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În lãturi!
Cã Eminescu e supus adesea unor interpretãri aiuritoare, a devenit ceva care nu mai mirã.
Poetul însuºi intuia cu amãrãciune aceastã posibilitate: Astfel, încãput pe mâna oricãrui, te
va drege.... Cu alte cuvinte, îþi va modifica verbul, mesajul ºi, uneori, viaþa.
Motivele abordãrilor mutilante au fost (ºi mai sunt), adesea, politice. În anii 50, poemul
Împãrat ºi proletar era oprit, în manualele ºcolare, la strofa care conþinea îndemnul Zdrobiþi
orânduiala cea crudã ºi nedreaptã. Iar bieþii profesori, dintre care unii erau chiar supravieþuitori
ai orânduielii aceleia, erau nevoiþi sã repete ca papagalii frazele tipãrite despre putreda
orânduire burghezã.
În ultima vreme, însã, deformarea are la bazã mai ales incompetenþa, semidoctismul, incultura,
ba chiar prostia. Situaþia e evidentã cu deosebire când în treabã se bagã mass-media. Iatã un
exemplu grãitor, legat tot de poemul amintit mai sus. În stilul sãu agresiv ºi voind sã ºocheze,
Cristian Tudor Popescu exprima, în urmã cu câtva timp, opinia cã Eminescu a fost ateu. Uite-aºa!
Aducând ca unic argument strofa în care proletarul socotea cã religia e o frazã ... inventatã. ªi
reluând (cu voie sau din ignoranþã) opinia ideologilor comuniºti din obsedantul deceniu. Numai
cã, dacã respectivii ideologi (deloc proºti!) mistificau în deplinã cunoºtinþã de cauzã, jurnalistul de
azi, depozitar al unei spoieli de culturã, ignorã întregul, supralicitând partea. Cãci, în realitate,
poemul e unul filosofic, iar concluzia e amar-melancolicã: eforturile umane sunt zadarnice, dincolo
de toate se înstãpâneºte moartea (Cã vis al morþii eterne e viaþa lumii-ntregi). Textul este, de
altminteri, dupã cum se ºtie, integrabil amplei construcþii de tinereþe Memento mori, de peste
cinci mii de versuri, panoramã a strãlucirii ºi decãderii civilizaþiilor, cu o concluzie asemãnãtoare:
La nimic reduce moartea cifra vieþii cea obscurã/ În zãdar o mãsurãm noi cu-a gândirilor
mãsurã,/ Cãci gândirile-s fantome, când viaþa este vis. Totuºi, multã lume (ba chiar ºi unii tineri
scriitori, mai prieteni cu internetul decât cu biblioteca) socoteºte astãzi, ca ºi Cristian Tudor
Popescu, cã în poemul cu pricina poetul este socialist ºi ateu.
Tâmpeniile cele mai pitoreºti (de fapt, revoltãtoare!) sunt emise, însã, la scarã mare, în
momentele aniversare sau comemorative. Adicã la jumãtatea lui ianuarie sau la cea a lui iunie.
Lãsând la o parte atitudinile festiviste, ochii daþi peste cap de admiraþie ºi excesul de sirop liric
care te face sã leºini, ori, dimpotrivã, încercãrile autorilor de ultimã generaþie de a-l da pe poet jos
de pe soclu sau de a-l citi, chipurile, pe adevãratul Eminescu, ar fi de reþinut un alt simptom:
goana dupã senzaþional. Boalã (de origine europeanã) a tabloidelor noastre, avide de scandal,
dar ºi a emisiunilor televizate, obsedate de rating. Astfel cã, dupã ce s-au ocupat pânã la
nebunie de triunghiul amoros Drãguºanu  Slav  Cristea, de rãzboiul Ponta-Bãsescu, de
amanta preºedintelui Franþei ori de afacerea Nana, moderatorii cautã elemente similare ºi în viaþa
poetului. ªi le gãsesc, de obicei, în câteva texte de care e plin internetul. Acestea, fie apocrife, fie
aparþinând unor pretinºi eminescologi, susþin cã poetul a fost asasinat politic, ba chiar ucis
de-adevãratelea. Cu alte cuvinte, pentru cã, în calitate de jurnalist, exprima adevãruri
inconvenabile (ºi, într-adevãr, exprima!), a fost oprit sã scrie, internat cu forþa în ospiciu ºi, mai
apoi, cu complicitatea unor doctori, otrãvit cu mercur. Acesta fiind unul dintre scenarii.
Cum sã nu abordeze televiziunile un asemenea subiect, nãucind, ºi în acest caz, populaþia?!
Chit cã moderatorii, avizi de a face trimiteri la starea de lucruri de azi, dar încredinþaþi, în
prostia lor nudã, cã Eminescu a trãit acum câteva sute de ani (cum se exprima o cucoanã),
habar n-au despre ce vorbesc ºi se tot uitã pe douã amãrâte de foi care le tremurã-n mânã,
rezultat al metodei de largã utilizare copy-paste.
Ce-ar fi de spus faþã de asemenea stupizenii? Pãi tocmai ce spunea Titu Maiorescu (pe
care primii comuniºti îl declarau reacþionar, iar pretinºii eminescologi sau jurnaliºtii de azi
sunt gata sã-l considere asasin!), când vorbea despre falºii poeþi (dar ºi despre falºii critici):
ÎN LÃTURI!

Tudor Cristea
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APEL PENTRU CAUZA LIMBII ROMÂNE
Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România îºi exprimã profundul dezacord faþã de încetarea
sprijinului acordat pentru editarea publicaþiilor Limba Românã, revista de ºtiinþã ºi culturã de
la Chiºinãu, ºi Glasul Bucovinei, revista de istorie ºi culturã, de la Cernãuþi. Aflate în cel de-al
XXII-lea an de existenþã  Limba Românã ºi al XX-lea  Glasul Bucovinei, supravieþuitoare
în confruntarea cu un ºir lung de adversitãþi, aceste reviste, au apãrat, deseori cu eroism, mai
ales cauza limbii române ºi s-au aflat permanent în slujba culturii naþionale.
Iatã însã cã anul 2013, an în care Sãrbãtoarea Limbii Române din Republica Moldova,
aºezatã de istorie pe 31 august, a devenit Ziua Limbii Române ºi în România, ºi în toate
comunitãþile de dincolo de graniþele ei, anul care va rãmâne în istoria limbii noastre drept an
al recunoaºterii limbii române ca limba oficialã a Republicii Moldova ºi deopotrivã ca anul
iniþierii demersului legislativ pentru declararea datei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei, an
menit sã genereze un suflu nou acestor reviste ºi realizatorilor lor, este tocmai anul celor mai
dure încercãri pe care le-au cunoscut ºi care le pun în pericol existenþa. Or, limba românã
dincolo de Prut, nu mai vorbim de limba românã în nordul Bucovinei are în continuare nevoie,
o nevoie vitalã, de solidaritatea ºi de ajutorul nostru.
De aceea Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România face un cãlduros apel la
Parlamentul României, la Ministerul Afacerilor Externe, precum ºi la conducerea Institutului
Cultural Român, pentru sprijinirea în continuare a limbii române, cauzã a tuturor românilor,
care are în revistele Limba Românã de la Chiºinãu ºi Glasul Bucovinei de la Cernãuþi, în
redactorii acestora, apãrãtori ºi promotori de incontestabilã calitate ºtiinþificã ºi sufleteascã.
Doru Dinu Glãvan,
preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România
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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. 31.I.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)

Întocmit de Ioan Alexandru Muscalu

IN MEMORIAM
MIRCEA CONSTANTINESCU

(n. 18.VII.1945, Bucureºti  27.I.2014, Bucureºti)

Luni, 27 ianuarie 2014, a încetat din viaþã prozatorul, criticul
literar ºi jurnalistul Mircea Constantinescu, membru a Uniunii
Scriitorilor din România ºi membru fondator al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni.
Ca prozator, prin cãrþile sale, Mircea Constantinescu
reînvie atmosfera Bucureºtilor din totdeauna, începând cu
vremea lui Radu Vodã (Când toca la Radu Vodã  1992) ºi
pânã la Amurgul levantinilor  (1981).
Pe lângã proza de ficþiune Ciudãþenii de familie (1968,
premiat), Cancerul blond (1970), Smog (1971 - lucrare
retrasã din librãrii/biblioteci, figurând într-un index promulgat
de revoluþia culturalã ceauºistã), Amurgul levantinilor
(vol. 1  1978, vol. 2  1981), Îºi amintea de Casablanca
(1984), Aleargã pentru viaþa ta (1985), Au fost odatã ca
niciodatã (1987), Români, vã ordon sã staþi la coadã (1997), Impozit pe viaþã (1998), Te
rog sã mai trãieºti puþin (1998), Stand-by (2002), Spovedanii (2005), Mircea
Constantinescu a fost ºi un cronicar al vremurilor sale: Dupã Bucureºti, potopul... (2002),
Tropãind prin Spaþiul Schengen (2006), Oraºul de la parter (2009), Noaptea, când toate
blondele sunt brunete (2010, premiat), Ronþãit de viu (2012).
Începând cu numãrul 1(46), 2004, Mircea Constantinescu a deþinut o rubricã permanentã în
revista Litere intitulatã Raftul de sus, în care a prezentat cititorilor, într-un stil critic dezinvolt
ºi ingenios, numãr de numãr, noutãþile din literatura universalã contemporanã.
A fost membru al juriului la mai multe ediþii ale Concursului Naþional de Literaturã
Moºtenirea Vãcãreºtilor. Distins cu premii ale Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni: Premiul
pentru eseu  Antologia tãcerii: dicþionar (2007) ºi Premiul Alexandru Stark pentru
publicisticã literarã  Noaptea, când toate blondele sunt brunete (2011), premiul Opera
Omnia al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2013).
Încã de când urma cursurile Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu a rãmas legat sentimental de
oraºul Târgoviºte, la a cãrui viaþã culturalã a fost o prezenþã activã. Dispariþia sa prematurã se
constituie într-o grea pierdere pentru literatura românã.
Membrii Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni, prietenii ºi cititorii îi aduc lui Mircea
Constantinescu un ultim pios omagiu. Dumnezeul sã-l odineascã în pace!
Consiliul director al SST ºi Redacþia Litere
Anul XV, Nr. 1-2 (166-167)  ianuarie-februarie 2014
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BREVIAR

Barbu Cioculescu

ZILELE ÎNVOLBURATE
ALE UNUI STUDENT ÎNTÂRZIAT
Mã simþeam realizat în postul de
corector la Editura pentru Literaturã,
bucuros de lucrul în douã ture care îmi
dãdea posibilitate, trei dimineþi pe
sãptãmânã, sã frecventez biblioteca
Facultãþii de Drept, la ale cãrei cursuri
mã înscrisesem, la secþia fãrã frecvenþã.
O fãcusem la sfatul, la îndemnul, mai bine
zis, al bunului meu prieten Costel Mareº.
Era calea prin care puteam sã adaug, în
autobiografie, calitatea de diplomat
universitar a pãrintelui ºi bunicului meu.
într-un fel, ieºeam din bolgia celor
condamnaþi la modestie, pe viaþã. Îngerul
pãzitor a aflat de decizia mea de a
reîncepe studiile universitare, astfel încât,
la 10 ani de la începerea lor, sã le duc la
bun sfârºit. Îl aºteptau zile de activitate
intense.
Trebuia, întâi de toate, sã depun o
cerere la registratura Ministerului Învãþãmântului, de pe strada Spiru Haret, de o
mie de ori suitã ºi coborâtã în viaþa de
elev la Colegiul Naþional Sf. Sava (ca
vechi absolvent, mi s-a cerut ºi mie
pãrerea  nu zic autorizaþia  pentru
schimbarea numelui în Colegiul Regal Sf.
Sava). Ca impenitent promonarhist, am
achiesat. Pus la fix, cum se spunea, adicã
îmbrãcat în cel mai bun costum ºi purtând
sub braþ o servietã de piele tip diplomat,
m-am îndreptat cãtre registratura
ministerului. O mulþime de petiþionari,
exhibând hârtii, se înghesuiau forfotind 
mi-am zis cã, în maldãrul de hârtie ce
aºteaptã numere de primire, cererea mea
pierde orice prospeþime. ªi cã, deci, ar fi
mult mai indicat sã o depun decât în minister, în clãdirea de pe strada adiacentã.
* Din volumul în pregãtire la Editura Bibliotheca
intitulat Amintirile unui uituc  Exerciþii de
memorialisticã, vol. II.

Dar cum sã pãtrunzi înãuntru, pe uºi
pãzite de cerberi?
Stãteam la poartã, dislocat. În faþa
porþii opri o maºinã, din ea descinserã doi
tipi, impecabil costumaþi ºi þinând sub braþ
câte o servietã de piele, ca a mea. Precum
în filmele lui Charlie Chaplin, m-am
alãturat lor, dând naºtere unui mic ºir
indian ºi, în pas alert, am pãtruns în minister, cu deferenþã salutaþi de portari. Nu
cãlcasem niciodatã în clãdire, dar am
urcat scãrile împreunã cu ceilalþi doi, fãrã
sã intru în încãperea în care intraserã ei.
Pe coridoare, curajul mã pãrãsi. Atunci,
dintr-una din sãli mã încruciºã un tânãr a
cãrui figurã se luminã când mã vãzu:  Ce
faci aici, Bãrbuþule?, mã întrebã ºi
înþelesei spontan cã ne cunoºteam de
undeva, cã eram prieteni. Buni prieteni.
 Am o cerere de înscriere la o
facultate, am rãspuns, aºa ca sã nu fie
tocmai limpede cã mã privea personal 
odatã ce era tot atât de posibil sã o fac
pentru altcineva.  Vino cu mine, zise
salvatorul, luându-mã de braþ ºi
introducându-mã într-un birou cu mulþi
funcþionari cu mânecuþe.  Tovarãºe
Popescu, se adresã unuia, domnul
Cioculescu are de lãsat o cerere! Insul
cu mânecuþe îmi luã din mânã cererea.
Prietenul îmi strânse mâna, ne
despãrþirãm, ieºirea din minister nu ridicã
probleme, în mai puþin de o sãptãmânã
am primit prin poºtã aprobarea
ministerialã a reînscrierii la cursuri.
Încântat, m-am înfãþiºat cu decizia la
secretariatul facultãþii  secretara o citi,
pufnind:  Este ilegalã, Dumneata ai fost
exmatriculat, cei exmatriculaþi nu au
dreptul la reînscriere.  N-am fost
exmatriculat!, am ripostat.  Cum sã
nu? Odatã ce nu te-ai înscris timp de 9
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ani de la întreruperea cursurilor. Ai primit
acasã, prin poºtã, avizul de
exmatriculare.  N-am primit nimic!,
zisei cu încãpãþânarea înecatului.  Am
sã v-o arãt numaidecât, cãci copia se
gãseºte în dosarul dumitale. Ce numãr ai
avut?.  124 bis.
Zãdãrâtã, secretarea trase un scaun,
se sui cu picioarele pe el, iar din raftul cel
mai de sus al unui dulap scoase dosarul
cu nr. 124 bis, îl deschise, îl cercetã, apoi
coborî, subit potolitã.  În dosar nu existã
avizul în chestiune. Probabil cã au uitat
sã-l emitã. ªi pe loc am redevenit student în anul III al Facultãþii de ªtiinþe
Juridice din Bucureºti, cu obligaþia de a
mã prezenta la acele materii care nu
existaserã în programã la vremea primei
studenþii. ªi iatã-mã-s din nou în biblioteca
facultãþii, cãutând fascicole ale cursului de
drept muncitoresc, iatã-mã-s trimiþându-mi
cu regularitate temele la catedre ºi,
desigur, trecând melancolic pe coridoare
unde se încruciºau alþi bãieþi, alte fete, dar
ºi câte o figurã din cele mai de mult
cunoscute. Legate de unele, de neuitat,
momente existenþiale din prima mea viaþã
studenþeascã.
În acea epocã în care, în marele
amfiteatru, aveau loc ºedinþe plenare în
al cãror miez stãtea eliminarea unor
studenþi reacþionari, sancþionarea altora,
demascãri, în fine, intrasem în salã, nu
singur, ci împreunã cu Gabriela
Melinescu ºi cu Dan Damian, proaspãt
logodiþi, cãsãtoria avea sã aibã loc la mine
în casã. De la tribunã se vorbea de
morala proletarã, de marea ei
însemnãtate în raporturile sociale ºi se
dãdea un exemplu negativ:  Iatã,
tovarãºi, perora colegul de an Lulu
Zaharovici, ce bilete schimbau între ei, la
orele de curs, doi colegi  Melinescu
Gabriela ºi Cioculescu Barbu: Dânsa:
Cutãricã zice despre mine cã nu merit
nici douã sute de lei!: (Adicã taxa
curentã a unui prostituate.). Rãspuns:
Cutãricã e un dobitoc. Douã sute e
tocmai bine plãtit. Eu atâta ofer! Zarvã
în salã, râsete. Dan ferindu-se, roºu foc,
Gabi uluitã.
Textul în cauzã era perfect autentic.
Replicile fuseserã schimbate în cursul unei
infinit de plicticoase ore de drept
administrativ ºi era, evident, de purã
6

forfanterie, între Gabi ºi mine existând calde
relaþii de o viaþã ºi nimic în plus ori în minus.
Am ieºit din amfiteatru destul de plouat,
pe când, din spate, un anonim mã întreba:
 Chiar ai pârlit-o? La vestiar, mânios,
am dat de Lulu Zaharovici:  Ce-þi
închipuiai, m-a interpelat. Noi nu ne jucãm
cu morala proletarã.  O sã te jupoi,
i-am ºoptit pe cel mai rãguºit ton. Dupã
ºapte ani, încruciºându-ne în faþa aceluiaºi
amfiteatru, Lulu Zaharovici:  Þi-am citit
tema. E foarte bunã. Þi-am pus nota
zece! Devenise, între timp, asistent.
Momentul de a-mi transpune în fapt
fãgãduiala pe care i-o fãcusem se înfãþiºa
în fine, gãsindu-mã fãrã instrumentele
necesare operei ºi lipsit de o minimã
practicã în materie. Prilejul a fost pierdut
în eternitate, n-a fost singura promisiune
pe care n-am þinut-o. Din toatã întâmplarea petrecutã, Gabi a învãþat sã nu-ºi
mai lase poºeta în bancã, în pauzele dintre
ore. În al cãror scurt rãgaz mâini dibace
sã-i scotoceascã înãuntru, fie ºi întru cea
mai nobilã cauzã. Cât mã priveºte, de
atunci nu am mai încãlcat regulile morale
în locuri publice. Singura lecþie: vezi cum,
din motive diferite ºi chiar contradictorii
se þes potriviri de pe urma cãrora toatã
lumea manifestã mulþumire. Dacã nu
veselie, dans ºi cântec, ca-ntr-un celebru
film sovietic din anii celei mai crunte terori.
Nu parcurgeam singur fascicolele
materiilor de curs  la bibliotecã lipsea,
de regulã, aceea pe care o cereai,
fuseserã tocmai împrumutate cele de
care aveai nevoie. Tanþi, colegã de an,
avea notiþe, aparþinea aceleiaºi etnii ca ºi
Greierele, ca ºi aceasta moºtenind
exclusiv calitãþile. Schimbam texte, de-a
lungul unor fructuoase dupã-amiezi, întinºi
pe canapeaua din dormitor, fãrã nici o
atingere. Era mãritatã ºi trecând la
confidenþe mi se plânse de insistenþele
amoroase ale decanului facultãþii, de care
nu ºtia cum sã scape. ªi-mi arãtã
bileþelele de la dânsul primite, scrise cu
creionul, naiv semnate profesor
Georgescu ºi cu dese, grave greºeli
gramaticale/ ortografice. Era nu numai
decan dar ºi deþinãtor al catedrei de drept
administrativ, materie cu cel mai subþiere
curs  în fapt o descriere a organizãrii
Sfaturilor populare.
Eram grãbit, voiam sã absolv într-o
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singurã sesiune anii patru ºi cinci  am
adresat în acest sens o petiþie decanatului.
Pe când secretara facultãþii parcurgea
cererea depusã, sprâncenele i se ridicau
spre punctul de întâlnire cu pãrul: 
Cum îþi închipui dumneata, mã
admonestã ea, cã aºa ceva ar putea fi
cu putinþã?.  Doamnã, eu am fãcut o
cerere!.  Iar eu o voi prezenta
numaidecât tovarãºului decan!, zise,
sculându-se, dreaptã ca o riglã, ºi
fluturând cererea. Reveni mai curând de
cât mã aºteptam, orice urmã de furie îi
dispãruse de pe trãsãturi.  Tovarãºul
decan doreºte numãrul de telefon al
duduii Tanþi, îmi spuse, fãrã sã mai aducã
vorba de subiectul exact al prezenþei mele
acolo. M-ar fi înþeles mai bine când ar fi
ºtiut cã, la capãtul a zece ani de studenþie,
rãbdarea începea sã mã pãrãseascã.
Ultima etapã, examenul de stat, nu
pãrea sã ridice nicio problemã. Pentru mai
multã siguranþã  ºi cât mai puþin efort 
decisesem sã-mi aleg lucrarea la dreptul
administrativ. Citeam, pe tabela de afiºaj
temele, în spatele meu se oprise
profesorul de istoria relaþiilor internaþionale, ªtefan Pascal Luca. Era o veche
cunoºtinþã, încã din prima studenþie, când
buna mea amicã Ligia trecuse din
îngrijirile mele într-ale sale, ne
reîntâlnisem în sala de examene. Se
ocupa de soarta mea ºi când auzi cã
intenþionam sã aleg materia de diplomã
în modestul drept administrativ, se
întunecã:  Credeam cã vrei sã faci o
lucrare de prestigiu, îmi zise ºi înþelesei
la ce anume fãcea aluzie. La disciplina sa,
chiar de netrecut pentru 99% din cunoscuþi
la fãrã frecvenþã, nu se înscrisese nimeni
cu tezã de diplomã:  Domnule profesor,
i-am replicat, ca sã mã scuz, am citit
temele afiºate  ele nu m-au atras.
 Propune-mi una care sã-þi convinã,
conchise profesorul.
La el acasã  ne aflam de multã
vreme în vizitã  îmi pune în mâini o
cãrþulie referitoare la problemele de
suveranitate naþionalã în dreptul aerian,
probleme care se nasc din aceea cã
suveranitatea presupunea teritoriul, iar
vãzduhul nu este unul. Era chiar teza de
doctorat  una din ele, þinutã la o
universitate din Geneva  se construia
plecând de la o definiþie a suveranitãþii

