insinuiazã ca sã ne dilueze atenþia,
dupã care ne dã cu tifla. O sã vezi, metãr!
I-am dat dreptate Împerucatului, dar
numai în gând, ºi am zbughit-o repede. Afarã
mirosea a târfe de lux. Venise primãvara.
În ºcoala militarã, nu neapãrat pentru
simplul motiv cã eram singurul din pluton
care purtam ochelari de vedere, mi se
spunea Telectualu. Îl aflasem pe cel care-mi
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scornise porecla aceasta, dar nu m-am
supãrat pe el pentru cã, în comparaþie cu
a altora dintre camarazi, ªarpe, Bibicu,
Stuf, Bozgoru º.a.m.d. era destul de
rezonabilã. Comparativ cu cele din liceul
militar, acestea erau chiar elegante. Cum,
oare, mi-or zice scribii din târg? Cã nu se
poate, din câte-i cunosc, sã nu-mi fi gãsit
ei vreun nume de cod, dupã cum... Dar,
în fine, dacã era unul elegant, mai mult ca
sigur cã aº fi aflat pânã azi.
Zodia tigvei... Sau rãfuiala mea cu
tovarãºii de drum. Cu unii dintre ei, mai
ales. Pe câþiva i-am ratat intenþionat,
întrucât nu puteam zidi în operã trei
cãrãmizi de acelaºi fel, ºi atunci, dupã
apariþia romanului, am citit în ochii lor ce
înseamnã sã te simþi ignorat.
L-am întâlnit pe Coradin Pianu la un
recital de muzicã de camerã; arãta cam rãu,
galben cearã, deja pe dric mi s-a pãrut,
învins, pe cale clar sã depunã armele, deºi
el joacã rolul inconºtientului. Comenta
ceva, în grupul sãu, despre procesul de la
Strasbourgh, unde se judecã de ceva ani
cu Mãria Sa Statul ºi, evident, sperã sã
câºtige. Nu cred cã va mai apuca; asta în
cazul în care, desigur, nu este o legendã
pentru fraieri... Pânã una, alta, i-am cerut
numãrul de la telefonul mobil, sã punem
bazele unei colaborãri de ocazie pentru
urmãtorul numãr al Falx-ului meu. A ezitat
sã mi-l dea:
Ãsta e ascultat, mai bine nu te-ncurci.
Tu eºti tânãr, ai toatã viaþa în faþã...
Mi-a venit sã râd: Pãi, ºi al meu este
ascultat. Aºa cã se anuleazã reciproc. Sau
se completeazã, cine ºtie.
Mi-a devenit simpatic. Lumea îl credea
un mic monstru, când colo... Pânã la urmã,
fãrã sã facã mai multe nazuri decât s-ar
cuveni unui condeier valah cu statutul clar
definit, precum al sãu, mi-a oferit ceva din
Maculatoarele lui Mavrogheni, romanul
cu care se luptã de vreo doi ani ºi nu-i mai
dã de cap. Ocazie cu care, documentândumã inclusiv pe net, un fel de mama tuturor
proºtilor de la o vreme, am curajul sã confirm cã da, interesant personaj acest
Mavrogheni, fost general otoman ajuns pe
tronul de la Bucureºti, ca de aici, pe filiera...
valahã de acum binecunoscutã, direct în
bãtaia cãlãului. Coradin e de pãrere cã
Mavrogheni i-a iubit pe supuºii sãi de
ocazie, românii, dar aici se înºealã amarnic.
Nimeni nu i-a iubit pe români în istorie, cu
atât mai mult grecoteii!
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PROZÃ

Sultana Craia

SERBÃRI ªI SÃRBÃTORI*
Fotografii din anii 50, acelea albnegru-cenuºiu, format carte de vizitã ºi
cu margini dantelate, mã aratã pe la 6-7
ani în costume de serbare, la grãdiniþã
ºi undeva pânã în clasa a treia. Port
rochiþe albe de tifon, costum naþional
împrumutat sau rochiþe de hârtie
creponatã (volane-volane), buclã-sarma
ori fundã în vârful capului. Sunt ridicolã,
dar par foarte mândrã de mine. Uneori
þin în mânã un pachet cu cãrþi, ºi el legat
cu fundã. Premiul.
Serbarea ºcolarã decurge tot ca
înainte de rãzboi. Jucãm Ana Lugojana,
facem balet, recitãm  nu ºtiu ce
recitãm, nu-mi amintesc  în faþa
rubedeniilor extaziate, aºezate pe scaune
în salã sau în careu în curtea ºcolii.
Mame-taþi-mãtuºi-bunici poartã haine
festive ºi sunt foarte respectuoºi cu
ªcoala, aºa cum au fost învãþaþi la vremea
lor. Asta se pierde treptat pânã termin
liceul, dar nici serbãri nu mai sunt. Doar
încheierea anului, cu premii distribuite formal ºi pe bandã-rulantã. Parcã se ºi
vorbeºte ceva la microfoane, dar din
difuzorul hârâit oricum nu se înþelege
nimic. ªi cui îi pasã?
Serbarea publicã, aºa cum era ea
foarte gustatã de la finele secolului al
XIX-lea, îmbracã forme marcate de
ideologia oficialã. Serbarea pe stadion, cu
coruri ºi fanfare militare, cu actorirecitatori cu voci emfatice, recitând vibrant versuri de propagandã (Partidul,
Þara, Conducãtorul) se organizeazã
de 23 August, cu mare fast. Repetiþiile
dureazã toatã vara.
Când se împlinesc 20 de ani de la
ceva (??) spectacolul e grandios. Cifra
XX e desenatã pe cerul nopþii de patru
* Fragment din Antimemorii mic-burgheze, în
pregãtire la Editura Bibliotheca
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fascicule de reflector încruciºate. Mase
de copii ºi tineri, am repetat toatã vara
cântece, dansuri ºi exerciþii de gimnasticã.
Eu fac parte dintr-un numãr care
formeazã figuri geometrice ºi flori pe
prelata care acoperã gazonul. Purtãm
rochiþe galbene ºi cercuri de lemn ornate cu flori de hârtie creponatã. Totul
de un gust þopesc. Dar atunci nu-mi
dam seama.
Mama mi-a fãcut asta. Ea m-a trimis,
condiþionând numai sã pot lipsi cât mã
duce la mare ºi la munte. Ca sã mã oblige
sã mã miºc la aer ºi soare în loc sã
petrec restul verii în casã, la rãcoare, cu
nasul înfundat ºi punga cu bomboane
alãturi. Nu cã nu vrea sã citesc, doar ea
îmi cumpãrã cãrþi ºi m-a înscris la
bibliotecã. Dar gãseºte cã exagerez.
23 August e Marea Sãrbãtoare. Pânã
la o vreme defilãm ºi pe 1 Mai Muncitoresc,
apoi numai la sãrbãtoarea naþionalã.
Cu câteva sãptãmâni înainte încep sã
mã trezeascã dimineaþa, cu huruit de
ºenile ºi trepidaþii, tancurile ºi tanchetele
care trec pe Dorobanþi, venind dinspre
Televiziune. Repetiþii. Apoi, mai aproape
de ziua cea mare, auzim formaþiile de
Mig-uri.
În dimineaþa sãrbãtorii, vis-à-vis apar
etalaje cu lãzi pline cu mere, pere, struguri
ºi prune. Nu amãrâte ºi storcite ca de
obicei la Aprozar (Aprovizionare cu
zarzavaturi), ci întregi ºi frumoase. Ne
grãbim sã profitãm, pânã nu se revarsã
manifestanþii.
Pe colþul nostru cu Dorobanþi, apar
mese la care se vând chifle ºi crenvurºti
cu muºtar.
La televizor, revãrsare de mase de
oameni ai muncii, cu pancarte-portret
ale mai marilor Partidului, multe la
început, douã (odio-sinistra) mai târziu,
cu steaguri, baloane, lozinci. Care
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alegorice. Trec reprezentanþii oamenilor
muncii de la uzinele.... Intrã în piaþã
pionerii.... În faþa tribunei defileazã....
Succesiunea e standard: deschidere 
parada militarã/aviaticã. Urmeazã pionerii
ºi UTC-iºtii, apoi se revarsã muncitorii ºi
funcþionarii, iar ultimii sportivii.
Toatã mascarada ilustreazã
simbolic, prin obiecte, care alegorice,
terenuri de sport în miºcare cum
mergem noi spre Comunism în zbor ºi
pe ce culmi de civilizaþie ºi progres
am ajuns. ªi cui datorãm noi toate astea?
Partidului care ne-a creat condiþii ºi
ne conduce spre Paradis cu genialul
nostru conducãtor în frunte.
Ca elevã am fost doar de douã-trei
ori ca studentã am scãpat, dar ca tânãr
angajat n-am ratat, cel puþin pânã în 1982,
nici o asemenea defilare.
Ne adunau de la 6 dimineaþa, ne
þineau în picioare pânã la 9-10, ne strigau
din megafoane sã zâmbim, ne pãzeau
oameni de ordine cu banderolã ºi miliþieni,
ca sã nu ºtergem putina, treceam pe
lângã tribune, apoi ne întorceam pe jos
spre Dorobanþi. În ultima vreme, ocoleam
tocmai prin Pipera. Ajungeam acasã pe
la prânz, dupã circa 6-7 ore de stat în
picioare ºi mers, prin soare, fãrã apã ºi
fãrã toaletã, în timp ce la radio ºi la
televizor ai noºtri de acasã aflau cât de
mândri ºi fericiþi eram noi ºi cu ce elan
ne manifestam noi dragostea fierbinte.
Deºi pe atunci nu doar cã nu citisem
Psihologia mulþimilor, dar nici nu
auzisem de Gustave Le Bon. aveam
instinctiv oroare de gloatã. Mã izolam
luând cu mine un roman de Agatha
Christie sau Georges Simeon ºi, la fiecare
staþionare, mã refugiam în el.
Dar la întoarcere nu puteam sã nu
aud repertoriul tinerilor muncitori.
Trebuie sã recunosc: era aproape
nevinovat faþã de ce vorbesc acum
adolescentele de la Colegiul Caragiale.
Acum mi s-au tãbãcit urechile, dar atunci
îmi fãcea rãu fizic.
Într-o vreme se sãrbãtorea ºi 7
Noiembrie, ziua Revoluþiei din Octombrie
 începutul comunismului în Rusia.
Defilãri nu-mi amintesc, dar de steaguri
ºi program special la radio, da. Se fãcea
ºi la ºcoalã ceva, tot un fel de serbare
parcã. Dar eram încã micã, nu mai ºtiu.
Crãciunul ºi Paºtele, oficial, nu
existau. Dar ca sãrbãtori de familie, toatã
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lumea se bucura de ele. Bogat marcate
alimentar în vremurile mai bune, sãrãcuþ
de tot (cel puþin la mine acasã) în cele de
asprã penurie, aveau un spirit emoþional
ºi deloc comercial. Ambalaje colorate
pentru cadouri nu se gãseau. Cumpãram
eu hârtie velinã roºie sau albastrã ºi
panglicã de la mercerie.
În mica mea copilãrie nici globuri
sau alte podoabe pentru brad nu erau.
Confecþionam coºuleþe din carton ºi
hârtie creponatã, fãceam lanþuri din
hârtie ºi puneam vatã (imitaþie de
zãpadã) pe crengi. Se foloseau niºte
globuri în formã de parã, fãcute din
becuri vopsite ºi pictate manual. Mai
erau niºte globuri vechi ºi douã-trei noi,
ruseºti. Aveam un glob-submarin pe
care scria CCCR. Prin anii 70 au apãrut
reþele electrice ºi globuri, nu cine ºtie
ce, dar oricum ceva.
Brazii, în schimb, aveau un parfum
dumnezeiesc! Când deschideau ai mei
cele douã canaturi ale uºii înalte ºi
apãrea ochilor mei mãriþi pomul de
Crãciun, nãvãleau efectiv efluvii de
aromã ameþitoare. Poate au copiii o
percepþie olfactivã mai intensã, care se
reduce cu timpul, dar niciodatã, dupã
anii 70 (când eram totuºi adult) brazii
n-au mai mirosit la fel. ªi mai era un
sentiment special, al Sacrului, al energiei
pe care pãrea cã o emite, o luminã care
nu venea doar de la lumânãrelele de
cearã prinse cu clipsuri pe crengi.
Moº Crãciun n-a venit în prezenþa
mea decât odatã. Era foarte adus de
spate, a urcat cu greu scara de lemn, nu
era îmbrãcat în roºu, ci în gri, se sprijinea
în bastonul bunicului (dar n-am
comentat), vorbea mormãit, m-a pus sã
spun Cãþeluº cu pãrul creþ (nu era prea
exigent, moºul, asta voiau toþi musafirii,
e fantastic ce gustatã era aceastã
producþie poeticã!) ºi m-a umplut de
cadouri. Se vede totuºi cã l-am
nemulþumit cu ceva, pentru cã pe urmã
venea numai în timp ce tata mã scotea la
plimbare cu sania. Nu ºtiu cum, dar era
întotdeauna zãpadã, ca în cãrþile poºtale
ilustrate. De când am devenit adult ºi apoi
babã, nu ninge niciodatã ca lumea înainte
de 1 ianuarie.
Se deschidea uºa, eu intram vrãjitã,
apoi vreo douã sãptãmâni contemplam
bradul cu evlavie. Nu-mi amintesc de la
ce vârstã am început sã adaug bradului
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ornamentele fãcute de mine, bãnuiesc cã
prin clasele 3-5, când moºul îºi revelase
identitatea realã.
Anul Nou nu avea acelaºi farmec.
Atunci, la televizor ºi la Sindicat, venea
Moº Gerilã (Moº Gorilã, Moº Crãcilã).
Acesta era moºul comunist, cu barbã de
vatã, care ne dãdea cadouri la serbarea
de la locul de muncã al unuia dintre
pãrinþi. ªi asta contra poezii, tot
Cãþeluº....
Familia m-a decretat foarte
deºteaptã când am fãcut observaþia cã
mâinile moºului mi se pãruserã suspect
de tinere. Pe vremea aceea copiii erau
consideraþi, cel puþin în mediile micburgheze, idioþi ºi se credea cã aºa ºi
trebuie. De câte ori nu mi s-a spus cã
sunt micã, deci nu trebuie sã ºtiu una sau
alta! Ori mi s-au dat explicaþii stupide, în
ideea cã n-aº fi în stare sã înþeleg. Între
altele, m-ar fi luat þiganii dacã n-aº fi fost
cuminte ºi mai erau ºi alte ameninþãri.
Bau-Bau, de exemplu, despre care n-am
aflat ce fãcea ºi cum arãta, dar despre
care am dedus eu cã ar locui în gura
burlanului din curte.
Paºtele însemna stat mult la bisericã,
ba în picioare, ba în genunchi, plictisealã
mare. Rude multe la masã, rochiþã ºi
pantofi noi, ou de ciocolatã (pânã prin
1970) sau altã figurinã. Dupã clasa a
treia, învierea la biserica de vis-à-vis de
liceul Caragiale, împreunã cu veciniiprieteni din 3-4 apartamente din cele ºase,
apoi cinã comunã la unii sau la alþii. Înainte
de asta, aromã de cozonaci, vanilie ºi
prãjituri pe scara comunã ºi zgomot de
piuliþã de alamã în care se bãtea macul.
Prin anii 70 mergeam la revelion la
restaurant. Întâi, probã la croitoreasã,
apoi coadã la coafor ºi, dacã apucai, la
cosmeticianã pentru machiat. În drum
spre restaurant, ne încruciºam cu familii
care se duceau la prieteni. Femeile
purtau pe sub mantou sau blanã rochii
lungi. Coafurile umflate erau betonate
cu fixativ ºi presãrate cu ceva ce mi se
pãrea a fi glob pisat. Mai duceau ºi
platouri cu salatã boeuf, ori oale cu
sarmale. Bãrbaþii cãrau damigene.
Revelion cu contribuþie.
La televizor, Margareta Pâslaru ºi
Marina Voica. (Ninge, ninge, ninge),
coregrafie de Al. Bocãneþ ºi scheciuri
cu Alexandru Arºinel ºi Stela Popescu.
Mare succes avea Amza Pelea, în rol de
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oltean, cu ceva în care era vorba mereu
despre zaibãr ºi Leana lui Zãpãcitu.
La Predeal ºi Sinaia, iarna, cumva era
întotdeauna multã zãpadã curatã ºi
proaspãtã. Revelioane vesele, rochii lungi,
de catifea, brocart ori tafta. Oameni
prietenoºi, chiar dacã nu se cunoºteau toþi
cei de la masã. Dar astea dispar sau se
subþiazã dupã marele cutremur din 1977.
Pe urmã, iar vremuri grele... Sentimentul
sãrbãtorii dispare aproape cu totul ºi mai
pâlpâie, sãrãcit, în evenimentele de
familie. Dupã 1990, sãrbãtoarea nu mai
e atât stare de spirit, cât nou prilej de
consum.
Vãd o scenã din 2005, în preajma
Crãciunului, la Metro. Parcare plinã de
maºini de 20-40 mii de euro. Gingie beli,
Gingie beli la difuzoare. Cozi de
cãrucioare pline cu vârf: cãrneturi, sticle,
cutii, ornamente dintre cele mai diverse,
pungi ºi lãdiþe cu tot felul de fructe. În
spatele fiecãruia câte un cuplu mai taciturn ºi mai încruntat decât am vãzut
vreodatã la cozile degerate, pentru raþia
de jumãtate de kilogram de carne cu
buletinul, din anii 80. Mall-urile decorate de Crãciun încã din primele zile de
noiembrie. Promoþii. Supraoferte.
Bonusuri. Consum. Mai mult! Gratis.
Crãciuniþe cu chiloþii la vedere, decoltate
pânã la talie îºi agitã posterioarele la
televizor. Spiritul Crãciunului...
Revelioane în pieþe. Jerbe de artificii.
Munþi de sticle. Petarde. Comã alcoolicã.
Spitale suprasolicitate. Oameni care stau
sã crape dupã marile ghiftuieli. În
România se moare de foame! Mai ales
dupã Post, cã suntem foarte bisericoºi.
Ochi scoºi de petarde. Capete sparte.
Sãrbãtoare. Tone de gunoi a doua zi.
Distracþie la maxim. Super-tare.
Acum avem sãrbãtori noi. Lasã
Mãrþiºorul ºi 8 Martie, alea erau ºi înainte.
Nu aºa consumeriste, dar erau. Halloween, Valentines Day ºi, pentru specificul
local, s-a valorizat ºi o sãrbãtoare neaoºã,
de care nu mai ºtia nimeni pânã la
Valentines. Dragobetele. Sãrbãtori ale
kitsch-ului, toate, fãrã trãire, dar
consumeriste. Iar... Distracþie la maxim,
iar Super-tare prin discoteci. Inflaþie de
pernuþe roºii ºi de cutii de bomboane
Raffaello. Nimic personalizat, dar ce
cantitãþi! Oferte speciale la agenþiile de
turism. Pachete speciale la pensiuni.
Sãrbãtoare...
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CONVORBIRI