de stat pe care ºtiinþa sovieticã a dreptului
o respingea în obiºnuiþii ei termeni de
zahana. Avea ºi cusurul de a fi, faþã de
cea sovieticã, logicã ºi foarte uºor de
susþinut. Vechi comunist, ªtefan Pascal
Luca, multã vreme funcþionar al Societãþii
Naþiunilor la Geneva, revenise în patrie,
prea puþin pus la curent cu realitãþile
noastre. Dobândise o conferinþã la
catedra de drept internaþional, la început
avea dificultãþi cu însãºi limba maternã 
ºi mai cu seamã la întocmirea cursului.
Mâna de ajutor pe care un veteran al
stilizãrilor i-a dat-o a fost, fireºte,
rãsplãtitã, bãneºte. Fãrã ca acest element
sã devinã predominant. Era celibatar,
locuia într-un apartament la etajul al
optulea, într-un bloc din Piaþa Romanã,
practica ºi avocatura, umbla zvonul cã
se întorsese în România exilat din Elveþia,
în cazul obscur, al diplomatului Viþianu,
învinovãþit a fi încercat sã spargã secretul
conturilor bancare ale unor eventuali
deponenþi români. Nu am ajuns atât de
intimi încât sã-i cer lãmuriri într-un caz
atât de delicat, de care nu vorbea
niciodatã. Lipsise un sfert de secol din
þarã, ce vedea la întoarcere, vechiului
combatant comunist nu-i plãcea deloc.
Ironic faþã de colegii de catedrã, nici ei
nu-l îmbrãþiºau.
De cum am luat tema examenului de
stat la disciplina sa, pe sãlile facultãþii
m-a acostat asistentul profesorului
Schreiber, deþinãtorul catedrei de drept
de stat, atrãgându-mi atenþia cã am comis
o gravã eroare alegând materia
profesorului Luca, la tezã, sfãtuindu-mã
sã renunþ de îndatã la alegerea fãcutã 
înscriindu-mã la catedra de drept de stat.
Ceea ce nefãcând, mi-am asumat un risc.
Subiectul gingaº al tezei, atmosfera
întrucâtva încãrcatã din jurul ei se risipi
dupã ce, în faþa unei comisii, mi-am
susþinut-o oral. Comisia deliberã, ieºind
triumfãtor din camera de deliberãri
profesorul mã întrebã dacã mã mulþumesc
cu nota zece, deoarece comisia nu
acceptase nota de el propusã:
excepþional. Aºteptam, cu emoþie,
confruntarea cu Schreiber, la oral  cu
siguranþã cã nu numai eu, odatã ce în
dimineaþa zilei în care m-am prezentat la
examen, la catedrã în locul sãu ºedea
asistentul.
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La ora ºase dimineaþa, profesorul
Schreiber primise un ordin ministerial,
însoþit de un bilet de avion prin care era
înºtiinþat cã fusese numit conducãtorul
examenelor la Iaºi. ªi se conformase.
Candidaþi tot atât de interesaþi ca ºi mine
de a nu da ochii cu el, dar mult, mult mai
influenþi, izbutiserã sã-l trimitã pachet la
câteva sute de km. Ultimul obstacol odatã
înlãturat, m-am dus la fiºier, sã-mi citesc
rezultatele. La tezã luasem nota cinci
plus. Din nota de bazã, organizaþia de
partid scãzuse patru puncte ºi jumãtate.
Astfel ciuntit la examenul la care mã
prezentasem cel mai bine, am intrat în
posesia diplomei de absolvent universitar,
un simplu carnet albastru, iar între
coperþile acestuia un certificat cu toate
notele tuturor anilor. La intrarea în
facultate, erau douãzeci ºi patru de
materii de studiu. La absolvire  patruzeci
ºi opt. Patience et longueur du temps...
ºi unde mai veni vorba de virtuþile trecerii
de vreme: mulþi ani mai târziu, într-unul
din anii directoratului tatei la Biblioteca
Academiei, profesorul Schreiber se
înfãþiºã cu o cerere. Un amic de-al sãu
îºi lãsase prin testament biblioteca
Bibliotecii Academiei, într-un nefast moment în care aceasta nu mai primea
donaþii, din lipsã de spaþii de depozitare.
Totuºi, tata i-a fãcut hatârul.  ªtiu de
dumneata, i-a spus lui Schreiber. Mi-a
povestit bãiatul meu.  Domnule
profesor, oftã petentul, au fost vremuri
grele. Duºmãnia dintre el ºi ªtefan Pascal Luca avea ºi un punct central. Mi-a
ajuns la cunoºtinþã dintr-o terþã sursã. Se
fãcea cã un tânãr locotenent de securitate
ºi cu un alt tânãr locotenent de miliþie,
având a da examen la profesorul
Schreiber, aflaserãm, datoritã mirosului
dezvoltat al profesiunilor cã profesorul
deþine un cabinet special în facultate în
care dã consultaþii studenþilor ºi unde-ºi
þine cataloagele. Bine pregãtiþi
profesional, le-a fost uºor sã localizeze
încãperea ºi, la ora potrivitã, sã pãtrundã
într-însa, sã gãseascã acel catalog în care
le erau trecute numele ºi sã-ºi punã
notele. Nota zece, fiecare. Notã pe care
 dar ei nu ºtiau  profesorul nu o dãduse
încã vreunui candidat. A doua zi, cei doi
s-au prezentat la profesor, cerându-i sã
le treacã nota în carnet. O miºcare
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greºitã, care a dat totul peste cap. Nu
numai cã cei doi au fost eliminaþi din
facultate, dar profesorul i-a dat ºi în
judecatã, pentru fals în acte publice. La
barã, i-a apãrat avocatul lor, ªtefan
Pascal Luca, ridiculizând acuzarea ºi
obþinând achitarea într-un proces care a
fãcut vâlvã.
Cu sentimentul cã-mi rãmãsese
cumva dator, profesorul m-a convocat
într-o frumoasã zi, spre a mã informa cã
în curând se va înfiinþa un Institut de
Relaþii Internaþionale pentru care
prietenul sãu, ministrul Grigore Preoteasa
pusese deja cinci milioane de lei în buget.
El, ªtefan Pascal Luca, avea sã fie
directorul institutului. Mã întrebã dacã
eram dispus sã-i fiu adjunct.  Cum vã
închipuiþi cã ar fi posibilã o asemenea
angajare a cuiva care nu e membru de
partid ºi care ocupã un post modest la o
editurã?.  Am pus condiþia, ca sã accept, sã-mi aleg singur colaboratorii,
pretenþie care mi-a fost acceptatã. Ieri
salahor, azi calif, mâine? Era ca în o mie
ºi una de nopþi.
Grigore Preoteasa pieri într-un accident de avion, proiectul înfiinþãrii noului
institut cãzu, cele cinci milioane de lei furã
împinse cãtre agriculturã. N-am regretat
nici o clipã, fiindcã de la început ceva îmi
ºoptea cã nici o schimbare majorã nu-mi
va interveni în viaþã. ªi cã, pe postul de
corector la Editura de Stat, mã aflu pe
un vârf de val, în lumea aºa cum era.
Diploma universitarã era numai dovada
la vedere cã, într-o familie cu trei generaþii
de diplomaþi universitari, nu mã
declasasem. Era o concluzie foarte
târzie, la ceasul faptei aveam explicaþia.
Sau poate una colectivã: cei mai mulþi
dintre colegii afarã daþi din cursurile de
zi se reînscriseserã, la naºterea ocaziei,
la cele fãrã frecvenþã. Paradoxal cum,
într-un regim de extrem formalism puteai
deveni din bandit  expresia curentã în
ºedinþele de demascare  candidat ca
oricare altul. Faptul cã, dupã promisiunea
solemnã, fãcutã lui Lulu Zaharovici, n-am
achiziþionat din comerþul de stat sau de la
Consignaþie trusa de foarfece ºi cuþitaºe
pentru jupuirea de piele, coroborat cu nota
zece pe care acesta mi-a pus-o pe
lucrarea scrisã trimestrialã, spune multe
despre  dar chiar, despre ce?
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VALENÞE LITERARE

Mihai Cimpoi

ªCOLILE LITERARE  SPIRITUS FLAT
(SPIRITUL ÎNNOITOR) (2)
Albert Thibaudet remarcã, în cadrul
secolului al XIX-lea francez, o epocã a
Tetrarhilor (tetrarhic = administraþie
romanã constituitã din patru guvernanþi: doi
cezari ºi doi auguºti), reprezentatã de
Champfleury, Flaubert ºi fraþii Goncourt
 generaþia de la 1848, dislocatã de rãzboiul
de la 1870 ºi înlocuitã treptat cu generaþia
de la 1885-1890. Odatã cu apariþia câtorva
admiratori ai lui Zola (Guy de Maupassant,
Henry Géard, Huysmans, Henrique ºi
Alexis care se întruneau acasã la maestru
sau în restaurantul Trappe), a început a se
vorbi despre o ºcoalã naturalistã.
În culegerea de versuri noi Le
Parnasse Contemporaine (seria I: 1866;
seria a II-a: 1869-1871; seria a III-a, 3 vol.,
1876) apar 50 de autori, printre care îi gãsim
pe Leconte de Lisle, remarcabil  zice
Lanson  prin surprinderea aparenþelor
fugitive ale fiinþei ºi Sully Prudhomme care
sugereazã în imagini graþioase ºi
emoþionante vreun adevãr filosofic.
Presimboliºtii Mallarmé, Corbiere,
Verlaine ºi Rimbaud, disidenþii de la 1870,
spun nu acestei ºcoli.
Mica revistã Voque publicã în primul
numãr din aprilie 1886 simboliºtii din
primele ceasuri (care anunþã o nouã ºcoalã
ce va dura pânã în 1912): Jules Laforgue
ºi Gustave Kahn. Simboliºtii ºi parnasienii
se adunã în Cenaclul literar ºi artistic al lui
Mallarmé. Noþiunea de simbolism e impusã
de Jean Moréas, pattern-ul lui Bacovia.
Generaþia de la 1914 se va remarca
mai cu seamã prin maeºtrii ei: Gide,
Proust, Claudel, Valéry, la care mai pot fi
adãugaþi Péquy, Barrès, aflat la originea
noilor naþionalisme, Maurras ºi Georges
Sorel, pãrinþii spirituali ai miºcãrilor
totalitare, ºi Benda, cu poziþia sa originalã
în problema clericilor.
* Fragmente din studiul monografic Anatomia fiinþei
(ªcoala literarã de la Târgoviºte), în pregãtire
la Editura Bibliotheca.

Influenþa unei ºcoli, reþinem din
consideraþiile criticului, se mãsoarã dupã
aliaþii sau simpatizanþii datoritã cãrora ea
izbuteºte sã-ºi impunã culoarea proprie în
coloritul general al unei literaturi. Mulþi
semisimboliºti, plutind între simbolism ºi
Parnas, au fãcut pe atunci sã pãtrundã în
versul regulat muzicalitatea imprecisã a
noii ºcoli: Ephraïm Mikhaël, mai curat
parnasian, Louis de Cardonnel, pãgân
armonios care ajunge pânã la urmã creºtin,
Albert Samain, care a devenit prin calitãþile
sale medii cel mai citit de marele public
dintre poeþii generaþiei sale, vibrantul ºi
arzãtorul Signoret, Quillard, Retté ºi, mai
puþin parnasienii ºi mai interiorizaþii,
Georges Rodenbach, migãlos poet al
Flandrei, Charles Guérin, maestru al
elegiei ºi chiar al epistolei (Albert
Thibaudet, Fiziologia criticii, 1966, p.
486-487).
În spaþiul francez ºcolile, grupãrile,
þinând de un curent sau de o orientare literarã
sau politicã (precum scriitorii Rezistenþei ºi
LAction poetique), se succed în ritm alert,
antrenând spiritul novator ºi aventurier,
tendinþe moderniste, dar ºi neoclasiciste,
experimentele avangardiste, atitudini
existenþiale ºi sociale, cultivarea de formule
tradiþionale ºi radical-novatoare, acte de
promovare a artei autonome, a intelectualismului, scientismului ºi absurdului.
ªcoala romanã cu program neoclasicist ºi
evoluþio-instrumentalistã,
ªcoala
simbolisto-armonisto,
devenitã
filosofico-instrumentalistã; Curentul
Naturist (îndreptat împotriva parnasianismului ºi simbolismului), LAbbaye (=
Mãnãstirea, un fel de falanster al poeþilor),
ªcoala fantezistã (opusã simbolismului, dar
ºi romantismului), Teatrul naturist, Teatrul
neoromantic, Teatrul de tezã (de idei),
Teatrul Studiului inimilor ºi Teatrul
Absurdului, Dada (cu miza pe antipoetic),
Suprarealismul (cu accentul pus pe
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automatismul psihic pur), Noul roman.
Italia ne oferã un adevãrat teatru de
rãzboi al ideilor literare concretizate în doctrine, manifeste, orientãri programatice ale
revistelor (într-un numãr foarte mare),
ºcoli ºi curente (la fel numeroase), de obicei
sincronizate cu orientãrile ideologice,
politice, filosofice, religioase. Pe câmpul
de operaþii încruciºarea de spade e foarte
violentã, demonstrând o polarizare
accentuatã, o fermitate neconcesivã a
atitudinilor, o duritate de fier a polemicilor.
Semnalãm ºi o înfruntare dintre Centru ºi
Margine, unele reviste propunându-ºi sã
fie publicaþii ale oraºelor din provincii.
Scuola poetica di tranzione este constituitã
de un grup de poeþi din comunele Toscanei
care-ºi promoveazã, astfel, interesele
politice.
Miºcarea Strapaese (ultraruralismul)
este de tendinþã popular-naþionalã ºi
naþionalistã ºi se opune miºcãrii
europenizate Straccita (ultracitadinismul).
Scuola siciliana ºi ªcoala Dolce stil
nuovo (stilnuova), menþionate de Dante,
sunt constituite în secolul al XIII-lea de
primii poeþi lirici.
Curentele se ramificã atât de mult, încât
apar denumiri globale: secentismo este un
generic pentru baroc, concettism, marinism.
Unele curente, precum futurismul,
teoretizat de Marinetti, ºi marinismul ca
variantã specificã a barocului, impunând
prin Marino poetica uimirii ºi imaginea
încântãtoare a lumii, verismul (cu sicilienii
Verga, Capuana ºi De Roberta ºi
neapoletanul Pirandello ca exponenþi
principali), îºi au originea în Italia,
scapigliatura (literatura de orientare
socialã), mai multe miºcãri ºi ºcoli literare
urmãrind o sincronizare cu cele europene:
iluminismul, romantismul, clasicismul,
barocul, avangardismul reprezentat de
Grupul 63, decadentismul opus
clasicismului ºi verismului (cu punct de
pornire în umanismul italian ºi în
Renaºterea italianã), ermetismul (fãrã
vreun program sau manifest, dar ilustrat
de marii poeþi Ungaretti, Montale,
Quasimodo) ºi neoclasicismul (cu
contribuþiile lui Monti, Foscalo).
O pondere deosebitã o au revistele:
Novecento (de avangardã), La Critica
(înfiinþatã de Croce), La Cultura (de
culturã generalã ºi filosoficã), La
Domènica del Fracassa (de publicisticã),
LEuropa letterária (iluministã),
Gazzeta veneta (teatralã), LItalie
letteraria (de informaþie literarã),
Letteratura (de culturã), Il Menabo
(de culturã), La Nuova Antologia
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(principala revistã literarã dupã Unitate),
Nuovi orgomenti (de culturã), Il
Leonardo, La voce ºi Lacerba
(reviste cu tentã filosoficã ºi politicã
înfiinþate de Giovanni Papini), Al
Poliziano (periodic al Societãþii Amici
pedanþi), Al Ponte (revistã a intelectualilor progresiºti), Solaria (de culturã).
Orientãrile revistelor italiene sunt
oglinda fidelã a orientãrilor grupãrilor pe
care le reprezintã sau a poziþiilor scriitorilor
care le înfiinþeazã, principiul polarizãrii
fiind evident: unele au un program general
cultural, pur estetic sau filosofic, altele,
implicate politic, au un program
(naþionalist) sau europenist.
Un program ambiþios are Gruppo
Sessantatrè  Grupul 63 (Generaþia lui
Neptun), care s-a vrut o miºcare
avangardistã opusã avangardei clasice,
reprezentatã de Generaþia lui Vulcan
(definiþiile aparþin lui Umberto Eco).
Experimentaliºtii din Grup (Edoardo
Sanquineti, Luigi Malerba, Angelo
Guglielmi, Luciano Anceschi) au elaborat
o metodologie a noului, care sã
restructureze întreaga culturã italianã.
Rusia este de asemenea o rampã uriaºã
pentru înfruntãri literare, ghidate de afilieri
ideologice, politice, culturale, artistice.
Focalizãrile programatice se fac în jurul
cerþii dintre antici ºi moderni
(Arzamas opusã Convorbirilor
amatorilor verbului rus), dintre slavofili
ºi occidentali. Numeroase ºcoli ºi societãþi
sunt legate de miºcarea decembristã ºi
narodnicistã (= poporanistã) (Lampa
verde, Societatea liberã a amatorilor
literaturii ruse), realist-naturalistã (ªcoala
naturalã sau ªcoala lui Gogol); de
miºcãrile moderniste acmeiste (gruparea
Breasla poeþilor  Þeh poetov),
futuriste (grupãrile cubofuturiºtilor
Ghileea, Asociaþia egofuturiºtilor,
grupãrile Mezaninul poeþilor ºi
Centrifuga). Primul deceniu de dupã
Revoluþia din Octombrie (1917) este
marcat de rivalitãþi literare pe temei ideologic, unele grupãri precum Fierãria
(Kuzniþa) ºi Proletcult cãutând sã
impunã noile principii ale literaturii
proletare, altele întrunind reprezentanþi ai
miºcãrilor moderniste. Grupãrile ºi ºcolile
nou-apãrute sunt supuse unui dirijism ideologic fãrã precedent, fiind mereu supuse
criticii (în special împotriva grupãrilor
Octombrie ºi Frontul literar) pentru
neloialitate Puterii Sovietice ºi influenþe
strãine. În 1932 toate vor fi lichidate prin
imixtiunea abuzivã a singurului partid al
bolºevicilor aflat la putere.
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RECITIRI

Henri Zalis

AMINTIRI CU TUDOR VIANU
Am ezitat mult timp sã rãspund
impulsului de a îl evoca pe Tudor Vianu
prin amintiri personale. Unul este limbajul
reflecþiilor, meditaþiilor despre om ºi operã,
altul, cu totul altul, oarecum paralel,
celãlalt, pândit de literaturizare. Cum nu
doresc sã produc niºte explicaþii parazitare
pentru formula complicatã a vrednicului
erudit, cât sã schiþez (fãrã reinterpretare)
imaginea unei identitãþi sufleteºti, mã
rezum sã consemnez aici, obiectiv, aproape
documentar, câteva împrejurãri de viaþã în
care ne-am întâlnit.
Sã restitui, aºadar, istoria lor simplã ºi
pentru mine memorabilã.
Am mai spus cã Tudor Vianu s-a
autoconstruit, înþelegãtor de cãutãrile
celorlalþi, mai ales dacã erau tineri.
Insistenþa pe care a pus-o sã dea sfaturi,
sã fie de ajutor, sã înlãture dizolvãri,
ºocuri, îmi vine în minte acum, când simt
nevoia ºi chiar dreptul sã spun cã a fost ºi
profesorul meu.
Mã transferasem în anul I la Filologie,
dupã douã luni ºi jumãtate de mers, tot mai
stingherit, la Institutul de Construcþii. Aici
dãdusem examen de intrare ºi fusesem
admis în vara anului 1951. Mi se cerea sã
refac fiecare desen tehnic pe care îl aveam
de executat. Dificultatea lui mã biruia.
Execuþiile mele execrabile echivalau cu o
insultã. Eram la discreþia celui mai banal
faliment câtã vreme deznodãmântul plutea
în aer. Vãdit, se impunea o schimbare. La
douã sãptãmâni dupã transferul aprobat la
facultatea de limbã ºi literaturã românã am
colocviu cu Tudor Vianu. Profesorul nu
mã zãrise vreodatã nici la cursuri nici la
seminarii. Se declara surprins cã abia acum
dã cu ochii de mine. Povestesc ce mi s-a
întâmplat. Aha, comenteazã amuzat
profesorul, nu ai talent la desen. Liniile pe
care le tragi sunt ºovãitoare. Calculezi prost
unghiurile. Crezi cã aici este mai uºor...
da? ªi la noi se trag linii  desenul cu
ajutorul vorbelor este încã mai greu. Sã

nu fi bãgat de seamã cã orice cuvânt, cât
de simplu, are zeci de muchii? Mai
devreme ori mai târziu muchiile astea
netezesc colþurile vieþii.
Tinere, îþi doresc succes; pe semne
cã ºtii, toate câte sunt pe lumea asta tind
spre perfecþiune. Va trebui sã înveþi sã
desenezi... Ducem cu noi, în caligrafia
fiinþei, tacit, un dar. Aminteºte-þi de el când
þi se cere sã vezi, cât mai scrupulos cu
putinþã, dacã treci cu liniile lui... peste
capcanele desenului. M-aº bucura sã înveþi
sã tragi corect liniile....
Port cu mine ºi astãzi acest legat. A
fost o ºansã, o mare ºansã ca el sã-mi fi
fost adresat de Tudor Vianu. Deºi
argumentele sale întoarse pe toate feþele
au atras ºi fulgere.
Când, mai încolo, prin 1958-1959 am
trecut prin dificultãþi teribile ºi morale ºi
materiale, ca urmare a sancþionãrii mele
abuzive de cãtre P.C.R. (eu refuzând sã
mã înscriu în rândurile lui, partidul
refuzându-mi un loc de muncã), Tudor
Vianu, ca preºedinte al Comisiei naþionale
UNESCO, mi-a avansat o sumã
importantã de bani ca sã întocmesc o
bibliografie Gustave Flaubert în
România. De fapt aceasta, executatã
numai în parte, a stat la baza primei mele
monografii dedicate marelui prozator
francez. Interesant pentru maniera sa elegantã de a fi înþelegãtor a fost modul cum
mi-a sugerat o iniþiativã de cercetare. Eram
fãrã vreun proiect mai ambiþios ºi cu mult
timp liber la dispoziþie. Vianu mi-a cerut o
ofertã pe care sã noteze reflecþia lui dinainte
favorabilã. A pus, totuºi, o condiþie. Anume
sã realizez, sã materializez în cât de micã
mãsurã o punte nouã pentru mine spre un
subiect de substanþã. Alege-þi un autor ºi
cautã singur probele actualitãþii lui. În mod
paradoxal l-am ales pe Flaubert. Nu pãrea
un autor actual, cel puþin în 1958! Iar eu
intenþionam sã demonstrez contrariul! Cu
probe. Pe Vianu alegerea mea l-a bucurat
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vizibil. Dupã ce am scris primele capitole
ºi le-am bãtut la maºinã, i le-am arãtat.
Mi-a dat alt sfat extrem de util: Dat fiind
cã lecturile tale sunt prea proaspete lasã o
vreme de o parte redactarea ºi, ca sã vezi
clar, înlocuieºte nesaþiul amãnuntelor cu
interogaþia sinteticã. Apoi întoarce-te la
masa de scris.
Aºa am ºi fãcut. Însã, vai, când am
fost gata, Vianu murise de câteva luni, dupã
un infarct. Devenirea cãrþii mele i-o datorez
ºi am stat în cumpãnã dacã sã nu i-o dedic.
M-am temut sã nu par multora, care nu ar
fi înþeles gestul, interesat de o publicitate
abuzivã...
Pentru probitatea marelui profesor ºi
exeget mai stã mãrturie ºi o altã experienþã.
În anii cât am lucrat ca redactor la Gazeta
literarã l-am vizitat de câteva ori cu treburi
impuse de colaborarea lui Vianu la
pomenitul periodic. Profitul meu era neîntrerupt contracarat de ezitãrile cu care
Vianu alterna dorinþa sã lucreze la cãrþi
importante ºi tentaþia jurnalisticã ce îl
încerca. În fapt, aceastã din urmã ispitã
lucra din plin în acei ani. Vianu þinea o
cronicã dramaticã în Contemporanul.
Publica, intermitent, felurite însemnãri în
Gazeta literarã, dãdea la Radio succinte
rememorãri.
Când îl abordam ocolea sã-mi spunã
la ce lucreazã, probabil fiindcã, pe ºantier,
nu mai avea mari teme, excepþie fãcând
dizertaþia sa despre Cântarea omului, vastul
poem arghezian. Cum se ºtie, lucrarea a
apãrut postum.
Mã avertiza mereu cã are sã întrerupã
colaborarea la Gazeta literarã ca sã-ºi
rezerve timpul necesar pentru a revedea,
pe coordonate îmbogãþite,
Arta
prozatorilor români. Nu i-a mai fost dat
sã concretizeze proiectul.
Însã nu uit cã l-am privit cum îºi
sorteazã fiºele în vasta lui bibliotecã, gata
ca un corãbier sã iasã în larg. Unele ticuri
expresive îmi spun multe astãzi. Inclusiv
acela de a cotrobãi mereu prin ungherele
memoriei. Zicea, glumind, cã sunt unghere
fierbinþi... Fãrã complicitatea lor
imaginaþia rãmâne neputincioasã. Cum ºi
spiritul critic pierdut printre himere dacã
nu îi vine în sprijin un miraj. Ce fel de
miraj, vã veþi întreba. Este unul dedus din
fertilitatea afinitãþilor elective, din
suprapunerea unor convergenþe.
Sã povestesc de astã datã cum a
decurs, dupã colocviul marcat de prima
noastrã întâlnire, activitatea mea ca student la specialitatea Literatura universalã.
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M-a descoperit ca sã zic aºa, atunci
când am expus un coreferat în seminar
mai spre sfârºitul anului. În esenþã l-am
surprins. Profesorul sugerase ca temã de
discuþie cum reacþionãm la faptul literar,
spontan ori cumpãnit. Afirmam cã este de
preferat reacþia spontanã deoarece faptul
literar brut implicã tensiuni ce se pierd la
capãtul unei prea elaborate receptãri.
Nu-i era pe plac ideea, însã cu felul
sãu amen, bine dispus faþã de tinerii ce dau
semne încurajatoare, n-a luat distanþã.
Dimpotrivã, mi-a cerut sã-i spun dacã ºtiu
ce riscuri comportã spontaneitatea în
criticã. Critica este în mod fundamental
cântãrire, motivare. O elementarã exigenþã
reduce coeficientul de subiectivitate.
Atunci cum sã împaci operaþia de evaluare
cu simpla exclamaþie: îmi place sau nu-mi
place?. Bineînþeles cã avea dreptate. Þin
minte cã incapabil sã-l contrazic am þinut,
totuºi, sã las impresia cã spontaneitatea nu
este doar reflexul exterior al înþelegerii, al
adeziunii ori respingerii. La suprafaþa
vizibilã, pe care originalitatea de substanþã
o implicã, a fi spontan înseamnã, în fond,
lipsã de afectare. Asta dorisem sã subliniez.
L-am vãzut pe profesor cum începe sã
surâdã. Faþa cãrnoasã a lui Tudor Vianu,
mereu bine rasã, masatã cu grijã, s-a
luminat de bunãvoinþã. Dacã la asta te-ai
referit ai dreptate. Afectarea lãbãrþeazã
asimilarea, de surogatul acesta, de
încorporare fals-culturalã ne putem lipsi.
Am rãmas cu senzaþia cã urmãrea sã ne
câºtige pentru o abordare prudentã a
spaþiului cultural-artistic fãrã sã-ºi propunã
impunerea tiranicã de idei sau preferinþe.
Dupã acea ºedinþã de seminar m-a
poftit sã-i dezvãlui ce citesc în timpul liber,
m-a lãmurit cã lãrgirea ariei de lecturi nu
exclude, ici ºi colo, amãgitoare revelaþii. A
lãsat suspendatã afirmaþia pânã când mi-a
oferit sã parcurg o listã de nume nu neapãrat truculente, cât ordonând prezenþe
obligatorii, preþios dãruite pentru aventura
creaþiei: Mihail Sadoveanu, George
Bacovia, Flaubert ºi Thomas Mann, Lev
Tolstoi, Hortensia Papadat-Bengescu...
Jucându-se cu fila pe care îmi însemnase
pomenitele recomandãri a adãugat
explicativ: Fiecare în parte presupune o
definiþie a conºtiinþei estetice, ai grijã ºi ia
supraimaginea comunã, travaliul lor
conjugat ºi temerar închinat nevoilor
sufletului uman. Niciun fel de imitaþie nu-i
atinge. Bagã de seamã ce drum lung au
parcurs sã dizolve detaliul în întreg, sã fie
ei înºiºi, sã-ºi atingã þinta, care nu este alta
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decât structura internã a realului.
Pãcat cã în anul II nu a mai venit la
seminar. Mi-am dat examenul cu plãcerea
nedisimulatã a regãsirii climatului pe care
Vianu ºtia sã-l instituie între el ºi tineri. Apoi
au urmat ani de absenþã, doi sau trei, când
Vianu, suspendat iniþial de la catedrã, a
revenit ca sã reia conducerea cursului de
istoria literaturii universale dupã ce noi
avusesem parte de alþi dascãli.
ªansa a fãcut sã îl pot cunoaºte mai
bine dupã absolvire. Lucrând în redacþia
Gazetei literare i-am fãcut numeroase
vizite acasã, în strada Andrei Mureºanu 33,
pentru a-i transmite observãri ale Direcþiei
Presei, solicitãri ale conducerii, posibile
oblojiri ale câtorva texte ce somnolaserã
prin dosare ºi aveau nevoie de revitalizare
urgentã.
N-a refuzat niciodatã sã-ºi plece
privirea peste ºpalturile în suferinþã, n-a
comentat când veneam cu veºti proaste.
Oferea mereu soluþii, strategia lui Tudor
Vianu împãnatã cu inalienabilã luciditate
þinea sã nu sminteascã logica sau, cum
spunea, micile adevãruri.
În 1952 mã hotãrâsem sã-mi fac dosar
de intrare în Uniunea Scriitorilor. Mi-a dat
o recomandare senzaþionalã. Pãcat cã prin
1966 sau 1967 acel dosar s-a rãtãcit
definitiv. Am luat lucrurile de la capãt...
Pierderea / ascunderea aprecierilor lui
Tudor Vianu mi s-a pãrut (mi se pare ºi
acum) un act de impietate.
Dar sã ne întoarcem la problema
colaborãrii lui cu Gazeta literarã. A
îndeplinit cu brio sarcina sã þinã sãptãmânal
un carnet de pagina întâi. Alãturi de el
semnau Tudor Arghezi, Mihai Beniuc,
Eugen Jebeleanu, Silvian Iosifescu º.a.
Starea naturalã a profesorului, puþin
evocatã în vorbirea comunã, suferea de o
melancolie transfiguratã în angajare. Ceva
fusese deturnat de la rostul afectiv primar;
Vianu suferea ºi suferise traume în viaþa
de familie. Aºa cã lucra ca sã uite, lucra
convins cã de zgura aºternutã pe suflet nu
ºtia decât el, nimeni altcineva. Mai târziu,
cu puþin înainte de sfârºitul sãu prematur,
mi-a încredinþat o însemnare pateticã
despre prestigiul noutãþii. Scria cã noutatea
este locul geometric al purificãrii de
obiºnuinþe. Sã fi însemnat cã abolea în felul
acesta automatismele câte îl loveau fãrã
voie ori se referea la ceva definitiv pierdut?
Se insinua un vag pesimism (o dovedesc
unele gânduri din Jurnal, apãrut postum).
Totuºi nu a cedat pasul, felurite proiecte îi
ocupau timpul, incitându-i imaginaþia. Boala