Mihai Stan

O VIAÞÃ DEDICATÃ CÃRÞII
Victor Petrescu septuagenar
Mihai Stan  Parafrazându-l pe
Borges care îºi imagina Paradisul
asemenea unei uriaºe încãperi ticsite cu
rafturi pline de cãrþi, o uriaºã bibliotecã,
se poate afirma cã Victor Petrescu ºi-a
trãit în Rai mai toatã viaþa activã  36 de
ani director de bibliotecã?
Victor Petrescu  Se poate spune ºi
aºa. Ca sã slujeºti cartea ºi
instituþia bibliotecarã atâþia
ani îþi trebuie însã ºi pasiune,
vocaþie. Or, aceste calitãþi
sunt convins acum cã le-am
avut ºi le am încã. Ce sunt
de fapt rafturile pline de
cãrþi ºi biblioteca în care
sunt gãzduite? O uriaºã lume
a cunoaºterii, prin care individual omenirea, în general, se dezvoltã, îºi pune
întrebãri ºi încearcã sã-ºi
dea rãspunsuri, dialogheazã
în timp ºi spaþiu, se înfruptã din
binefacerile acestui univers fascinant al
cunoaºterii unde informaþia este
determinantã: Libertatea, prosperitatea ºi
dezvoltarea societãþii ºi indivizilor sunt
valori umane fundamentale. Ele nu se pot
împlinii decât în mãsura în care cetãþenii
stãpânesc informaþia care le permite sã-ºi
exercite drepturile democratice ºi sã joace
un rol activ în societate, dupã cum se
afirmã în Manifestul UNESCO pentru
biblioteca publicã. Având aceste
convingeri, m-am dedicat managementului
de bibliotecã atât din punct de vedere
practic, organizaþional cât ºi teoretic prin
lucrãri de specialitate.
M.S.  Mai toþi specialiºtii din
generaþii diferite vã considerã unul din
bibliologii români importanþi, cu un
parcurs ºtiinþific de excepþie. Care sunt
etapele ce au marcat devenirea
dumneavoastrã ca om de ºtiinþã?
V.P.  Din totdeauna bibliologia
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româneascã a beneficiat de contribuþiile
remarcabile ale unor personalitãþi. Aº aminti
doar câteva dintre acestea: Ion Heliade
Rãdulescu, Alexandru Odobescu, B.P.
Hasdeu, Ion Bianu, N. Georgescu-Tistu,
Ioachim Crãciun, Dan Simonescu.
Ultimele cinci decenii, au impus, în condiþii
nu tocmai prielnice actului cultural în
general, o serie de practicieni
ºi teoreticieni ai fenomenului,
printre care consider cã mã
numãr ºi eu: Gabriel Strempel,
Nedelcu Oprea, Silvestru
Voinescu, Dumitru ConstantinZamfir, Gheorghe Buluþã,
Ion Stoica, Mircea Regnealã,
Alexandru Oproescu ºi mulþi
alþii. În general, prin ceea ce
au întreprins, ei au contribuit
la dezvoltarea ºi afirmarea
unor mari biblioteci din þara
noastrã. Unii dintre aceºtia au
îmbogãþit ºi literatura de specialitate cu
contribuþii bibliologice practice ºi teoretice
valoroase. Revenind la întrebarea dumneavoastrã, cred cã etapele care mi-au marcat
devenirea ºi afirmarea în domeniu sunt: cele
peste trei decenii ca manager al bibliotecii
târgoviºtene; contactele cu personalitãþi ale
culturii române; elaborarea unor lucrãri în
domeniul bibliologic; cei cincisprezece ani
în care am fost cadru didactic asociat, în
specialitate, la Universitatea Valahia din
Târgoviºte, ºi, în general, climatul cultural
elevat al Cetãþii de Scaun.
M.S.  Sunteþi descendentul unei
familii de intelectuali din Moldova. Vorbiþi
cititorilor noºtri despre formarea
dumneavoastrã ºi despre felul în care aþi
devenit târgoviºtean.
V.P.  M-am nãscut pe meleaguri
vrâncene ºi am copilãrit în Focºani ºi
Mãrãºeºti. Pãrinþii mei au fost cadre
didactice (tatãl, profesor de matematicã iar
mama, învãþãtoare) cu un oarecare
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prestigiu în aceste oraºe. De la mama mea
am moºtenit plãcerea lecturii ºi, în general,
dorinþa de a cunoaºte cât mai mult. Tatãl,
prin natura profesiei, era mai exact, pragmatic. Având o bibliotecã destul de
valoroasã în casã, am citit, ca ºi sora mea
de altfel (devenitã medic), destul de mult.
În anii 50 când se instaurau principiile
proletcultismului în România eu citeam
clasicii literaturii române, mulþi dintre ei,
absenþi din rafturile bibliotecilor publice.
Cãrþile noastre au avut un destin ciudat,
pe care-l voi povesti cu altã ocazie. Cert
este cã formarea mea intelectualã o datorez
în primul rând familiei ºi unor profesori de
excepþie pe care i-am avut în liceu ºi apoi
în facultate. Târgoviºtean am devenit din
întâmplare, forþat de rigorile repartiþiei la
terminarea studiilor superioare, care era
obligatorie, trebuind sã te prezinþi la post
ºi sã nu-l pãrãseºti pânã la definitivarea în
învãþãmânt. Deoarece majoritatea
covârºitoare trebuia sã-ºi satisfacã acest
stagiu în ºcoli din mediul rural, am ales
comuna Vãcãreºti de lângã Târgoviºte.
Aceasta deoarece lucrarea mea de licenþã
a fost despre poeþii Vãcãreºti. Am dorit sã
cunosc mai bine aceste meleaguri. M-am
integrat de la început în mediul cultural
târgoviºtean, destul de elevat ºi atunci.
Întemeindu-mi o familie, iatã cã sunt
târgoviºtean de peste cinci decenii.
M.S.  Bibliografia dumneavoastrã se
împleteºte strâns cu devenirea culturalã a
oraºului, o perioadã nefastã sub tutela
oraºului reºedinþã de regiune (Ploieºti).
Care sunt contribuþiile majore la viaþa
culturalã o fostei Cetãþi de Scaun?
V.P.  Dupã cum am mai spus, o viaþã
culturalã destul de valoroasã a avut
Târgoviºtea, datoritã tradiþiei ºi înaintea
ultimei împãrþiri administrativ-teritoriale
(1968). Însã datele problemei s-au
schimbat esenþial atunci. Devenit reºedinþã
de judeþ, oraºul s-a dezvoltat economic,
social, cultural. S-au creat instituþii
culturale noi, s-au consolidat cele existente,
au apãrut asociaþii, uniuni, societãþi, reviste
culturale, posturi radio ºi TV, toate
conducând la ceea ce este vechea capitalã
a Þãrii Româneºti azi. Industrializarea
oraºului, creºterea exponenþialã a
populaþiei, înfiinþarea centrului universitar
au influenþat benefic aceastã devenire. Între
cele mai importante contribuþii ale ultimelor
decenii aº enumera: Festivalul Naþional de
Romanþe Crizantema de Aur, Festivalul
Concurs de Literaturã Moºtenriea
Vãcãreºtilor (ce se desfãºoarã de peste
patru decenii neîntrerupt), crearea
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Societãþii Române de Bibliofilie (1972),
înfiinþarea Universitãþii Valahia, a
Teatrului Tony Bulandra, a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni ºi multe, multe
altele. Toate acestea au adus un binemeritat
prestigiu vieþii noastre spirituale.
M.S.  Firesc, aceastã implicare
culturalã a dus la intersectarea cu corifei
ai literaturii ºi culturii româneºti, în timp
de aproape cinci decenii de prezenþã activã
la manifestãrile culturale ale judeþului
Dâmboviþa. Evocaþi câteva dintre aceste
personalitãþi.
V.P.  Marele avantaj al activitãþii mele
în plan cultural, ca inspector, muzeograf
sau manager al Bibliotecii Judeþene tocmai
acesta a fost: contactul nemijlocit cu
personalitãþi importante ale culturii, în special ale literelor române. Dintre sutele de
exemple pe care le pot da (fãrã nicio
exagerare) aº aminti doar câteva: ªerban
Cioculescu, Zoe Dumitrescu-Buºulenga,
Agatha Grigorescu-Bacovia, Cezar
Ivãnescu, Fãnuº Neagu, Vasile Netea,
Ovidiu Papadima, Dimitrie Pãcurariu,
Alexandru Piru, Dinu Sãraru, Cicerone
Theodorescu, Gheorghe Tomozei, Victor
Tulbure, Laurenþiu Ulici, Romulus
Vulpescu. Acestora li se adaugã contactele
ºi întreþinerea unor relaþii prieteneºti cu
scriitori nãscuþi sau legaþi spiritual de aceste
meleaguri: Matei Alexandrescu, Radu
Petrescu, Costache Olãreanu, Mircea Horia
Simionescu, Marin Ioniþã, Mircea
Constantinescu, Vasile Zamfir, Spiridon
Stãnel, Daniel Drãgan, Grigore Arbore,
Teodor Balº, Aurelian Chivu ºi mulþi alþii,
printre care ºi membrii Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni de azi.
M.S.  Când aþi început sã scrieþi?
Care a fost prima carte semnatã?
V.P.  Am început sã scriu încã din
studenþie în presa sportivã, fiind corespondent pentru regiunea Ploieºti al ziarului
Sportul Popular, alcãtuind cronici de la
manifestãrile la care participam. Aceasta
deoarece visam sã practic ziaristica sportivã,
ceea ce din motive de dosar nu s-a putut.
Apoi am început colaborarea la ziare ºi
reviste, ca Dâmboviþa, Manuscriptum,
Valachica, cu articole de istorie literarã,
interviuri cu oameni de culturã ºi litere. Prima
carte semnatã a fost în 1972 Târgoviºte,
vechi centru tipografic românesc, în
colaborare cu Dan Simonescu, o mare
personalitate în domeniu, viitor membru de
onoare al Academiei Române, editatã de
Muzeul Judeþean Dâmboviþa. Acestora li
s-au adãugat, în timp, pânã acum peste
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cincizeci de volume, o dovadã a pasiunii
mele pentru scris.
M.S.  Care este copilul de suflet
al bibliografului Victor Petrescu?
V.P.  Este greu sã vã rãspund
deoarece se ºtie cã în fiecare creaþie lãsãm
câte ceva din noi, dupã pãrerea mea. Aria
cãrþilor amintite mai sus este diversã: istoria
tiparului ºi a cãrþii vechi româneºti, istoria
culturii dâmboviþene, istorie ºi criticã
literarã, bibliologie, sociologie a culturii,
biblioteconomie. Strict în domeniul
bibliologic, din cele 15 lucrãri scrise ca
autor sau coautor, nu ºtiu sincer pe care
s-o numesc copil de suflet din motivul
arãtat mai sus. Totuºi aº menþiona câteva:
Bibliologie româneascã (2008, cu
Gheorghe Buluþã), Bibliologi români.
Dicþionar (2011, cu Gheorghe Buluþã ºi
Emil Vasilescu), Universul lecturii. De la
Gutemberg la Google (2008, în colaborare
cu Octavian Mihail Sachelarie).
M.S.  Aþi fost ca prof.univ.dr.
mentorul mai multor viitori bibliologi.
Cine din tânãra generaþie, vã urmeazã
ca pasiune, aptitudini, iniþiative culturale?
V.P.  În cei aproape 15 ani în care am
predat diverse discipline (Biblioteconomie,
Bibliografii speciale, Conservarea
colecþiilor, Cultura informaþiei ºi
comunicãrii, Istoria cãrþii ºi bibliotecilor,
Managementul informaþional, Limbaje ºi
tehnici de documentare) am lucrat cu
câteva sute de studenþi, cãrora le-am
împãrtãºit din ceea ce ºtiam. Firesc,
fiecare dintre aceºtia au avut ºi au un drum
în viaþã. Dintre cei care au reuºit sã rãmânã
în sistem, mulþi realizeazã lucruri
interesante la locul de muncã, fie în
bibliotecile judeþului nostru, fie la Sibiu,
Piteºti, Ploieºti, Buzãu, Bucureºti, de
exemplu, sau în strãinãtate, ceea ce îmi dã
ºi mie o oarecare satisfacþie. De aceea nu
o sã nominalizez persoane, pentru a nu
nedreptãþi pe nimeni.
M.S.  Vã numãraþi printre cei câþiva
ctitori ai Bibliotecii Târgoviºte din
Chiºinãu. Acum, dupã 17 ani de la
înfiinþarea acesteia, ne puteþi spune cum
s-a realizat acest obiectiv cultural?
V.P.  Într-adevãr, încã de la prima
vizitã la Chiºinãu (august 1991) s-a pus
problema sprijinului pe care sã-l acorde
principalele noastre biblioteci, creãrii unor
fonduri de carte cu grafie latinã, în limba
românã. În 1994, în conformitate cu
înþelegerea intervenitã între Ministerul
Culturii din România ºi cel al Republicii
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Moldova s-a semnat protocolul de
înfiinþare a Bibliotecii Târgoviºte de la
Chiºinãu, iar în 1995 aceasta a fost
inauguratã în prezenþa autoritãþilor
judeþului Dâmboviþa ºi ale municipiului
Târgoviºte. An de an fondul de carte a
fost îmbunãtãþit cu mii de volume de cãtre
Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu
Dâmboviþa precum ºi din diferite donaþii,
în special de la editurile târgoviºtene
(Bibliotheca, Pandora-M, Domino,
Macarie). Anual, cu prilejul zilelor
bibliotecii s-au organizat simpozioane,
întâlniri cu cititorii, lansãri de noi apariþii
editoriale, expoziþii ºi saloane de carte la
care au participat mulþi scriitori, editori,
oameni de culturã târgoviºteni ºi nu
numai, precum ºi reprezentanþi ai
Universitãþii Valahia Târgoviºte.
Numeroºi scriitori, oameni de culturã,
bibliotecari din Republica Moldova, au
vizitat Târgoviºtea. În timp câºtigul a fost
reciproc, materializându-se printr-o
cunoaºtere mai bunã a vieþii spirituale de
pe ambele maluri ale Prutului. De aceea
ºi satisfacþia lucrului bine ºi temeinic fãcut
este pe mãsurã.
M.S.  Care credeþi cã este viitorul
cãrþii, într-o societate care se
tehnologizeazã rapid în domeniul instruirii,
al mass-mediei? Va dispãrea, cum
prorocesc unii, cartea pe suport hârtie,
cartea în format clasic?
V.P.  Odatã cu apariþia ºi dezvoltarea
erei electronice, care a determinat mutaþii
fundamentale la nivelul individului, dar ºi
al societãþii în ansamblul ei, s-au schimbat
ºi modul de lecturã precum ºi mijloacele
tehnologice de acces ºi prelucrare a
informaþiei. Problema majorã care se pune
este dacã asistãm la amurgul tiparului sau
nu. Pãrerea mea este cã o coabitare a cãrþii
electronice cu cea tradiþionalã va exista
mulþi ani de acum încolo, întrebarea
fundamentalã fiind aceea care vizeazã
transformãrile lecturii la nivelul ei
comunitar, interiorizat, cu condiþia ca
lectura sã mai fie o preocupare a
generaþiilor viitoare. Concurenþa aparent
durã între textul scris ºi cel electronic,
trebuie privitã ca o coabitare interesantã ºi
beneficã în acelaºi timp. ªi sã nu uitãm
încã un aspect: potenþialul uriaº, pe care-l
posedã umanitatea pe suportul tradiþional,
hârtie, înmagazinat în timp ºi care acum ºi
în perspectiva imediatã este imposibil de
stocat pe suport electronic în întregime.
Cum va evolua industria electronicã peste
ani? Nimeni nu ºtie. Ceea ce este sigur, o
realitate indubitabilã o constituie existenþa
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de sute de ani a documentelor pe suportul
tradiþional, hârtie.
M.S.  Sunteþi membru, cel mai adesea
fondator, al mai multor societãþi, asociaþii,
fundaþii etc. Dintre acestea, de care vã
simþiþi mai apropiat?
V.P.  În afara celor de la nivel naþional
(Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România,
Asociaþia Bibliotecarilor din România) mã
simt apropiat de o serie de uniuni, societãþi,
fundaþii constituite la nivelul judeþului ºi
oraºului nostru, la care sunt membru
fondator: Societatea Românã de Bibliofilie
(1972), Societatea de Literaturã Ion
Heliade Rãdulescu (1972), Societatea
Târgoviºte (1990), Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni (2005), pentru a numi doar
câteva dintre ele. Desigur, de fiecare te
leagã ceva afectiv, la care te gândeºti peste
timp cu plãcere, dar ºi cu nostalgie.
M.S.  Timp de 14 ani aþi condus, în
calitate de redactor-ºef Curier. Revistã
de bibliologie ºi ºtiinþa informãrii editatã
de biblioteca al cãrei manager aþi fost
pânã la pensionare. E normal ca din
componenþa colegiului de redacþie numele
dumneavoastrã sã lipseascã?
V.P.  Împreunã cu colegii mei din
bibliotecã sau din sfera culturalã a
Târgoviºtei, cu cadre universitare ºi
colaboratori din þarã ºi strãinãtate, am reuºit
sã scoatem ºi sã impunem o revistã cu un
prestigiu cultural ºi bibliologic recunoscut.
Referitor la partea a doua a întrebãrii nu aº
dori sã comentez prea mult. Doar atât cã
din ce ºtiu eu din literatura de specialitate,
iniþiatorul unei reviste, fondatorul acesteia
îºi gãseºte numele menþionat în mod special, ca semn de respect ºi distincþie.
M.S.  Sunteþi redactor-fondator al
revistei Litere. Ce a însemnat aceastã
publicaþie pentru dumneavoastrã?
V.P.  Revista Litere, în cei 12 ani
de la apariþie, a evoluat în timp devenind
una din publicaþiile importante în peisajul
literar contemporan. Câºtigul cel mai mare
este cã a reuºit sã coaguleze forþe
importante ale scrisului din acest areal cultural, cât ºi colaborãri de seamã la nivel
naþional, acestora adãugându-li-se cei din
Republica Moldova. Am colaborat cu o
serie de articole de istorie literarã, istorie
culturalã a acestui spaþiu de spiritualitate
sau cu eseuri privind importanþi scriitori
târgoviºteni ºi nu numai. Ceea ce mi se
pare relevant este faptul cã revista nu s-a
cantonat în provincialism reuºind sã se
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ridice la nivelul unei publicaþii de largã
respiraþie. Alãturi de Litere, publicaþia cu
cea mai îndelungatã apariþie, în vechea
Cetate de Scaun, apar, sub egida Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni, ºi revistele
Eroica, Impact cultural, care au
îmbogãþit viaþa culturalã ºi spiritualã a urbei,
ceea ce nu e puþin în condiþiile de azi.
M.S.  Dintre cãrþile scrise care
credeþi cã este cea mai valoroasã. Pe care
aþi rescri-o ºi cum?
V.P.  O întrebare dificilã, cu un
rãspuns greu de formulat. Aceasta datoritã
faptului cã mã ataºez de fiecare carte din
cele peste 50 apãrute ca autor, coautor,
îngrijitor, deoarece am depus muncã, efort,
ba chiar sudoare. Desigur cã unele,
recitindu-le, nu ne mai dau aceeaºi satisfacþie
ca în momentul apariþiei lor, dar asta este
o altã discuþie, privind actul individual de
creaþie. Evident cã unele ar putea fi
rescrise. Aceasta deoarece este ºtiut cã
autorul dobândeºte noi informaþii asupra
subiectului descris, se documenteazã poate
mai bine. Mie personal nu-mi place de
obicei sã reiau o temã, deoarece consider
cã aceasta poate fi abordatã ºi de altcineva
altfel, într-o altã viziune. Îmi este foarte
greu sã numesc o carte de a mea ca fiind
cea mai valoroasã. Abordând mai multe
domenii, consider cã în fiecare dintre
acestea existã câteva cãrþi din fiecare
categorie tematicã. Totuºi pentru a
rãspunde întrebãrii puse, pot spune cã
Vãcãreºtii. O dinastie poeticã, apãrutã în
2002, teza mea de doctorat mi se pare
relevantã, ca ºi cele trei dicþionare: Dicþionar
de literaturã al judeþului Dâmboviþa. 15081998 (1999, în colaborare), Scriitori ºi
publiciºti dâmboviþeni (2005), Bibliologi
români (2011, în colaborare). Toate
apãrute la Editura Bibliotheca.
M.S.  Proiecte?
V.P.  Desigur cã ele existã ºi la
aceastã vârstã, deoarece nu tot ceea ce
ne-am propus am putut sã ºi realizãm, fie
din cauza noastrã sau din altele, ce au
depins de ceea ce s-a întâmplat sau se
întâmplã în jurul nostru. Dacã vom fi
sãnãtoºi vom încerca sã le ºi realizãm.
Oricum lucrãrile de finalizat sunt cu
proiecþie amplã, de sintezã ceea ce
presupune un grad ridicat de efort atât
intelectual, cât mai ales financiar, pe care
nu ºtiu dacã-l vom putea realiza, eu ºi cei
cu care colaborez. Un exemplu concludent
de astfel de proiecte este Enciclopedia
oraºului Târgoviºte (2011) la care am
satisfacþia de a fi colaborat.
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ALAMBICOTHECA