de inimã fãcea ºi ea progrese rapide. Când
ne-am vãzut în decembrie 1963 (mai avea
de trãit aproape cinci luni) a remarcat cã
experimenteazã o întreagã tehnicã a
suspansului. Mi se strângea inima fiindcã
îi priveam faþa trasã, cearcãnele de
obosealã, urmele unor seisme ascunse. Am
intrat, însoþindu-l, la restaurantul Pescarul,
de lângã Universitate. Se înserase.
Chelnerul pe semne cã îl ºtia, fiindcã a lua
imediat iniþiativa: ne-a adus vin alb, gustãri.
Pe mãsurã ce-ºi turna în pahar o expresie
destinsã, transparentã, lua locul celei de
încordare. Am rãmas cu imaginea ilustrului
cãrturar mai mult tãcând, cantonat într-o
discretã retoricã a absenþei. Nu aveam nici
autoritatea nici dreptul sã-i infirm alegerea.
În localul aproape gol, extras din vuietul
strãzii, mistuit de flacãra micã a secretului
sãu, de el ºtiut, Tudor Vianu recrea, într-o
altã limbã, într-o viziune specificã,
posibilitatea comunicãrii cu dialectica lui
interioarã. Ceea ce Petrarca numea tânguire
devenise la Tudor Vianu distanþarea reuºitã
de greu suportabila uscãciune, poetul de
altãdatã, dupã chinuitoare vivisecþii,
comprimând întru spirit toate contrarietãþile.
Atunci s-a petrecut un fel de minune. A
început sã-mi facã elogiul cãlãtoriei. Cãlãtoria
ca proiecþie în magnificienþa altor peisaje,
cu pãstrarea în spaþiul intimitãþii a propriului
peisaj. Era ceva eroic în ieºirea lui Vianu
din starea de ºoc, fals somnolentã, din
sentimentul de om învins.
M-am agãþat imediat de subiect,
bucuros sã-l ajut sã uite durerile
consumate în gol. Þin minte cã îl
conduceam spre casã, dupã ce pe
bulevardul Magheru frenezia trecãtorilor
slãbise, ºi întrebam cum îl împliniserã anii
de studiu în Germania, excursia din Italia,
ºederea în India. A fost un moment rar
când Vianu a topit demonia autodistrugerii
într-o superbie elegiacã. În Germania
pribegisem niþel. Pregãteam un doctorat,
mã edificam pe mine, mã reevaluam. În
Italia a fost altfel, Italia este pedagogic
vorbind, o mare lecþie de frumos, însã India mi-a dat cel mai înalt, extraordinar prilej
de revelaþii. Nimic nu se comparã cu India. Acolo am aflat, în câmpul ei
gravitaþional, cã fiecare strategie a
cunoaºterii rãmâne aproximativã.
Ne apropiam de casã ºi Tudor Vianu
se înnegura imperceptibil. Patetismul figurii
vorbea de la sine: omul se stãpânea sã
amestece zbuciumul sãu într-o discuþie pe
care fiinþa lui secretã o întreþinuse râvnind
la altceva, incomod, greu de dibuit, teribil.
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CRONICA LITERARÃ

Tudor Cristea

RADICALISM BINE (NE)TEMPERAT*
PREZENT mai curând sporadic în
publicistica anilor 90, Dumitru
Ungureanu, prozator remarcabil, a
devenit, cum însuºi zice pe manºeta
ultimei sale cãrþi, în ultimul deceniu ºi
ceva, arendaº de rubricã la mai multe
reviste. Dar, aº zice, ºi proprietar la una
 Litere, pe care am fondat-o împreunã
în aprilie 2000 ºi unde a purces sã se
dedice cu pasiune acestei
îndeletniciri doar în aparenþã
efemere. Un prim volum,
intitulat, ca ºi rubrica din
Litere, Alambicotheca,
apare, la Editura Bibliotheca, în 2008. Textelor din
revista târgoviºteanã li se
adaugã alte câteva din
Observator cultural,
Vatra, Tomis ºi, ceva
mai multe, din Argeº. ªi
iatã cã, la finele anului
trecut, ni se oferã ºi cel
de-al doilea volum, intitulat la fel ºi
reunind articole din Litere, Argeº,
Acolada ºi Timpul; dar ºi câteva
inedite, ori postãri de pe blogul personal.
Publicistica lui Dumitru Ungureanu,
nealiniatã politic dar puternic angajatã
moral, este una de scriitor. ªi aceasta nu
pentru cã e practicatã în reviste literare,
nu pentru cã abordeazã, adesea,
problemele literaturii sau condiþia
scriitorului, ºi poate nici chiar numai
pentru cã utilizeazã (ºi o face din plin)
mijloacele prozei sau ale eseului, ci mai
curând pentru cã angajeazã conºtiinþa
celui care trebuie sau ar trebui sã fie, aºa
cum o repetã aproape obsesiv autorul în
textele sale, un martor incoruptibil al
timpului sãu. Iar Dumitru Ungureanu
* *Dumitru Ungureanu, Alambicotheca II, lecturi,
polemici, amintiri, poezii  edite ºi inedite, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2013, 342 pag.

14

este martorul unui timp ceþos, confuz, dar
ºi viclean, al unei derive dirijate cu o
detestabilã artã de niºte cârmaci care nu
se gândesc la soarta echipajului, ci la aurul
ascuns în calã, chit cã riscã sã scufunde
corabia.
Comentând, în urmã cu aproape un
an, în România literarã, primul volum
al Alambicothecii, criticul Gheorghe
Grigurcu fãcea observaþia
cã Dumitru Ungureanu îºi
arogã postura de marginal, publicând în câteva
reviste literare de provincie,
dar sublinia cã aceastã
posturã are avantajele ei,
întrucât îl scuteºte pe acest
publicist de servituþile de tot
felul pe care situarea în
centru i le-ar impune.
Pentru cã, într-adevãr,
existã ºi o marginalitate a
reprezentanþilor centrului
(fie el literar sau politic), a acelei puzderii
de trepãduºi care graviteazã obedient în
jurul unor aºtri (care nu sunt
întotdeauna stele fixe) ºi se mutã, din când
în când, de pe o orbitã pe alta.
Asumându-ºi (mai curând decât
arogându-ºi) condiþia de marginal,
acest publicist cu nerv polemic, cu verb
acid, de pamfletar, dar ºi cu idei ferme,
ghidat de un set de principii în care crede
ºi pe care le afirmã cu obstinaþie, riscând
uneori sã irite, sã supere sau chiar sã
mânie nu doar centrul, dar ºi
marginea, izbuteºte sã rãmânã mai
mereu el însuºi, cel niciodatã dispus (în
deosebire de alþii) sã facã sluj în faþa
cuiva. Pe de altã parte, însã, a mai vorbi
astãzi despre centru ºi margine þine
de o prejudecatã. A centrului însuºi.
Trãind la Gãeºti (însã deloc izolat) ºi
publicând la Târgoviºte, Piteºti, Iaºi ori
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Satu Mare, Dumitru Ungureanu reuºeºte
sã-ºi conserve intransigenþa ºi pune, nu
o datã, degetul sau bisturiul pe rãnile
supurânde ale lumii româneºti de astãzi.
Având subtitlul lecturi, polemici,
amintiri, poezii  edite ºi inedite,
Alambicotheca II apare în colecþia
Criticã ºi istorie literarã a editurii mai
sus menþionate. Explicabilã ºi prin absenþa
publicisticii între colecþiile acesteia,
încadrarea nu este, totuºi, lipsitã de sens,
pentru cã, în felul sãu, autorul realizeazã
un eseu en miettes al lumii care-l
înconjoarã, eseu care capãtã coerenþã
prin setul de principii ºi idei ce ordoneazã
pãrþile ºi le subsumeazã întregului. Reunite (cronologic) în volum, textele
acestea, apãrute apãrute în reviste lunare,
capãtã, parcã, un plus de relevanþã.
Generate de mai mici sau mai mari
evenimente sau incidente, distanþate în
timp (o lecturã, o opinie exprimatã în
mass-media, o frazã, o propoziþie, o vorbã,
o întâmplare politicã sau literarã, o carte,
o madlenã mai mult sau mai puþin
proustianã al cãrei gust inefabil îi
resusciteazã memoria, o atitudine
detestabilã  ºi mai rar una de admirat 
, o obsesie personalã, poate ºi o idee fixã,
ba chiar vreo idiosincrazie, dar mai ales
de spectacolul de bâlci strident al
societãþii de azi, în faþa cãruia publicistul
nu adoptã nicicum postura de privitor ca
la teatru pe care poetul o recomandã,
ca ultimã soluþie, egoului sãu), textelereacþie ale lui Dumitru Ungureanu devin
radiografia unui întreg, dar ºi atitudine
semnificativã faþã de o stare de lucruri
dezesperantã.
IDEEA-PIVOT (care nu e doar a
lui Dumitru Ungureanu, doar cã el o
afirmã, de obicei, mai rãspicat decât alþii)
ar fi aceea cã lumea româneascã de azi
a eºuat din pricinã cã n-a izbutit sã se
despartã nici de nãravurile comunistosecuriste, nici de cei care le încarneazã.
De unde un carnaval grotesc al ipocriziei
ºi al lipsei fãrã precedent de moralitate,
în dosul cãruia se ascund inabil
maºinaþiuni de tot felul, menite a satisface
setea de câºtig ºi dorinþa de parvenire.
Spectacol pe care publicistul îl
incrimineazã cu intransigenþã amarã,
revoltatã, eminescianã în felul ei. Dar un
spectacol consecvent cu sine, o
perpetuare a rãului care slujeºte,

paradoxal, cartea publicistului, intens
actualã, cãci lucrurile rãmân (ca ºi
persoanele) mereu cum sunt, împotmolite
într-o mlaºtinã a lipsei de principii ºi într-o
neputinþã mai curând mimatã decât fatalã
de a realiza o primenire adevãratã.
Dumitru Ungureanu este, în
Alambicotheca, înainte de toate, un
autor satiric, un polemist mai mereu vecin
cu pamfletul. Dar ºi un scriitor care ºtie
sã-ºi învãluie prada în consideraþii ºi
digresiuni cel mai adesea plãcute,
sesizând nuanþe ori dedându-se la
despicarea firului în patru, spre a ajunge,
de obicei, la incriminare ºi vituperaþie.
Securitatea ºi securiºtii, foºtii comuniºti
deveniþi actualii capitaliºti, o bunã parte
a lumii literare, ipocritã ºi meschinã,
persoane ºi personalitãþi politice sau
literare, între care Traian Bãsescu
(cãruia-i expediazã o scrisoare deschisã
în care ironia lasã, treptat, locul
sarcasmului), Nicolae Manolescu ºi Alex
ªtefãnescu (veritabilele sale bêtes
noires), D. R. Popescu, Gabriel Liiceanu,
ªtefan Augustin Doinaº ºi alþii asemenea
acestuia din urmã, mai importanþi sau mai
mãrunþi, apoi toþi cei care se îndoiesc de
talentul lui Paul Goma, deranjaþi de forþa
sa de a spune adevãruri greu de suportat,
delatorii, duplicitarii ºi profitorii, carieriºtii
mari ºi mici ºi, dincolo de indivizi, cam tot
ce a marcat înscrierea societãþii
româneºti pe drumul care a dus-o în
fundãtura unde se aflã astãzi, acestea ar
cam fi þintele predilecte. Pornind, de
obicei, de la un detaliu, Dumitru
Ungureanu ajunge la o generalizare sau
denunþã un simptom. Aºa, de la
scrisoarea deschisã (veritabilã probã de
fariseism!) cãtre Herta Müller, laureata
Premiului Nobel, tipãritã în Evenimentul
zilei de cãtre Horia Roman Patapievici,
în legãturã cu doi informatori ai fostei
Securitãþi (unul dintre ei, Sorin Antohi, ºi
impostor!), dovediþi înainte de a-ºi
recunoaºte vina, dar sprijiniþi de Institutul
Cultural Român, ajunge la o problemã de
principiu, ºi anume vinovãþia foºtilor
turnãtori, dând, în legãturã cu întrebarea
care nu i se pare deloc îndreptãþitã Cât
de durabilã e vina informatorului?, o
sentinþã mai drasticã decât aceea a unui
posibil tribunal: Rãspunsul e unul: vina
turnãtorului e durabilã atâta timp cât el
trãieºte! Cu asupra de mãsurã sunt
vinovaþi cei care au aºteptat sã fie
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deconspiraþi ca sã-ºi recunoascã (sau ba)
turnãtoria. Turnãtoria nu-i un gest
inocent. Forþat sau deliberat, a adus profit
unora ºi durere altora. E peste puterea
turnãtorilor sã-ºi recunoascã vinovãþia?
Se considerã nedreptãþiþi ºi, profitând de
poziþia prietenilor bine situaþi în peisajul
cultural, se smiorcãie oriunde cã nu sunt
ei cei mai rãi dintre cei rãi! În spaþiul
public ei trebuie sã tacã, sã tacã, sã tacã!
Sã tacã toatã viaþa lor!. Saint Just,
maicã!, ar fi exprimat, citind aceste
cuvinte, Praida din Jocul ielelor, tot aºa
cum a exclamat în faþa lui Gelu Ruscanu!
ªi poate cã la fel ar fi exclamat Camil
Petrescu însuºi, ajuns, dupã cum se ºtie,
silit de împrejurãri, Tovarãºul Camil.
Pentru cã radicalismul acesta al lui
Dumitru Ungureanu este, în esenþa lui,
un soi de idealism de speþã romanticã.
Mai ales cã el vorbeºte în numele unui
principiu în care chiar crede, iar alþii
utilizeazã problema foºtilor colaboratori
ai Securitãþii nu în scopul primenirii morale a societãþii sau mãcar a lumii literare,
ci în acela al reducerii la tãcere (ºi uneori
la nimic) a adversarilor. Mulþi vor sã
cureþe locul, nu societatea! În spirit idealist e deplânsã ºi absenþa la noi a unei
legi a lustraþiei (propusã, de altfel, imediat
dupã Revoluþie, dar boicotatã de cei care,
aflaþi la vârf, ar fi intrat sub incidenþa ei).
Sunt sigur, totuºi, cã, la români, chiar
existând o asemenea lege (care,
etimologic, ar fi însemnat interzicerea
unor drepturi pe timp de cinci ani) ea ar
fi fost utilizatã ca mod de albire a
multora, care ar fi redevenit aroganþi ºi
sfidãtori. Trebuie fãcutã, însã, observaþia
cã doza de idealism din textele lui Dumitru
Ungureanu, care se inflameazã progresiv
ºi-ºi pierde uneori obiectivitatea, face
scrisul sãu mai eficient. Lucrurile despre
care vorbeºte el trebuie spuse cu voce
tare, ba chiar strigate ºi repetate obsesiv,
într-o lume (îndeosebi a celor vizaþi) care
ºi-a pus cearã-n urechi, încãpãþânatã sã
nu audã nimic. Cu tranºanþa relevatã
(dar ºi cu aceeaºi dozã de idealism) este
denunþatã pretinsa rezistenþã prin culturã
ºi pusã faþã-n faþã cu o alternativã mai
eficientã  rezistenþa prin bãuturã.
Ironia crudã (ba chiar cruntã) fiind unul
dintre ingredientele scrisului acestui polemist care crede în menirea scriitorului
de a fi (sã fie), cum am subliniat deja, un
martor incoruptibil al timpului sãu.
16

Menire trãdatã, considerã el, în timpul
comunismului, de cei mai mulþi, mai
învãluit sau mai fãþiº, începând, de pildã,
cu unii interbelici, continuând cu Marin
Preda, socotit unul dintre marii profitori
al regimului, ºi sfârºind, sã zicem, cu D.R.
Popescu ori Eugen Barbu. Tocmai de
aceea Dumitru Ungureanu face din Paul
Goma un autor emblematic (pe care-l
considerã, cu destulã îndreptãþire, ºi un
scriitor de talent, rãzboindu-se cu cei care
sunt de pãrerea contrarie). Paul Goma,
prezent în mai multe locuri din carte, este
aproape singurul care a avut demnitatea
ºi curajul de a se opune pe faþã regimului
ºi, cu idealismul sãu care, în asemenea
momente, se învecineazã fermecãtor cu
utopia, publicistul nostru socoate cã, în
1977, când el a avut curajul sã înfrunte
regimul, toþi cei care, deºi nu l-au atacat,
au preferat sã tacã (între ei aflându-se
Marin Preda, Manolescu, Simion, Buzura,
Blandiana, Sorescu, Dimisianu sau
Grigurcu) tocmai ratau momentul lor
solemn de rostitori ai adevãrului. Ceea
ce spune aici (ºi în multe locuri) Dumitru
Ungureanu poate fi discutat, ba chiar
incitã la discuþie. Însã tocmai aceasta e
o calitate evidentã a publicisticii sale, care
nu te lasã indiferent, fiind mereu
interesantã, chiar ºi atunci când intrigã
ori scandalizeazã. El observã, bunãoarã,
cã toþi scriitorii care au publicat cãrþi în
timpul comunismului au acceptat
compromisul. ªi, mai mult decât atât,
sugereazã cã, dacã tot n-au fost capabili
sã adopte în bloc atitudinea lui Paul
Goma, ar fi trebuit sã aleagã tãcerea. Aº
observa, totuºi, riscând sã stârnesc
dezaprobarea polemistului ºi aruncarea
în rândul celor care au fãcut, fãrã sã-ºi
dea seama, jocul regimului, cã lucrurile
sunt puþin mai complicate ºi cã, oricum,
regimul ar fi adus, în locul celor care ar fi
declarat acest soi de grevã (mai curând
neºtiutã decât ºtiutã), alþii, mai vorbãreþi,
în locul celor tãcuþi. Ba aº merge chiar
mai departe ºi aº zice cã ºi în locul lui
Sadoveanu, Cãlinescu, Vianu, Camil
Petrescu, Arghezi ar fi adus alþii. Pe
Vitner, de pildã (care a ºi fost paraºutat
în locul divinului critic, însã doar la
catedrã). Astfel încât nu ºtiu dacã era
mai bine sau mai rãu. Imputarea cea mai
îndreptãþitã este, însã, aceea cã, din
nefericire, nãravurile din perioada
comunistã au continuat sã se manifeste
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ºi în postdecembrism, conform zicalei cu
lupul ºi pãrul. Ceea ce trebuie sã observ,
totuºi, în acest context, ar fi cã pãcatele
(reale sau numai bãnuite ori închipuite)
ale omului nu-l împiedicã pe Dumitru
Ungureanu sã aprecieze opera (fie ºi în
cazul, aº zice extrem, al lui Eugen Barbu).
Excepþie fac, totuºi, N. Manolescu ºi Alex
ªtefãnescu, priviþi cu severitate excesivã
(ba chiar cu o insuficient motivatã
aversiune) ºi prezentaþi exclusiv în tuºã
neagrã. Textele ce li se dedicã fiind mai
curând pamflete. Mai degajat-ironic pare
a fi privitã o altã mãrime a zilelor
noastre, Gabriel Liiceanu (cel ce se
gudura, ca odinioarã vornicul Moþoc, pe
lângã un preºedinte care îi vorbea nu de
filosofi, ci de tinichigii ºi ospãtari). El a
fost, la un moment dat, însãrcinat sã
poarte, pe scena Ateneului Român, un
dialog cu Herta Müller, în care a devenit
un bãtrân avocat al diavolului, cãruia
Dumitru Ungureanu îi contureazã un
plastic portret: Prudent ºi bine orientat
politico-economic, Gabriel Liiceanu nu
comite gesturi curajoase, ca Paul Goma.
Ci, cu eleganþa omului de lume a cãrui
piele este întreþinutã cu creme dintre cele
mai scumpe, vrea sã dea de înþeles cã ºi
noi (de fapt, ei!), scriitorii români trãitori
în þãriºoarã ºi cãlãtori prin vestul detestat
(Germania untului, Franþa brânzeturilor,
Austria muzicii) am suferit ca nãpãstuita
Herta Müller. La rândul ei, laureata
Nobel nu e nici ea cruþatã de polemistul
gãeºtean: Cazul scriitoarei, al omului
Herta Müller e destul de complicat.
Disidentã a comunismului n-a fost,
luptãtoare contra n-a apucat sã fie. ªi
vorbind despre nocivitatea sistemului ºi
despre cei care au avut curajul sã se
opunã, e straniu sã nu aducã în prim-plan
pe cel care prin asta s-a evidenþiat  Paul
Goma. Spre deosebire de celãlalt
laureat, peruanul Mario Vargas Llosa,
care, la o trecere prin România, a afirmat
cã singurul scriitor de la noi pe care l-a
citit este tocmai autorul romanului
Ostinato! Dar despre Llosa, acelaºi
Gabriel Liiceanu afirmã, în contrast cu
însãºi motivaþia juriului suedez, cã n-are
decât merite literare. Drept care, ironia
la adresa bãtrânului filosof pomãdat lasã,
în final, locul unei drastice sentinþe: Ca
scriitor, Gabriel Liiceanu poate sã
cucereascã încã pe cititorii cu reflexe
condiþionate. Ca filosof, conºtiinþã a naþiei

sau altceva de genul acesta, Gabriel
Liiceanu este, indiscutabil, un bãtrân care
poate avea bunul-simþ sã se dea la o parte
singur, înainte de a fi dat de alþii.
TEXTELE publicstice ale lui Dumiru
Ungureanu, reunite în volum, sunt diverse
ca tematicã ºi chiar ca stil. Aº observa,
însã, cã el este acelaºi scriitor (ºi, în fond,
acelaºi om) ca în proza propriu-zisã.
Omul poate fi vãzut trecând prin Gãeºti
pe nelipsita-i bicicletã, cãtre locul unde
lucreazã ca tehnician, apoi cãtre casã,
unde, dupã ce roboteºte prin curte, se
apucã sã citeascã Noica, Heidegger,
Mircea Eliade, Tolstoi sau Céline (dar ºi
Mircea Horia Simionescu, Alexandru
George, Costache Olãreanu ori Marin
Preda ºi, bineînþeles, Paul Goma) ºi sã
scrie Prunele electrice, proze pãstoase
cu þãrani din satul sãu natal, Morteni, dar
ºi Lia Mora, metaroman deopotrivã
sofisticat ºi complex, cu evidente note
livreºti. În Alambicotheca vom întâlni,
prin urmare, ºi amintiri despre blitzkriegul
declanºat de tatãl sãu contra þuicii (de
prunã!) proaspãt distilate, socotitã un
duºman ce trebuie iute exterminat, dar ºi
elevate profesiuni indirecte de credinþã,
precum Martin & Hannah, în care,
evocând corespondenþa lui Heidegger cu
Hannah Arendt, un fermecãtor epistolar
erotic, reþine aceastã frazã: a trebuit sã
te uit, ºi te voi uita ori de câte ori lucrul
meu îmi va cere concentrare maximã.
ªi vom gãsi, de asemenea, glose
inteligente ºi pãtrunzãtoare pe marginea
unor cãrþi, cum sunt cele dedicate
romanului Maitreyi, privit în relaþie cã
al eroinei înseºi, Maitreyi Devi, scriitoarea
indianã, tradus la noi sub titlul Dragostea
nu moare. În relaþia lui cu cãrþile, Dumitru
Ungureanu nu este, cum o afirmã în chip
repetat, un specialist, adicã un critic literar,
dar tocmai de aceea notele sale de lecturã
sunt proaspete, lipsite de pedanteria
uscãcioasã a didacticismului curent. ªi, în
sfârºit, s-ar putea spune cã, deºi modelele
sale vizibile (ºi declarate) rãmân Paul
Goma (în planul etic) ºi Mircea Horia
Simionescu (în plan stilistic), modelul
ascuns (formator) este Marin Preda,
împãrþit (dar deloc scindat!) între orizontul
rustic din Moromeþii ºi cel intelectual
din Imposibila întoarcere ori Cel mai
iubit dintre pãmânteni; unite de gustul
meditaþiei ºi al dezbaterii pasionate.
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AFINITÃÞI SELECTIVE