Dumitru Ungureanu

UN OM LUMINOS
Intrasem în liceul industrial energetic,
dupã un examen sever, aproape ca la facultate.
În prima zi de ºcoalã am ratat deschiderea
festivã. Lãsat de tata în gazdã la o familie
marginalã, demnã de romanele lui I. Peltz, sau
mai degrabã ale lui G. M. Zamfirescu, mã
împiedicasem în amãnunte cãrora ulterior
le-am aflat farmecul vieþii de mahala. Pe strada
al cãrei nume nu-l mai reþin aveam sã mã
chinuiesc un an; ºi-am plecat de-acolo în cea
mai cumplitã zi a vieþii mele. Era lângã Cimitirul
evreiesc, a cãrui vecinãtate nu-mi da fiori de
spaimã nici când mã întorceam noaptea cu
tramvaiul de la niºte neamuri domiciliate în
Rahova. Evident, curiozitatea ºi dorinþa de-a
circula per pédes, ca sã memorez pe unde
trebuie sã merg spre liceu, adãugaserã ceva
suplimentar neîndemânãrii mele de þãran aflat
a patra oarã în Bucureºti.
Aproape toþi elevii erau înãuntru. Un
profesor postat în uºã îndruma întârziaþii. Sã
fi fost celebrul Bidihon? Parcã-i vãd chelia ºi
mustaþa veºnic de pazã, gata sã ne mãsoare
lungimea pãrului prin introducerea falangelor
în breton ºi sã ne trimitã la tuns regulamentar,
la frizeria de peste drum! Am gãsit clasa anului
I-B la parter, a treia pe dreapta. Uºa era
deschisã. Diriginta, la catedrã, fãcea apelul
sau deja þinea o cuvântare bine simþitã, de
profesoarã de matematicã ºi secretarã BOB
pe liceu! Ce femeie! Îmi voi aminti cu drag
toatã viaþa cã-i datorez faptul de-a nu fi învãþat
ºtiinþa ºtiinþelor! Ba, mai mult, graþie dânsei
am ºters din memorie bruma de cunoºtinþe
dobîndite în ºcoala generalã. Ei, distinsei
doamne Constantinescu (tovarãºã nu i-am zis
niciodatã!), îi aduc mulþumire cã-n loc sã devin
element de bazã al economiei socialiste, am
ajuns... ce-am ajuns, ºi nu e cazul sã insist!
Diriga m-a primit alert ºi m-a trimis în banca
a treia, rândul de la perete. Bãncile aveau douã
scaune rabatabile. Un loc al celei destinate
mie era deja ocupat. N-am apucat sã vãd sau
sã memorez figurile colegilor. Doar pe a
bãiatului de lângã mine. ªi mi-e imposibil sã o
mai pot uita. Aparþinea tipului de om numit
popular bãlan, nu prea lesne de gãsit nici
atunci, nici acum, când predominã genul brunet, ciocolatiu. Pãrul de culoarea spicului
copt, suficient de lung încât frumuseþea sã-i
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fie vãditã, era îngrijit pieptãnat, cu cãrare pe
dreapta. Aºa l-au pãstrat fotografiile din acei
ani, fãcute de colegul nostru Cornel Lazãr,
zis Lãzãricã. Avea ochi albaºtri, de-o
limpezime fãrã cusur, ulterior împâcliþi de
traseul vieþii, sinuos ca multe altele, dar singular prin reuºite. Pielea foarte albã trãda
moliciunea muºchilor, drept care posesorul
nu se implica în bãtãi caracteristice vârstei;
nu-mi amintesc sã fi excelat în sport, altfel
decât ca portar al echipei de handbal. Sigur
purta costum bleumarin, uniforma obligatorie
ce putea fi elegantã dacã era întreþinutã bine.
Colegul meu de bancã, primul meu coleg de
bancã din liceu, avea, pot sã jur, simþul
distincþiei naturale. Nu reþin dacã miercuri, 15
septembrie 1971, afiºa deja una dintre
celebrele sale cravate late, cu înflorituri,
cumpãrate de la Fondul Plastic. Sigur, anii
urmãtori, el era unicul dintre noi care purta
astfel de piese. ªi ceas de buzunar cu lãnþic,
ºi vestã de culoare neagrã, ºi multe fleacuri
de efect, ce-i stãteau bine ºi normal, nu strident, ca nouã, când îl imitam. Aºa s-a purtat
în tuscinci anii de liceu. Senzaþia transmisã
de la prima noastrã întâlnire, ºi pe care am
conºtientizat-o recent, era de luminozitate.
Am trãit destule întâmplãri specifice
adolescenþei, cât sã nu le uitãm vreodatã. De
ce ne-am regãsit peste ani (în 1996) ca ºi cum
abia ne despãrþisem? Rãspunsul poate fi
bãnuit. Din acel an, al presupuselor schimbãri
în bine, ne-am vãzut deseori, fãrã planificare
ºi fãrã sã ne strângã vreun proiect comun. Iar
când a fost sã-l putem face, n-a fost sã fie...
N-a mai fost sã fie!
Patric Petre Marin  cãci despre el vorbesc
 a murit în 8 decembrie 2010, într-un accident
stupid. Plecase la filmãri pentru episodul
urmãtor, al uneia dintre puþinele emisiuni TV
care pun în valoare ceva, evidenþiazã o reuºitã,
un gest frumos, o afacere de succes: Banii
noºtri. Iar Patric nu discuta acolo de bani, ci
despre noi, despre ce am ajuns, ce ar trebui sã
fim, ce am putea sã fim...
Lumina omului care mi-a fost primul coleg
de bancã în liceu stãruie în ochii mei ºi e tot
mai puternicã pe mãsurã ce timpul pânã la
reîntâlnirea noastrã se împuþineazã. Dar eu
am încã datorii neachitate...
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PORTRETE ÎN PENIÞÃ

Florentin Popescu

ENTUZIASMUL NECONDIÞIONAT:
NICULAE STOIAN
Uneori, duminica, atunci când îmi dã
târcoale melancolia ºi am nostalgia unor
frumoase zile ale tinereþii, frunzãresc vechi
publicaþii (unele îngãlbenite de timp ºi
aproape îngropate în uitare) la care am
scris cândva ºi unde pot întâlni ºi numele
unor mai vechi colegi într-ale gazetãriei.
Nu e vorba de un narcisism, ci mai
degrabã de a lua, fie ºi pentru o clipã,
pulsul publicistic ºi cultural al unor clipe
ce nu se vor mai întoarce niciodatã, dar
care nu-ºi vor pierde nicicând, cel puþin
pentru noi, care le-am trãit, culoarea,
parfumul ºi vibraþia.
ªi astfel, mai deunãzi, am descoperit
în Ecart, un supliment cultural al ziarului
Economistul, din 1995, un articol în care
ªerban Cionoff, fost coleg de generaþie,
de studenþie ºi de aspiraþii, scria despre
Niculae Stoian, un nume foarte cunoscut
în lumea ziariºtilor prin deceniile ºapte ºi
opt ale trecutului veac. În anul cu pricina
se împlineau cincisprezece ani de la
moartea acestui publicist cãruia o mare
parte dintre cei care au slujit presa în
perioada urmãtoare se cuvenea sã-i fie
recunoscãtori pentru deschiderea unui
drum în presã. Niculae Stoian, nota
autorul articolului amintit, fãcea parte din
specia privilegiatã ºi, în acelaºi timp, foarte
expusã la ingratitudinea semenilor, a Celor
lesne predispuºi sã se entuziasmeze pe loc
ºi, mai cu seamã, total dezinteresat, capabili
sã se aprindã ºi sã se ambaleze, de dragul
unui om sau al unei idei, numai ºi numai
pentru cã aºa i se pãrea lui cã trebuie. Cã e
datoria lui sã o facã.
Aceste însemnãri (la care nu pot sã
nu subscriu fãrã niciun fel de
amendamente ori precizãri ulterioare)
mi-au readus în minte imagine omului pe
care l-am cunoscut ºi eu ºi o bunã bucatã
de vreme i-am stat prin preajmã prin anii
1967-1968, pe când am fost mai întâi
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colaborator iar mai apoi ºef al subredacþiei
Vieþii studenþeºti din Bucureºti.
Într-o mai veche carte de amintiri (Un
mesteacãn rãtãcit în câmpie, 1997),
vorbind despre legãturile mele cu revista
ce-ºi avea sediul în strada Brezoianu 13
notam, între altele: Trebuie sã mãrturisesc
cã din redacþia sãptãmânalului studenþesc
fãceau parte gazetari tineri, sau foarte tineri,
cu toþii stãpâni ai unor condeie foarte
inspirate, gata sã intre în acþiune ori de câte
ori se punea problema unor reportaje, a
unor anchete sau articole de sintezã foarte
serioase... Aici la Viaþa studenþeascã
lucrau, între alþii, Gheorghe Luciu, un
prozator ardelean de mare talent, mort
tânãr, Dragomir Horomnea, afirmat mai
târziu ºi ca romancier, Ana Blandiana ºi
soþul ei, Romulus Rusan, M.N. Rusu, un
reporter foarte apreciat pe atunci, Eugen
Patriche, mai târziu ziarist de televiziune ºi
alþii. Redactor-ºef era Niculae Stoian, poet
de nu prea mari altitudini lirice, însã un animator de excepþie, un om de mare suflet ºi
de mare omenie, care avea, între altele, o
vocaþie  i-aº zice înnãscutã  de a
descoperi talente poetice ºi ziaristice în care
întrevedea oarecare viitor. Niculae Stoian a
cultivat, dezinteresat, cu pasiune ºi dragoste
multe condeie studenþeºti din acea vreme
ºi numeroase nume din generaþia ziariºtilor
ºi scriitorilor care au azi în jur de ºaizeci
de ani îi datoreazã o enormã recunoºtinþã.
Probabil cã fãrã el mulþi n-ar fi ajuns
niciodatã ce sunt astãzi sau, oricum, s-ar
fi afirmat mai târziu ºi poate ºi mai greu.
Iatã, aºadar, cã mã întâlnesc în acelaºi
gând ºi în acelaºi sentiment cu ªerban
Cionoff ºi cu Tudor Octavian, cu care
acesta îºi începe articolul fãcând referire
la un text apãrut în Jurnalul Naþional ºi
în care cunoscutul prozator ºi publicist îi
îndemna pe colegii din presã sã verse o
picãturã de tãrie în amintirea unui om bun.
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În perioada 1966-1974, cât a fost redactor-ºef la Viaþa studenþeascã, Niculae
Stoian a avut capacitatea, i-aº spune
magneticã, de a atrage în jurul lui cam tot
ce însemna condei promiþãtor în lumea
tinerilor care populau amfiteatrele din
marile centre universitare. Dacã azi mi-ar
cere cineva sã fac o listã a celor care ºi-au
început cariera sau publicistica sub
oblãduirea lui nu numai cã mi-ar fi aproape
imposibil s-o întocmesc, exhaustiv, ci
mi-ar ocupa, ea singurã, multe pagini
fiindcã acolo s-ar regãsi nume care astãzi,
din perspectiva timpului, au devenit sonore
în poezie, în prozã, în critica literarã, în
teatru ºi în publicisticã.
Fireºte, fiecare ºi-a urmat destinul lui,
însã el, destinul individual a început în
cele douã-trei încãperi ale redacþiei din
strada Brezoianu 13, pe holul întunecos
al acesteia, pe al cãrei vechi ºi scârþâitor
parchet parcã îl vãd ºi azi pe Niculae
Stoian agitându-se, venind de la sau
plecând la, sau la Comitetul Central al
U.T.C.-ului  locul în care se prezentau
rapoartele privind mersul presei de tineret
ºi se primeau sarcinile de îndeplinit în
perioada imediat urmãtoare.
Niculae Stoian trecuse, în anii 19521954, pe la vestita ªcoalã de Literaturã,
fusese coleg cu Nicolae Labiº, cu
Gheorghe Tomozei ºi cu mulþi alþii, dar cred
cã era singurul dintre foºtii elevi ai acelei
ciudate ºcoli care nu ºi-a pierdut pe drum
entuziasmul ºi, aº zice, tinereþea spiritului.
Mai abitir decât colegul meu de studenþie,
ªerban Cionoff, pot spune cã omul avea o
putere de-a dreptul electrizantã de a se
aprinde pentru o idee, pentru un subiect
de reportaj, pentru un articol de analizã ori
pentru o campanie de presã. Era, pe de
altã parte, foarte receptiv ºi la propunerile
colegilor de redacþie, iar atunci când
acestea i se pãreau de bun augur ºi nimerite
momentului nu pregeta sã le îmbrãþiºeze
numaidecât ºi sã încerce a le da viaþã prin
paginile revistei.
ªi pentru cã simþea cã din condeiele
unora dintre noi ar putea curge cândva
ºi texte de beletristicã propriu-zisã n-a
ºovãit ºi a gãsit o cale sã ne încurajeze.
Cum? Simplu: într-unul din numere a
publicat douã pagini sub genericul Poeþireporteri, reporteri-poeþi (acolo, în afara
subsemnatului, mai figurau Nicolae Dan
Fruntelatã ºi Adrian Copacinschi), mai apoi
gratulându-mã ºi cu o prezentare la rubrica
Constelaþia lirei, gãzduitã de revista aflatã
alãturi de noi, Amfiteatru.
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În plan strict personal, Nicolae Stoian
a fãcut pentru mine mult mai mult decât
pentru alþii: din anul al treilea de facultate
m-a angajat cu jumãtate de normã, cu
carte de muncã ºi cu toate drepturile
prevãzute de lege. De fapt m-a pus într-o
situaþie ceva mai ciudatã. Eram ºeful
subredacþiei Bucureºti a Vieþii
studenþeºti, dar figuram ca activist al
Casei de Culturã a Studenþilor.
Detaliind perioada de lucru de acolo,
în cartea mea de amintiri am mãrturisit cã
ziaristica studenþeascã avea, în felul ei, o
mare dozã de romantism, de vreme ce am
colindat aproape toatã þara ºi am scris
zeci, sute de materiale de pe ºantiere, din
universitãþi, de la sate. Am fãcut atunci o
bunã ºi necesarã ºcoalã de reportaj, iar o
parte din acele texte aveam sã le adun între
coperþile unor volume de publicisticã de
care nu mã dezic nici azi, dupã ce viaþa
m-a purtat prin fel de fel de experienþe
într-ale scrisului.
Sã revin însã la personajul evocãrii de
faþã. În ultimii ani ai vieþii, soarta i-a dat o
grea loviturã lui Nicolae Stoian: singurul
lui fiu a murit asfixiat, se zice, de gazele
de la maºina personalã, într-un garaj pe
care nu l-a putut deschide la timp.
Drama asta l-a marcat profund pe fostul
ºef al Vieþii studenþeºti de odinioarã.
Aproape cã ajunsese sã vorbeascã singur pe
stradã (într-o astfel de posturã l-am întâlnit
într-una din zile în faþa Cercului Militar). Am
schimbat câteva vorbe, apoi el s-a îndreptat,
chinuit de frãmântãrile interioare, cãtre strada
Academiei, continuând, cu voce tare, un dialog doar de el ºtiut. ªerban Cionof noteazã ºi
el: Ne întâlneam, din când în când, pe terasa
de la magazinul Triumf, lângã Arc,
schimbam, la o votcã, câteva vorbe, mai ales
cã, în ultimii ani, o cumplitã loviturã a sorþii
îl fãcuse tot mai trist ºi mai însingurat. Pe
deasupra, vedea cu tristeþe cã unii dintre cei
pe care îi lansase îl uitaserã poate prea repede.
Pe alþii, însã, a vrut el însuºi sã îi evite. Þin
minte, odatã, mi-a spus chiar aºa: pe mine,
când nu o sã mai fiu, poate o sã mã felicitaþi
cã i-am lansat pe (...) ºi pe (...). Dar, þi-o
spun de pe acum, pentru pãcatul cã i-am
fãcut ziariºti pe (...) sau pe (...) sunt sigur cã
o sã mã înjuraþi, fiindcã eu am greºit cu ei,
atunci când i-am fãcut oameni.
De unde se vede limpede cã
ingratitudinea omeneascã nu cunoaºte
hotare ºi cã se poate manifesta chiar ºi în
cercurile rafinate...
13 Cireºar, 2011
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RESTITUIRI