Ioan Adam

ÎN FAÞA ROMANULUI (2)
Roman citadin versus roman poporan.
Mai bine articulat, cu un caleidoscop al
mediilor mai extins, este în schimb
urmãtorul roman. Bazat ºi el pe simetrii ºi
antagonisme, Lume nouã ºi Lume veche este
unul dintre primele noastre romane citadine.
Teoriile lui Zamfirescu în aceastã privinþã
sunt cunoscute din prefeþe ºi scrisori. El se
voia un explorator al urbanitãþii moderne
incipiente la noi. În prefaþa Novelelor marii
sãi rivali erau dispuºi cvasigeologic ºi
arondaþi în funcþie de straturile
cercetate: Societatea româneascã
contemporanã are, pânã acum, douã
manifestaþii puternice în proza literaturei
propriu-zisã: stratul cel mare al þãranului,
pe Slavici, stratul mahalalelor ºi al oraºelor
de provincie, pe Caragiale. Pentru sine
revendica literatura stratului de deasupra,
creatã pentru o mânã de familii, care, cetind
literatura româneascã ºi având o culturã
generalã cu mult mai întinsã, au ajuns sã
formeze o limbã uzualã curentã, ba chiar
elegantã. Contravenea astfel, fãrã a o
afirma explicit, regimului estetic al
romanului poporan preconizat de
Maiorescu în Literatura românã ºi
strãinãtatea. Criticul recomandase
imperativ: persoanele principale trebuie sã
fie tipurile unei clase întregi, mai ales a
þãranului ºi a claselor de jos. De ce ele ºi
nu figurile de salon? Þãranul ºi clasele de
jos sunt subiecte de inspiraþie privilegiatã
fiindcã ar reprezenta românul în partea cea
mai aleasã a firii lui etnice.
Cine citeºte epica lui Zamfirescu
constatã imediat cã nu acestea sunt
categoriile sociale care-l intereseazã. El se
simte atras de cei scindaþi psihologic, de
naturile complexe care, credea el, trãiesc
numai în spaþiul citadin. Or, Lume nouã ºi
Lume Veche este un veritabil conclav al
scindaþilor. Zamfirescu era convins cã
sufletu ºi-are tainele lui adânci ºi
nepãtrunse, ºi orcât ai încerca sã-l pui la
cale, te pune el pe tine. Surprinderea acestei
miºcãri lãuntrice îl obsedeazã. Puteau fi
socialiºtii timpului cu care se rãfuieºte
naturi de acest tip? Rãspunsul oferit e
negativ. Socialiºtii sunt inapþi pentru
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schimbul de gândiri ºi simþiri mai alese.
Sunt niºte interpuºi care (ca arendaºii) stricã
armonia cuplului social productiv. Sunt falºi
ca problemã socialã. Dialogurile epistolare
cu Maiorescu tocmai acest aspect îl
reliefeazã. Într-un climat mai relaxat, când
dogmele nu mai apasã asupra judecãþii
critice, se poate constata cât de perspicace
a fost Zamfirescu în evaluarea generoºilor
ºi în general a miºcãrii socialiste româneºti,
aºa cum era aceasta la 1890. Maiorescu era
rece, inchizitorial, represiv. L-a exclus din
învãþãmânt pe Ioan Nãdejde, fluturându-i
însã, cinic ºi seniorial, oferta de a-l reintegra.
Cu o condiþie. Sã-ºi abjure convingerile.
Spre deosebire de magistru, corespondentul
sãu din Roma identificã la Morþun (ºi la alþii
ca el) o crizã de vârstã, un umanitarism cu
aparenþe socialiste. Diagnosticul este exact.
Socialismul începutului de drum a fost în
România eterogen, umanitarist, confuz
doctrinar. Se amestecau sub aceeaºi flamurã
narodnicismul, poporanismul (pe punctul de
a se configura în anii în care-ºi scria
Zamfirescu romanul), socialismul de stat 
incultul Tãnase Scatiu îl va invoca ºi el în
romanul eponim , socialismul agrar, romantic, cel reformist, drag lui Gherea, Ioan
Nãdejde, Sofiei Nãdejde, C. Mille, I. C.
Atanasiu, Alex. G. Radovici, Lascãr
Veniamin (de la el sã fi împrumutat
Zamfirescu numele personajului sãu
Veniamin Stroescu?), Jean Cantacuzino,
Emil Fagure, B. Brãniºteanu, H. Sanielevici,
Raicu Ionescu-Rion ºi, intermitent, un radicalism ce stârnea dihonii printre
conducãtorii miºcãrii. E un socialism cu
faþa spre þãrani, care-i asigurã adesea
voturile ºi-i trimit în Parlament pe unii dintre
lideri. Majoritatea lor erau legaliºti, adesea
tineri intelectuali de familie bunã, ostili cãii
revoluþionare. Voiau sã reformeze
sistemul dinãuntru. Cereau votul universal,
împroprietãrirea þãranilor ºi emanciparea
evreilor. Nu conservatorii, mai duri ºi mai
strâmþi în vederi în anii lor de guvernare
decât liberalii, puteau favoriza realizarea
acestor obiective. Locul acestei tinerimi
generoase (sintagma îi aparþine lui Dimitrie
Sturdza!) era de fapt în Partidul Naþional
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Liberal, care-i capteazã, propulseazã ºi la
nevoie îi tempereazã reprezentanþii. Cu
masele muncitoreºti au relaþii amiabile la
început, încordate pe urmã. Proletarii voiau
bresle închise (pentru a zãgãzui
concurenþa alogenã), brutãrii cooperative
ºi monetarism, unii dintre ei erau tentaþi de
anarhism. Evreii, nu puþini în rândurile
partidului socialist, cum vor fi ºi în cel
comunist, s-au îndreptat spre miºcarea
sionistã, reflex naþionalist opus celui practicat
de majoritari. (Sunt realitãþi reliefate de
Constantin Graur în
Din istoria
socialismului român.)
Sunt fapte pe care Zamfirescu le afla
citind pe îndelete ziarele din þarã sau de la
amicii din tinereþe cu care se întâlneºte
ocazional. Veniamin Stroescu, personaj
totuºi secundar în Lume nouã ºi Lume
veche, e sinteza acestui melanj bizar de medii
ºi tendinþe. Romancierul s-a ferit sã ofere
un personaj cu cheie. Mai exact spus, cu
o singurã cheie. Am cãutat sã pun numele
socialistului meu pe obrazurile cunoscute
de la noi, ºi declar cã nu am gãsit nici unul
care sã-i vie la mãsurã, îi scrie el lui
Maiorescu. El generalizeazã inteligent, iar
examenul ulterior i-a dat dreptate: A lua pe
Mortzun, pe care eu nu l-am vãzut decât de
vreo trei ori, când se întorsese de la Paris,
în casã la Nicu Xenopolu, dar îndestul sã
înþeleg cã este un fel de nebun interesant;
a-l presupune cu cultura Nãdejdilor ºi a-l
însura cu m-me Sofia Nãdejde,  poate sã
fie fals, adicã poate sã nu fie o soluþiune
fireascã a problemului lui social, dar el este
aºa ºi nimic nu-i mai brutal decât un fapt.
Pãrintele sãu era un agricultor bogat, care
îºi punea mâinile în cap când auzea isprãvile
lui fiu-su pe la Paris; neam de neamul lui nu
profesase asemenea meserie. Cel mai mult
se poate presupune cã starea þãranilor la noi
sã fi deºteptat într-o inimã generoasã
simþimente de compasiune ºi revoltã. Dar
socialismul agrar este un socialism bourgeois, în care baza este proprietatea
individualã mai mult ca oricând; acesta este
bun cel mai mult pentru un om de stat
românesc. În care caz un asemenea socialist trebuie sã înceapã de la el. [...] El însã
(care el este cu totul impersonal), Mortzun
sau Veniamin Stroescu sau un altul asemeni,
nu e nici un agitator agrar consecvent, nici
un socialist ideolog, care sã pregãteascã
omenirii timpul viitor. E prin urmare fals, 
dar e. (Scrisoare cãtre Maiorescu din 1
apr. 1890, în Opere, 7, ed. cit., p. 233-234).
Socialiºti inconsecvenþi sunt prin
urmare ºi eroii cãrþii sale: Veniamin
Stroescu, soþia lui, coana Sofiþa, Gheorghe
Iluzie º.a. Sunt personaje de comedie,
amestecând în manierã clasicã, precum
burghezul gentilom al lui Molière, atitudini

contrarii. Stroescu e mai întâi filmat în
biroul lui care-i trãdeazã gusturile. Camera
întârzie, în stilul care va fi cândva al lui Alain
Robbe-Grillet, pe un mare biurou, minunat
lucrat în stejar, cu un scaun de doge
veneþian, pe un serviciu de bronz tot aºa
de artistic ºi de scump, pe statuete, cãlimãri
elegante, iconiþe, fotolii îmbrãcate în stofe
bogate, dar ºi pe un scaun (de uz zilnic)
cam murdar ºi cu druturile ieºite ca niºte
gâlci, oprindu-se apoi pe grãmãjoara de
obiecte uzate, rustice, pregãtite pentru a fi
date de pomanã þãranilor. Cînd apare ºi
personajul, cititorul este deja edificat asupra
naturii sale: Un om înalt, plin, cu barba ca
o mãturã, intra încet, pãstrându-ºi pe ceafã
o pãlãriuþã slinoasã. [...] ªtefãnescu se uita
la dânsu cu nedumerire. Era acelaºi contrast pe care-l vãzuse în biurou: lucruri
scumpe purtate prost, gulerul de la cãmaºe
boþit, cizmele pline de noroi. E o mostrã
de notaþie lapidarã, obiectivã, stricatã din
nefericire de o judecatã participativã (o
nespusã expresie de trivialitate în forme)
prin care realistul (în devenire) Zamfirescu
mai plãteºte tribut romantismului sub zodia
cãruia se nãscuse. Consoarta lui Stroescu,
Sofiþa (femeie autoare, care seamãnã mai
mult modelului real, prodigioasa Sofia
Nãdejde, om cu studii neterminate avântat
însã în dispute ºtiinþifice ce exced ariei sale
de competenþã), e prezentatã sub semnul
aceleiaºi dualitãþi. E în budoar, în rochie de
casã, printre cãlimãri ºi cosmeticuri ticsite
de pãr (Maiorescu ar fi numit asta du
réalisme dégoûtant!), scriind þi recitându-þi
frazele cu un patos deosebit ºi ºtergându-ºi
condeiul de mâneca stângã a hainei,
devenitã, se înþelege, soiasã ca vai de ea.
Progeniturile matrimoniului: ªarl ºi Mimi,
ºi ele cu apetituri publicistice, confirmã
genotipul.
E lumea de sus, nouã, socialistã,
prefigurând tovarãºii dintr-un cartier select din veacul urmãtor, cãreia Zamfirescu
îi opunea, cu scrupul demonstrativ, lumea
veche, cuviincioasã, a burgheziei mãrunte,
neoºe, cu nume pe mãsurã: Miticã, Tache,
Smãrãndiþa,
Anicuþa.
Contrastul
straturilor e, aºadar, ºi onomastic. Cã
simpatia prozatorului merge spre cei din
urmã e vizibil. El însuºi se mai simþea din
aceeaºi plãmadã. În Locotenentul Sterie,
prozã inclusã în Novelele din 1888, îi definise
caracterele: Familia d-lui Sterie era una
dintr-acele nenumãrate adunãri de suflete
nevinovate, care trãiesc prin provinciele
noastre, cu ruºine de oameni, teamã de
Dumnezeu, credinþã în bine; care luptã cu
desperare contra neaverii, nãzuind totdeauna
cãtre o stare mai înfloritoare; care n-are alt
ideal decât de a-ºi putea þine bãieþii la
învãþãturã sau a aduna, dupã puteri, zestre
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fetelor; în sfârºit, o familie ca aceea din care
am ieºit noi cu toþii, cei ce nu coborâm din
cruciaþi sau din cavalerii de Malta.
Cãsãtoria, tema obsedantã. Pentru a
pune în contact straturile apeleazã la o
schemã clasicã în romanele sale  cãsãtoria.
O va folosi în Viaþa la þarã, sub auspicii
idealiste, în Tãnase Scatiu (unde pune sub
reflector urmãrile dramatice ale mezalianþei),
în Îndreptãri, în care motivul se coloreazã
patriotic, chiar în Anna, eroul acestuia,
Alexandru Comãneºteanu, cel risipit în
multiple legãturi amoroase, rãmânând fidel
sufleteºte soþiei sale, Mia, pentru el
personificarea esteticã a cuviinþei
femeieºti. Miticã e sedus de eleva sa, Mimi,
cu care se însoarã cedând nu atât unui
impuls carnal de holtei inexperimentat în
dialectica amorului, cât poftei (ascunse!) de
a intra în lumea înstãritã. Romancierul nuºi idealizeazã eroul. Miticã nu era deprins
cu a-ºi filtra propriele-i simþimente prin
pânza analizei, noteazã în treacãt autorul,
care adãugã, în alt loc, cu aceeaºi
neîndurare obiectivã, cã-l rodea secreta
dorinþã ce existã în sufletele tuturor
oamenilor, chiar a celor mai înþelepþi, de a
intra în legãturã cu o societate mai suspusã
decât a lui. Dar arivismul, fie el ºi scutit de
pulsiuni violente, se plãteºte. Mimi îl înºealã
mai întâi cu gazetarul Gheorghe Iluzie, apoi
cu propriul lui frate, Tache, în timp ce el
nu duce prea departe castul marivaudage
erotic cu Henrieta, cumnata soþiei sale. Sunt
tot atâtea prilejuri ale autorului pentru a
aborda tema adulterului, a triunghiului erotic,
care se regãseºte în nuvela de tinereþe Douã
case potrivite, dar îl va obseda pânã spre
senectute în Anna ºi O partidã în trei. Iatã
o scenã ce relevã posibilitatea autorului de
a înfãþiºa pudic, nu ºi inocent, primele trepte
ale comuniunii sexuale: Tache îi dete un
pieptene ºi se plecã spre ea. Fãrã voie trebui
sã se apropie. Se rezemã de braþul fotoliului
ºi se lipi cu un genunchi de haina ei.
Poziþiunea fiind ostenitoare, se sprijini bine
de dânsa. Cãldura corpului ei îi trecea în
sânge, aducând o beþie fermecãtoare, crudã,
sãlbaticã, care îi oprea bãtãile inimei. Dânsa
îi dete pieptenele înapoi ºi-l atinse cu vârful
degetelor peste obraz. Din rumenã ce era
se fãcuse stacojie. El puse pieptenele pe
masã ºi dupã aceea, cu o pornire furioasã,
reveni lângã dânsa, aprins, rãtãcit, ºi cãzu
alãturi, sãrutându-i genunchii peste hainã
Duiliu Zamfirescu, adversarul lui
Bourget, practicã aici un psihologism fin,
lapidar, atent la detaliul semnificativ. Nu
existã în carte vreun erou linear, schematic.
Fiecare se defineºte prin permanenta
contrazicere între ceea ce pare ºi ceea ce
este, între vocaþie ºi bovarism. Miticã este
aspru din slãbiciune, delicata Henrieta se
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bucurã de viaþa realã întru atât întru cât
firea ei dã vieþii o valoare de idealitate,
chiar sarcastica Mimi trãieºte nostalgia unui
eu suav de compensaþie ce-i astâmpãrã
momentan gelozia: Câteodatã dorea ceva
care sã-l facã sã sufere atât pe el cât ºi pe
Henrieta; altã datã se simþea iertãtoare faþã
de dânsul ºi parcã chiar mândrã cã-l putea
ierta de ceva. Ar fi voit sã-i facã un bine
secret, sã-i dea ceva neaºteptat ºi rar, care
sã-l umple de bucurie. Intra cu fantazia în
fundul unor alcãtuiri cu neputinþã de
împlinit, în cari era bunã, idealã, cu forme
strãvezii de zânã ? pânã ce fantasmagoria
aceea scotea la ivealã chipul cumnatei sale.
Atunci firea ei cea adevãratã revenea
într-o clipã, ºi cu dânsa simþimântul de a
face rãu Henrietei.
Nici Henrieta, fãpturã lilialã în care sunt
reunite trãsãturi ale viitoarei soþii a autorului
(tot Henrieta, cãreia îi este de altminteri
închinatã cartea), dar ºi ale eroinei din Le
Lys de la Vallée, nu scapã de muºcãtura
dorinþei. Pe Balzac îl ispitise ideea de a
realiza în roman un breviar femeiesc, în
care Henriette de Mortsauf trebuia sã fie o
floare a caritãþii. Poate cu gândul la Balzac
ºi la eroii cuplului sãu îl pune Duiliu
Zamfirescu pe ªarl sã-i eticheteze pe Miticã
ºi pe Henrieta drept cei doi creºtini...
Henriette din Crinul din Vale moare ca o
sfântã, dar cu sufletul mãcinat de regrete
mãrturisite doar pe patul ultimei suferinþe.
ªi Henrieta zamfirescianã e înfãþiºatã cu un
fel de cruzime literarã (termenul îi aparþine
autorului) în clipa în care tentaþia, îndelung
reprimatã, îºi face loc. Scena din sanie în
care cei doi gonesc prin Bucureºtii îngheþaþi
ºi întroieniþi trãdeazã iarãºi posibilitãþile
analitice ale scriitorului din viitor:
Aprinderea de la teatru topise gheaþa
ce rãmãsese între dânºii. Ea se mlãdia, ca
o ramurã de neramz, sub propriul fruct al
plãcerei sale.
 ªtii, Miticã? Dacã vrei sã-þi dau o
mânã, þi-o dau.
 Dacã nu mi-o dai, þi-o iau eu.
 Ia-o.
 ªi þi-o ºi sãrut; mã laºi?
Ea se uita la el, cu ºiretenia dulce a
copiilor ce nu îndrãznesc sã spuie ce
doresc.
În scene de acest gen se întrevede
romancierul care va fi. Realist ºi analitic,
incisiv ºi satiric în episodul dedicat boemei
socialiste, pe seama cãreia pune de fapt
amintirile propriei tinereþi ce nu se
desfãºurase totuºi printre socialiºti, înclinat
spre pastel, dar ºi spre instantanee plebee,
biograful Comãneºtenilor  aflat atunci în
faþa romanului  îºi anunþa sosirea în aceste
pagini de tinereþe acoperite de o uitare mai
lungã decât un veac...
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REVELAÞIILE LECTURII

Iordan Datcu

AL DOILEA VOLUM
AL JURNALULUI LUI FÃNUª NEAGU
Cea mai acaparantã preocupare a lui
Fãnuº Neagu în cel de al doilea volum al
Jurnalului cu faþa ascunsã (Editura MNLR,
2013, 358 p.), care consemneazã rãstimpul
9 ianuarie 2005  7 mai 2011, este încheierea
nu în literã, în spirit a romanului Asfinþit
de Europã. Rãsãrit de Asie, pe care îl scrie
mânat parcã de ordonanþe ultimative.
Consecutivã bucuriei de a fi scris volumul
întâi este îngrijorarea cã nu
va mai avea rãgazul sã-l scrie
ºi pe cel de al doilea, boala
retezându-i elanul. Mãrturiseºte cã scrie greu pentru cã
elaboreazã mai simplu ºi mai
aproape de viaþã ca oricând.
Multe pagini cuprind mici
pasaje din roman, replici,
portrete, moloz. În altã
ordine, jurnalul aduce
mãrturii cã autorul lui face
parte din acea categorie de
scriitori care, dincolo de opera lor propriu-zisã, au scris
veritabile imnuri de slãvire a
limbii române. Mãreaþa bogãþie a limbii
române îþi dã fiori. Ce minunatã meserie sã
fii bijutier la curþile ei! Hai, ucenici vrãjitori,
aprindeþi focurile; dezveliþi nicovalele, e
vremea sã pornim la lucru. Avem de îndoit
ºi tras în fir sprinten argintul cuvintelor încã
grele de somnul iniþial. Sau: Împins spre
sãvârºirea unei crime perfecte  o carte
bunã , am ajuns, prin cãutãri, lecturi,
lucru, la convingerea cã sublima bucurie
rãmâne cuvântul care deschide cunoaºterea,
pipãie gândul, gustã sângele, fuga, naºterea
unui þipãt de extaz sau durere se topeºte în
acþiune ºi renaºte proaspãt, gata sã aline sau
sã stârneascã suferinþã. Nimic mai firesc
ca acest împãtimit slujitor al limbii române
sã-i preþuiascã pe iluºtrii predecesori: Mã
cutremur  scrie el  ori de câte ori intru cu
inima în miraculoasele tãrâmuri ce poartã
numele Sadoveanu, Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu, George Cãlinescu,

Panait Istrati, Vasile Voiculescu, Camil
Petrescu, Gib Mihãiescu, Gemi Zamfirescu,
Mateiu Caragiale, Eugen Barbu, Petru
Dumitriu, Marin Preda. Citindu-i, pãtrund
în mari catedrale. Nu sunt aceºtia singurii,
pe parcurs mai adaugã nume precum
Nicolae Iorga, extraordinar scriitor,
neîntrecut portretist, Perpessicius, N.
Steinhardt, Zaharia Stancu. Lista scriitorilor
ruºi pe care-i preþuieºte e ºi ea
lungã: Lev Tolstoi, Dostoievski, Puºkin, Lermontov,
Turgheniev Cehov, ªolohov,
Pasternak, Merejkovaki,
Þvetaeva, Soljeniþîn, Madelstam, Blok, Voznesenski. Are
preferinþe ºi pentru alt spaþiu
al romanului: trebuie sã
subliniez încã o datã cã mã
uluiesc prozatorii moderni ai
Spaniei. Asistãm, cred, la un
nou Secol de Aur spaniol. Îi
citesc cu o deosebitã încordare. Invidiindu-i.
A avut întotdeauna o
mare admiraþie pentru Zaharia Stancu.
Recitindu-i o mai veche carte, Oameni cu
joben, pledeazã pentru o mai dreaptã cinstire
a ei: De ar fi apãrut azi, în englezã, semnat,
sã zicem, John Scott Fitzgerald, toate
literaturile s-ar fi îmbulzit sã-l traducã. În
România nimeni nici nu mai pomeneºte de
el. Ciudate fãpturi criticii literari din aceastã
þarã! Un alt prilej îl foloseºte pentru a
sublinia onestitatea lui Zaharia Stancu. Se
ºtie cã la apariþia romanului Desculþ ºi mult
dupã aceea (Ideea neverosimilitãþii scenei
este susþinutã, mai aproape de noi de Alex
ªtefãnescu în Istoria literaturii române
contemporane 1941-2000 (2005): Este
celebru  în sensul negativ al cuvântului 
episodul din roman cu «boierul» care, în
timpul culesului viei, le pune botniþe
culegãtorilor, ca sã nu poatã mânca nici un
bob de strugure.
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POVESTEA DINTRE VORBE

Liviu Grãsoiu

PRIVIND SPRE 2014
Calendarul evenimentelor vieþii literare
din 2014 se prezintã, parcã, ceva mai puþin
consistent decât acela al abia încheiatului an
2013, deºi lista cu aniversãri, comemorãri sau
rememorãri sortite neuitãrii ar putea lua
dimensiuni impresionante, dacã nu ar
interveni fireasca ºi necesara cernere
subiectivã în cântãrirea unui moment sau altul
din destul de zbuciumata istorie a creºterii ºi
descreºterii literaturii naþionale. În cele ce
urmeazã, aºadar, un îndemn spre a-i cinsti pe
aceia de la care binemeritãm. Indiferent cã au
trecut în lumea de dincolo, ori se aflã în
continuare printre noi.
Cea dintâi datã demnã de aducere aminte
este aceea de 22 februarie 1814, când a venit
pe lume, la Târgoviºte, unul dintre cei mai
importanþi poeþi ai începutului de drum, menit
a strãluci dimineaþa, împletind structura unui
moralist cu tendinþele romantice ale primei
jumãtãþi a veacului al XIX-lea. L-am numit
astfel pe Grigore Alexandrescu, figurã aparte
în cadrul paºoptismului, un om greu încercat
de soartã, dar rãsplãtit din plin în posteritate.
Una dintre dovezile indubitabile este (în afara
comentariilor critice mereu surprinzãtoare)
aceea cã, în perioada dictaturii ceauºiste,
fabule precum Boul ºi viþelul, Câinele ºi
cãþelul, Lupul moralist, Dreptatea leului etc.
erau interzise la Televiziune, iar încercãrile
redactorului de a le programa se izbeau de
cenzura implacabilã. Palidul poet lovea adânc
ºi dupã o sutã ºi ceva de ani, confirmându-ºi
statutul de cel mai mare fabulist român. Iatã
de ce aº propune un moment poetic special,
în februarie, în Parlamentul României, aleºii
neamului putând beneficia de o oglindã
necruþãtoare.
Cinci ani mai târziu, în 1819, s-au
consemnat naºterile lui Alecu Russo, N.
Bãlcescu ºi N. Filimon. Fiecare a avut (ºi are)
aura de mister ºi recunoaºtere a multor fapte
de pionierat.
Dupã ce în 1829 au apãrut primele
periodice româneºti Curierul românesc ºi
Albina româneascã, presa s-a dezvoltat
rapid ºi a devenit ea însãºi, descoperindu-ºi
treptat forþa ºi importanþa în toate domeniile.
I. Heliade Rãdulescu ºi Gh. Asachi îºi meritã,
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ºi prin aceasta, statuile ridicate de urmaºii
într-ale publicisticii.
Anul 1834 a înregistrat naºterea unui
poet minor (Al. Depãrãþeanu) a unui savant
de tip enciclopedic (V. A. Urechia) ºi a unui
desãvârºit artist al prozei, erudit ºi aparent
accesibil (Al. Odobescu  adevãrat boier
într-ale spiritului, cam prea evoluat pentru
restrânsa pãturã culturalã româneascã de
dupã 1850).
La 1849, douã date memorabile: naºterea
lui G. Dem Teodorescu (figurã de prim plan a
folcloristicii de la noi) ºi moartea lui C.
Conachi (privit mai adesea ca o ciudãþenie în
viaþa socialã, dar ºi în aceea culturalã, dovadã
cã destui istorici literari nu i-au înþeles
demersul liric, dreptatea venind de la
organizatorii festivalului anual de la Tecuci,
în ultimii 20 de ani).
Tot douã momente reþin atenþia în
aprecierea lui 1854, adicã a unui an întâmplat
în urmã cu 16 decenii. Atunci, într-o zi de martie
se nãºtea Al. Macedonski, cel devenit marele
rival al lui Eminescu ºi, incontestabil,
campionul luptei pentru modernism în poezie
ºi prozã, ºef de ºcoalã, beneficiar de laude ºi
contestãri concomitente. Iar spre sfârºitul
aceluiaºi 1854, se stingea, înainte de vreme,
marele iubitor de viaþã, petreceri, femei ºi carte
scrisã, Anton Pann. Cei ce îi atribuie ºi muzica
imnului naþional, au un motiv în plus de a-l
regândi pe finul Pepelii.
Dupã încã un deceniu, la 1864, în ilustra
familie Vãcãrescu, venea, spre a forþa intrarea în
istorie, Elena Vãcãrescu. Dacã aºtrii i-ar fi fost
favorabili, ar fi devenit regina României. Aºa, a
rãmas doar o legendã, o romanticã poveste de
iubire ºi o creaþie liricã încã interesantã.
Pentru 1874 aº menþiona numele lui
Eugeniu Botez (alias Jean Bart) ºi Paul Zarifopol.
Locul fiecãruia se dovedeºte, ºi azi, stabil.
Din cele întâmplate cu destinele
scriitorilor în 1884, se pot consemna douã
evenimente majore, cu mari implicaþii ºi
reverberaþii, întrucât creaþiile lui Panait Istrati
ºi ale lui V. Voiculescu (nãscut la 13 octombrie)
reprezintã piloni de nezdruncinat ai culturii
naþionale, deºi mulþi s-au strãduit sã-i
dinamiteze.
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Interesant în toate aspectele, 1889. S-au
nãscut Artur Enãsescu (boem romanþios),
Sandu Tudor (martir al regimului comunist),
Ion Trivale (tânãr critic evreu mort în primul
rãzboi). Victor Eftimiu (fericit de la tinereþe
pân-la bãtrâneþe, dar aproape uitat astãzi) ºi
Nichifor Crainic (personaj complex, ideolog,
erou, martir, dar ºi om supus slãbiciunilor
trupului).
2014 pare a fi sortit rediscutãrii ºi
reinterpretãrii vieþii ºi operei lãsate de Mihai
Eminescu, lucru inevitabil la 125 de ani de
când Poetul se odihneºte la Cimitirul Bellu.
Vor apãrea desigur comentarii noi, unii vor
aplauda, alþii se vor reculege, iar teribiliºtii
fãrã substanþã vor mai premia vreo
contribuþie gen Florina Ilis, nesfârºitã fiind
grãdina Domnului. Iar alãturi de Eminescu va
fi pomenitã, ca de fiecare datã, ºi aceea care
l-a urmat prin propria-i voinþã la 4 august 1889.
(Sper cã numele Veronicãi Micle nu mai
trebuia neapãrat specificat, toþi ºtiind despre
cine-i vorba).
Referenþial mi se pare ºi 1894, când
vedeau lumina zilei, printre alþi muritori mai
mult sau mai puþin celebri, delicata poetã Otilia
Cazimir, inegalabilul în domeniu Al. O
Teodoreanu, bântuitul de jocurile ielelor Camil
Petrescu ºi maestrul obsesiilor carnale ºi al
spectacolului ceresc, Gib I. Mihãescu.
La 24 de ani, în 1904, se producea
taifunul M. Sadoveanu, deoarece tânãrul
prozator debuta într-o manierã neobiºnuitã,
cu 4 (patru) volume deodatã. Ceea ce a urmat
se ºtie, ritmul fiind respectat pânã cãtre final,
când lumina venitã de la rãsãrit l-a cam orbit
pe autorul Baltagului
Alte comentarii duc gândul la 1909, anul
când s-au nãscut viitori autori de faimã
internaþionalã (E. Ionescu) formatori de
conºtiinþe (C. Noica) sau de nuclee de
cercetare în istoria literaturii (Ov. Papadima).
Apoi, în 1914, în preajma rãzboiului,
ieºeau din scenã Emil Gârleanu (nume
arhicunoscut copiilor ºi adolescenþilor de
atunci ca ºi din generaþiile urmãtoare) ºi
Dimitrie Anghel, poetul florilor dotat cu suflet
întortocheat ºi temperament diabolic.
Imediat dupã Marea Unire, în 1919, s-au
nãscut C. Tonegaru (speranþã a liricii
moderniste, victimã a instalãrii comunismului),
I. D. Sârbu (ºi el greu încercat de regimul
totalitar), Ovidiu Drimba (unul dintre ultimii
erudiþi, istoric al culturilor ºi civilizaþiilor),
printre puþinii ce se pregãtesc sã împlineascã
95 de ani în septembrie a.c. Poate aflã acest
amãnunt ºi mai marii zilei
Asta pentru cã o personalitate emblematicã
pentru întretãierea de secole XIX-XX, se cuvine
a fi omagiatã dupã pãrãsirea lumii în noiembrie
1919, dupã ce îºi împlinise menirea.
Al. Vlahuþã sintetiza douã vârste ale
literaturii române ºi destui îl idolatrizau.

Dintre nativii lui 1924, reamintesc
colegilor comentatori numele lui Eugen Barbu
(semnele de întrebare asupra paternitãþii
câtorva romane persistã ) ºi al lui George
Munteanu (profesor mult îndrãgit la
Facultatea de litere din Bucureºti, specialistul
incontestabil al epocii marilor clasici).
Ar fi împlinit 85 de ani scriitori cu
suficiente merite (Marin Bucur, Al. Cãprariu
ºi Al. Andriþoiu) dar vor atinge aceastã
supermemorabilã vârstã ardelenii cu suflet
ales ºi talent mereu ºlefuit Ion Horea ºi Ion
Brad (prieteni de o viaþã), profesorii
universitari Ion Vlad ºi I. D. Bãlan (unul fidel
Clujului, celãlalt devenit demult bucureºtean)
ºi Al. Sãndulescu, eminent critic, istoric literar,
editor ºi memorialist. De remarcat cã ultimii
cinci, continuã sã fie prezenþe active, citite
cu nedisimulat interes, cãci au încã multe de
comunicat.
Ca ºi mai tinerii (sunt nãscuþi în 1934)
Mircea Tomuº ºi Nicolae Breban, acesta
desãvârºind construcþiile epice prin care s-a
individualizat. În anul naºterii lor, îi pãrãseau
pe admiratorii constanþi Paul Zarifopol, Lazãr
ªãineanu ºi Cincinat Pavelescu (întruchipãri
ale rafinamentului critic, al erudiþiei de tip
enciclopedic ºi, respectiv, a umorului vãzut
ca joc superior al inteligenþei ºi meºteºugului
în versificaþie).
În 2014 îi vom sãrbãtori (o meritã la 75 de
ani ) pe Emil Brumaru (unora la place ) pe
Constantin Cubleºan (sobru ºi temeinic în
literatura lãsatã pânã acum) ºi pe preºedintele
U.S.R., Nicolae Manolescu (ce supraproducþie
de elogii vom vedea în noiembrie ).
Noi constatãm însã cum în 1944, în 1949,
în 1954 ºi în 1964 dispãrea încet, dar nu lin, ci
dramatic o lume reprezentatã de scriitori cãrora
românii le vor rãmâne mereu îndatoraþi.
I-am numit pe Liviu Rebreanu (Dumnezeu
a fost bun ºi l-a luat la timp ), B. Fundoianu
(ucis în lagãr nazist), Magda Isanos (cumplit
sã mori la 28 de ani!), N. D. Cocea (pamfletar
fãrã scrupule), Gh. Brãescu (ºi el supraestimat,
dar de E. Lovinescu ), Ionel Teodoreanu (va
trebui curând recitit fãrã prejudecãþi), Emil Isac
(un simbolist într-adevãr original), N.
Davidescu (mort în închisoarea de la Râmnicu
Sãrat ºi nu i se cunoaºte mormântul), apoi
Tudor Vianu (universitarul prin excelenþã) D.
Caracostea (remarcabil savant persecutat diabolic de comuniºti) ºi Ion Vinea (nemilos cu
el tãvãlugul istoriei, care i-a permis însã sã
pipãie singurul sãu volum de versuri, Ora
fântânilor).
S-ar fi cuvenit, desigur, amintite ºi alte
nume, cãci fiecare scriitor închide în el un
univers. Le vom întâlni probabil în alte reviste
care nu vor sã-i uite pe cei ce au fost, cãci
despre juniori ce vor împlini 70, 60, 50 de ani,
cu siguranþã se va vorbi, dupã posibilitãþi ºi
interese.
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LITERE ªI SENSURI

Ana Dobre

UMOR PE UNDE ULTRASCURTE
În Dicþionarul de idei literare, Adrian
Marino sublinia cã orice nouã creaþie
literarã riscã sã modifice schemele ºi
definiþiile acceptate ºi, de aceea, fatal
provizorii. Este ºi cazul scrierilor lui Vasile
Ghica, scriitor care se lasã stãpânit de
magia ºi miracolele cuvântului, refãcând
statutul prozei mizând exclusiv pe concizia
stilului. Scriitura sa este ultra concentratã
în adevãrate pilule care pot
vindeca spiritul dezabuzat de
plictisealã, de stres ºi chiar
de lipsa de speranþã!
Concentrându-ºi la maximum expresia în reflecþii care
pot fi, deopotrivã, ale unui
filosof ºi ale unui moralist,
Vasile Ghica realizeazã
veritabile poeme într-un vers,
insolite hai-ku-uri prin care
artiºtii japonezi urmãreau sã
prindã pulsaþia clipei. El
însuºi, atent la miºcãrile
lumii, la mentalitãþi, la
schimbãrile vremurilor, este interesat de
acest palpit al vieþii pe care îl surprinde
mai ales în dimensiunea lui umoristicã, pe
varianta specific româneascã a hazului de
necaz. Ceea ce înregistreazã retina sa
hipersensibilã nu sunt simple observaþii,
pentru cã Vasile Ghica nu este un
observator indiferent. Sunt observaþiile
unui moralist, observaþii care impun, prin
delimitare, o atitudine.
Însã, trebuie subliniat cã Vasile Ghica
este un moralist, nu un moralizator, nu este
ca acel ins, la care se referea La
Rochefoucauld, care dã sfaturi ca sã se
consoleze cã nu mai poate greºi el însuºi...
Nu, Vasile Ghica nu dã sfaturi, el ne invitã
sã zâmbim, sã redescoperim valoarea
terapeuticã a umorului, valoare perenã a
spiritului omenesc în confruntarea cu
teroarea istoriei. În acest fel, lumea în care
* Vasile Ghica, În ghearele râsului, Editura Axis
Libri, Galaþi, 2011

24

trãim ºi-ar putea regãsi sensul ºi bucuria
de a fiinþa.
Subintitulându-ºi cartea, În ghearele
râsului*, prozã ultrascurtã, prozatorul
atrage atenþia asupra pãcatului verbozitãþii,
pãcat de care suferã mare parte a epicii
actuale, reunind, astfel, în cugetare, toate
sensurile derivate din aforism, apoftegmã,
adagiu, sentinþã, maximã. Maxima
concentrare a stilului este o
invitaþie la reflecþie, la
empatie. Pentru cã nu se poate
opri din a iubi aceastã lume ºi
pe oamenii ei, scriitorul a ales
sã nu se încrânceneze în faþa
relelor, nici sã le afuriseascã,
ci sã zâmbeascã îngãduitor,
nu întotdeauna ingenuu,
îndemnându-ne sã facem la
fel. Atitudinea este a unui
moralist clasic: Ridendo
castigat mores, râzând
îndreptãm moravurile. Când
rãul prolifereazã, iar
nonvalorile se obrãznicesc, râsul de bunã
calitate, nu hazul de necaz, nu maliþia, este
cel mai potrivit, devine o terapie împotriva
noului mal du siècle.
Imaginea pe care o presupune titlul,
În ghearele râsului, determinã asociaþii
vesele, unele, sarcastice, maliþioase, altele.
Ca pisica sau tigrul care îºi þine în gheare
prada, stãpânind-o ºi devorând-o, ºi
prozatorul ultrascurtelor stãpâneºte în ºi
prin Cuvânt relele din realitatea ca o cutie
deschisã a Pandorei, lãsând mereu speranþa
eliberãrii prin spirit, prin umor. Gama
umorului, foarte variatã, de la bonomie,
ironie, maliþie, sarcasm la pamflet ºi
invectivã, întreþine incandescenþa ideilor ºi
stimuleazã buna dispoziþie. Moralistul þine
în gheare relele lumii pentru a le exorciza,
transgresându-le.
Grupate pe teme, punctele de vedere
asupra realitãþii condenseazã lapidar ºi
paradoxal, într-o bogatã paletã, faptele
realului prin extracþia generalului din
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particular. Experienþa personalã este sursa
originarã ºi trebuie sã acordãm scriitorului
graþia de a le extrage ºi excerpta din vãlurile
prezentului ºi de a le ordona într-un tablou
coerent al realitãþii contemporane. Este
modul în care, în aceste adagii sentenþioase,
se exercitã spiritul de moralist mizantrop în
accepþia lui George Cãlinescu  acela care
se retrage din lume pentru cã iubeºte lumea;
este ºi modul în care, reþinând aspectele
dominante ale epocii, se exercitã spiritul
caragialian al decupãrii sarcastice pentru a
compune, din fragmentele unui puzzle,
imaginea totalã a realitãþii.
În personalitatea creatoare a lui Vasile
Ghica se intersecteazã, astfel, spiritul unui
Buffon ºu cel al lui Caragiale. Perspectiva
pe care o creeazã aceste observaþii se
suprapune celei caragialiene, modelatã de
metafizica înþelepciunii.
Când inventariazã iluziile vremii sale,
prozatorul face, dincolo de paradox,
distincþii necesare: Puiul de gãinã are
garantatã hrana; cel de vultur  libertatea,
Arta nu poate face rotunde capetele pe care
moaºa le-a lãsat pãtrate, mediteazã cu
obiectivitate: Dumnezeu a dat toatã cota
de talent criticilor literari. Iar ei o
repartizeazã pe scriitori, Orice prozator
actual este convins cã a scris o variantã
îmbunãtãþitã a romanului Rãzboi ºi pace,
fixeazã, mimând importanþa, obiective:
Misiunea generaþiilor tinere e sã transforme
iluziile înaintaºilor în decepþii, observã cu
amãrãciune: Se pare cã viaþa are totuºi un
sens. Dar e foarte bine ascuns, Din scris
pot trãi scribii, nu scriitorii, În viaþã, ne
obsedeazã clipa; în artã, durata, disociazã
între inefabile: Inteligenþa vrea sã vadã;
prostia sã fie vãzutã...
Gravitatea ºi tensiunea tonului sunt în
acord cu tema vizatã. Despre destin, Vasile
Ghica scrie ca un poet: Spre pisc nu te
poþi duce decât cu o stâncã sau cu o
cruce, Noi, românii, avem multe valori.
Lipseºte mortarul dintre ele, Pe omul
drept îl aºteaptã multe cotituri în viaþã,
Nu e suficient sã cãlãtoreºti, trebui ºi sã
ajungi undeva. Subiectivitatea moralistului
transpare dramatic în astfel de interogaþii:
Sunt un fir de nisip. Unde gãsesc stridia
care sã mã propulseze mãrgãritar?
ªi în meditaþiile asupra istoriei iese în
evidenþã capacitatea de a sintetiza ºi
predispoziþia spre poezie: La volanul istoriei
ajung prea des oameni fãrã permis de
conducere sau Secolul al XX-lea s-a spãlat
pe mâini cu toate naivitãþile noastre,
precum ºi amãrãciunea deziluziei: Istoria
ne-a împiedicat prea des pe noi, românii, sã

ne bucurãm de darurile Geografiei, Viaþa
 un weekend între douã eternitãþi. Mintea
ce de pe urmã a românului o relevã din
plin Vasile Ghica, dar distanþa de la vorbã la
faptã rãmâne. Scriitorul dã seamã despre
timpul în care destinul a ales sã trãiascã,
dar nu poate împiedica rãul. E suficient
cã-l identificã pentru a fi decelat ºi de alþii.
Demonul ironiei transpare din
apoftegmele politicii, în care-ºi ia ca aliaþi
sarcasmul, invectiva, fuzionate în amarul
decepþiei ºi al luciditãþii, dupã principiul 
ªtii ºi la ce-þi foloseºte cã ºtii?, în enunþuri
pregnant lapidare, asociind paradoxul cu
realul. Observaþiile au parfumul clipei ºi
eternitatea duratei: În politicã, femeile ºtiu
sã se ridice pe propriile picioare. Dar de pe
genunchii altora, Când politica e târfã,
instituþiile statului devin adevãrate
bordeluri, În politicã, douã gesturi sunt
fundamentale: grohãitul porcului ghiftuit ºi
guduratul câinelui flãmând, Mecca
pãduchilor e fruntea, Politicienii sunt
precum arborii: cad cei cu rãdãcinã ºi rezistã
cei cu proptele, Politicienii nu sunt afectaþi
de scumpirea alimentelor. Ce mãnâncã ei
se gãseºte pe toate drumurile... Are
dreptate moralistul: Politicã facem mulþi.
Istorie  numai câþiva!
Temerile unui prezent care pare cã nu
a anulat odatã cu visurile ºi valorile rãzbate
din astfel de adagii: Tragedia va începe
când tinerii nu vor mai dori sã schimbe
lumea, Lumea actualã pare un film fãcut
de Mefisto pe un scenariu de Kafka.
Aceste temeri se prelungesc ºi în
necunoscutele viitorului de care moralistul
este preocupat nu atât pentru propria
posteritate faþã de care se delimiteazã prin
autoironie  Semenii te urãsc dacã învingi.
ªi te desconsiderã dacã eºti învins, cât
de viitorul naþiei: Vai de þarã în care
prosperã numai hoþii!, Dacã elitele vor
continua sã ne pãrãseascã, vom deveni,
peste câtva timp, hotentoþii Europei, Nu
ne mai recunoaºtem. Ni s-au golãnit ochii,
ni s-a birjãrit limba.
Prezentul, o lume nebunã, nebunã!, îi
apare astfel moralistului: ...Alergãm
disperaþi dupã cabine de lux pe un vapor în
derivã. Ne închinãm unui singur zeu: banul.
Ne-au rãmas valide doar douã idealuri:
consumul ºi confortul. Cât despre spirit...
aproape zero. Ultima licitaþie s-a încheiat;
condiþia umanã a pierdut Livada de viºini!,
temerea fiind legatã de ignorarea valorii: De
la o lume fãrã repetenþi s-ar putea sã
ajungem la una fãrã premianþi...
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LIT(ER)OGRAFII

Magda Grigore

OCCIDENTUL  JOCUL VIITORULUI
Când vorbim despre viitor, cuvântul
sigur ar trebui interzis  aceasta ar putea fi
una dintre concluziile de fond ale cãrþii lansate
recent de Lucian Boia,
Sfârºitul
Occidentului? Spre lumea de mâine, editura
Humanitas, 2013, din care aflãm cã
certitudinile aparþin cu adevãrat (doar)
trecutului,
el nu poate fi supus
experimentului, viitorul însã este o
construcþie incertã, misterioasã, neelucidatã (nici de
prezicãtori), el poate fi, spune
autorul subliniind nesiguranþa,
într-un fel sau altminteri.
Autorul (re)face povestea
Occidentului, creºterea ºi
descreºterea acestei lumi
(fascinantã sau derutantã, în
funcþie de percepþia ºi gradul
de adaptabilitate ale fiecãrui
individ), încheind cu o
incursiune circumspectã în
viitorul virtual.
Profesor de vocaþie,
Lucian Boia este preocupat de
cum merge istoria ºi de miracolul occidental
cãruia i-a dedicat pânã acum mai multe volume. Cartea aceasta este structuratã în mici
capitole dedicate aspectelor majore din viaþa
lumii actuale. Teme explicite, precum Un
Occident tot mai mic; Dispariþii: femeia ºi
rasele; Naþiunile ºi Europa; Impasul democratic; China, ºi iar China; Încãlzirea
globalã ºi Noul Nord sau altele de nuanþã,
Autodeprecierea; Viaþa de apoi, sau zece
ani în plus?; Un deficit de utopie; Amestecul
etc., reprezintã deopotrivã subiecte de interes
general, care stârnesc lectura avidã. Scriitorul
abordeazã cu sobrietate, cu profesionalism,
dar ºi cu umor acest nucleu al lumii moderne,
devenit personaj, erou de poveste (realã),
descris, apreciat ºi etichetat cu savoare de-a
lungul prezentãrii. Occidentul/partea
europeanã, altãdatã neobosit/arogant/optimist (care îi ignora fãrã remuºcare pe ceilalþi)
este vãzut de-acum obosit/modest/strãbãtut
de remuºcãri (ºi chiar suspectat de un gram
de ipocrizie ºi/sau de faptul cã s-a îmbogãþit
pe seama altora). Este o realitate cunoscutã
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aceea cã Occidentul trãieºte peste
posibilitãþile sale reale, generând ºi
întreþinând o societate consumistã,
hedonistã, grãbitã sã posede viaþa. Explicaþia
ar fi cã reuºeºte acest lucru acoperind vidul
crescând de substanþã economicã prin
edificiul fictiv al operaþiilor financiare sau
al speculei imobiliare. Declinul economic
existã însã, deocamdatã lent (încã Occidentul
continuã sã deþinã aproape
exclusivitatea în materie de
cercetare ºtiinþificã ºi
inovaþie tehnologicã), dar pe
fondul altor aspecte ale crizei
(suflul spiritual ºi viziunea
creºtinã), edificiul pare sã se
clatine. Mai mult, criza
financiarã, consideratã de unii
specialiºti depãºitã, nu pare sã
se fi încheiat. Ajutat de datele
statistice preluate din lucrarea
lui Angus Maddison (The
World Economy Historical
Statisticus, OCDE, 2003),
Lucian Boia argumenteazã cu
cifre inclusiv prãbuºirea demograficã a
Occidentului (Europa Occidentalã nu mai e
decât o treime din ce a fost cu un secol
înainte, dar ºi Statele Unite pierd teren).
Dincolo de scrisul cursiv, pasiona(n)t,
echilibrat în ceea ce priveºte afirmaþia ºi
argumentaþia, ideile cãrþii reuºesc sã înfãþiºeze
panoramic paradoxala lume în care/ pe care o
trãim. Pornind de la premisa cã se sfârºeºte o
lume, istoricul Lucian Boia expune douã
adevãruri sumbre, resimþite la nivelul întregii
planete: accelerarea istoriei ºi egalizarea lumii,
ambele aducând modificãri semnificative în
comportamentele individuale ºi în viaþa
socialã. Lumea se face tot mai micã, s-a
înghesuit, s-a sudat, spaþiile s-au
întrepãtruns. Occidentul care dãdea tonul,
autoritar ºi seducãtor, se ºubrezeºte din interior, roata lumii se învârte prea repede, iar
accelerarea istoriei se poate sã producã/produce deja, spune autorul, o rupturã în
interiorul civilizaþiei occidentale. E amintit la
un moment dat succesul cãrþii Sfârºitul
istoriei ºi ultimul om (Francis Fukuyama),
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autorul sugerând cu umor cã milioanele de
cumpãrãtori ar trebui sã-ºi primeascã banii
înapoi din cauza prezicerii unui viitor
neîntâmplat.
Pagina viitorului este (încã) goalã, pe ea
urmeazã sã lase însemnãri doar timpul (marea
necunoscutã). Lumea a fost mereu
nepregãtitã pentru propriile evenimente
(fenomene/întâmplãri cruciale, evoluþii, crizele
majore) care n-au putut fi anticipate, în ciuda
tuturor prezicerilor ºi a diferitelor scenarii.
Multitudinea factorilor care influenþeazã
edificiul viitorului este mereu responsabilã de
imposibilitatea configurãrii lui: o infinitate de
particule ºi o infinitate de combinaþii
posibile între acestea. Chiar dacã de-a lungul
istoriei anumite regularitãþi înregistrate/
structuri disciplinate i-au determinat pe
anticipatori sã fie siguri pe ei, aproape
întotdeauna lebedele negre le-au dejucat
acestora proiectele. Lebedele negre
(sintagma aparþine lui Nassim Taleb),
definesc evenimentele perturbatorii, unice/
neprevãzute/susceptibile sã determine
evoluþii neaºteptate, ceea ce istoria a oferit
dintotdeauna. O certitudine, aºadar, este (ºi)
condiþia nesigurã a istoriei, dar autorul nu se
descurajeazã în intenþia sa de a-i desluºi pe
cât posibil iþele. Rememorarea traseului
istoric al Occidentului începe de la imaginea
lui de lume sãracã, anarhicã, brutalã ºi
ignorantã, aºezatã pe ruinele civilizaþiei
romane apuse, precum ºi în spaþiul încã
nedomesticit aparþinând triburilor germane 
pânã la civilizaþia planetarã/occidentalã
preluatã apoi ºi adaptatã în fel ºi chip.
Sursele istorice aratã cã, la începutul
expansiunii sale, Occidentul a fost motivat
(ºi) de sãrãcie, un paradox, spune Lucian Boia,
dacã ne gândim la civilizaþia de mai târziu care
tinde spre atingerea perfecþiunii. De aici ºi
aroganþa lui survenitã în faza de supremaþie.
ªansa Occidentului a fost, se pare, un concurs de împrejurãri ºi intuiþii: renunþarea la
civilizaþia conservatoare, un amestec etnic ºi
cultural generos, creºtinismul (inclusiv o
filozofie a istoriei foarte diferitã de vagul
temporal sau de ciclicitatea caracteristice
altor culturi), acestea fiind reperele cele mai
importante. Lor le-au urmat cruciadele (spre
Orient, spre Europa Centralã ºi Rãsãriteanã,
precum ºi spre Peninsula Ibericã) ºi
expansiunea pânã în China (în sec. al XIIIlea, prin negustori/misionari), urmatã de
descoperirea Americii. Deºi s-a lãsat supus
influenþelor din spaþiile de interferenþã,
Occidentul a ºtiut sã fie selectiv, sã ia ce ºi
cât îi trebuie pentru a-ºi pãstra þintele ºi pentru
a nu fi confundat cu nimeni. A absorbit
aproape tot ceea ce produsese Antichitatea
clasicã: ºtiinþã, artã, filozofie, a mizat pe
tehnologie ºi a dat toate valorile esenþiale,
etice, politice ºi culturale. Foarte materialist, Occidentul. ªi nespus de idealist,