Victor Petrescu

DESPRE DESTINUL UNEI CASE
Prin 1965, cãlãtoream cu mijloacele de
transport ºi pe drumul de atunci spre
Sinaia, pe Valea superioarã a Ialomiþei.
Admirând peisajul de o rarã frumuseþe,
într-o comunã aflatã la poalele munþilor
(Moroieni) mi-a atras privirea distincþia
unei case, ca ºi silueta Sanatoriului ce se
profila în zare. Întrebând pe un localnic de
acea casã mi s-a rãspuns sec: este casa
Ciorãnescu. Mai târziu aveam sã aflu multe
lucruri interesante despre aceastã adevãratã
dinastie de intelectuali a culturii române.
Ultima ediþie a prestigiosului Concurs
Naþional de Literaturã Moºtenirea
Vãcãreºtilor (Târgoviºte, 11-12 noiembrie
2011) a inclus printre activitãþile sale un
simpozion (menit sã evoce pentru tineretul
studios, mai ales, aceastã dinastie)
dedicat Centenarului naºterii lui Alexandru
Ciorãnescu, precum ºi inaugurarea
Centrului Cultural Ciorãnescu (muzeu,
bibliotecã) în casa pe care am admirat-o
cu mulþi ani în urmã, prilej cu care mi-am
amintit unele lucruri despre destinul ei.
În aprilie 1976, dr. Maria Ciorãnescu
se adresa în scris autoritãþilor administrative de atunci ale judeþului ºi în numele
surorilor: Ecaterina Ciorãnescu Neniþescu,
academician ºi profesor universitar ºi Elenei
Ciorãnescu, solicitând transformarea casei
noastre pãrinteºti din comuna Moroieni,
judeþul Dâmboviþa în Casa memorialã
profesor Ion Ciorãnescu în care sã fie
expuse lucrãrile pedagogice, literare ºi
ºtiinþifice ale familiei Ciorãnescu, lucrãri care
reprezintã cercetãri ºi creaþii cunoscute ºi
apreciate atât în þarã cât ºi peste hotare ºi
traduse în limbi de circulaþie mondialã.
(Scrisoarea este publicatã în volumul
Dinastia Ciorãneºtilor de Mihai Gabriel
Popescu ºi ªtefan Ion Ghilimescu, Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2000, p. 204). În final
se fãcea precizarea Menþionãm cã familia
Ciorãnescu nu solicitã casa pãrinteascã din
comuna Moroieni-Dâmboviþa ºi cã nu ºtiam
cã aceastã casã a familiei a fost trecutã în
patrimoniul statului, deoarece nu ni s-a
comunicat.

82

Considerându-se încã proprietarã, a
cerut în acel an printr-un act de donaþie
ca aceastã clãdire, locuinþa pãrinþilor
noºtri, sã treacã în patrimoniul statului ºi
sã fie transformatã în casã memorialã
Profesor Ion Ciorãnescu. Într-o altã
scrisoare (op.cit., p. 205), revenind la
aceastã dorinþã a familiei se face o
menþiune argumentatã: 1. Ambii pãrinþi,
Ion ºi Ecaterina Ciorãnescu, au fost
învãþãtori în comuna Moroieni, în care
timp au clãdit ºcoala ºi casa, ocupatã în
prezent de autoritãþile locale, casã în care
au locuit cei 9 copii. 2. Tatãl meu,
profesorul Ion Ciorãnescu, este fiul lui Ion
Ciorãnescu din comuna Moroieni. 3. Ion
ºi Ecaterina Ciorãnescu au avut o
activitate didacticã neîntreruptã de 42 ºi
respectiv 37 ani în învãþãmânt. 4. Ion
Ciorãnescu, remarcat de Ministrul
Învãþãmântului, Spiru Haret, a fost primul
specialist în þara noastrã pentru ºcolile de
surdo-muþi, a tipãrit primul abecedar în
culori apãrut în 24 de ediþii succesive ºi
numeroase alte manuale ºcolare. A fost
cel care a elaborat prima programã
analiticã, pentru ºcolile primare ºi a
colaborat la diferite reviste de specialitate,
scriind numeroase articole. 5. În ultimii
ani de viaþã, preocupat de învãþãmântul
surdo-muþilor, a pregãtit cu competenþã
prima serie de cadre noi pentru acest
învãþãmânt, aleasã dintre cei mai buni
institutori din þarã. 6. Pe aceeaºi cale de
muncã au urmat cei 9 copii ai celor doi
învãþãtori din comuna Moroieni (alãtur
acestei cereri lista urmaºilor ºi activitatea
lor didacticã ºi ºtiinþificã închinatã
intereselor înalte ale þãrii noastre). 7.
Prezint cererea de faþã cu convingerea cã
realizãrile de prestigiu ale lui Ion
Ciorãnescu ºi ale urmaºilor sãi, în folosul
poporului ºi þãrii vor fi evidenþiate în
cadrul unei Case Memoriale cu valoare
educativã ºi social-culturalã pentru orice
cetãþean care îºi iubeºte patria.
(continuare la pagina 84)

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

GEOCIVILIZAÞIE ROMÂNEASCÃ

George Coandã

ROMÂNII DE DINAINTEA...
ROMÂNILOR
Teoria romanizãrii geto-dacilor,
susþinutã încã din perioada Renaºterii
româneºti de cãtre unii cronicari (a se lua
seama, de pildã, la verdictele stolnicului
Constantin Cantacuzino cum cã
sãlãºluitorii din geospaþialitatea carpatodunãreano-nistreano-ponticã de la Roma
se trag, cãci, dintr-o fântânã au izvorât
ºi curã, ºi ale lui Miron Costin care,
printr-o bizarã distorsionare de
interpretare, provenitã din consultarea
unor izvoare fanteziste maghiare ºi
polone, crede cã neamul nostru a venit
din Italia, adus de împãratul Traian, drept
pentru care nu s-au schimbat numele sãu,
ce tot romanus, apoi [...] români pânã
astãzi), continuatã în veacul XVIII de
cãtre corifeii ªcolii ardelene, aceºtia
având o justificare mãcar, venitã din
necurmata lor luptã împotriva maghiarizãrii
ameninþãtoare practicatã de Budapesta, cu
binecuvântarea Vienei, pe seama
autohtonilor, teorie îmbrãþiºatã, fãrã
rezerve, de întreaga istoriografie modernã
ºi contemporanã, a început de la o vreme
încoace sã fie clãtinatã, prin unele locuri
fisuratã de noi viziuni asupra obârºiei
neamului ºi limbii românilor. ªi fenomenul
acesta are o ºtiinþificã îndreptãþire. Cãci,
una din noile viziune se revendicã dintr-una
mai veche de vreo sutã de ani, dar neluatã
în seamã, a profund acribicului Nicolae
Densuºianu, relevatã în monumentala sa
lucrare Dacia preistoricã. Iatã ce aflãm:
anume cã numele de român îºi are
sorgintea în românii de dinaintea românilor
nãscuþi din... geto-daco-romani. Nu-i aºa
cã sunã senzaþional ºi a blasfemie la
adresa teoriei oficiale academice? Nu este
vorba nici de una, nici de alta, ci de un
cert adevãr istoric (etnic ºi etnonimic) ºi
care priveºte ramura nordistricã a
pelasgilor trãitoare cu aproape cinci milenii
în urmã:
Cea mai extinsã, mai civilizatã ºi mai
rãzboinicã populaþiune pelasgã în pãrþile
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de nord ale Dunãrii ºi ale Mãrii Negre au
format-o în timpurile primitive ale istoriei
aºa-numiþii arimi.
Arimii ridicarã la cea mai înaltã glorie
puterea militarã ºi politicã a pelasgilor.
(Nicolae
Densuºianu,
Dacia
preistoricã, Ed. Meridiane, Bucureºti,
1986, p.479)
ªi precizeazã, de aici developându-ni-se
strãvechimea românilor:
Arimii de la Dunãrea de jos ni se
prezintã în fântânile geografice vechi ºi
sub numele de rami ºi rumoni.
Dupã Ptolemeu, unul din oraºele cele
mai însemnate ale Daciei meridionale
purta numele de Ramidava, adecã cetatea
ramilor sau râmilor. (Ibidem, p. 481)
Pentru ca în urma cercetãrii istoricilor
Ammianus ºi Iordanes, Nicolae
Densuºianu sã ne comunice concluzia:
În fine, arimii, vechii locuitori ai
Daciei, mai erau numiþi rumoni ºi rumuni
[...] Originea acestor forme este în tot
cazul anterioarã ocupaþiunii romane.
(Ibidem, p. 483)
ªi istoricul oferã o paradigmã
augmentativã care ar trebui sã ne convingã
sã abdicãm de la teoria, iatã, inventatã a
acelei rãdãcini a neamului (obârºie ºi
etnonim) înfiptã în dealurile Cetãþii Eterne
de pe Tibru:
Venim acum la tradiþiunile poporului
român cu privire la faimoºii arimi, ce
locuiau odatã pe teritoriul Daciei vechi.
Unele dintre aceste tradiuþiuni ne
înfãþiºeazã pe românii de astãzi ca
autohtoni la Carpaþi ºi la Dunãrea de jos,
ca descendenþi ai unui popor vechi, numit
râmleni ºi râmi...
Românii, ne spun aceste tradiþiuni,
«nu au venit de nicãieri, ci s-au pomenit
aici» [...]; ºi, în fine, cã «românii de
astãzi s-au numit mai înainte râmi ºi
râmleni». (Idem)
De ce ar trebui sã luãm în seamã
opiniile pertinent ºtiinþifice ale lui Nicolae
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Densuºianu? Pentru cã ne pun sub ochi
dovezi prelevate din istorici antici serioºi,
care ºtiau ce spun, iar tradiþiunile, la care
face trimitere, conþin în înveliºul lor
fabulatoriu adevãruri reale, cum ar fi
existenþa Þãrii Rohmanilor  românilor,
deci , ºi cã etnonimul român a derivat
din râmlean, care, din punctul de vedere
al etimologiei sale este numai o
transformare foneticã a terminului vechi
râmlean. (Ibidem, p. 484)
Aºadar, luând în serios opiniile lui
Nicolae Densuºianu  ºi nu vãd de ce
n-am face-o, de ce n-am avea curajul sã
evadãm din teorii academizante desuete ,
românii se trag etnogenetic pe lanþul trofic,
pelasgi / arimi (care se mai numeau rohmani,
rocmani, rogmani, rachmani, rami,
rumoni)  râmneni / râmleni (daco-geþi) 
(urmare de la pagina 82)

Despre destinul
unei case

Corespondenþa continuã. Într-o
scrisoare din acelaºi an se propune textul
unei plãci comemorative, cu inscripþia În
aceastã casã au locuit: Profesorii Ion ºi
Ecaterina Ciorãnescu, învãþãtori la ªcoala
din comuna Moroieni (1895  1920).
O altã solicitare era de a aproba
înfiinþarea unei biblioteci de împrumut
Profesor Ion Ciorãnescu, în casa din
comuna Moroieni, în camera rãmasã liberã
prin mutarea CEC-ului ºi Poºtei în clãdire
proprie în Centrul civic al comunei. Se
preciza cã: Moºtenitorii profesorului Ion
Ciorãnescu vor susþine material ºi integral
cu mobilier ºi cãrþi înfiinþarea acestei
bibliotecii.
Am avut privilegiul, în calitate de director al Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa,
sã discut acest demers cu doamnele Maria
Ciorãnescu ºi Ecaterina CiorãnescuNeniþescu, inclusiv în vizita fãcutã de
acestea la casa pãrinteascã. Aminteau
atunci de disponibilitatea întregii familii
(inclusiv a fraþilor Alexandru ºi George
aflaþi în exil) pentru proiectul propus. Nu
a fost însã posibil din cauza unor opreliºti
de ordin ideologic.
De altfel, dupã vizita în þarã (1991)
inclusiv în comuna natalã, Moroieni,
Alexandru Ciorãnescu se adreseazã, la 30
aprilie 1992, Ministerului Culturii afirmând
cã: Din punctul nostru de vedere, casa
de la Moroieni nu e ºi n-a fost niciodatã
proprietatea Statului, prin cumpãrare,
confiscare, naþionalizare sau samavolnicie
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români, ºi care au trãit / trãiesc în continuu
istoric în Þara Rohmanilor / Þara
Românilor / ROMÂNIA.
Cu siguranþã, românii de dinainte de...
români au existat. Iar cu privire la romanizarea
/ latinizarea noastrã este de discutat. S-ar
putea ca, odatã, sã fim lãmuriþi de cãtre
istoricii ºi lingviºtii Academiei cã Nicolae
Densuºianu a avut dreptate. ªi cã români
am fost dintotdeauna. Ceea ce n-ar fi o
exacerbare exclusivistã de naturã naþionalistã.
Pentru cã, pe acest fond genetic s-au
produs numeroase ºi benefice asimilãri care
au fãcut din poporul român unul de sintezã
ºi de  cum a spus Gheorghe Brãtianu 
necesitate europeanã. De bun simþ ar fi
sã ne regândim ºi sã ne reevaluãm istoria.
Fãrã teamã cã ne-am pierde originalitatea
ºi unicitatea.
de Stat: aºa încât, dacã va ieºi o lege
privitoare la aceste cazuri, ea nu va avea
nicio aplicaþie în acest caz: prin urmare,
chiar dacã eu trãiesc destul ca sã vãd legea,
nu pot cere Statului ce n-are ºi n-a avut.
Eu nu cer casa Statului, vreau sã i-o dau.
Casa a fost luatã ºi ocupatã de primãria
comunei Moroieni, pe când era locuitã (de
sora mea) ºi fãrã nicio procedurã prealabilã,
prin simpla expulzare a ocupanþilor.
Încrezãtor în rezolvarea acestei doleanþe
în finalul scrisorii, îºi fãcea planuri de
viitor: Pentru casã, sunt necesare cele
douã condiþii cu care observ cu plãcere cã
sunteþi de acord. E fireascã pretenþia de a
cere ca aceste condiþii sã fie stabilite juridic, înainte de orice întreprindere
precipitatã. Prima (numele lui Ion
Ciorãnescu), e de pe acum o realitate (a
fost inauguratã cu acest nume, la 27/9
1991, în prezenþa autoritãþilor municipale
ºi judeþene ºi a membrilor familiei
Ciorãnescu) ºi dorinþa noastrã e ca acest
nume sã nu rãmânã gol de conþinut.
Pentru înþelegerea exactã a intenþiilor
noastre, îmi permit a vã prezenta un
anteproiect de ocupare a celor 10 camere
ale casei. Un alt exemplar al acestui
anteproiect a fost trimis la Târgoviºte
(op.cit., p. 206-207).
Visul a devenit realitate în 1991, când,
în prezenþa lui Alexandru Ciorãnescu,
Ecaterinei Ciorãnescu-Neniþescu ºi a Mariei
Ciorãnescu, s-a inaugurat o placã
comemorativã. În 2011, eliberându-se
clãdirea în totalitate (pânã atunci fiind sediul
Primãriei), a fost inaugurat Centrul Cultural Ciorãnescu (muzeu, bibliotecã) ca
un pios omagiu adus acestei adevãrate
dinastii de cãrturari ai neamului românesc.
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FIRIDE BASARABENE

Nicolae Scurtu

NOI CONTRIBUÞII LA BIBLIOGRAFIA
LUI ION BUZDUGAN
poetului din Basarabia ºi trebuie sã
redeschidã noi perspective în ceea ce
priveºte receptarea unuia dintre cei mai
valoroºi creatori de emoþii estetice din
literatura noastrã.
Dupã stabilirea în Bucureºti, cu
întreaga familie, se apropie, graþie unor
afinitãþi, de istoricul ºi criticul literar
Perpessicius, cãruia îi trimite un însemnat
numãr de epistole, revelatoare prin
naturaleþe, francheþe ºi o dezarmantã
sinceritate.
În aceste epistole întâlnim informaþii
preþioase despre activitatea sa literarã,
despre unii dintre contemporanii sãi,
despre familie ºi, evident, despre
avatarurile senectuþii.
Cele ºase epistole, necunoscute
pânã acum, pe care le transcriu aici, se
constituie, de fapt, în veritabile confesiuni
atât de necesare pentru a cunoaºte o
epocã, un scriitor ºi, mai ales, un destin,
frânt de cei ce au produs abominabilele
atrocitãþi ale secolului trecut.