remarcã autorul, o lume aparte, cu o
extraordinarã putere de asimilare ºi
transformare, care a reuºit din mers sã-ºi
schimbe toatã credinþa pe/în progres.
Perspectiva asupra unitãþii ºi demnitãþii
speciei umane, prefacerile economice/
sociale/ culturale, revoluþia industrialã,
filozofia raþionalistã ºi laicizatã a Luminilor
secolului al XVIII-lea, au dat Occidentului
prilejul sã-ºi anexeze lumea. Idei de forþã, ca
ideologia naþionalã ºi democraþia, au
pãstrat, surprinzãtor, un fel de idealism de
secol XIX. Au fost indiscutabil ºi pierderi
colaterale (sclavajul, comerþul cu sclavi,
colonialismul, utopiile/comunismul,
fascismul, cele douã rãzboaie mondiale), dar
ele se estompeazã în raport cu beneficiile.
Occidentul pare de o vreme jenat de
dimensiunea sa creºtinã, chiar dacã ea a fost
una din temeliile rezistenþei sale (alãturi de
moºtenirea gândirii greco-romane). Religiile
secularizate care au luat locul, parþial,
creºtinismului, nu pot anula însã acest tipar
originar al civilizaþiei europene (care
pãstreazã obiective esenþiale: perfecþionarea
lumii/ egalitatea condiþiei umane). Doar viaþa
veºnicã se pare cã a fost negociatã hotãrât,
pentru ea omul se pare cã a fãcut un târg.
Zece ani, poate mai mulþi, poate în viitor
câteva decenii de viaþã terestrã în schimbul
vieþii de apoi. O tranzacþie faustianã ,
conchide Lucian Boia, în stilul caracteristic. ªi
naþiunea a fost pentru Occident o religie (s-a
murit pentru ea), dar ideologia naþionalã s-a
depreciat în timp, globalizarea fiind cea care
riscã sã o anuleze prin amestecul de etnii ºi
religii. Un capitol este dedicat mitului
democraþiei, cu dezbaterea unei realitãþi
contradictorii: omul capãtã tot mai multã
autonomie, ceea ce îl poate încãrca de/cu
responsabilitate sau îl poate degreva de tot de
aceasta. Alãturi de naþiune ºi democraþie,
ideea progresului întregeºte seria religiei
secularizate a epocii moderne. În ansamblu,
mentalitatea altãdatã ofensivã, cuceritoare, a
fost înlocuitã peste tot cu o atitudine
temãtoare ºi defensivã. Cea mai importantã
ideologie a zilei este ecologia, iar vechile
religii astãzi anemiate sunt înlocuite cu ideea
de sãnãtate, devenitã o nouã ºi acaparatoare
credinþã. Devenit în ultimul timp un spaþiu
multicultural (valurile de emigranþi s-au
intensificat în ultimul deceniu), Occidentul
ºi-a asumat destule riscuri  deosebirile
culturale pot îmbogãþi spiritual o societate,
însã îi pot ºi învrãjbi pe oameni . În
consecinþã ºi tipologia culturii a devenit cu
totul alta. Din pãcate, cu ajutorul tehnologiei
electronice tot mai performante, statul a
pãtruns prea mult în intimitatea omului, iar
omul are parte de tot mai multã informaþie ºi
de tot mai puþinã culturã. Autorul enumãrã
figurile culturale de vârf din societatea de azi
(aproape toate din sfera spectacolului),
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sportivii, cântãreþii, actorii de cinema, apãrute
ºi mediatizate pe fondul unei bulversãri a
valorilor fãrã precedent. Creatori de tot
felul, spune ironic Lucian Boia, nu vã mai
înscrieþi la concursul de nemurire! A fost
între timp anulat.
Scriitorul încheie cartea cu trei scenarii
europene, unul negativ, unul pozitiv ºi unul
de compromis. Pânã când unul dintre ele va
deveni realitate, vom fi preocupaþi fie de noul
hegemon al planetei, China, fie de celelalte
colþuri ale Occidentului, potenþial imense,
susceptibile de surprize (Statele Unite,
Canada, Australia, India).
Viitorul aºadar nu se deconspirã
(urmare de la pagina 21)

Al doilea volum
al jurnalului
lui Fãnuº Neagu

Asemenea fapte nu s-au întâmplat în
România (decât poate, sãvârºite de
psihopaþi), iar ca ficþiune romanul suferã de
neverosimilitate ºi prost gust.), scriitorul a
fost acuzat cã a introdus în carte o scenã
neverosimilã; culegerea viei unui boier de
cãtre þãrani cu botniþe. Criticii n-au luat în
seamã un articol al lui Nicolae Iorga, din 1906,
care consemna o asemenea oroare. Peste ani,
în Jurnalul naþional, din 2007, a apãrut un
reportaj cu Elena Tarcevschi, în vârstã de 102
ani, nãscutã în Vrancea, care depune mãrturie
cã Duiliu Zamfirescu le-a pus botniþe
culegãtorilor de pe via sa de la Focºani.
Fãnuº Neagu nu pierde ocazia de a arãta
adevãrata faþã a boierimii române: Oricât ar
vrea boierii reveniþi în þarã (ei ºi linguºitorii
lor dãruiþi, dupã obiceiurile Orientului, cu
bacºiºuri ºi plocoane) sã ne înfãþiºeze altã
faþã a moºierilor de odinioarã, una care sã
dezvãluie bunãtate, înþelegere ºi dragoste
pentru þãranul român, pe mine nu mã vor
convinge în veci! Boierii români, aproape fãrã
excepþie, n-au fost decât niºte ticãloºi.
Înapoierea noastrã economicã li se datoreazã
în exclusivitate. Boierii au þinut România în
sclavie pânã la jumãtatea veacului XX.
Rãscoala lui Liviu Rebreanu, Desculþ al lui
Zaharia Stancu, Bijuterii de familie al lui
Petru Dumitriu, Moromeþii lui Preda sunt
mãrturiile pe care îmi sprijin afirmaþia cã boierii
au tâlhãrit þara, alterându-i istoria, ducând-o
în pragul dezastrului. Am copilãrit în câmpia
Bãrãganului ºi ºtiu bine ce vorbesc. Mult prea
bine.
Nu este deloc încântat de unele aspecte
din viaþa literarã, în primul rând de scriitorii
care ºi-au fãcut o profesie din a-ºi urî
confraþii, între cei împroºcaþi figurând D. R.
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prezentului. Numai scenariile se înmulþesc
(ºi bune, ºi rele). Deocamdatã trãim aceastã
miºcare brownianã a istoriei, sperãm/
visãm/ aºteptãm viitorul! Uniunea
Europeanã are pânã atunci câteva probleme
sensibile: minoritãþile (îndeosebi
musulmanii), faptul cã nu existã în plan
militar, cã nu are mitologie, (o credinþã
comunã coagulantã) ºi, în consecinþã, nu are
(nici) o istorie autenticã. Dar Lucian Boia
este convins cã omul este fiinþa cea mai
adaptabilã ºi ne sfãtuieºte sã luãm în calcul
aceastã consolare, acceptând ideea cã lumea
nu va fi (aºa cum nici acum nu este), nici mai
bunã, nici mai rea, ci doar altfel.
Popescu, Nicolae Breban, Augustin Buzura.
Este oripilat de unele mãsuri luate de
guvernanþi: Când vãd cã guvernanþii ung în
funcþii de înalþi demnitari pe cei care insultã
fiinþa româneascã, mã îneacã mânia ºi mai mult
ca sigur privirea îmi devine saºie. Sã-l
înlocuieºti pe Buzura cu Patapievici?! Ce
neruºinare! Detestã presa dâmboviþeanã,
cu valurile ei de abjecþie imundã, îi detestã
pe mediocrii insistenþi, pe lãudãtorii care îi
slujesc pe bãdãranii puterii. Nu se simte
deloc confortabil în România capitalismului
sãlbatic. La 4 aprilie 2005 noteazã: Cu durere
o spun: n-aº mai vrea sã trãiesc în România.
Dac-aº putea, dac-aº avea bani mi-aº lua
familia ºi m-aº duce oriunde. ªtiu cã aº plesni
de dor. Însã... Aici simt cã plesnesc de urã.
Imaginea României postdecembriste este
prezentatã în culori sumbre: Trãim o epocã
deschisã, fãrã enigme, lacomã ºi fãlcoasã;
bani, manele, ºnapani, tâlhari, învârtiþi, dans
din buric, palate imitând grosolan pagode sau
temple zigurate, prãdãciuni, gunoaie,
miliardari, cârduri de vile, oraºe fantomã, sete
de aur, petreceri nesfârºite, bani, bani, curve,
staþiuni ultraluxoase, convoaie de sãraci,
scormonitori prin gunoaie, elevi atinºi de
geniul matematicii, ºcoli nãruite, cu pereþii,
uºile ºi geamurile sparte, sate pustii,
cãpºunari, argaþi, negustori de carne vie, iarãºi
bani ºi curve, corupþie, jafuri, impozite grele,
râuri de cãrþi inutile, mediocritate agresivã,
bombardament informaþional, o sete
nemaipomenitã de petreceri, televizor, sclipici,
abuzuri inimaginabile, bogãþii amintind de
Roma anticã ºi o sãrãcie lucie pe toate
drumurile. Intelectualitatea a trãdat, gâlceava
spiritelor e o bolborosealã trecutã cu vederea
de potentaþii zilei, inteligenþa speculativã s-a
axat pe jocul bursei, creatorii au coborât în
plan secund, insulta josnicã, ura ºi nemernicia
bat uliþele ºi doaga strãzii, escrocii culturali
ciugulesc cireaºa de pe tort. Textul din
însemnarea care poartã data de 13 aprilie 2007,
este mai lung. S-a schimbat ceva de atunci?
Întrebare retoricã.
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ACCENTE CRITICE

Dorina Grãsoiu

IN MEMORIAM NICOLAE FLORESCU
Ciudatul noiembrie al toamnei trecute a
adus, pe lângã o relativã stare de bine generatã
de neaºteptata varã, o veste care le-a întunecat
pe toate: plecarea dintre noi, spre a trece la cele
veºnice, a lui Nicolae Florescu. Îmi pare încã un
nonsens, o glumã proastã, sfidând realitatea,
ca omul plin de energie, impulsiv, dinamic,
copleºitor prin entuziasmul neerodat de vârstã,
omul acela pe care l-am cunoscut cu vreo 40 de
ani în urmã ºi cu care am fost colegã mai bine de
trei decenii, omului aceluia sã-i fie luatã viaþa,
adicã ceea ce iubea mai frenetic ºi îl individualiza
pregnant în orice colectiv s-ar fi aflat.
Nãscut în zodia Balanþei (12 X 1942) în
Bucureºti, a urmat ºi a absolvit Facultatea de
Filologie a Universitãþii din Iaºi, remarcat încã
de pe atunci de Al. Dima, un spiritus rector în
anii 1960-1970, atât pentru dorinþa ºi voinþa
de a ºti cât mai multe din istoria literaturii
române, cât ºi pentru promiþãtoarea activitate
publicisticã începutã la Iaºul literar. Cele
douã calitãþi, constant perfecþionate, i-au
marcat întreaga carierã, Nicolae Florescu
impunându-se treptat ca un gazetar cultural
cu talent excepþional ºi, în paralel, ca un
strãlucit critic ºi istoric literar, mult peste media obiºnuitã la noi dupã 1970.
Venind în Bucureºti, a trecut cu folos pe
la emisiunile culturale ale Radioului, ºi-a
conturat ºi întãrit apoi prestigiul în lumea
literarã prin impulsul decisiv dat revitalizãrii
revistelor manuscriptum ºi Revista de
istorie ºi teorie literarã, fiecare reprezentând
instituþii de prim rang, adicã Muzeul Literaturii
Române, respectiv Institutul de istorie ºi
teorie literarã G. Cãlinescu. Se poate afirma,
fãrã nicio exagerare cã, prin priceperea ºi
vocaþia lui Nicolae Florescu, cele douã
publicaþii cu þinutã academicã au atins punctul
cel mai de sus al existenþei lor, atât din punct
de vedere calitativ, cât ºi al implicãrii în
ansamblul vieþii culturale de pânã în 1990. De
aici încolo, lipsit de constrângeri, respirând
din plin dispariþia cenzurii, Nicolae Florescu
a pornit un proiect amplu, extrem de ambiþios,
la care a trudit pânã în ultimele zile Jurnalul
literar. A ambiþionat oare prea mult, preluând
ideea cãlinescianã? N-aº zice. Vremurile erau
altele, iar trecerea anilor, preocuparea pentru
recuperarea valorilor exilului românesc a

devenit obsesia emblematicã a acestei reviste
care i-a adus nu doar glorie ºi recunoºtinþã,
ci ºi multe necazuri. Unele sunt cunoscute,
au fost fãcute publice, dar toate l-au marcat,
l-au îndurerat ºi, evident, i-au grãbit sfârºitul.
În paralel cu epuizanta activitate
publicisticã, Nicolae Florescu s-a impus ca un
cercetãtor de primã mânã al întregii literaturi
române, indiferent de perioadele stabilite în
evoluþia sa. A fost unul dintre foarte puþinii
specialiºti ce trebuiau luaþi în serios ºi când se
vorbea despre literatura veche ºi despre aceea
clasicã, interbelicã ori contemporanã.
ªtia parcã tot, citea enorm, revedea
informaþiile ºi textele indubitabile, originale,
putea fi greu contrazis cãci avea întotdeauna
argumente. Cãrþile sale, apãrute între 1973 ºi
2012 (ultima este probabil cea mai solidã
exegezã a operei lui Sadoveanu), reprezintã
contribuþii într-adevãr fundamentale în toate
domeniile abordate, subiectele fiind de o
diversitate uluitoare. A scris pagini
memorabile, de mare fineþe interpretativã
despre Sadoveanu, V. Voiculescu, Hortensia
Papadat-Bengescu, Anton Holban, G.
Cãlinescu, N. Iorga, N. Cartojan, Dan Botta,
Mircea Eliade, Vintilã Horia, Lucian Blaga,
Emil Cioran ºi câþi încã, alþii. De fapt, cele
mai pertinente observaþii asupra exilului
românesc se aflã în volumele Întoarcerea
proscriºilor (1998), Noi, cei din pãdure (2000)
ºi Resemnarea cavalerilor (2002). Aceasta
din urmã a fost redactatã în colaborarea cu
Ileana Corbea, soþia sa, al cãrei nume îi stã
alãturi în Biografii posibile (1973-1983).
La acelaºi nivel de profesionalism se
ridicã rezultatele sale de editor (ce se va
întâmpla oare cu ediþia criticã V. Voiculescu,
încheiatã ºi netipãritã din motive strãine
voinþei autorului) ca ºi acelea de încurajare
permanentã a tinerilor ce abia pãtrundeau în
lumea aparte a cercetãrii ºtiinþifice a literaturii.
L-am vãzut dând sfaturi utile, fãrã a-i complexa
pe cei veniþi, adesea speriaþi de ieºirile sale
explozive, mai mereu însã, justificate.
ªtiu cã înainte de a muri mai terminase o
carte. Despre un mare exilat, Vintilã Horia.
Publicarea ei va întãri prestigiul acestui coleg
de neuitat, crunt dezamãgit de România
actualã bântuitã de stafiile comunismului.
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EXERCIÞII DE REGÂNDIRE

Sultana Craia

DRAGOSTE ªI RENUNÞARE 
TREI POVEªTI (1)
Puþine sunt, în literatura românã,
romanele de dragoste. Mai toate poveºtile
se consumã în dimensiunea socialã, iar ceea
ce ar putea fi cadrul unor asemenea istorii
de fapt ocupã primul plan, chiar ºi în cazul
lui Camil Petrescu, de exemplu, cu Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de
rãzboi. ªi, oricum, în cazul sãu, este
vorba mai curând despre o obsesie
maladivã, cãci în dragoste este nevoie de
doi, iar Ella nu e decât o fantasmã.
Majoritatea acestor poveºti s-au
nãscut între cele douã rãzboaie mondiale,
perioadã de înflorire a romanului citadin ºi
a romanului de analizã, ºi mai toate sunt
pasionale, dramatice, conflictuale.
Protagonistul, de fiecare datã, cucereºte o
femeie pe care o doreºte intens, dar o
doreºte ca pe un premiu sau ca pe o pradã.
El aspirã la posesia unui corp supus lui
necondiþionat (lui ºi numai lui), iar
împlinirea sa eroticã este uneori dublatã de
afirmarea de sine în plan social: el devine
stãpânul unei femei râvnite ºi de alþii, aºadar
un competitor care ºi-a adjudecat victoria.
Îndrãgostitul epocii interbelice  ºi nu
doar el  este posesiv, uneori isteric, îºi
umileºte nu o datã public iubita (de la Camil
Petrescu, pânã mai târziu, în alte vremuri,
la Marin Preda în Cel mai iubit dintre
pãmânteni), o consumã lacom, mai mult
sau mai puþin brutal, mai mult sau mai puþin
problematic sub aspect psihologic.
ªtefan Gheorghidiu ºi Fred Vasilescu
îºi chinuiesc femeile, Paºadia ºi Pantazi
consumã cu indiferenþã necunoscute de
toatã mâna ca ºi cum ar fi doar pãpuºi
gonflabile, Doctorul Walter colecþioneazã
neveste-bibelou, Jim, la G. Cãlinescu, în
Cartea nunþii, vrea sã facã din Vera un
manechin fãrã suflet, Pirgu se rãsfaþã în
cele mai josnice perversiuni cu cele mai
josnice dintre femei. Pentru Sandu,
personajul lui Anton Holban, femeile
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accesibile nu servesc decât amorului
propriu. Pentru Pahonþu, în Gorila lui
Liviu Rebreanu, Virginia este un obiect
frumos, iar Cristiana o revanºã socialã.
Licã Petrescu, la Hortensia PapadatBencescu, Stãnicã Raþiu la G. Cãlinescu,
Iancu Urmatecu la Marin Sadoveanu,
consumã femeile cum se nimereºte, fãrã
nici o urmã de sentiment.
Puþini sunt, între bãrbaþii literaturii
române, cei pe care îi putem numi domni
sau cavaleri în sensul pur ºi nobil al
cuvântului. Un Pascalopol, la G. Cãlinescu,
ºi un Ladima, la Camil Petrescu, bãrbaþi
care pot respecta, pot admira, pot idealiza
o femeie (indiferent dacã ea meritã sau nu)
sunt excepþiile rarisime).
Intelectuali sau nu (sau pretinºi
intelectuali), bãrbaþii din proza româneascã
devin uºor misogini, manifestã un sexism
dezamãgitor, o atitudine macho, un spirit
posesiv mai curând vulgar. Chiar cultivaþi
fiind, ei rãmân aproape de cultura fundamental ruralã cãreia îi aparþin ºi de care,
de curând urbanizaþi  ºi mai curând
incomplet  rãmân marcaþi.
ªi totuºi existã în literatura interbelicã
 ºi doar în aceea  momente în care
povestea de dragoste transcende sexualitatea, interesul material, vanitatea cuceririi,
simþul proprietãþii. Era nevoie de o
maturizare a societãþii ºi a literaturii pentru
ca scriitorii sã atingã rafinamentul
renunþãrii, poezia virtualitãþii, amorul
cavaleresc (cel ideal), comunicarea dincolo
de simþurile grosiere. Sunt numai trei
asemenea istorii, douã chiar romane de
dragoste, unul un roman ezoteric, pe care,
convenþional, îl considerãm roman istoric.
ªi trei autori: G. Ibrãileanu, G. Cãlinescu
ºi Mihail Sadoveanu.
Ultimul este ºi cel mai subtil, cel mai
spiritualizat dintre scriitori. Cartea sa
Creanga de Aur este capodoperã

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

inaccesibilã mai ales în vremuri de
inculturã ºi insensibilitate. Deºi este
povestea unei iniþieri, a ultimului Decheneu,
din Muntele ascuns, în zorii creºtinismului,
când vechile taine intrã în adormire,
aceastã istorie care duce din ceþurile
Carpaþilor, în subteranele Eghipetului ºi
cloaca auritã a Bizanþului are un fir de aur:
iubirea, abia în final ºi abia evanescent
sugeratã-mãrturisitã dintre Kesarion Breb,
Egipþianul, al 33-lea Deceneu, ºi Maria,
fecioara pe care interesele politice o
sacrificã proclamând-o împãrãteasã alãturi
de un Basileu putred la suflet ºi la trup.
Mesager în cãutarea celei alese, Kesarion
va fi instrumentul destinului. El va oferi
condurul celei ce va fi jertfitã. Când Maria
se aratã, în splendoarea ºi puritatea celor
16 ani ai ei, Kesarion suspinã în adâncul
fiinþei sale, doar atât: O! Vedenie a
frumuseþii eterne!. El, cel cãlit în încercãri
misterioase în adâncul piramidelor, el, cel
destinat singurãtãþilor tainice ale muntelui
sacru, el, cel care priveºte viermuiala
Bizanþului cu ochi îngheþaþi ºi citeºte
semnele eternitãþii, el, stãpânit ºi stãpânind
puteri ascunse, trebuie sã treacã ºi ultima
probã a iniþierii: Viclenia unei copile e de
multe ori mai primejdioasã ºi mai înveninatã
decât a unei curtezane, cugeta Egipteanul,
ºi inima lui de pulbere îl umilii, primind
lovitura unei clipe singurã în veºnicie ºi
nemuritoare. Fecioara de la Amnia va
îmbrãca purpura, va suferi ca împãrãteasã
umilinþe ºi dureri, apoi va eºua, floare
zdrobitã, în claustrul rezervat fostelor
Basilise. Kesarion va veghea de la distanþã
ºi va suferi pentru durerile ei, fãrã a o
întâlni, doar participând cu sufletul la drama
celei pe care o venereazã, ea, la rându-i,
(urmare de la pagina 25)

Umor pe unde
ultrascurte
O lume a derizoriului, a aºteptãrii
beckettiene în care arta încã îºi cautã locul:
Ne sufocã poeþii. Dar întârzie Poetul.
Trãim în epoca hârtiei tipãrite ºi necitite,
observã cu maliþie amarã moralistul care
ºtie cã arta îºi pãstreazã, dincolo de timp,
Olimpul gesturilor mari: În artã, orice
spontaneitate miroase a transpiraþie, al
talentului: În artã dacã nu mãnânci jar la
timp, rãmâi definitiv rãpciugã.
Credinþa în creaþie, în destinul creator
al omului este religia autorului, convins cã
artistul ºi cititorul sunt, deopotrivã, creatori:

va primi de la el semne abia înþelese.
Kesarion o priveºte de departe pe
împãrãteasa Bizanþului ºi a inimii sale, în
mijlocul joaselor patimi ale stadionului. Stea
palidã, ea rãmâne în loja imperialã, neatinsã
de urletele mulþimii excitate de spectacolul
vulgar. Inima mea te-a gãsit, îi zise
Kesarion fãrã cuvinte. Clipa aceasta
zadarnicã putem s-o lãsãm sã se înalþe în
soare ori sã cadã în Propontida; avem
înaintea noastrã veºnicia întristãrii.
Nu s-au imaginat ºi nu se vor imagina
niciodatã în literatura românã atât de
spiritualizate imagini ale iubirii între douã
suflete aflate deasupra realitãþii imediate.
Unica lor atingere, când Egipteanul sãrutã
mâna nefericitei împãrãtese, la moartea
pãrinþilor ei, este o cutremurare de
spaimã.
Magul din Carpaþi, Egipteanul, rosteºte
puþine cuvinte: Mãritã stãpânã, nefericirea
nu þi-a adus-o purtarea împãratului, ci
iubirea mea [...] Însã drumurile noastre în
aceastã lume trebuie sã se desfacã aici. O
împãrãteasã, când îºi pierde soþul, aºa cum
s-a întâmplat cu mãria ta, pune vãl negru
ºi se duce la insula Principilor [...]
Asemeni, asupra mea stã o putere care
nu-mi îngãduie sã rup legãmintele ce-am
fãcut [...] Iatã, ne vom despãrþi. Se va
desface ºi amãgirea ce se numeºte trup.
Dar ceea ce este între noi, acum, lãmurit
în foc, e o creangã de aur care va luci în
sine, în afarã de timp.
Câþi dintre scriitorii români au mai avut
o asemenea putere de a înãlþa iubirearenunþare la o asemenea poezie? ªi cum ar
putea un tânãr cititor contemporan, în trista
lui simplicitate, sã acceadã la frumuseþea
unei asemenea idei?
Scrisul este un har, lectura  o zidire.
Scriu ca sã-mi cicãlesc semenii. Dacã
eram filosof îl cicãleam pe Dumnezeu,
mãrturiseºte Vasile Ghica, adãugând:
Migãlesc aforisme cu disperarea
puºcãriaºului care roade gratiile celulei.
Din aceastã sâcâialã îi decelãm filosofia,
cum alege prinþesa din poveste grâul de
neghinã. În cuvintele pe care le nãscoceºte
ºi pe care le aºazã în ºiruri lungi,
fremãtãtoare de pulsaþia ideii, a înmagazinat
toate morile de vânt din lume. Aceste
cuvinte dau însufleþesc lumea celui care a
copilãrit în cãruþã ºi îmbãtrâneºte pe
internet... Sã sperãm cã proza sa
ultrascurtã va supravieþui mai mult.
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LECTURI