Bibliografia poetului, folcloristului,
publicistului,
traducãtorului
ºi
memorialistului Ion Buzdugan (n. 1887,
Brânzenii-Vechi, Soroca  m. 1967,
Bucureºti) este, dupã o privire atentã a
ceea ce se cunoaºte pânã acum,
incompletã ºi, uneori, eronat elaboratã de
biografii ºi exegeþii operei sale.
Insuficienta cunoaºtere a presei
literare, culturale ºi politice din Basarabia
ºi România, neidentificarea tuturor
pseudonimelor, pe care le-a folosit, în
timp, inexistenþa unei succinte bibliografii
redactatã de autor, precum ºi
necunoaºterea, în întregime, a literaturii
sale epistolare, unde, adesea, se gãsesc
informaþii privitoare la operã, au dus, în
mod firesc, la o inadecvatã ºi gravã
aproximare a ceea ce reprezintã autorul
Miresmelor de stepã.
Opiniile critice ale lui N. Iorga1, E.
Lovinescu2, G. Cãlinescu3, Perpessicius4
ºi Mihai Cimpoi5 privitoare la opera poeticã
a lui Ion Buzdugan sunt corecte, favorabile

*

Buc[ureºti], 8 aprilie 1950

Iubite maestre, scumpe prietene,
Regret din suflet cã n-am putut veni joi la întâlnirea fixatã, pentru a vã vedea ºi a vã
mulþumi personal pentru atitudinea d[umnea]v[oastrã] frãþeascã faþã de mine, privitor
la intervenþia d[umnea]v[oastrã], fãcutã fãrã ºtirea mea, pe lângã d[omnu]l Virgiliu
Monda6, în legãturã cu lovitura sorþii nedreaptã, ce mi-a provocat fractura mânii drepte,
purtãtoarea de panã, arma de cãpetenie a unui scriitor.
Dar, în sfârºit, dupã douã luni ºi ceva de clocire în crusta corsetului de ghips, care,
dupã cum ºtiþi, mi-a fãcut din zi ºi noapte viaþa un chin, acuma, în ajunul ciocnirii
ouãlor roºii, am dezbrãcat ºi eu de pe corp gãuacea de ipsos ºi prind sã miºc cu multã
trudã mâna dreaptã, pe care o simt ca de plumb.
Sper însã cã odatã cu înnoirea naturii ºi, mai cu seamã, în aºteptarea învierii razelor
de luminã caldã a soarelui primãvãratec, voi resimþi ºi eu efectul lor binefãcãtor, lucrând
asupra dreptei mele neputincioase, care, de voie de nevoie, va trebui sã se antreneze,
fierbându-ºi la loc þesãtura oaselor fracturate.
Mulþumindu-vã cãlduros pentru bunele d[umnea]v[oastrã] intenþiuni ºi osteneli,
lucruri ce pot izvorî numai din sufletul unui om superior ºi prieten adevãrat, cum mi-aþi
dovedit întotdeauna cã-mi sunteþi, vã rog, scumpe ºi iubite maestre, sã binevoiþi a
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primi, împreunã cu distinsa doamnã Panaitescu-Perpessicius ºi d[omnu]l Panaitescujunior, cele mai calde ºi devotate urãri de sãnãtate ºi fericire cu prilejul sf[intelor]
sãrbãtori ale Învierii.
Rezervându-mi plãcerea de a vã face o vizitã în una din zilele imediat dupã Paºte,
îmi permit sã vã spun ºi eu, precum a spus-o de-a pururi toþi strãmoºii noºtri  Christos
a înviat!
Al d[umnea]voastrã devotat,
I. Buzdugan
P.S.
V-aº fi recunoscãtor, maestre, dacã a-þi binevoi sã-mi indicaþi ziua, când aº putea
sã vã vizitez, dupã sãrbãtori.
[Domniei sale domnului profesor D. Panaitescu-Perpessicius  Scriitor, Academician, Strada Mihai Eminescu (fostã Romanã), nr. 122, Bucureºti; Ion Buzdugan, Strada
Vlad Judeþul, nr. 21, Bucureºti].
*

Bucureºti, 26 oct[ombrie] 1950
Sfânt[ul] Dumitru

Iubite maestre, scumpe prietene,
Primiþi, vã rog, de ziua Sf[ântului] Dumitru ºi a d[umnea]v[oastrã] onomasticã, din
partea mea ºi-a familiei mele, cele mai sincere ºi cãlduroase urãri de bine ºi fericire, atât
d[umnea]v[oastrã] personal, cât ºi întreaga d[umnea]v[oastrã] familie!
Sã dea Domnul, ca la anul viitor, pe timpul acesta, sã vã eliberaþi complet de povara
grea a robiei la postumele lui Mihai Eminescu7, pe care v-a pus-o pe umeri vremurile,
d[umnea]v[oastrã] personal ºi forul de culturã ºi luminã, Academia E[epublicii]
P[opulare] R[omâne]!
Iar pânã la sfârºitul anului acesta, sã aveþi satisfacþia plãcutã de a vã fi eliberat de
sarcina primului volum, din postumele marelui ºi nefericitului cântãreþ al durerilor ºi
luminoaselor avânturi, spre fericire ºi libertate, a[le] poporului român, muncitor ºi
încrezãtor în steaua mãreaþã a destinelor sale!
Vã salutã ºi vã îmbrãþiºeazã, cu toatã dragostea, al d[umnea]v[oastrã] devotat,
*

I. Alion Buzdugan
Buc[ureºti], 31 dec[embrie] 1950

Scumpã doamnã ºi iubite maestre,
În pragul acestui nou an îmi îndrept gândul cald ºi toate urãrile mele de bine ºi de
fericire cãtre scumpii ºi dragii mei prieteni, stimata doamnã ºi iubitul maestru, d[omnu]l
Perpessicius, dorindu-le sãnãtate ºi fericire, la mulþi ani!
Iar scumpului maestru Perpessicius îi urez, ca adaos, sã izbândeascã în marea sa
operã de scoatere, din întuneric la luminã, a postumelor marelui Mihai Eminescu.
ªi aceastã izbândã de apariþie a acestei valoroase opere, de însemnãtate nepreþuitã
pentru poporul nostru, sã se producã mãcar în primãvara anului 1951, pentru marea
satisfacþie a iubitului nostru maestru, cât ºi pentru cinstea Academiei R[epublicii]
P[opulare] R[omâne], din însãrcinarea cãreia lucreazã la aceastã mãreaþã operã
eminescianã.
La mulþi ani!
Al d[umnea]v[oastrã] devotat,
I[on] Al[ion] Buzdugan
[Domniei sale domnului Dumitru Panaitescu-Perpessicius  Scriitor, Membru al
Academiei, Strada Romanã, nr. 122, Bucureºti; Alion Ion Buzdugan, Strada Vlad Judeþul,
nr. 21, Bucureºti].
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Bucureºti, Duminicã, 19 august 1951

Scumpe maestre, iubite prietene,
Zilele aceste[a] am primit scrisoarea d[umnea]v[oastrã] expediatã din Câmpulung
Muscel, care m-a bucurat f[oarte] mult. Întâi, m-a bucurat faptul cã-mi ºtiu un bun ºi
drag prieten, cu familia sa, care se aflã acum, în timpul acestei luni de cuptor, undeva
la þarã, într-un loc de plin farmec pitoresc, dar, mai cu seamã, într-un colþ plin de liniºte
ca ºi Piteºtiul, cu grãdinile ºi viile lui, doldora de fructe ºi struguri de chihlimbar ºi
tãmâioºi.
Desigur, cã acolo vã puteþi face, în pace ºi singurãtate, cura cuvenitã de fructe,
care vã va aduce restabilirea sãnãtãþii d[umnea]v[oastrã] zdruncinate de toate necazurile
acestei vieþi, dar numai cu o singurã condiþie, ca sã fie respectatã cu stricteþe cura
prescrisã de medici.
Or, ce am aflat eu de la cineva, am ºi eu pe cineva, chiar în vecinãtatea
d[umnea]v[oastrã], care mã informeazã, cum cã maestru nostru nu þine cu stricteþe de
regim.
Vã rog, unde-i doamna sã-i comunic cã pacientul d[omniei] sale, scãpând de sub
ochii vigilenþi ai stãpânei, îi ºterpeleºte pe tãcute biscuiþi ºi îi ronþãie pe îndelete, când
ceilalþi lipsesc de acasã!
Asta este, scumpã doamnã, vã spun un adevãr curat  de aceea vã rog sã fiþi mai
vigilentã cu pacientul de sub supravegherea d[umnea]voastrã!
Pe de altã parte, îmi pare bine cã vã simþiþi comod la vila academicienilor, unde
aveþi liniºte destulã pentru meditaþie în singurãtate.
ªi mai ales, mã bucur, cã aþi început lucru la schelãria romanului.
Desigur, când îi veþi pune o temelie solidã cu beton armat, atunci zidirea începutã
va trebui sã meargã, nu va avea încotro!
ªtiu sigur, cã mâna cumpãnitã, experienþa ºi matura înþelepciune a maestrului
arhitect, ne va dura o operã mãreaþã, trainicã ºi de rarã frumuseþe!
De aceea, aºtept cu bucurie ºi plãcere întoarcerea, pentru a-i gusta emoþia artisticã
de la primele începuturi ale operei viitoare.
M-a mâhnit faptul cã din cauza rezilierii unilaterale a vechiului contract, pe care l-aþi
avut cu editura nu v-aþi putut lua bãnuþii ce vi se cuveneau ºi care v-ar fi putut prinde
atât de bine pentru acele puþine zile, numãrate, de odihnã binemeritatã.
Dar, poate cã, ºi aceastã întâmplare sã vã aducã un bine ºi anume, sã vã facã un
bun serviciu bãnuþii cei neîncasaþi la întoarcere, când vã vor întâmpina din prag, c-un
bine ne-aþi gãsit!, iar dacã ar fi fost încasaþi se duceau pe apa sâmbetei ºi nu v-aþi mai
fi putut întâlni cu ei pânã la Sf[ânta] Duminica mare, când veþi putea încasa întreg
onorariul d[umnea]v[oastrã], dupã predarea manuscrisului, conform cu noul contract
ºi noua lege a drepturilor de autor, despre care mi-aþi vorbit.
În ce mã priveºte pe mine, fiindcã mã întrebaþi ce mai fac, vã spun cã nu mai fac
nici o para, o spun aceasta pe turceºte  întrucât nu mai sper curând sã pot face vreo
numãrãtoare a bãnuþilor încasaþi ca drepturi de autor  deºi nu mi-am pierdut definitiv
speranþa sã-l pot scoate odatã la lume pe Victoriei, pe-al meu Evgheni Oneghin8, simþindune priviþi de ochii critici ºi severi ai marilor Puºkin ºi Eminescu!
Dar pân[ã] atunci va mai curge apã la moara timpului, iar eu mereu voi ciocãni,
ºlefui la Oneghin, ba mai încerc sã lucrez ºi la altceva ºi anume la Moartea lui Miron
Costin9, pe care am reluat-o în primire de o bucatã de vreme, dar pentru care lucrare
îmi cam lipseºte curajul în izbândã.
Despre ai mei vã pot spune pe scurt, sora bolnavã a plecat ºi dânsa la þarã, în
Ardeal, la o rudã. Cealaltã sorã, profesoarã, care a fost delegatã a conduce o colonie de
copii-elevi la bãile Basna, s-a întors cu bine acasã; mãicuþa ºi cu mine suntem sãnãtoºi
ºi cu toþii ai mei, împreunã cu mine, vã dorim d[umnea]v[oastrã], doamnei ºi fiului
sãnãtate ºi tot binele!
În aºteptarea de la d[umnea]v[oastrã] a unor veºti ºi mai bune ºi mai plãcute, vã
salutã cu toatã dragostea, al d[umnea]v[oastrã] devotat,
I. Buzdugan
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Buc[ureºti], vineri, 20 iunie 1952

Scumpe maestre, iubite prietene,

Fiind internat în spital pentru efectuarea unei operaþii, n-am putut sã vã mai vãd, cu
toate cã aº dori foarte mult sã dau ochii cu d[umnea]voastrã mãcar p[en]tru o clipã
înaintea plecãrii d[umnea]v[oastrã] în vacanþa de varã.
Sunt internat în Institutul Oftalmologic, etaj[ul] I, salonul 37. Zilele de vizitã, afarã,
sunt joia ºi duminica, de la orele 2-4.
Acuma, când dupã prima operaþie, mai sunt încã c-un ochi liber, aº dori sã vã pot
vedea. Cãci peste 7-8-10 zile va urma o a doua operaþie, dupã care va trebui sã stau
fixat de pat ºi cu ochii legaþi timp de vreo 10 zile. ªi abia dupã acea noapte îndelungã ºi
întunecatã voi vedea luminiþa din nou!
Sãrutãri de mâini ºi tot binele scumpei d[umnea]v[oastrã] doamne, salutãri cordiale
profes[orului] junior, iar pe d[umnea]v[oastrã] vã îmbrãþiºeazã cu toatã dragostea al
d[umnea]v[oastrã] devotat prieten,
I. Buzdugan
[Destinatar ~ Dumitru Panaitescu-Perpessicius  Scriitor, Academician, Strada
Eminescu (fostã Romanã), nr. 122, Raionul Stalin, Bucureºti; Expeditor ~ Ion Buzdugan,
Strada Dr. Felix, nr. 89, Raionul Stalin, Bucureºti]
*

Scumpã doamnã Alice, iubite maestre,

Boian, 7 aprilie 1953

Vã rog sã mã iertaþi cã, în graba plecãrii, nu v-am putut anunþa cã mã duc la þarã
pentru câtva timp.
Acuma, de pe plaiurile Mediaºului, unde mã aflu de câteva zile, vã trimit prin acest
mijloc, fulger, salutãrile mele cordiale. ªi, urându-vã tuturor sãnãtate, în primul rând
doamnei, ca, pânã ce mã voi întoarce, sã uite pentru totdeauna de durerea sa, iar, apoi,
în zilele aceste[a] preafrumoase, de luminã ºi soare a primãverii, vã spun: Christos a
înviat! ºi vã doresc de sãrbãtori tot binele ºi toatã fericirea.
Al d[umnea]v[oastrã],

Nicu
P.S.
Vã scriu din neuitatul Boian10 al marelui nostru Eminescu, unde sunt ºi astãzi vestigii
istorice, ca ºi în apropierea lui: Cetatea de Baltã, Ciceu, etc., lucruri despre care vã voi
scrie curând
I[on] Buzdugan
[Destinatar  Doamnei Alice Panaitescu-Perpessicius, Strada Eminescu, nr. 122,
Bucureºti, Raionul Stalin; Expeditor  Eugen Daniliuc  Boian, Mediaº, Regiunea Stalin].

Note

Originalele celor ºase epistole, inedite, se aflã la Biblioteca Academiei Române din Bucureºti.
1. Nicolae Iorga  Ion Buzdugan în Istoria literaturii româneºti contemporane. [Partea a II-a]. În cãutarea fondului. Ediþie
îngrijitã, note ºi indici de Rodica Rotaru. Prefaþã de Ion Rotaru. Bucureºti, Editura Minerva, 1985, p. 320-321 (Scriitorii).
2. E. Lovinescu  Un poet basarabean în Sburãtorul, 2, nr. 9, 10 iulie 1920, p. 177178 (Epiloguri) ºi Ion Buzdugan în
Sburãtorul literar, 1, nr. 47, 17 noiembrie 1922, p. 192 (Însemnãri literare).
3. G. Cãlinescu  Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent. Ediþia a doua, revãzutã ºi adãugitã. Ediþie ºi
prefaþã de Al. Piru. Bucureºti, Editura Minerva, 1983, p. 941 ºi 1029.
4. Perpessicius  Ion Buzdugan  Miresme de stepã în Menþiuni critice. Seria I-a. Bucureºti, Editura Literarã a Casei
ªcoalelor, 1928, p. 100-102.
5. Mihai Cimpoi  Ion Buzdugan, poetul pãstorilor de timpuri în O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia. Ediþia
a patra reactualizatã. Bucureºti, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, 2009, p. 94-95. (Ora stelarã. Anii treizeci:
românism ºi culoare localã).
6. Virgiliu Monda (18981991), poet, prozator, traducãtor ºi memorialist. A fost, începând din 1949, medicul oficial al
Societãþii Scriitorilor Români.
7. Mihai Eminescu  Poezii postume [Volumul] IV. Anexe. Introducere. Tabloul ediþiilor. Cu 38 de reproduceri dupã
manuscrise. Ediþie criticã îngrijitã de Perpessicius. Bucureºti, Editura Academiei Republicii Populare Române,
1952, 562 pagini.
8. A.S. Puºkin  Evgheni Oneghin. Roman în versuri. În româneºte de Ion Buzdugan. Prefaþã la Perpessicius. Bucureºti,
Editura pentru Literaturã, 1967, 282 pagini.
9. Nu a publicat o astfel de carte.
10. În realitate este vorba despre o altã localitate Boian, situatã în nordul Bucovinei, ºi evocatã de Eminescu în
arhicunoscuta poezie Doina.
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EVOCÃRI

Eus. Platcu

EMINESCU, CENTENARUL MORÞII
Aventura mea intelectualã este
cuprinsã între centenarul naºterii ºi
centenarul morþii lui Eminescu. Pãstrez
ºi acum afiºul oficial al aniversãrii naºterii
pe care l-am recuperat din sala de
gimnasticã a liceului unde ar fi trebuit sã
aibã loc un recital pregãtit din toamna lui
1949 în regia profesorului nostru de
românã, CP, despre care am scris mai
demult. Cu o jumãtate de orã înaintea celei
programate, directorul a interzis
manifestarea, susþinând cã nu existã o
aprobare oficialã a acestei acþiuni.
Ieºirea din aceastã situaþie i-a venit în
cap unei colege, cãreia simpla prezenþã a
profesorului îi provoca ameþeli ºi
furnicãturi (în anumite locuri umbroase).
De ce n-am merge în parc, a întrebat ea
inocent, fiind o constantã admiratoare a
naturii, mai ales în nopþile fãrã lunã. În faþa
liceului era, într-adevãr, un pãrculeþ dendrologic cu arbori de peste douã secole.
Profesorul a privit-o zâmbind tãinuit, s-o
urmãm pe Angela (la terminarea penultimei
clase l-a urmat ea, devenindu-i soþie). Am
fugit de la ore legiune, cei rãmaºi în clase
au ieºit la ferestre, au venit ºi câþiva
profesori; se opreau ºi trecãtori! Nouã ne
creºtea inima.
A doua zi am fost chemaþi pe rând la
cancelarie sã dãm declaraþii; pe baza lor ni
s-a scãzut nota la purtare.
La acea data, cunoºtinþele mele despre
Eminescu se reduceau la Somnoroase
pãsãrele, cântatã de mama (melodie de
Flondor) ºi Doina, spusã cu nãduh de
bunica (fãcuse patru clase primare sub
Austro-Ungaria). Au venit apoi volumul
Luminã de lunã (ediþie îngrijitã dupã
manuscrise de Ion Scurtu, Bucureºti,
Minerva, Bulevardul Academiei 3  Edgar
Quinet, 4, 1910), Viaþa lui Mihai
Eminescu, de G. Cãlinescu.
Dupã ce am fost ejectat de la
inspectoratul ºcolar (origine nesãnãtoasã!)
m-am trezit la Grupul ªcolar de Petrol
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(citeºte  liceul de surdomuþi de lângã
garã), unde erau repartizaþi elevi ce nu
fuseserã complet alfabetizaþi. Primeam în
încadrare numai clase cu profil de sondori;
trebuia promovaþi sutã în mie. Ar fi fost
cea mare neghiobie sã mã împorivesc (mi
se atrãsese atenþia în consiliul profesoral
cã aici conduce partidul ºi economia
naþionalã are nevoie de sondori, nu de
profesori de românã ºi s-o las mai moale
cu Eminescu, iar dacã voi sabota politica
partidului se vor lua mãsuri drastice).
M-am conformat indicaþiilor, în sensul
cã i-am promovat pe toþi surdomuþii fãrã
sã-i examinez.
Cu Eminescu n-am lãsat-o mai moale.
Dimpotrivã: le proiectam diapozitive, îi
puneam sã asculte înregistrãri, organizam
excursii la Cimitirul Belu, la Muzeul
Literaturii Române, le cântam
Somnoroase pãsãrele, Sara pe deal, le
prezentam volume din ediþia Perpessicius.
Am început amenajarea unui cabinet
Mihai Eminescu(profesorul Horia Cernãu
a pictat pe un perete lateral scena cu lectura
de la Junimea a Luceafãrului, ºi o scenã
ilustrativã a versurilor Porni Luceafãrul,
creºteau în cer a lui aripe...;între cele douã
scene am plasat citatul din Cãlinescu: Astfel
se stinse în al optulea lustru de viaþã cel
mai mare poet pe care l-a ivit ºi-l va ivi
vreodatã, poate, pãmântul românesc. Ape
vor seca în albie ºi peste locul îngropãrii
sale va rãsãri pãdure sau cetate, ºi câte o
stea va veºteji pe cer în depãrtãri, pânã
când acest pãmânt sã-ºi strângã toate
sevele ºi sã le ridice în þeava subþire a altui
crin de tãria parfumurilor sale.
Începând din 1986 am obþinut
promisiuni de participare la întâlniri lunare
cu elevii din partea unor personalitãþi 
ªtefan Cazimir, Mihai Zamfir, Dumitru
Vatamaniuc, George Muntean, Adela
Popescu, Al. Piru, George Ganã, Eugen
Simion, Marin Sorescu, Dana Dumitriu.
Toate expunerile au fost înregistrate
89

video ºi începând cu Aristarc-1 (în care
am inclus dialogul pe care l-am avut cu
Al. Piru), vor fi publicate integral.
Pentru ca acest eveniment extins pe
durata unui an de zile sã nu cunoascã
sincope, desincronizãri, am conceput un
pliant cu ºase pagini (facsimilul începutului
de manuscris Legenda Luceafãrului,
programarea manifestãrilor, tabel
cronologic, Eu nu cred nici în Iehova) ce
urma sã fie tipãrit ºi distribuit
participanþilor.
În anul de graþie 1987 nu exista cenzurã!
Aºa se zicea. Proºtii credeau. ªi aplaudau.
Aplaudam tot ce zicea Partidul în frunte
cu. Numai nord-coreenii ne întreceau la
Campionatul Mondial al Aplaudacilor. În
afarã de chitanþiere, nu se tipãrea nimic
fãrã aprobare de la Partid. ªi Partidul nu
dã aprobare dacã n-ai citat din grãdina
geniului Carpaþilor.
.............................

 Dar n-are nicio legãturã cu
Eminescu, încerc eu sã explic tovarãºului
secretar cu propaganda.
 Bãi, tovarãºe, n-am fost destul de în
clar? N-ai citat, n-ai aprobare; n-ai aprobare,
nu tipãreºti! N-ai înþeles? Ce dracu?! ªi la
urma urmei, ce-þi trebuie centenar?
 Tovarãºe secretar, centenarul pentru
mine e o chestiune de viaþã ºi de moarte...
 Bãi, tovule, fãrã citat din Tovarãºu,
n-avem ce discuta.
A doua zi nu m-am dus la ºcoalã:
vomam tot ce puneam pe limbã! Seara
m-am internat: aveam hepatitã. Dupã douã
sãptãmâni aveam ulcer perforat (luasem,
în fiecare dimineaþã, pe stomacul gol, câte
douã aspirine BAYER).
M-a internat la Elias un cartuº de Kent:
rezervã specialã cu douã paturi goale.
Telefonez, scuze: centenarul se
reprogrameazã.
În noaptea urmãtoare este adus un
pacient lângã patul cãruia a stat pânã
dimineaþa sora Silvia; îl cunoaºte:
profesorul de filosofie Tudor Bugnariu,
soþul doamnei Dorli (mai fusese internat
cu câteva luni în urmã).
Dimineaþã T.B. îºi revenise; m-a
prezentat Silvia, ºi dumealui e profsor.
T.B. îmi povesteºte istoricul bolii.
Pronunþã cu mare efort unele cuvinte;
adesea pierde ºirul celor spuse, aþipeºte (în
acest timp fac însemnãri pe niºte foi
camuflate într-o carte).
Îmi dã un numãr de telefon s-o sun pe
Dorli, sã-l cheme pe (am uitat numele),
reputat urolog de la Cluj.
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Înainte de ora nouã a venit Dorli cu
Tudor, fiul. T.B. este dus la terapie intensivã.
Dupã masã în patul lui T.B. este
instalat nenea Gicã, ilegalist:
 Fiule, asta-i rezerva mea.
?
 Stau douã sãptãmâni, dupã aia îmi ia
locul nevastã-mea. Mâncãm amândoi o
porþie. Mai luãm ºi supliment. Facem
economie. Ne scutim de la întreþinere de o
persoanã. Stãpânul învaþã sluga hoaþã.
Nea G. era o minã de aur. Nu-i tãcea
gura nici când mânca.
I-am povestit despre Eminescu, despre
citat, despre Tudor Bugnariu. Îl cunoºtea,
stãtuserã împreunã în aceastã rezervã.
 Dã-i telefon. Îþi face rost de
aprobare, sutã-n mie! Sã-mi spui cuþu
dacã nu þi-o face.
I-am dat telefon, m-a chemat, am stat
de vorbã (el vorbea ºi eu dãdeam din cap)
despre istoricul bolii ºi istoria socialdemocraþiei, despre figurile ei marcante,
despre procesul de la Braºov ºi despre toate
braºoavele despre Pingea ºi Pingelicã. La
un moment dat a dat un telefon, discuþii
þopãite de la una la alta; mi-era foame, sete,
somn, lehamite de toatã tãrãºenia în care
mã bãgasem ca un bou, fãrã sã mã doarã
capul ºi de care trãgeam ca de un maþ mort.
 Dã el un telefon ºi te cheamã primsecretarul.
 Te cheamã tovprim, mã anunþã
directorul. Ce dracu ai mai fãcut? Du-te.
Stau eu cu clasa.
 M-a chemat tovprim, o informez pe
secretarã.
 Intraþi. Vã aºteaptã.
Intru. Mã ia la unºpe metri:
 De ce n-ai venit la mine dacã ai vãzut
cã tovarãºii...
 M-am gândit cã...
 Te-ai gândit  îmi continuã el gândul
 ia sã-i bag eu în pizda mã-sii pe ãºtia, cã
e proºti.
 Nu, tova...
 De unde-l ºtii pe tov. ªt.A.?
 Nu-l ºtiu pe...
 De unde ºtie el de centenar?
 Nu ºtiu. Minþeam cu inocenþã de
înger atunci ieºit din gãoace.
 Tu crezi cã eu sunt cretin?
 Nu tov. prim.
 Dã-mi sã semnez.
 Vã mulþumesc.
 Las cã te-aºtept eu la cotiturã! Eºti
liber. Vezi poate faci rost ºi de un
bicentenar!
La cotiturã a fost numit ambasador.
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Recent l-am întâlnit într-un dicþionar,
pe douã coloane (Eliade Rãdulescu are un
sfert de coloanã!), alãturi de alþi tovprimi
acompaniaþi de toþi trepãduºii purtãtori de
þucal ai acelor vremuri, reºapaþi în prof.
univ. dr. O.O., critic literar, istoric literar,
poet, prozator, dramaturg B.B., membru
al Academiei Latrina, al Societãþii
Universitas de Datpieleapestecap, W.A.X.,
preºedinte, director general, senator ÂÂÂ.
Dacã nu la primul pas, atunci la al
doilea calci într-un remarcabil om de
culturã, doctorand în Mãtasea Broaºtei ºi
Mãtreaþa Nãdrãganului.
Românului care a învãþat sã citeascã
 zice I.L. Caragiale  îi vine foarte greu
sã nu scrie. Geniala lui perspicacitate nu
bãnuia cã peste nici o sutã de ani numãrul
celor care vor scrie fãrã sã ºtie sã citeascã
îl va întrece pe cel al cãror stiu sã...
În oraºul meu natal doi virgulã doi la
sutã dintre abonaþii telefonici sunt scriitori
/poeþi prozatori nuveliºti romancieri
dramaturgi scenariºti/ critici istorici
literari eseiºti publiciºti jurnaliºti gazetari
ziariºti directori de reviste edituri redactori
seniori preºedinþi de asociaþii (ºi de
academii ce urmeazã a lua fiinþã nu mai
târziu de sfârºitul acestui secol sau, în cel
mai rãu caz, la începutul mileniului
urmãtor); opt virgulã ºaisprezece la sutã
dintre locuitorii care nu figureazã ca
abonaþi telefonici sunt convinºi cã în acest
an vor debuta cu un volum care îi va
propulsa pe firmamentul gloriei literare;
nouãzeci ºi opt virgulã optzeci ºi nouã la
sutã dintre trecãtori nu se opresc la singura
vitrinã a singurei librãrii din oraº.
Ar fi nevoie de puþinã decenþã!
Ce dracu!
epilog 1
Pliantul fãrã citatul din Ceauºescu a
fost punctul culminant al aventurii, ce
durase 39 de ani, declanºatã în 1950.
Am revãzut înregistrãrile video, am
derulat episoade din discuþiile purtate în
micro IX, bl.A, ap.30. Spre ziuã se ajungea
la concluzia cã situaþia nu mai poate dura
mult, o lunã, maximum (n-apucã Anul
Nou  refren). Pronosticurile continuau
mai aprinse în 1  DB  1050 (nu exista
pericolul de a fi înregistrate; un fost elev
îmi spusese cã mã vãzuse... pe un tabel!).
De fiecare datã eram sceptic (nu eram sub
influenþa lui Bachus). La una din deplasãri,
cu G.M., dacã nu cumva cu E.S.) am
argumentat scepticismul meu cu un
scenariu absurd: în cazul unei schimbãri
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radicale de macaz, mã rad în cap, tai un
crac la pantaloni, încalec o trotinetã ºi fac
ture în faþa sediului comitetului judeþean
arborând un portret al lui Eminescu.
Cu o sãptãmânã înainte de începerea
anului ºcolar am fost chemat la cabinetul
directorului ºi tov. lent. care rãspundea de
liceul nostru m-a rugat sã dau o declaraþie
cu întreaga desfãºurare a centenarului. Mi-a
explicat foarte gentil cã nu e nimic grav,
dar i se cere ºi lui, aºa, ca simplã formalitate.
Am dat declaraþia în stilul cererii lui Lefter
Popescu ºi m-am dus direct la dr.B.,
preºedintele comisiei de pensionare pe caz
de boalã. Discutasem de mai multe ori
aceastã variantã ºi mã asigurase cã nu
trebuie sã-mi fac nicio grijã: el va discuta
cu dr. D., care mã va interna la Mãnãstirea
Dealu (mai fusesem internat acolo de douã
ori  era singurul loc unde nu eram deranjat
ºi nu deranjam pe nimeni; o fostã elevã era
medic ºi întârziam de multe ori
rememorând scene din timpul ºcolii).
A treia internare a fost programatã
pentru începutul lui decembrie, la spitalul
judeþean. Eram singur în rezervã ºi-mi
fãceam planuri grandioase de viitor: se
apropia ziua cînd voi fi pensionat pe caz
de boalã, voi scrie în sfârºit cartea
Detrunchierea despre refugiu pentru
care adunasem documente, mãrturii,
fotografii, înregistrãri magnetice.
Profesorul de istorie din liceu (I.C:,
coleg cu tata la Facultatea de Teologie a
Universitãþii din Cernãuþi) mã încurajase 
îmi dãduse un geamantan de piele plin cu
tãieturi din ziarele vremii; era convins cã
într-o zi se va putea vorbi despre crimele,
deportãrile, umilinþele ºi schingiuirile
locuitorilor acelor meleaguri ce nu fuseserã
niciodatã sub ocupaþie ruseascã.
În rezerva aceea de la capãtul holului,
etajul doi, am simþit prima adiere a ideii de
libertate: nu mã culcam obsedat de gândul
cã a doua zi va trebui sã intru în malaxorul
obligaþiilor de la serviciu, cã va trebui sã
rânjesc gentil, sã sãrutmânuºez colegele,
sã asist la comedia jegoasã jucatã de
secretara de partid ºi camarila de lingeblide
care îi duceau trena, sã ascult bancuri
despre piticanie ºi indicaþiile ei preþioase
ce anihilau orice miºcare a gândului sub o
zdrobitoare placã de plumb.
Aici nu mi s-au impus restricþii: plec
în oraº când vreau, nu-mi lipseºte un
demisec cu care ne rãcorim pãcatele dacã
trece doctorul pe la mine când e de gardã.
Dacã nu trece, tot rãmâne pe a doua zi.
Mã trezesc târziu, program de voie: de dupã
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perdea urmãresc vânzoleala autoturismelor,
hodorogeala autoutilitarelor, bezmeticeala
pietonilor, furnici într-un muºuroi rãvãºit.
La un moment dat apar grupuri de
drapele, decupate, într-un camion trei
trompetiºti ºi un acordeonist cântã Deºteaptãte, române!, grupurile se înmulþesc, inundã
strada, un ins cu barbã ca a pictorului Câlþea
agitã o pancartã cu o caricaturã a lui Ceauºescu
în posturã hitleristã.
Mã retrag de la fereastrã cu convingerea cã simulãrile coºmareºti pe care le
fãcusem în sprijinul diagnosticului propus
de doctor deveniserã realitãþi palpabile.
Îmi propun o primã coborâre în hol;
surprizã colosalã: era pustiu, la ora la care
se servea prânzul. Cu paºi mici, prudenþi,
ca pe un teren minat, explorez spaþiul: în
capãtul holului se deschide violent o uºã
prin care nãvãlesc zgomote stranii învãluite
în fum de þigarã ºi miros de transpiraþie a
gingãºiilor fremãtânde.
Lângã calorifer, o pereche încleºtatã:
ea îl sufocã cu sãrutãri zgomotoase, el îi
coboarã chiloþii. Prin uºa rãmasã deschisã
vad un ecran de televizor pe care evolueazã
un elicopter. Mã recunoaºte un fost elev.
Aflu cã a fugit Ceauºescu. Îmi strâng
lucrurile într-o sacoºã, ies în stradã,
puhoiul de lume mã înghite. Ajung în
dreptul unei frizerii pustii. Mã aºez pe
scaun, mã recunosc în oglindã. Mã
recunoaºte ºi frizerul:
 Cu ce vã servesc, domprofesor?
 Ras în cap! Rãspunde autorul
scenariului absurd.

Frizerul revine cu întrebarea ºi eu repet
rãspunsul. El explicã:
 Nu vã supãraþi! Dar sã nu facem o
greºealã.
epilog 2
Eu sunt unul dintre beneficiarii
Revoluþiei, eroilor ei le datorez anii aceºtia
trãiþi în libertate. Nu cred cã sunt singurul,
dar puþini recunosc, pentru a nu fi
confundaþi cu speþa joasã a profitorilor, care
nu numai au jefuit þara, dar, mai grav, au
pângãrit valori supreme, încât a fi patriot,
onest, harnic a ajuns subiect de bãºcãlie.
Cele mai rãpãnoase þoape masculine
îºi lãfãie prostia zi de zi ºi ceas de ceas în
proporþie de masã, vorba unuia care ºtia el
ceva.
 Dacã aþi fi ºtiut ce va urma, vã mai
duceaþi în piaþã?
 Da. ªi dacã ar fi trebuit sã mãnânc
scoarþã de copac.
epilog 3
La închiderea manifestãrilor prilejuite
de Centenarul morþii lui Eminescu, Marin
Sorescu a vorbit cu aluzii transparente la
situaþia politicã. Am preluat ideea nuanþând
cã este o faþetã a creºterii ºi descreºterii,
ca legitate generalã.
Discuþiile din pauzã au gãsit o formulã
popularã: Românului îi e greu sã se apuce
de treabã, fiindcã de lãsat se lasã cu cea
mai mare uºurinþã.