Theodor Codreanu

REVELAÞII ªI FRONDÃ*
Literatura românã postdecembristã e
un teritoriu ciudat, împãrþit pe feude (germinate încã din perioada comunistã), de
care populaþia ºi guvernele, în ansamblu,
par sã nu mai aibã nevoie. Dacã ceva
zgomot de fond mai fac actorii, maneliºtii
sau regizorii de film, literatura a intrat
într-un anonimat durabil, din care mai ies
anumite grupuri care ºi-au creat aura
elitismului
fiindcã,
bunãoarã, l-au susþinut politic ºi ideologic pe un politician viclean, supradimensionat, atâta vreme cât s-au
înfruptat biniºor, în tãcere,
din fondurile ICR, deveniþi
gãlãgioºi acum cã sunt
persecutaþi ºi nerecunoscuþi ca vedete la o
manifestare a cãrþii de la
Paris, preferat în locul lor
fiind Nicolae Breban, cu
adevãrat unul dintre cei mai
mari scriitori români ºi
europeni, dacã îl comparãm cu firavul
eseism ºi textualism al rãsfãþaþilor zilei. În
rest, tãcere, spre a nu deranja mãreaþa
fãurire a capitalismului românesc de
cumetrie. Pe bunã dreptate, Adrian Alui
Gheorghe observa, recent: Dacã mâine
nici un scriitor român contemporan nu ar
mai accepta sã publice în România, sunt
convins cã nicio instituþie a statului nu ar
tresãri, nu s-ar impacienta. Poate cã faptul
ar trece chiar neobservat. Pentru cã
scriitorii nu sunt mineri sau lucrãtori la
metrou.
Cu atât mai mult nu sunt observaþi
scriitorii de provincie. Unul dintre ei este
ºi Ion Iancu Vale, poet care se
încãpãþâneazã sã nu scrie precum colegii
sãi postmoderniºti, preþuit, pentru asta, de
câþiva scriitori de primã linie, precum
Constanþa Buzea (1986), Mircea Horia
* Ion Iancu Vale, Revelaþii din deasupra ºi din
dedesubt, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2013
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Simionescu ºi Cezar Ivãnescu (1997),
opiniile critice ale acestora fiind reþinute
de autor ca parte finalã la noul sãu volum
intitulat Revelaþii. Poeme ºi poezii din
deasupra ºi din dedesubt, texte scoase din
sertar de dinainte ºi de dupã 1989.
E un spirit de frondã în poemele lui
Ion Iancu Vale, dacã ne raportãm la
postmodernismul generaþiei sale, deºi acest
spirit nu contravine
modernitãþii de fond a
scriiturii, mai apropiatã de
ceea ce numim astãzi
transmodernism. Mircea
Horia Simionescu a observat
tonul frust, caustic, iconoclast ºi chiar anarhist al
scriiturii lui Ion Iancu Vale,
aºezându-l în tradiþia Aron
Cotruº, Octavian Goga,
Nichita Stãnescu ºi Marin
Sorescu, iar, temperamental,
apropiindu-l de Esenin,
capabil sã-ºi contureze o
mitologie personalã. Cu astfel de texte
evocând generaþia furioºilor anglosaxoni în variantã româneascã, poetul nu
avea ºanse sã treacã de cenzura comunistã
decât cu mare greutate. Iatã de ce el îºi
poate construi, astãzi, cãrþile din material
de sertar, ceea ce puþini o mai pot face.
Ne aflãm în faþa unei construcþii din
poeme de naturã diferitã, dacã nu
contrastantã: poeme ample, în vers liber,
viguroase expresiv, dominante în prima
parte, stau alãturi de texte concentrate,
aparent senine, multe cantabile în vers
clasic ºi în prozodie folcloricã. Deºi inegalã
ca valoare expresivã, cartea lui Ion Iancu
Vale atestã un poet de excepþie, diagnostic
pus încã de Cezar Ivãnescu, în 1997. ªi
mai mult de atât  original.
Concepþia despre poet ºi poezie este
una modernã, artistul fiind vãzut ca
mântuitor al fiinþei umane cãzute sub
vremuri apocaliptice, de Kali Yuga. Cu alte
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cuvinte, poezia împrumutã valenþele
salvatoare ale creºtinismului ameninþat de
tara secularismului modern. Ironia se-ndreaptã
cãtre poetica postmodernistã care se
leapãdã de literatura clasicã ºi modernã,
cool fiind sã scrii poezie fiziologicã, fãrã
urmã de pudoare, cu scârne de mahala,
încât transfrontalierii n-au fãcut decât
sã înlocuiascã lozinca lui Marx ºi Engels
Proletari din toate þãrile, uniþi-vã! cu o
alta: poeþi din toate mahalalele, uniþi-vã,
cãci nepoezia e cu voi (Noua condiþie a
poeziei). De aceea, adevãratul poet
rãmâne un Don Quijote, luptãtorul cu
morile de vânt, singurul foarte realist
între atâþia impostori realiºti, care pretind
a scrie o poezie a concretului (Don
Quijote, iarãºi). Adevãrata poezie e aceea
care ne apropie de Iisus Hristos (Percepere
metafizicã), cel ca niciodatã mai hulit
ºi-nsângerat (Aºteptarea lui Hristos),
Poetul fiind coloana spiritualã, fãrã sfârºit,
care leagã cerul de pãmânt (Picãtura de
sânge a lui Dumnezeu). Asemenea reflecþii
ar putea lesne sã cadã în banalitate
gnosticã, numai cã maestru îi este
kynicul între cinicii moderni (a se vedea
distincþia lui Peter Sloterdijk din Critica
raþiunii cinice), Emil Cioran, perceput ca
marele discipol eminescian, întru adevãr.
Ion Iancu Vale contemplã fotografia în albnegru a lui Cioran precum Dionis fotografia
tatãlui sãu din perete, la modul arheic:
privesc fizionomia puternic brãzdatã / de
þãran ºi nobil român / ºi mã întreb de fiecare
datã, tot / mai nedumerit ºi mai uimit / «de
unde oare atâta durere la un astfel de om,
/ hãrãzit de Creator, cultivat ºi instruit, / la
acest fiu de protopop ºi nepot de baron»
(Privind la fotografia lui Emil Cioran).
În acest chip, nu e batjocurã, cum cred
cititorii superficiali ai marelui cinic, ci
însuºi destinul neamului sãu.
Paleta imaginarului poetic al lui Ion
Iancu Vale este largã, în tonuri
contrastante. Cautã, de exemplu, pe urmele
lui Nichita Stãnescu, dar la modul ironic,
noduri ºi semne. Un poem este dedicat
nodului, pornind de la zicala a cãuta nod
în papurã: La papura verde  unitate
pentru desfacerea ºi valorificarea
produselor locale. Aici se vând noduri
de toate culorile. Numai cã un cumpãrãtor
cere
noduri gordiene, pe care
vânzãtoarea durdulie nu le are. Se produce un adevãrat scandal în care
intervine ºi un sergent aflat în rond ºi
cãruia vânzãtoarea i se plânge,
bineînþeles, cu un nod în gât. Sergentul
îl acuzã pe insolitul cumpãrãtor cã este

cãutãtor de nod în papurã, invitându-l la
post ca sã-l sature de noduri. (La papura
verde). Procedeul este facil, desigur, dar
intrã în jocul postmodernist al parodicului.
Textele în care exceleazã Ion Iancu
Vale sunt de largã respiraþie lirico-epicodramaticã, de esenþã oniricã, dar încifrând
situaþii existenþiale grave (Urmãrirea, Dialog redus, Triplu proces de conºtiinþã,
Nãprasnica fobie a lui Policarp Resteu
º.a.). O disertaþie a unui crainic la radio
despre microbi îl enerveazã pe Policarp
Resteu, care închide aparatul, dându-i ºi
un ºut. Problema e cã microbii încep
sã-l obsedeze ca în proza lui Edgar Poe
despre gãuri, tradusã de Eminescu în
1888 sub titlul Hai cu toþii, fraþi iubiþi.
Microbofobia devine obsesie: O, Doamne
totul este incert, murdar, infectat / ce
sã mã fac ce sã mã fac, Doamne.
Halucinaþia ia forme uriaºe, încât Policarp
Resteu sfârºeºte luat într-o ambulanþã cãtre
ospiciu.
Mãsura originalitãþii lui Ion Iancu Vale
în poemele de largã respiraþie se gãseºte
în Duminica muntelui ºi în Povestea
celestului zbor a lui Lasãmãverde ºi a
nepotului sãu, Iarel. Aici, expresivitatea
transcende parodicul absurd ºi oniric
creând o mitologie personalã, cu puternice
ingerinþe ale matricei geografice ºi
spirituale de pe tãrâmurile copilãriei de la
Pietroºiþa. Moartea tânãrului nelumit Ion
Lasãmãverde poate fi ºi o reinterpretare
a mitului mioritic. De astã datã e vorba
de un flãcãu voinic, un soi de rebel al
satului, mort în verdeaþa vârstei. Acum
stãtea senin pe catafalc, cu un surâs ironic
în colþul buzelor. Pasajele cu scene de la
priveghi sunt remarcabile prin umor.
Nepotul rãposatului, Iarel, observã însã
un fapt ciudat: florile de pe pieptul lui Ion
dispar strivite între dinþi una câte una. Ai
casei ºi ceilalþi care spun poveºti ºi
cinstesc rachiu la îndemnul bãtrânului sunt
stupefiaþi, dar pãstreazã tãcere în sat
pentru a nu fi luaþi peste picior, convinºi
cã sunt pradã unei iluzii. Vine ziua
înmormântãrii, cu tot arsenalul de
obiceiuri pentru mortul nelumit. Numai cã
la intrarea în curtea bisericii se produce o
neaºteptatã nãvalã a unui cârd de cerbi,
zburând pe lângã sicriul lui Ion. Acesta
se trezeºte, adresându-se lui Iarel: Ia
biciul Iarel ºi mânã boii sã zburãm, / iar
voi fraþilor aºteptaþi-mã acasã cã mã
întorc sã prãznuim. Scena se transformã
într-o alergare cosmicã.
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NOTE DE LECTURÃ

Niculae Ionel

VECHIUL TIPAR TÂRGOVIªTEAN
ÎN CONTEXT EUROPEAN*
În toamna anului 2013, la Editura
Bibliotheca, a apãrut cartea Târgoviºte 
centru tipografic european, semnatã de
Agnes Erich, autoare a numeroase studii
privitoare la cultura fondatoare a fostei
Cetãþi de Scaun munteneºti. Apreciatã de
specialiºti, cartea, nu mã îndoiesc, va
prilejui cititorilor nu numai cunoaºterea unei
istorii pusã sub o mai mare
luminã, dar ºi a unui tip de
autor, dãruit prin vocaþie
activitãþii de cercetare,
departe de zarva obiºnuitã a
ambiþiilor publice.
Agnes Erich îºi fundamenteazã lucrarea pe ideea
participãrii active a vechilor
noºtri cãrturari la întãrirea
bisericii rãsãritene (ca protector etnic), fapt ce explicã
aderenþa la acel vehicul cultural strãin, la limba slavonã:
Originea tiparului românesc
nu reliefeazã doar povestea
primelor cãrþi ieºite de sub teascuri între
hotarele pãmântului nostru, ci reprezintã,
în acelaºi timp, o mãrturie a solidaritãþii
popoarelor creºtine din rãsãritul Europei
ºi al rolului de conducãtor pe care poporul
român l-a avut între ele.
În acest sens activitatea tipograficã din
Þara Româneascã se constituie ca parte
integrantã a acestui fenomen european,
existent la acea datã de aproape o jumãtate
de veac, cunoscut fiind faptul cã între
cultura româneascã ºi cultura popoarelor
sud-slave a existat a puternicã legãturã,
tipografi ºi meºteri gravori venind sã lucreze în Þãrile Romane.
Demersul euristic este structurat pe
ºase capitole: 1. Aspecte generale privind
primele manifestãri în domeniul
tipografic; 2. Centrul tipografic de la
Târgoviºte în secolul al XVI-lea; 2. Cartea
* Agnes Erich, Târgoviºte - centru tipografic
european, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2013,
172 pag.
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târgoviºteanã în epoca lui Matei Basarab;
4. Contribuþia lui Constantin Brâncoveanu
la dezvoltarea artei tipografice în Þara
Româneascã; 5. Aspecte legate de
ornamentica tipãriturilor târgoviºtene; 6.
Aspecte privind tipãriturile din Protoieria
Târgoviºte (aici fiind prezentate, dupã
provenienþã, 826 de cãrþi vechi din
depozitul Mãnãstirii Dealu ºi
din arhivele unor biserici mai
importante,
rezultând,
desigur, din danii ºi din
comerþul cultural, pe care
instituþia creºtinã l-a
desfãºurat ºi protejat).
Primul capitol informeazã cuprinzãtor despre
apariþia tiparului în întreg
imperiul
spiritual
al
creºtinãtãþii europene. Mai
întâi, pe latura occidentalã (de
limbã latinã), procedeul de
tipãrire tabelarã a fãcut
posibilã apariþia, dupã 1430,
a primelor cãrþi (Biblia pauperum ºi altele).
Apoi, invenþia tiparului cu litere mobile,
destul de controversatã, culmineazã cu
izbânda lui Gutemberg  Biblia cu 42 de
rânduri (1455), o capodoperã. Se înmulþesc
centrele de tipãrire, forma de prezentare a
cãrþii cunoscutã de noi astãzi ajunge a se
împlini, din stadiul de model al cãrþii manuscrise, în jurul anilor 1530-1550. Pe latura
rãsãriteanã, evolueazã tiparul glagolitic ºi cel
chirilic de limbã slavonã (în tipografiile
ucraineano-rusã, bulgarã ºi sârbã). Primele
oficine tipografice, în intervalul 1491-1512,
fiinþeazã la Cracovia, Cetinjé (Muntenegru)
ºi Târgoviºte.
Din prezentul studiu reiese cã, în spaþiul
românesc, tiparul vechi a cunoscut forme
variate ºi complexe, rezultând cãrþi în limba slavonã, în limba românã, în greaca veche
ºi neogreacã, în latinã, germanã ºi chiar
ebraicã sau arabã. Epoca lui se întinde, dupã
cum e ºtiut, de la cãlugãrul Macarie, adus
de la Mãnãstirea Cetinjé de Radu cel Mare,

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

pânã în jurul anului 1830, când apar primele
periodice în limba noastrã: Albina româneascã, Curierul românesc ºi Gazeta
de Transilvania. Tipografia de la
Târgoviºte a fost înfiinþatã de cãtre
domnitor la îndemnul ierarhului Nifon.
Tripticul macarian  Liturghierul (1508),
Octoihul (1510) ºi Tetraevangheliarul
(1512)  aici s-a tipãrit ºi a servit dupã
aceea cultului ortodox de la noi ºi din þãrile
de limbã slavã. Originea ºi locul de tipãrire
al celor trei volume au dat naºtere însã
multor controverse între specialiºti
(îndeosebi în rândul celor strãini), care nu
s-au stins nici pânã în prezent. Aceste dispute mi se par a fi centrul de greutate al
cãrþii, pe care Agnes Erich, printr-o
dialecticã strânsã ºi în temeiul unor probe
clare (forma literei, elemente de
ornamentaþie preluate din manuscrisele
muºatine, limba de redactare bulgarã etc.),
le lãmureºte, arãtându-ºi întreaga mãsurã
a puterii sale de obiectivare. Liturghierul
lui Macarie reprezintã o formã rarã a
liturghierului slav, prin prezenþa Învãþãturii
lui Vasile cel Mare pentru preoþi ºi are o
dublã însemnãtate pentru istoria tiparului,
fiind totodatã prima carte româneascã
tipãritã, dar ºi prima ediþie a acestei cãrþi
de cult în limba slavonã. Meºteºugul
cãlugãrului a influenþat covârºitor întregul
tipar de la Târgoviºte, din Bucureºti ºi din
Transilvania, acesta din urmã rãspândind
tipãrituri în limba românã ºi în Moldova ºi
în Muntenia.
Cu logofãtul Dimitrie Liubavici, un
sârb, se deschide o nouã etapã a activitãþii
tipografice târgoviºtene. La Târgoviºte tipãreºte, cu matriþe într-un local propriu, un
Molitvenic (1545) ºi un Apostol (1547).
Studiul îi consemneazã contribuþia: deschide
perioada artizanalã în domeniul tiparului, e
primul întreprinzãtor privat ºi introduce
pentru prima datã o tablã de materii.
La porunca lui Pãtraºcu cel bun,
Coresi, cãruia i se datoreazã începuturile
ºi biruinþa scrisului în limba poporului,
tipãreºte o singurã carte la Târgoviºte, un
Triod Penticostar, finalizat sub domnia
lui Mircea Ciobanul: Eu robul întru
Christos, Diaconul Coresi, m-am nevoit
întru aceasta ºi am scris aceastã ºi cu io
ucenici ai mei în anul 7066 s-a început
aceastã carte în luna iulie 8 zile ºi s-a
sãvârºit de asemeni în luna iulie a 30-a zi,
în cetatea de scaun Târgoviºte. Muntean
de origine, Diaconul e cunoscut ca ucenic
al lui Oprea ot Târgoviºte, lucrãtor acesta
o vreme sub îndrumarea lui Liubavici.
Editor ºi tipograf fiind, Coresi a gãsit
condiþii mai bune în Braºov, unde ºi-a
împlinit marele destin cultural.
În cãrþile veacului al XVI-lea, arareori

se adaugã ceva nou conþinutului canonic
 Evul Mediu fiind metafizic, nu pozitiv.
Abia în veacul urmãtor, Matei Basarab
(1632-1654) va aduce înnoiri majore. La
îndemnul sfetnicului sãu, Udriºte Nãsturel,
el va transforma Târgoviºtea într-un
adevãrat centru cultural (tipar ºi ºcoalã),
urmãrind sã înlocuiascã treptat limba
slavonã cu limba românã, sã uneascã cultural popoarele slave, aflate sub opresiune
turceascã, livrându-le cãrþi în slavonã ºi
sã instituie o practicã judiciarã unitarã.
Din înlãnþuirea organicã a faptelor de
culturã prezentate cercetãtoarea scoate la
luminã alte trepte de întemeiere a unitãþii
spirituale a neamului românesc. Procesul
de laicizare a cãrþii stinge monopolul
bisericesc, nu de mult excesiv, e încurajatã
creaþia literarã originalã ºi grãbitã
racordarea la valorile universale. Nume
mari: ªerban Cantacuzino, Constantin
Brâncoveanu, Antim Ivireanul fac gloria
unei epoci de maximã strãlucire a culturii
vechi din Muntenia.
Vechiul tipar, ca fenomen cultural
complex, trezeºte emoþia, existã ca
fenomen autentic de artã. Cartea, obiect
manufacturat, stârneºte imaginaþia,
înaripatã ºi de atmosfera cunoscutã a
lucrului: chilie boltitã, cu ziduri groase,
moarã de hârtie pe râu, presã de tipar (un
teasc asemãnãtor celui folosit în vinãrit la
obþinerea hârtiei sau la legatul de cãrþi),
materiale pentru podoabã, unelte de sãpat
în lemn, pene de scris ºi cerneluri în culori vii  toate însufleþite de truda cel mai
adesea cãlugãreascã, o ascezã.
Împodobirea cãrþilor de odinioarã cu
elemente decorative (frontispiciu, chenar,
vinietã, letrinã etc.) nu e totuna cu acea
ornamenticã având ca efect aruncarea
obiectului de artã în minorat. E o artã sacrã
ce include ºi imagini de sfinþi, un derivat
subtil al unui program iconografic de
canon bizantin; e o viziune teologicã
neotestamentarã a vedeniei, asemenea
catapetesmei  un concentrat recapitulativ
al Bisericii lui Hristos.
Înzestratã, fãrã dubiu, cu un gust
remarcabil, Agnes Erich stãpâneºte
temeinic problematica vizualitãþii.
Comentariul sãu la ornamenticã, aproape
tehnic, fãrã afectare, trãdeazã emoþia
puternicã în faþa cãrþii frumoase, preþioase.
Pe lângã aportul de noutate, meritul
deosebit al cãrþii sale constã în modul cum
izbuteºte sã-ºi asigure coerenþa, prin
schimbarea nivelurilor de descriere. Mai
rar o asemenea lucrare  densã, dar de
strictã croialã, scrisã într-un limbaj
limpede, percutant ºi lipsit cu totul de
cãldura metaforei  în stare a stârni
bucuria de artã!
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ASPECTE LITERARE

Corneliu Vasile

RESTITUIRI
ªI POLEMICI LITERARE*
Cunoscut ca un specialist al culturii,
pasionat de toate faþetele ei, de la pictura ºi
arhitectura vechilor biserici pânã la
reconstituirea trecerii marelui poet, cu trupa
de teatru Tardini, prin sudul þãrii, sau pânã
la textele tinerilor debutanþi, autor al unor
valoroase ºi documentate lucrãri de
cercetare, istorie literarã, biobibliografii ºi
dicþionare literare (Mihai
Eminescu, Marin Preda,
scriitorii teleormãneni), poet,
editor de reviste, organizator
de manifestãri de rezonanþã
naþionalã (Festivalul naþional
de literaturã Marin Preda),
Stan V. Cristea se preocupã
de bibliografia româneascã,
de viaþa scriitorilor trecuþi în
eternitate, având preferinþã
pentru marii scriitori Gala
Galaction (cinci articole) ºi
Marin Preda (patru articole
dintr-un total de ºaisprezece).
În Prefaþã, autorul îºi exprimã intenþia
de a lumina aspecte încã neclare de istorie
literarã, vizând un spaþiu de o spiritualitate
mirificã ºi tulburãtoare.
Studii ºi articole se intituleazã primul
capitol al cãrþii, care, în afarã de marii
prozatori români menþionaþi, se mai ocupã
de Radu Grãmãticul, originar din
Mãniceºti, lângã Roºiorii de Vede, de
deplasarea manuscriselor lucrãrilor
religioase Tetraevanghelul din 1572 ºi cel
din 1574, pricinuitã de evenimente istorice
ale perioadei dominaþiei turceºti în Balcani.
Grigore Gellianu este un pseudonim
atribuit lui Anghel Demetriescu de cãtre
Nicolae Iorga, dupã publicarea unui articol,
semnat astfel, în care este atacat Eminescu.
Stan V. Cristea cerceteazã arhivele ºi
descoperã existenþa realã a unui cetãþean din
Bucureºti cu acest nume, contrazicându-i
* Stan V. Cristea, Fotografii la periscop. Secvenþe
de istorie literarã, Editura Aius Printed, Colecþia
Exegesis, Seria Mozaicul, Craiova, 2013
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astfel ºi pe Ion Hangiu, I. Filipciuc º.a., care
preluaserã presupunerea lui Iorga.
În legãturã cu ªtefan O. Iosif, aflãm
cã tatãl poetului a locuit timp de nouã ani
la Turnu Mãgurele, unde a fost profesor,
iar oraºul este evocat în mai multe texte,
inclusiv în nouãsprezece poezii.
Mai puþin cunoscut, este evocat poetul,
epigramistul ºi prozatorul
Ion Pena, originar din aceeaºi
zonã culturalã a sudului
românesc.
Este remarcabilã strãdania
cercetãtorului de a include, la
sfârºitul textelor, bibliografii
cuprinzãtoare, care sunt
argumente serioase pentru
susþinerea ipotezelor enunþate.
Prozatorul Gala Galaction
(Grigore Piºculescu) a revenit
des în Dideºtii natali, însã
disputa pe marginea stabilirii
locului unde sã fie o casã
memorialã dedicatã scriitorului, la Dideºti
sau la Roºiorii de Vede, a fãcut ca aceastã
idee sã rãmânã doar un simplu proiect.
Autorul susþine oraºul pentru înfiinþarea
unui muzeu memorial.
Despre Constantin Noica, de care Stan
V. Cristea s-a ocupat într-o cercetare
separatã, aflãm cã a contribuit esenþial la
facsimilarea caietelor Eminescu, aflate în
pericol de a se distruge, cu trecerea timpului.
Mircea Scarlat este remarcat drept un
critic literar înnoitor, polemic, ºi ar merita
mai mult decât o carte omagialã, cum are
pânã în prezent.
Un articol reia problema debutului
literar al lui Marin Preda, cãruia Geo
Dumitrescu îi promisese, de douã ori,
în efemera revistã Albatros (martieiunie 1941) cã îl va publica, dar nu o
fãcuse, astfel cã prozatorul se dusese
la alte publicaþii, pânã acum considerându-se cã a debutat în ziarul Timpul,
cu schiþa Pârlitu pe 15 aprilie 1942,
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publicatã de Miron Radu Paraschivescu.
Stan V. Cristea, cercetãtor la Biblioteca
Academiei Române, gãseºte adevãratul
debut în publicaþia Tinereþea, pe 20
ianuarie 1942.
Partea a doua cãrþii, intitulatã Documente ºi mãrturii, este dedicatã, în cea mai
mare parte, lui Gala Galaction ºi Marin
Preda, însã mai conþine articole despre
George Topîrceanu, care corespondeazã cu
o junã profesoarã, Liana Voinescu, originarã
din partea locului, ca ºi despre prietenia ºi
corespondenþa dintre Tudor Arghezi, Gala
Galaction ºi Bebe Wolf. Un articol
înregistreazã trecerea lui Marin Preda,
pentru câteva zile, pe la ªcoala Normalã din
Buzãu, dupã ce se desfiinþase ºcoala din
Transilvania în urma evenimentelor istorice
ºi politice ale unor ani zbuciumaþi. Acolo la cunoscut pe Ion Caraion.
Este respinsã aserþiunea cã Preda ar fi
fost distant faþã de rude ºi cititori,
reproducându-se câteva scrisori ale
(urmare de la pagina 33)

Revelaþii ºi frondã*
Acest Car Mare pãmântesc devine
Carul Mic de pe cer, introducându-ne în
nunta cosmicã a Mioriþei, varianta insolitã,
tragi-bufã a lui Ion Iancu Vale: Iarel smulse
biciul din mâna buharului ºi chiuind fãcu
boii sã se urneascã / animalele îºi îndoirã
picioarele, / îºi ridicarã capetele puternice
ºi se înãlþarã spre cer, / trãgând dupã ele
carul în care Ion ºi Iarel pãreau niºte zei /
nu se mai auzea nici dangãtele clopotelor, /
nici cântecul popilor, nici suspinele
oamenilor. / se aºternu o tãcere cu adevãrat
mormântalã / toatã suflarea amuþise
încremenitã privind carul / ce se fãcea din
ce în ce mai mic, din ce în ce mai mic 
Cei din cortegiu se adunã acasã, unde
îi aºteptau mesele praznicului.
Transmutaþia se produce: ceremonialul
înmormântãrii se transformã în nuntã
pãmânteascã aprinsã de cea cosmicã. Ion
ºi Iarel se întorc ºi petrecerea începe, cu
participarea vioristului tuciuriu Ghiþã
ªapteluni, a zdrahonului Viþã Mãgãdãu, pe
care sãtenii nu-l invitau la nunþi, fiindcã
descindea din uriaºii Flãmânzilã ºi Setilã.
Nu lipseºte Bricã Belea, hoþul de porþi, care
ungea cu pãcurã banca din faþa porþii spre
blestemul suratelor lipsite de locul bârfelor.
O întreagã faunã mehenghe a satului e
prezentã la nunta lui Ion, ca într-o epopee
bufã. Petrecerea ia proporþii sardanapalice
care îl alerteazã pânã ºi pe ºeful de post.

acestuia cãtre Ilinca ºi cãtre un cititor care
îi scrisese.
Partea a treia conþine facsimile ºi
fotografii foarte interesante ale scriitorilor
comentaþi, scrisori ale lui Gala Galaction,
Baruþu T. Arghezi, reproduceri ale unor
pagini din Evangheliare.
O carte de restituiri ºi polemici literare,
plinã de surprize ºi documente inedite, care,
puse cap la cap, schimbã percepþia asupra
unor evenimente ºi personalitãþi literare
pe care le-a dat Câmpia Dunãrii. Documentarea este foarte bunã, la obiect, sunt
preluate citate ºi date din cãrþi ºi din
periodice, culese din marile biblioteci,
arhive ºi colecþii publice ºi particulare.
Iubitorii de literaturã pot gãsi în aceastã
lucrare satisfacþii deosebite ºi clarificãri
asupra unor aspecte asupra cãrora este
de mirare cã vreme îndelungatã nu s-a
aplecat nici un istoric literar, ci s-au
preluat idei neverificate ºi presupuneri
fãrã argumente.