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România
Filiala Ion Heliade-Rãdulescu Dâmboviþa
Sâmbãtã, 28 ianuarie a.c., la sediul din Târgoviºte, a avut loc adunarea generalã de
dare de seamã ºi alegeri a Filialei Ion Heliade-Rãdulescu Dâmboviþa a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România  UZP. Ca urmare a votului exprimat de membrii UZP din
Filiala Ion Heliade-Rãdulescu Dâmboviþa, cu respectarea prevederilor statutare, în
noul Comitet Director al Filialei au fost aleºi în urmãtoarele funcþii: Preºedinte: George
Coandã (redactor-ºef / revista Eroica, vicepreºedinte al SST); Vicepreºedinþi: Mihai
Stan (redactor-ºef / revista Litere; preºedinte al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni),
Victor Petrescu (fondator revista Curier; vicepreºedinte al Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni); Secretar general: Dan Gîju (director fondator revista ProArme); ªef
departament editorial: Valericã Niþu (fondator revista Impact cultural); ªef departament
cultural-ºtiinfiþic: Tudor Cristea (director revista Litere; vicepreºedinte al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni); ªef departament on-line / TV: Marius Dumitrache (director
departament Columna TV); ªef departament juridic: Dan Þop (redactor-ºef / Analele
Universitãþii Valahia, seria ªtiinþe Juridice); Trezorier: Florea Turiac (membru în
colegiul redacþional revista Climate literare); Purtãtor de cuvânt: Grigore Grigore
(membru în colegiul redacþional revista Climate literare)
(Observator)
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BASARABII DE TÂRGOVIªTE

Gabriela Niþulescu

MIHNEA TURCITUL*
(dupã 27/28 septembrie 1577  iulie 1583; ante 16 aprilie 1583 
dupã 19 mai 1591; * = numit la 29 iunie 1577, dupã 27 septembrie 1577 
15-23 iulie 1583; numit la 20 martie 1585, 20 mai 1585 
dupã 8 februarie 1591; ante 5 mai  dupã 22 iunie 1591)
Emite la Târgoviºte 73 documente,
incluse perioadei 14 septembrie 1578  9 (24)
septembrie 1579; 10 august 1582  30 iulie
1590; cel datat în august 1580 este considerat
îndoielnic. Important este documentul din 14
septembrie 1578, prin care domnul întãreºte
Mãnãstirii Nucetu, în urma
unei judecãþi, satul Bãdeºti cu
tot hotarul, moara ºi þiganii, aºa
cum fusese dania ctitorului
(Gherghina pârcãlab).
Este fiul lui Alexandru II
Mircea ºi al Ecaterinei
Salvaresso, nãscut în 1566 la
Constantinopol ºi crescut,
apoi, la curtea domneascã din
Bucureºti. La moartea tatãlui
sãu, boierii munteni se grãbesc
sã-l proclame domn, pentru a
evita alþi pretendenþi. La rândul
ei, Poarta se raliazã boierilor ºi-l confirmã pe
tânãrul domn. Îl vedem aproape copil,
îmbrãcat cu o hainã care vesteºte deja noua
modã de facturã europeanã, pictat în tabloul
votiv de la Mãnãstirea Bucovãþ, într-o
atitudine pioasã, cu o cruce în mâna dreaptã.
Confirmarea Porþii a fost datã imediat din
motive întemeiate, urmând ca  pânã la majorat
 þara sã fie condusã de mama lui, împreunã
cu doi epitropi. Au rãmas de la aceastã
energicã regentã actele de judecatã (pe care
o fãcea singurã), scrisorile trimise la Veneþia
sorei sale Marioara  în care se plânge de
boierii cei sãlbatici ºi cererile de a i se
trimte cãrþi de citit pentru ea ºi fiul Mihnea.
Mai mult din motive politice, în ideea
consolidãrii domniei, Ecaterina îl cãsãtoreºte
pe Mihnea cu Neaga, fata clucerului Vlaicu
Tãtãranu.
În 1591, când Mihnea este mazilit, Neaga
era despãrþitã de soþul ei, cãruia îi fãcuse mai
mulþi copii. O aflãm în munþii Buzãului,
pribegind spre moºia pãrinteascã, ºi apoi în
Polonia  unde dãruieºte Mãnãstirii Obitel
Breskaia din Kiev o frumoasã cruce cu
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inscripþie în limba polonã. În 1599 dã o cruce
meºteºugit lucratã mitropolitului Teofan al
Moldovei, care trãia la Muntele Athos. Este
ultima menþiune asupra uneia din cele mai
tinere doamne muntene din secolul XVI.
Cât despre Mihnea, care era învãþat ºi
vorbea italiana la fel de bine ca
mama lui, cele douã domnii nu iau fost liniºtite, mai ales cã în
1581 este nevoit sã facã faþã
rãscoalei boierilor mehedinþeni
ridicaþi sub conducerea pretendentului Radu Popa. Dupã lupta
de la Craiova ºi înfrângerea
rãsculaþilor, Mihnea înþelege, cu
percepþia celor 15 ani pe care îi
împlinise, cã poate pãstra
domnia doar ascultând-ºi mama
ºi acceptându-i pe boieri aºa
cum sunt.
Cu o înþelepciune care îi aratã maturitatea,
ºtie sã-ºi asigure sprijinul boierilor influenþi
ºi mai ales al lui Ivaºcu Golescu. Îºi
consolideazã legãturile cu demnitarii
importanþi ºi cu influenþã mare: Dan
Danilovici mare vistier; Caragea Mihalcea
mare ban  pe care l-a pus ispravnic la zidirea
Mãnãstirii Tutana, ctitoria domneascã ridicatã
acum; Chisar din Leoteºti mare logofãt ºi
vornic. Are o afecþiune aparte mai ales pentru
Ivaºco Golescu mare vornic, ºi nu doar pentru
cã îi salvase viaþa tatãlui sãu în bãtãlia de la
Jiliºtea sau pentru cã erau rude ºi fiul acestuia,
Albu, care fusese botezat de pãrinþii sãi, se
cãsãtoreºte cu Irina  vara primarã a domnului.
Numit în unele relatãri strãine unchiul
lui Mihnea, Ivaºco este vlastelin ºi prim
sfetnic al tânãrului domn. Dupã 1583, Ivaºco
pribegeºte în Transilvania cu toate averile,
cu nevasta ºi cu copiii, apoi în Polonia  de
unde scrie cã sperã ca Muhnea sã reia
tronul ºi el sã fie trimis ambasador la
Roma. Nu a apucat sã vadã Roma pentru
cã, retras în Moldova, moare de moarte
nãprasnicã ºi o lasã pe soþia sa Ilina sã
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trãiascã foarte greu; a luat cu împrumut de la
Mihnea o mie de galbeni pe care, neputând
sã-i înapoieze, domnul i-a confiscat satele
drept despãgubire.
Au mai fost lângã Mihnea, mai ales în
apriga luptã dusã împotriva lui Petru Cercel,
Dobromir din Runcu mare ban de Craiova
(care era vlastelin ºi prim sfetnic al domnului)
ºi Constantin Frangopoulo mare vistier (un
negustor grec stabilit în Muntenia ºi cãsãtorit
cu mãtuºa domnului).
În timp ce Doamna Ecaterina stãtea la
Bucureºti ºi judeca pricini sau scria epistole
surorii sale, Mihnea începe sã-ºi exercite
drepturile de domn ºi  poate pentru a-ºi
dobândi mai repede independenþa  stã tot mai
mult la curtea domneascã din Târgoviºte. De
aici emite documente pentru Mãnãstirea Nucet,
satul Fãgetu, dã întãriri de moºii, confirmãri de
drepturi, etc. Între 14 septembrie 1578 ºi 9
septembrie 1579, el semneazã aici 10 documente;
iar pentru perioada 10 august 1582  30 iulie
1590 apar încã 47 de documente. Mai emite încã
alte 15 documente între 15 septembrie 1578 ºi
24 septembrie 1579, ceea ce aratã concludent
predilecþia lui pentru Târgoviºte ºi o ºedere
constantã în reºedinþa de aici.
La documentul emis în iulie 1587 el atârnã
o mare pecete rotundã, care apoi va juca un rol
important în sigilografia domnilor munteni. Cu
înfãþiºare hibridã, între acvilã ºi corb (pasãrea
heraldicã) ºi coroanã domneascã închisã
folositã ca ornament exterior al scutului (pentru
prima datã în heraldica munteanã), aceastã
pecete are câteva mobile heraldice nefolosite
pânã atunci în stema þãrii, precum ºi o primã
reprezentare a suporþilor (leii afrontaþi) în stema
principatului muntean.
Pe un alt document, din 1589, el combinã
 pentru prima datã  pasãrea heraldicã
cruciatã a Þãrii Româneºti, conturnatã, cu
soarele ºi luna-crai nou, alãturi de care apare
reprezentarea de tip Nova plantatio (aceasta
ca o materializare a dreptului de sigilare cu
armele imperiale bizantine, drept moºtenit de
voievozii târgoviºteni ca urmaºi ai basileilor).
De la aceastã mare pecete de stat atârnatã,
din 1589, sistemul folosirii ei se generalizezaã
ºi confirmã, în segmentul heraldic, moºtenirea
imperialã bizantinã a domnilor munteni.
Ca urmaº al dinastiei basarabeºti la a zecea
generaþie, strãstrãnepot al lui Vlad Þepeº ºi al
Elenei de Hunyade, Mihnea al II-lea îºi poartã
demn coroana ºi tinereþea atât de repede dusã
spre maturitate. Pãstreazã de la strãbuni
credinþa în nemurirea stirpei princiare, iar de la
mama sa dârzenia ºi ºiretenia pe care, altfel,
prinþii români ºi le revendicau în mult mai micã
mãsurã. ªtie, prin educaþia primitã, cã actul de
culturã este viabil ºi, mai ales, necesar
românilor transilvãneni. De aici vine sprijinul
dat de el lui Coresi în 1580-1581 pentru a tipãri
la Braºov Evanghelie cu învãþãturã (în al cãrei
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epilog se menþioneazã cã s-a tipãrit cartea
aceasta cu aprobarea Mãrii Sale MihneaVodã), ca ºi numeroasele danii fãcute peste
munþi sau la Locurile Sfinte.
Cãrturarii apreciazã patronajul cultural ºi
susþinerea materialã oferitã de domn, judele
braºovean Luca Hirscher contribuie la
difuzarea Evangheliei cu învãþãturã în
þinutul Bistriþei, iar miniaturiºtii de la
Mãnãstirea Suceviþa deseneazã un splendid
portret al lui pe un Evangheliar,
reprezentându-l în aceeaºi atitudine pioasã
ca la Bucovãþ  acum însã îmbrãcat ca un
adevãrat principe, cu hainã ºi caftan din
brocart înflorit, cu texturã ºi motive care
sugereazã un atelier veneþian.
Ce nu au reuºit Mihnea ºi mama lui sã
facã a fost evitarea noului pericol apãrut la
Constantinopol  pretendentul Petru Cercel,
fiul lui Pãtraºcu cel Bun, ºi el Basarab ºi vãr
cu Mihnea. Venirea la domnie a lui Cercel, în
1583, înseamnã pentru Mihnea chemarea la
Istanbul ºi exilul (mai întâi în insula Rhodos,
apoi la Tripoli). L-au însoþit mama sa Ecaterina
(optimistã, sperând în puterea de netãgãduit
a banilor care îl vor readuce pe tron), soþia
Neaga ºi fiul Radu.
Pe lângã durerea de a fi primii români
exilaþi în Africa, scrisorile trimise de Mihnea
marelui vizir ºi chehaielor surprind printr-un
stil umil ºi care  dincolo de necesitatea unor
rugãminiþi  poate fi considerat chiar jignitor,
cãci subsemnatul rob smerit mã înclin
cinstitelor dumitale picioare sau la
pãmântul cinstitelor voastre picioare.
Pânã la urmã, rugãminþile, acþiunile
grecului Nicola, banii mulþi daþi (ºi mai mulþi
fãgãduiþi) au ecou, pentru cã în aprilie 1585
Petru Cercel este mazilit ºi ia drumul greu al
pribegiei transilvãnene, iar Mihnea revine
triumfãtor la Bucureºti, în 20 mai 1585. Acum
ºtie ce sã facã: mãreºte birurile asupra þãrii 
pentru a plãti turcilor banii fãgãduiþi;
cheltuieºte sume enorme pentru a preîntîmpina
revenirea lui Petru Cercel. În 1587 impresioneazã prin alaiul imens ºi cheltuielile mari, cu
ocazia nunþii vãrului sãu Vlad, o nuntã þinutã
la Iaºi ºi unde l-au însoþit pe Mihnea trei mii de
boieri, jupânese ºi slugi domneºti.
Moartea Doamnei Ecaterina, în 1590, îi
zdruncinã suportul moral al domniei, iar
eforturile financiare imense  deºi aduc
moartea lui Cercel  nu pot stãvili uriaºa
lãcomie turceascã. Este mazilit definitiv în mai
1591, ridicat din Târgoviºter, urcat într-un car
ºi dus la Stambul. Între a fi mâncat de peºtii
Bosforului (aºa cum pãþise Cercel) ºi a trãi, el
alege religia mahomedanã ºi funcþia de
sangiac de Nicopole (1591-1601). A rãmas
astfel ca unicul domn român care ºi-a trãdat
neamul ºi credinþa, iar pânã la moartea sa în
octombrie 1601, ºi dupã, numele i-a fost de
Mihnea Turcitul.
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Din cãsãtoria cu Neaga, Mihnea a avut
trei copii: Alexandru cel Tânãr (mort în
februarie 1589), Vlad (turcit, mort probabil
dupã 1591) ºi Elena (Erina). Pe aceastã fatã,
C. Rezachevici o numeºte Ecaterina ºi o aratã
cãsãtoritã cuj Moise Movilã, în Moldova. Din
legãtura cu Viºa a avut mai mulþi copii, dintre
care cel mai mare va fi domn, sub numele de
Radu Mihnea.
Iar cu nevestele din harem, Mihnea a
avut mai mulþi copii, din care douã fete se vor
cãsãtori cu Ibrahim ºi Mustafa, viitori
oponenþi ai fratelui lor Radu Mihnea.
Dincolo de acestea, de politica internã,
de duritatea atitudinii faþã de Petru Cercel  a
cãrui moarte o provoacã  trebuie amintit
faptul cã Mihnea ºi-a înscris numele ºi ca un
ctitor statornic la mãnãstirile Aninoasa-Buzãu
(1580) ºi Tutana-Argeº (1583), pe care le

înzestreazã cu moºii ºi odoare. La Aninoasa
ctitorã este de fapt soþia sa Neaga, în 1580,
când ridicã din temelie biserica Adormirea
Maicii Domnului, pentru care ea ºi soþul dau
danie bogatã, în primul rând sate. Alãturi de
bisericã se va construi ºi palatul ei. La
Tutana, în 1582, Mihnea reface biserica Sf.
Athanasie din 1497, inclusiv incinta; o
înzestreazã cu moºii ºi sate, cãrþi ºi odoare.
Nu uitã de dania pãrintelui sãu pentru
Mãnãstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai
(în al cãrei pomelnic apare ºi el), confirmând
veniturile din þarã ale acesteia. În anul 1587, la
Târgoviºte, mitropolitul Mihail I îl gãzduieºte
pe patriarhul Ieremia II al Constantinopolului,
care este foarte bine primit de Mihnea. Acum
domnul dã Patriarhiei metocul românesc de la
Vlah Sarai din Constantinopol, devenit timp
de câþiva ani sediul Patriarhiei Ecumenice.
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Alexandru Bulandra

DOSARUL MIORIÞA LA FINAL

Scurte concluzii la o cercetare îndelungatã (3)
Circuitul informaþional de care
aminteam, pe ruta Moldova  Transilvania,
se închide printr-o notã de subsol din
volumul Folcloristica românã de
Gheorghe Vrabie, unde aflu cã, prin
intermediul familiei Hurmuzachi, primul
volum de Balade din 1852, cu Mioriþa
în frunte, a trecut în Ardeal în peste 40 de
exemplare, la destinatari anume desemnaþi
de Alecsandri. ªi m-am gândit cã acesta
era semnul cã el primise din aceastã zonã
folcloricã texte scrise de cântece populare.
Scrierea Mioriþei a mai avut ºi alte surse
de inspiraþie. În primãvara lui 1846, prietenul
Alecu Russo îi aduce de la Soveja mai multe
însemnãri cu texte ale baladelor Corbea,
Joi de dimineaþã, Toma Alimoº. Dovada
acestui lucru este tot una indirectã: de câte
ori se mai referã la recluziunea lui Alecu
Russo la Soveja, Alecsandri nu mai vorbeºte
de culegerea Mioriþei, aºa cum o fãcuse
în scrisoarea care însoþea textul baladei ce
va fi publicat în revista Bucovina din
Cernãuþi la 18 februarie 1850, ci aminteºte
de cele câteva balade aduse de acesta.
Intrucât nu le-am gãsit menþionate în
volumele din 1852 ºi 1853, am presupus cã
sunt balade munteneºti  Russo le numeºte
cântece olteneºti  ºi cã au o anume legãturã
cu Mioriþa.
Poetul moldovean Vasile Alecsandri
scrie balada Mioriþa
Demonstraþia modului în care
Alecsandri a scris balada Mioriþa am
fãcut-o împotriva voinþei poetului. El
niciodatã nu ºi-a asumat paternitatea
baladei, întrucât, am considerat, numele
sãu era, oricum, legat de realizarea operei
naþionale Poezii populare ale românilor,
ce avea ca explicaþie la titlu adunate ºi
întocmite de V. Alecsandri. Traducerea ei
în francezã, englezã ºi germanã tot lui i se
datoreazã. La fel, simpatia strãinilor pentru
români  creatorii acestor pietre scumpe.
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Acestor motivaþii li se mai poate adãuga
una, care þine de preþuirea pentru prietenul
sãu Alecu Russo. Poemul acestuia,
Cântarea României, scris în francezã,
a fost tradus de Nicolae Bãlcescu ºi
publicat în revista emigraþiei române de
la Paris în 1850 ca fiind descoperit într-o
mãnãstire din Carpaþi. De sacrificiul
dezinteresat al lui Russo n-au ºtiut decât
Bãlcescu ºi Alecsandri.
ªi Russo a murit fãrã a avea operã.
Nu era cazul lui Alecsandri. Cu atât mai
mult, el nu numai cã a construit o adevãratã
legendã în jurul descoperirii Mioriþei la o
stânã pe muntele Ceahlãu, unde i-a fost
cântatã de baciul Udrea, dar, lucru
neaºteptat, a ºters ºi posibilele urme ale
muncii sale de creaþie.
Sã nu uitãm cã el lucra balade de export, deci nu fãcea o culegere de folclor
autenticã. Folcloristul Al.I. Amzulescu a
cercetat jurnalul þinut de Russo la Soveja,
constatând lipsa unor pagini care ar fi putut
cuprinde cântecele olteneºti notate de el la
mãnãstire. La eliberarea din arest, le-a dat
lui Alecsandri, care confirmã, în trei
contexte diferite, primirea lor, fãrã însã a
le numi. Tot citind ºi recitind cartea de
referinþã Balade populare româneºti, am
descoperit balada Corbea, cu circulaþie
atestatã ºi în Vrancea, care conþinea motivul
omorului ca nuntã ºi cel al mamei care îºi
cautã fiul  motive centrale ºi în Mioriþa.
Iatã ce îi spune ªtefan-vodã mamei lui
Corbea: Azi e sfânta sâmbãtã,/ Mâine e
duminicã,/ Chiar duminica cea mare,/ Zi
de sfântã sãrbãtoare,/ ªi-ai sã fii de-o
soacrã mare./ Lui Corbea, pecetluit/ Cu
cinci litre de argint,/ Fatã mare i-am gãsit,/
Frumoasã cum nu e-n lume,/ ª-o cheamã,
babo, pe nume,/ Jupâneasa/ Carpena,/
Adusã/ Din Slatina,/ Numai din topor
cioplitã/ ªi din bardã bãrduitã,/ Pe la vârf
cam ascuþitã,/ Pe la mijloc e strunjitã,/ La
tulpinã vãruitã,/ Pentru Corbea-al tãu
gãtitã. Vodã vorbeºte în argou, jupâneasa
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Carpena fiind spânzurãtoarea. Babo, am
mai îngrijit/ Lãutari de i-am tocmit,/Lãutari
de Bucureºti,/ Pe galbeni împãrãteºti,/ Cu
papucii/ Gãlbiori,/ Cu ceacºirii/ Roºiori,/
Când îi vezi, te înfiori/ ªi te cutremuri de
mori! Aceºti lãutari sunt în adevãr vulturii
care se vor sãtura cu carnea lui Corbea.
Urme indubitabile ale celei mai importante
balade haiduceºti am mai gãsit în balada
Vulcan, îndreptatã de Alecsandri. Dar
versurile respective nu apãreau însã în
balada Corbac  o prelucrare fãcutã de
Alecsandri pentru culegerea lui de balade.
La fel a procedat cu versurile dintr-o
variantã munteneascã a baladei Toma
Alimoº, unde apropierile de motivele din
Mioriþa sunt în serie. Motivul central este
cel al relaþiei dintre haiduc ºi calul sãu care-i
va îndeplini ultimele dorinþe, la fel cu
ciobanul moldovean ºi mioara lui; versurile
Iar la cap ºi la picioare/ Pune-mi, pune-mi
câte-o floare:/ La cap floare/ De bujor,/ Sã
mi-o ia mândra cu dor,/ La picioare,/
Busuioc,/ Sã mã plângã mai cu foc... 
mi-au trimis gândul la pasajul din Mioriþa
 Iar la cap sã-mi pui/ Fluieraº de fag/
Mult zice cu drag!/ Fluieraº de os,/ Mult
zice duios!/ Fluieraº de soc,/ Mult zice cu
foc!; la fel, tabloul din Toma Alimoº 
Sufleþelul cã-ºi dãdea:/ Codrul se
cutremura,/ Ulmi ºi brazi/ Se cletina,/ Fagi
ºi paltini/ Se pleca,/ Fruntea/ De i-o
rãcorea,/ Mâna/ De i-o sãruta,/ ªi cu
framãt îl plângea  ne trimite la templul
din Mioriþa  Brazi ºi pãltinaºi/ I-am avut
nuntaºi;/ Preoþi, munþii mari,/ Paseri,
lãutari,/ Pãsãrele mii/ ªi stele fãclii!; în
sfârºit, grupul de versuri Murgul jalnic
râncheza,/ Cu copita cã-mi sãpa,/ Groapã
micã cã-i fãcea,/ Fîniºor îi aºternea,/
Floricele cã-i sãdea,/ Cu trei lacrimi le
stropea... le-am pus în faþa celor din
Mioriþa: ªi-oile s-or strânge,/ Pe mine
m-or plânge/ Cu lacrimi de sânge! Aceste
versuri din balada Toma Alimoº nu le
mai gãsim în varianta publicatã de
Alecsandri, ci doar în note... Alecsandri
modificã pânã ºi scrisoarea trimisã de
Russo din puºcãria de la Dej, unde se
gândea la moarte ºi cânta versurile din
balada Toma Alimoº  dovadã cã o ºtia
de la Soveja ºi o dãduse poetului , dar
care, intrând în aluatul Mioriþei,
deveniserã tabu, aºa cã sunt înlocuite cu
altele, care nu vorbesc de moarte. Nu era
prima datã când Alecsandri fãcea
modificãri în manuscrisele rãmase de la
prietenul sãu. Cazul cel mai evident de
ºtergere a urmelor este cel al baladei Joi
de dimineaþã, cu circulaþie atestatã ºi în
Vrancea, de unde poetul a luat pentru
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Mioriþa motivul maicii bãtrâne care-ºi
cautã fiul rãnit, dar balada nu mai apare în
culegerea sa.
Colinda ardeleanã a pãcurarilor i-a
oferit structura narativã a viitoarei balade.
Aici se va produce o trecere de nivel  de
la un cântec ritual la unul lirico-narativ 
de care n-au fost conºtienþi nici Alecsandri
ºi nici cercetãtorii fenomenului mioritic.
Alecsandri, întrucât astfel de texte, cu un
nucleu epic abia schiþat, pornind de la un
ritual cu funcþie magicã, dar suficient
pentru a transmite o urare, nu circulau în
Moldova. Iar folcloriºtii nu au reuºit sã
descifreze pânã acum ritualul descris de
colinda pãcurarilor ºi, prin urmare, nici
urarea transmisã. Aºa se face cã
Alecsandri a fost convins cã a primit din
Transilvania un fragment de baladã pe
care, cu toate completãrile aduse prin
introducerea mioarei nãzdrãvane, a nunþii
mioritice ºi a mãicuþei bãtrîne, îl considera
tot neterminat  Eu nu cred sã fie întreagã
 adãugându-i, la primele ediþii, rânduri de
puncte-puncte.
Boala geneticã a Mioriþei
Trecerea de nivel de care aminteam
este, ca sã spun aºa, boala geneticã a
Mioriþei. Iatã cum s-a produs cataclismul
nevãzut: pãcurarii din colindã, care nu erau
pãstori de oi ci colindãtori acoperiþi cu mãºti
rituale, devin în textul lui Alecsandri ciobani
adevãraþi; verii primari, adicã primii din
ierarhia cetei de colindãtori mascaþi,
respectiv blojul ºi conducãtorul turcii, pe
care mai încolo cel mic îi numeºte fraþi 
fiind toþi membri ai unei confrerii
tradiþionale din timpul sãrbãtorilor
Crãciunului ºi Anului Nou , sunt percepuþi
de Alecsandri ca rude de sânge ºi trimiºi la
noþiunile de fraþi români ºi ramurile
românilor...; aºa au apãrut în baladã
personajele masculine  ungureanul,
vrânceanul ºi moldoveanul; ele trebuiau sã
se întâlneascã, iar transhumanþa, ca idee
de construcþie dar neevidentã în text, îºi
face apariþia; legea din colinda pe care o
primise din
Transilvania ºi care urma sã i se facã
pãcurarului mic ºi strãinel ca o lunã de inel,
adicã turca sau cerbuþul, denumea un rit
în cadrul unui obicei  acela în care unul
dintre cetaºi trãgea cu arcul iar masca
murea , devine aproape automat în sufletul
încercat de timpuriu al poetului care-ºi
pierduse iubita, legea crudã a sorþii, despre
care vorbeºte în proza de tinereþe  tot o
idee de construcþie a eºafodajului baladei.
În comentariul pe care-l trimite, odatã cu
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textul Mioriþei, lui Alexandru Hurmuzachi
la 1 februarie 1850, apar aceste idei, dar nu
cum erau în adevãr, ca idei ale celui care
tocmai încheiase munca la acest text, ci ca
simple impresii ale unui lector inocent...
Alecsandri a fost un geniu al disimulãrii.
Aºa a apãrut ºi ideea fatalitãþii, de care
românii nu mai scapã, deºi ea este idee de
construcþie. Alecsandri cãuta sã înþeleagã
de ce pãcurarul mai mic nu se opune morþii,
ºi gândul l-a dus la o idee a lui Russo, dupã
care fatalitatea era zeul cel mare al
strãmoºilor noºtri, religia popoarelor. Era
ca o liniºte seninã care nu împiedicã
acþiunea omeneascã ci îi dã mãreþie,
eroism. Nu era vorba nici pe departe de o
capitulare, laºitate sau ce s-a mai spus.
Cauza acestor interpretãri se aflã la
Alecsandri care, în textul Mioriþei, susþine
caracterul voinicesc, neînfricat al
personajului ameninþat cu moartea cu un
cuvânt  ortoman  necunoscut românilor;
de vinã mai este ºi privirea de strãin a lui
Alecsandri  un gest, o expresie, o atitudine
ale unui personaj deveneau emblematice
pentru toþi români; românii sunt...,
românii cred... sunt laitmotive ale
discursului ideologic care fundeazã fiecare
vers al baladelor din colecþia lui Alecsandri.
Personajul Mioriþa a apãrut dupã
modelul din balada Toma Alimoº:
Alecsandri avea nevoie de un animal
însoþitor al ciobanului moldovean cu care
acesta sã vorbeascã, sã-i fie aproape, sã-l
ajute. Ar fi avut în minte câinele care
presimte moartea stãpânului, aºa cum am
citit în proza Un episod din anul 1848;
într-un text primit tot din Ardeal, o oaie
vorbea cu Dumnezeu, îi promitea daruri,
numai sã nu le vândã... La fel, Alecsandri
nu avea cum sã ºtie cã era vorba tot de o
mascã zoomorfã dintr-un ritual de
fecunditate ºi fertilitate, aºa cã o percepe
ca un personaj de basm, nãzdrãvan... Ce
ar trebui sã facã în noul text ºi cum s-o
introducã în schema epicã? Rãspunsul l-a
gãsit în balada Gruia lui Novac, unde
corbul mesager este trimis de bãtrânul tatã
sã afle unde este fiul sãu; acesta pleacã, îl
vede pe Gruia cã e la ananghie ºi se întoarce
cu mesajul la bãtrânul care tocmai mânca:
Lasã cina la Domnul/ ªi cuþitul, la locul,/
Cã-þi potopesc feciorul!/ Cã vineri de
dimineaþã/ Vrea sã-i ia a lui viaþã... Acelaºi
ton ultimativ va avea ºi Mioriþa: Drãguþule
bace,/ Dã-þi oile-ncoace...()/ Cã l-apus de
soare/ Vreau sã mi te-omoare/ Baciul
Ungurean/ ªi cu cel Vrâncean! Ca
personaj, Mioriþa este conceputã dupã o
schemã narativã pe care Alecsandri o
învãþase tot din baladele Novãceºtilor: dupã
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un debut calm urmat de comportamentul
deosebit al unuia dintre personaje, vine
întrebarea altui personaj care încearcã sã
clarifice situaþia, avansând o interpretare
disjunctivã ori..., ori... ºi, ca final al
episodului, rãspunsul personajuluiproblemã, care alege una din alternativele
propuse.
Asemeni tuturor cuvintelor din baladele
îndreptate de el, ºi cuvântul Mioriþa a trecut
prin filtrul ideologic al lui Alecsandri. M-a
surprins sã aflu cã acest cuvânt nevinovat,
obþinut prin dubla diminutivare a lui mia 
mia, mioarã, mioriþã  sã fie un argument
pentru romanitatea românilor. El este
asemenea cuvântului drãgulicã, ce ne
îndeamnã, spune Alecsandri, a observa
aici asemãnarea ce se aflã între limba
româneascã ºi cea italianã, în privirea
diminutivelor. Aºa, din dragã românul face
drãguþã, º-apoi drãguliþã sau drãgulicã,
precum face italianul din caro, carino,
carinetto. Una din calitãþile cele mai
vederate ale poporului nostru este
caracterul sãu blând, simpatic ºi
dezmierdãtor.
Versurile din balada Fratele ºi sora
i-au sugerat lui Alecsandri rolul de naºi ai
Soarelui ºi Lunii în nunta mioriticã 
Soarele ºi Luna/ Mi-au þinut cununa; sora
îi rãspunde fratelui care voia sã o ia în
cãsãtorie: La bisericã n-oi pleca,/ Pãn ce
tu nu þi-i chema/ Sfântul Soare/ Nãnaº
mare,/ Sfânta lunã/ Mare nunã,/ ªi steluþe/
De druºcuþe/ Luceferii vãtãºeii/ C-aceia-s
mai frumuºei/ Sã ne fie drag cu ei.
Cum salvãm Mioriþa?
Sunt convins cã noua paradigmã a
înþelegerii fenomenului mioritic, aºa cum
am dezvoltat-o trilogia Mioriþa, oferã
cunoaºterea clarã ºi distinctã de care era
atâta nevoie, apropiindu-ne de firea
adevãratã a lucrurilor. Paradoxul demolator
al unui presupus autor analfabet care ar fi
conceput asemenea minunãþii poetice a
dispãrut. Atât autorul colindei pãcurarilor
cât ºi autorul baladei Mioriþa sunt oameni
culþi ai timpul lor, cu un bogat fond
sufletesc ºi spiritual, ºi profesioniºti ai
genurilor poetice respective. Desluºirea
operei lor în sãlile de clasã poate rãspunde
aºteptãrilor ºi exigenþelor noilor generaþii,
jocul de sens ºi imagistica strãlucitã
deschizând mintea tânãrã cãtre întâmplãri
palpitante. A reda familiei Mioriþei
nobleþea înãlþimii ºi autoritãþii spirituale, ºi
creatorilor ei onorurile ce li se cuvin, va fi
dovada clarã a câºtigãrii adevãratei libertãþi.
Greul abia acum începe...
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Revista revistelor

G. Ivaºcu  portrete la centenar

Într-un numãr de final de an al României literare (51/ 2011), conþinând, în chip explicabil,
câteva materiale de umpluturã, dar ºi câteva texte menite sã destindã, gãsim cinci intervenþii
dedicate, cu întârziere, lui George Ivaºcu (de la a cãrui naºtere s-au împlinit, pe 22 iulie, o sutã
de ani). * George Ivaºcu (22. 07. 1911-21.06. 1988), despre al cãrui rol jucat în presa culturalã
din deceniile 6-9 N. Manolescu zice, în editorial, cã generaþiile noi ºtiu prea puþin  dar oare
despre ce ºtiu ele mai mult?, n.m. , a fost om de stânga încã din anii 40, dar avea sã
traverseze ºi o perioadã pe care însuºi o numea, cu amarã ironie, de arpacaº, adicã o
detenþie de patru ani, din 1950 pânã în 1954. * Eliberat din închisoare ca nevinovat, prin
revizuirea procesului, este însãrcinat, în 1955, de regimul Gheorghiu-Dej sã conducã
sãptãmânalul Contemporanul, fiind mutat la douã luni dupã celebrele Teze din iulie 1971 ale
lui N. Ceauºescu, la conducerea României literare, ceea ce, dupã opinia lui N. Manolescu, a
reprezentat, din punct de vedere politic, o trecere pe linia moartã. * Portretizat, dupã unii, de
G. Cãlinescu în duplicitarul Gaittany din Scrinul negru, G. Ivaºcu a fãcut, aºa cum se
menþioneazã în toate cele cinci texte care-i sunt dedicate de cãtre N. Manolescu, G. Dimisianu,
Radu Cosaºu, Ana Blandiana ºi lingvistul Alexandru Niculescu, un joc abil între ceea ce i se
cerea în plan ideologic ºi ceea ce dorea el însuºi sã realizeze în plan literar. În cuvintele lui G.
Dimisianu, prin jocul sãu plin de inteligenþã, în câºtig au ieºit amândouã pãrþile. Regimul a
primit ce dorea sã primeascã de la publicaþiile încredinþate lui Ivaºcu, texte de ideologie, elogii
aduse politicii oficiale º.c.l. (iar G. Ivaºcu a câºtigat) satisfacþia de a fi alcãtuit douã reviste,
[ ], în care s-au putut manifesta, aproape în toatã voia, cei mai importanþi scriitori ºi critici ai
literaturii române de dupã rãzboi. * De altfel, toþi cei cinci evocatori ai personalitãþii sale sunt
beneficiari ai unei asemenea abilitãþi a celui pe care-l omagiazã aproape exclusiv în calitatea sa
de om de presã (aºadar, mai puþin sau deloc în cea de istoric literar). * Ar fi de sesizat, totuºi,
deosebirea de opinii între N. Manolescu ºi G. Dimisianu în chestiunea unei posibile atitudini
a omagiatului, comunist în ilegalitate, care publica, în anii 40, sub numele adevãrat, în presa de
stânga (Manifest, Reporter, Timpul) texte specifice, dar semna sub pseudonim, în
Vremea, articole de susþinere a rãzboiului pentru redobândirea Basarabiei ºi a Bucovinei de
Nord sau chiar de incriminare a terorii URSS ºi a teribilei organizaþii poliþieneºti numite CEKA.
* G. Dimisianu, care-ºi bazeazã portretul pe convingerea cã acest dublu joc a fost real, dã credit
informaþiei dintr-o lucrare a lui Lucian Boia (Capcanele istoriei. Elita româneascã între 19301950, Ed. Humanitas, 2011), pe care, însã, N. Manolescu o considerã îndoielnicã, precizând cã
G. Ivaºcu a negat paternitatea articolelor din Vremea (pentru care a ºi fost condamnat!) ºi a
arãtat cã ele (ºi mai ales cel din 29 iunie 1941, în care rãzboiul antisovietic este socotit, în
limbajul extremei drepte, o «cruciadã» menitã sã «izbãveascã civilizaþia ºi religia creºtinã» de
comunism) i-au aparþinut, de fapt, lui Alexandru Gregorian, poet ºi publicist, apropiat cercurilor
de extremã dreaptã ºi antisemit notoriu, director al revistei Sfarmã-Piatrã. * Cu doza de umor
care-l caracterizeazã ºi eludând complicata chestiune de mai sus, Radu Cosaºu vorbeºte despre
politica lui Ivaºcu în comunism, elogiind ambiguitatea, pe cât de creatoare, pe atât de
periculoasã ºi acel cult al vicleniei care le-a permis scriitorilor adevãraþi sã se manifeste. * R.
C. evocã, în finalul textului sãu, ºi un moment de demnitate al redacþiei României literare
conduse de G. Ivaºcu, care, prin eforturi riscante, ar fi izbutit sã împiedice, în ianuarie 1988,
înlocuirea, pe prima paginã, a portretului lui M. Eminescu prin cel al Marelui Cârmaci, de la
naºterea cãruia se împlineau 70 de ani. * Povestea mi se pare inventatã, deoarece zilele de 15 ºi
26 ianuarie cad întotdeauna în sãptãmâni diferite. * Însã, oricum, problema e rezolvatã de mai
bine de zece ani, de când, în sãptãmâna cu 15 ianuarie, din teama de mitizare, poate apãrea pe
prima paginã a numitei reviste orice portret, nu ºi cel al lui Eminescu! (T.C.)
Revista se distribuie: • în Bucureºti, la librãria Muzeul Literaturii Române • în Târgoviºte, la
librãria Gaudeamus ºi prin Primãria Municipiului Târgoviºte. Abonamentele se fac prin poºtã la
redacþia Târgoviºte ºi la librãria Gaudeamus a Editurii Bibliotheca.
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