Autoritar, ºeful de post îi porunceºte lui
Ion sã înceteze spectacolul, însã acesta îl
ameninþã cã o sã-l ia în cãruþã la întoarcerea
în cer. În cele din urmã, petrecãreþii adorm.
Ion ºi Iarel se trezesc primii: Iarel vãzu
un fluture roºu zburând deasupra lor / în
cercuri din ce în ce mai mici. / Ion încercã
sã-l prindã cu mâna, dar ratã / ºi,
sculându-se, porni în fugã dupã fluture,
izbindu-se ºi sãrind peste obiectele
împrãºtiate prin curte. Fluturele intrã în
odaia unde fusese coºciugul cu trei zile în
urmã. Cum Ion nu mai apare, Iarel ºi
ceilalþi încep sã-l caute, gãsindu-l întins
pe masã, cu mâinile pe piept, având între
buze o aripã roºie de fluture. O nouã
farsã? se întreabã toþi. Apoi, obosiþi,
nuntaºii pleacã, lãsându-l pe Iarel sã-l
pãzeascã. Dar când se întorc pãrinþii ºi
fraþii, nu mai gãsesc pe nimeni în casã.
Cei doi zburaserã pentru totdeauna în cer.
Un comentariu aparte ar merita textele
clasice, care aduc o atmosferã a
delicateþii, bucuriei sau suferinþei ºi revoltei.
Multe se vor meditaþii, riscând o anume
uscãciune reflexivã, altele oferã sonuri
de cantabilitate fireascã, expresivã.
Imaginea poetului damnat reface
rãstignirea: Neîmpãcat mã caut, trist /
Spre soare încã mai privesc / Un singur
frate am, pe Christ / ªi deci m-autorãstignesc (Autorãstignirea). Eteroclite, din
acest punct de vedere, Revelaþiile lui Ion
Iancu Vale aduc o notã distinctã în peisajul
liricii contemporane, atestând, în poemele
de amplu rãsuflu, un poet care nu ºi-a spus
ultimul cuvânt.
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CITITOR PRINTRE RÂNDURI

Emil Lungeanu

BREVETUL DE INVENTATOR
AL POEZIEI
Debutul poetic al lui Costin David cu
Anotimpurile vârstei (Editura Rafet, 2011)
aducea cu sine, nedrept de târziu poate,
revelaþia unui inventator în toatã puterea
cuvântului, nu doar acela al celebrului vaccin
cu Polidin (1972) sau al metodei de
conservare a tulpinilor microbiene sub formã
de microdiscuri liofilizate (1989), ci ºi al
unor procedee literare inedite, dezvãluind în
autor un cãutãtor de leacuri deopotrivã în
laboratoarele de microbiologie cât ºi în cele
literare, cu un condei mânuit ca demers
terapeutic (pentru minte, inimã ºi
literaturã) ºi ca pledoarie pentru perpetuarea
biologicã a speciei pe cale de dispariþie
numitã om: Urcând din treaptã-n treaptã /
Coloana infinitã a lui Brâncuºi / / În care
individul nu conteazã / Dar care-ºi leagã firul
sãu de AND / De firul generaþiilor
urmãtoare. / Noi, oamenii, ne vom duce
stirpea / În nemurirea timpurilor viitoare /
Aici pe Pãmânt sau oriunde / Altundeva ne
va cãlãuzi speranþa! Acest original tip de
abordare geneticã era exersat chiar ºi din
perspectivã autobiograficã. În poemul La
Zamolxe, sus în ceruri bunãoarã, corul
insolit de cântece ardeleneºti de la praznicul
înmormântãrii unui unchi al poetului era pus
pe seama strãvechiului obicei dacic al
funeraliilor vesele, neamul vãduvei în cauzã
(mãtuºa Florica) trãgându-se  ni se
explica  tocmai din septentrionalii daci liberi
de odinioarã. Un alt procedeu inovator era
cel mitografic, respectiv manevrarea
pantheonului olimpian ca oglindã a noilor
mitologii moderne. Zeii  Demitizare se
încheia cu o moralã ca de fabulã sau de
apolog: Cred c-a venit timpul / Ca din
câmpiile Elizee / Ale zeilor din Olimp / Sã
ne întoarcem, din timp,/ Cu picioarele pe
pãmânt / Sau sub el,/ În Hadesul
contemporan / Al traiului cotidian, iar în
Naiul lui Pan, al nostru contemporan
Gheorghe Zamfir, reputatul bard din Bãnie,
devine moºtenitorul zeului Pan,
inventatorul syrinx-ului ºi al muzicii auletice:
Obosit Pan, zeul mitic, / Adormit pe-un
picior de plai mioritic / ªi-a pierdut
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instrumentul mirific / În aºternutul de
ghindã ºi jir. / L-a gãsit, descoperindu-l / ªi
moºtenindu-l, / Gheorghe Zamfir.
Considerat în întregul sãu, acest Nai al lui
Pan este o adevãratã ºcoalã de muzicã,
exersând toate speciile de sonuri, de la hãulitu
la hora din bãtãtura satului pânã la fineþuri
debussyene de Clar de lunã sau chiar extremism subsonic cu adieri imperceptibile
de nori ºi de ierburi, un recital totalizând
dupã inventarul meu circa treizeci de timbre distincte (o gamã de o diversitate
comparabilã cu acel festival al mirosurilor
pus în paginã de Gheorghe Crãciun undeva
în Puppa russa): buha huhuie scurt, un
cor de aripi în ramuri bat tactul ºi mai
apoi alunecã pe sub nori fâlfâind, în pene
plutind, apa susurã ºi în pietriº clipoceºte,
în depãrtãri se-aude tãcerea ºi un zgomot
de coarne boncãluind prin cetina de brad,
liniºtea ºopteºte, ºuierã, niºte vibraþii
unduitoare se-amplificã, se-nºurubã în aer,
raze solare prin ramuri foºnesc (un filtru
vegetal întrucâtva echivalent fumului
pieptãnat de ploaie la Apollinaire), odatã
cu zorii se trezeºte scuturat de fiori
cântecul flãcãilor dogoritori, alt cântec
se-nalþã de undeva metamorfozând sunete
pure / în cascade de acorduri / ºi-armonii
prin pãduri, mai rãzbat geamãtul mumii
/ ºi þipãtul pruncului, / plânsu-n cimitir al
bunicii, bãtrânele chicotesc, se aud în
surdinã cântul pãmântului, / iarba
þâºnind, /.../ zbuciumul vieþii / ºi clopotul
morþii, / / vuietul vântului, trilul mãiastrei,
/ zurgãlãii cãluºului, / sfârlezele fusului, /
încrustãrile lemnului, / foºnetul cerului,
[ce Witz auditiv! ] / ecoul pãmântului, /
rãsufletu-adânc al sãrutului, / /
speranþele ºoptite ale viitorului / din ecoul
ghiocului. Ingenioasã era ºi formula de
eseu poetic în care volumul de debut
îºi anunþa conþinutul încã din pagina de
gardã, concept diferit atât faþã de clasicul
poem în prozã, cât ºi de eseurile lirice ale
lui Cioran.
(continuare la pagina 40)
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NOTE DE LECTURÃ

Lucian Gruia

LUNGA AGONIE A UNUI SECOL
DE ISTORIE FRUSTRANTÃ
Subintitulate Întâmplãri din viaþa unui
om care a trãit în vremuri nãucitoare din
punct de vedere istoric, prozele scurte din
Garnizoana Malamoc constituie o frescã
a vieþii din arealul dobrogean, ºi nu numai,
în epoca totalitarismului comunist ºi apoi
a capitalismului de junglã postdecembrist.
Autorul considerã cã
oamenii cinstiþi, care au
supravieþuit primei perioade
istorice amintite ºi trãiesc
umiliþi într-a doua, constituie
a doua generaþie de sacrificiu,
urmând nemijlocit celei care
a apucat al Doilea Rãzboi
Mondial ºi comunismul.
Cu umor amar ºi cu
ironie cianuratã, ªfefan
Dorgoºan face rechizitoriul
celor douã nefaste etape
istorice. În prima, lipsa
libertãþilor individuale ºi
precaritãþile materiale ne-au depersonalizat,
iar opozanþii au fost exterminaþi; în a doua,
politicienii, patronii ºi bancherii venali ºi
corupþi ne jupoaie de vii. Din acest motiv,
scopul cãrþii este precizat de autor astfel:
De aceea vreau sã restaurez adevãrul,
cronologic, care nu are nicio legãturã cu
viaþa infectã pe care am dus-o ºi o suport
cu stoicism în continuare. Istoria noastrã
e plinã de politruci, refugiaþi, transfugi...
N-avem nici un Dumnezeu. În numele Lui
unii au fãcut livadã în deºert. Noi, românii,
am distrus o Grãdinã. O Gurã de Rai. Nici
Deliu, nici Cãlae nu au pace în mormânt.
Adevãrul perioadei totalitare este
surprins în prozele: Gardul (colectivizarea),
Zile ticãloase (prigonirea chiaburilor ºi
uciderea partizanilor ascunºi prin canarale
 mici peºteri carstice din podiºul
Dobrogei),
Grãdina cu eghileþi
* ªtefan Dorgoºan, Garnizoana Malamoc, Editura
Bren, Bucureºti, 2013

(industrializarea forþatã care a dus la
depopularea satelor), Dimineþile unui
ziarist cuminte ºi Activiste de protocol
(obligarea ziariºtilor la slãvirea realizãrilor
clasei muncitoare sub cârmuirea înþeleaptã
a partidului unic ºi sub supravegherea
severã a Securitãþii, precum ºi defularea
populaþiei prin sex),
CrashDay  ziua în care s-a
declanºat criza mondialã
(furtul din vapoarele
occidentale a produselor lipsã
pe piaþa comunistã ºi
comercializarea acestora, în
cârdãºie cu poliþiºtii corupþi,
depravarea moralã a
oamenilor depersonalizaþi),
Balada Mânzului Mutant
(consecinþele genetice ale
implanturilor ºi transplanturilor aberante de silicoane
ºi organe pânã la degradarea
speciilor, încheiatã cu minunea naºterii unui
mânz normal), Degetul ºi coasta (monolog al suferinþelor îndurate de poporul
îndoctrinat sau pauperizat în cele douã
perioade istorice analizate), Declamaþia!
dramatizare dupã un fragment din
Degetul ºi Coasta (hiberbolizarea
scenicã a dramei existenþiale trãite de
protagoniºtii celei de a doua generaþii
pierdute), Mantaua lui Google (replicã
autohtonã la Mantaua lui Gogol, în care
funcþionarul modest devine astãzi arogant
ºi cere mitã pentru rezolvarea
problemelor simple, dar complicate artificial de birocraþie, apendice notoriu al
democraþiei de circumstanþã) ºi
Duplicitate! prozã ritmicã: recitativ,
pamflet dramatic (compusã din 10 scene
cu didascalii ºi indicaþii scenice hilare,
urmate de poeme pamfletare la adresa
condiþiilor sociale, economice, religioase
ºi culturale de astãzi).
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Clanul Cãlae (dupã numele bunicului
autorului), despre care ªtefan Dorgoºan a
scris câteva romane fluviu aflate sub
obrocul realismului magic, este prezent în
prozele: Gardul, Zile ticãloase, Grãdina
cu eghileþi ºi Amintiri din casa cu ºobolani
(în care descrie promiscuitatea dintr-un
cartier constãnþean în epoca comunistã).
Petrecerea, Povestitorul (în patru
Poveºti de cartier) ºi Secretul Evenghelic
alcãtuiesc un scurt istoric al trãdãrilor ºi
atrocitãþile practicate de specia umanã de
la origini ºi pânã în prezent, pornind de la
Cain ºi Abel, trecând prin asasinarea lui
Cezar ºi Burebista, ajungând la lagãrele
naziste ºi comuniste ºi încheind cu
transformarea statelor mai puþin dezvoltate
în pieþe de desfacere ale celor dezvoltate
care impun cu forþa Noua Ordine Mondialã.
Titlul cãrþii provine de la localitatea
Malamoc, lângã Gherghiþa (judeþul
Prahova), unde a funcþionat în prima
jumãtate a secolului al XIX-lea, sub
supraveghere militarã, spitalul pentru
bolnavi psihici ºi contestatari ai regimului.
(urmare de la pagina 38)

Brevetul de inventator
al poeziei
I se adãuga ºi o memorialisticã poeticã,
articulatã epic ºi chiar anecdotic la modul
verist al cronicarilor. O altã secþiune alocatã
haikudiadei mai aducea ºi ea inovaþii, luând
prin surprindere cu încatenãri de 4-26 haiku,
întregul ciclu fiind introdus de un set de
Anotimpuri în cel mai pur stil Basho: Floare
de cireº / Îmbãtându-mã iarã / În primãvarã
// Agãþat de cer / Pescãruºul albastru / Picaj
estival // Norul plumburiu/ Desfrunzeºte
crengile/ Ruginã-n toamnã // Iarnã târzie /
Un fulg mã troieneºte / Înveleºte-mã.
Aceleaºi structuri compozite revin, iatã,
ºi în noul volum Dincolo de oglindã (Edit.
Rawex Coms, 2013) ale cãrui pagini nu
dezmint candoarea ºi moderaþia cu care
Costin David îºi fãcuse debutul. Noutatea
stã, de astã datã, doar în supralicitarea
elegiacului retrospectiv, care capãtã un aspect de bilanþ existenþial aproape deprimant:
Peregrinând prin pãdurea anilor mei / Pe
cãrãrile bãtucite de jivine / Privirea mi se
lumineazã în însorite rãriºuri / Se afundã
prin negre hãþiºuri / ªi în gând îmi foºnesc
amintiri / Pline de umbre ºi lumini./ Urmez
în sens invers / Cãrãrile strãbãtute în mers
/ Însemnate cu filele rupte / Din calendarul
zilelor trecute./ Primele lumini din privirea
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În acest balamuc, ar dori autorul sã-i
interneze pe conducãtorii care nu sunt
interesaþi de soarta poporului, ci de propria lor înavuþire.
Pentru ilustrarea acestei vaste
problematici sociale, ªtefan Dorgoºan
apeleazã la tehnici postmoderniste, cum
sunt: prologuri, addende, sintagme
licenþioase, indicaþii scenice, inserare de
poeme, comentarii finale morale. Înºiruirea
unor aspecte aberante ale vieþii în epocile
menþionate, indicã absurdul existenþei
noastre, diriguitã de cei care conduc
destinul lumii ºi cei care ne guverneazã.
Stilul este nervos, ironic, incisiv. Fantezia
debordantã ºi gravitatea problemelor
abordate incitã meditaþia cititorului.
Cartea devine un strigãt de revoltã
pentru apãrarea demnitãþii omului de rând
(prigonit din interior) ºi a naþiei, ameninþatã
din exterior. Din aceste motive, precum ºi
pentru savoarea transfigurãrilor estetice,
Garnizoana Malamoc este o carte
valoroasã, care meritã atenþia cititorilor ºi
a criticilor literari.
maternã / Primele clipe negre ale bolilor
iinfantile./ Primele idile ale tinereþii
luminoase / ªi primele amintiri umbroase./
Primele împliniri strãlucitoare / ªi primele
gânduri negre, nãucitoare./ Primele litere
albe scrise cu tibiºir / ªi ultimile, mohorîte,
pe crucile din cimitir./ Visurile ºi speranþele
zâmbitoare, / Realitãþile dezamãgitoare /
Prieteniile, statornice repere / ªi amiciþiile
efemere./ Primele iubiri trecãtoare / ªi
prima dragoste trainicã, fulgerãtoare /
Primii copii ºi bilanþuri anuale / Primele
pierderi familiale./ Primele gânduri
cuprinzãtoare / ªi ultimile concluzii amare./
Mã uit în urmã ºi vãd calea lungã / De la
prima luminã pânã la ultima umbrã.
(Lumini ºi umbre) Unui ochi neavizat, o
asemenea recapitulaþie i s-ar putea pãrea
paradoxalã dupã numai douã volume de
poezie, dar nu trebuie pierdutã din vedere
particularitatea cã, de fapt, avem de-a face
nu doar cu un poet, ci cu un poligraf,
deopotrivã dramaturg ºi prozator
manifestat încã din 1963, aºadar cu
jumãtate de veac de experienþã literarã la
activ. Diminuþia ºi modestia extraordinarã
cu care inventatorul Polidinului îºi face
auzit condeiul mulþumindu-se sã-ºi
desemneze propriile opere drept
preocupãri literare sau poeseuri (de
unde, poate, ºi reticenþa editorialã de pânã
acum) oferã o pildã de la care cei ce
pretind brevetul de inventator al Poeziei
au ce învãþa.
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INTERPRETÃRI CRITICE

Florina Loredana Stoica

COORDONATE ALE POEZIEI
ANEI BLANDIANA  ANALIZÃ
SEMANTIC-TEXTUALÃ (2)
2. Perspectiva criticii
Ana Blandiana (pe numele adevãrat Otilia
Valeria Coman, n. 25. III. 1942, la Timiºoara)
debuteazã editorial cu placheta Persoana
întâia plural, la numai 22 de ani, în 1964, în
cadrul colecþiei Luceafãrul, înfiinþatã la
Editura pentru Literaturã din Bucureºti, în
scopul susþinerii debutului tinerilor poeþi ºi
prozatori ai momentului. În aceeaºi colecþie
debutaserã ori aveau sã debuteze, între alþii,
Cezar Baltag, Nichita Stãnescu, Grigore
Hagiu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru,
Gheorghe Pituþ, Adrian Pãunescu, Constanþa
Buzea, Gabriela Melinescu, George Alboiu,
impunând atenþiei o generaþie de poeþi
neomoderniºti sau neotradiþionaliºti care se
rup de schematismul specific deceniului anterior, redescoperind ºi valorificând fie
modernismul, fie tradiþionalismul interbelic.
Generaþia 60 antreneazã în siajul sãu ºi poeþi
care debutaserã anterior ºi plãtiserã un anume
tribut poeziei angajate, precum Gheorghe
Tomozei, Florin Mugur sau Ion Gheorghe,
dar face posibilã ºi revenirea unor autori
interziºi precum ªtefan Augustin Doinaº, Ion
Caraion, Dimitrie Stelaru ori, în postumitate,
Radu Stanca ºi Constant Tonegaru. Se poate
vorbi de o generaþie 60 ºi în prozã ori în
criticã, dar în aceste cazuri mai curând ca
atitudine esteticã. ªi nu întâmplãtor doar
poezia are, cu sintagma lui Eugen Simion, un
buzdugan al generaþiei (Nicolae Labiº), care
bate în poarta lirismului veritabil. Privind astfel
lucrurile, chiar titlul primului volum al Anei
Blandiana este un semn al solidarizãrii cu un
anume tip de poezie, dar ºi cu un anume grup
de poeþi. Nu întâmplãtor, de altfel, tânãrul (pe
atunci) critic Mircea Martin îºi strângea, în
1969, cronicile literare într-un volum intitulat
Generaþie ºi Creaþie, vorbind, însã, mai ales
de o generaþie de creaþie prin care, în anii
60, literatura românã a revenit la adevãrata ei
condiþie  cea esteticã. Dar dacã în cazul
prozatorilor criticul se ocupã ºi de Fãnuº
Neagu (n. 1932) ºi de Constantin Þoiu (n.1923),

iar în cel al criticilor ºi de Adrian Marino
(n.1921) ºi de N. Manolescu (n. 1939), poeþii
se înscriu, ca datã a naºterii, între 1933 (Nichita
Stãnescu) ºi 1943 (Adrian Pãunescu).
Atmosfera în care s-a afirmat generaþia
liricã 60 era auroralã, o nouã dimineaþã a
poeþilor ºi, deloc întâmplãtor, cineva afirma,
vorbind despre unul dintre reprezentanþii sãi,
cã Primãvara de la Bucureºti, spre
deosebire de cea de la Praga, a fost una
liricã (Tudor Cristea, De la clasici la
contemporani, Târgoviºte: Ed. Bibliotheca,
2008, p. 45). În ceea ce o priveºte pe Ana
Blandiana, prin întâiul ei volum ea s-a
confundat, cel puþin în modul în care a fost
receptatã, chiar cu aceastã primãvarã, într-o
poezie femininã exuberantã, spontanã (mãcar
în aparenþã), tinereascã, senzualã, deschisã
cãtre suflul naturii. Textul emblemã rãmâne, în
acest sens, Descântec de ploaie: Iubesc
ploile, iubesc cu patimã ploile,/ Înnebunitele
ploi ºi ploile calme,/ Ploile feciorelnice ºi ploile
dezlãnþuite femei,/ Ploile proaspete ºi
plictisitoarele ploi fãrã sfârºit,/ Iubesc poile,
iubesc cu patimã ploile,/ Îmi place sã mã
tãvãlesc în iarba lor albã, înaltã,/ Îmi place sã le
rup firele ºi sã umblu cu ele în dinþi,/ Sã
ameþeascã privindu-mã astfel bãrbaþii (...) Sunt
cea mai frumoasã femeie pentru cã plouã/
ªi-mi stã bine cu franjurii ploii în pãr,/ Sunt cea
mai frumoasã femeie pentru cã-i vânt/ ªi rochia
se zbate disperatã sã-mi ascundã genunchii,/
Sunt cea mai frumoasã femeie pentru cã tu/
Eºti departe plecat ºi eu te aºtept,/ ªi tu ºtii cã
te-aºtept,/ Sunt cea mai frumoasã femeie ºi ºtiu
sã aºtept/ ªi totuºi aºtept./ E-n aer miros de
dragoste viu,. Doar cã pânã ºi în acest
tineresc ºi intens poem senzualitatea pare uºor
calculatã, poeta dând impresia cã nu se exprimã
atât pe sine, cât e atentã la efectele acestei
exprimãri. Ocupându-se de cel de-al doilea
volum, Cãlcâiul vulnerabil (1969), Mircea
Martin elogiazã efortul Anei Blandiana de
a-ºi depãºi prin meditaþie susþinutã poezia
debutului ºi observã cã poeta de recepþie
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diafanã ºi de irepresibilã exuberanþã,
dãruitã, altãdatã, pânã la destrãmare ploii
ºi ierburilor, se reculege acum într-un peisaj
glaciar cu aer rarefiat (Martin, Mircea,
Generaþie ºi Creaþie, Bucureºti: Editura pentru
Literaturã, 1969, p. 94). Totodatã, induce
pretutindeni o dimensiune eticã (mai ales
despre o eticã a poeziei vorbeºte ea, care se
simte, deopotrivã, Orfeu ºi Euridice) ºi resimte
necesitatea de a scrie numeroase arte poetice.
Dar, deschisã cãtre întrebãrile lumii, observã
criticul, Blandiana îºi ascunde, cu o anume
pudoare, propria-i suferinþã, rãmâne prea
puþin singurã cu sine în aventura ei liricã ºi,
printre altele, e aproape ciudat (sau,
dimpotrivã, semnificativ) cum îºi amânã
întruna poezia de dragoste o poetã frumoasã
ca o dezamãgire (Martin, Mircea. Ibid., pag.
99). O va mai amâna cale de un volum de versuri
(A treia tainã, 1969), adâncind metafizica ºi
asimilându-l într-o formulã originalã pe Blaga.
Reflexivitatea, melancolia blândã ºi uºor
monotonã se menþin, ca ºi înfiorãrile existenþiale
(împãcate, totuºi) ºi, desigur, întrebãrile despre
creaþie. Formula poeziei Anei Blandiana,
îmbinând sensibilitatea cu cerebralitatea,
inspiraþia cu elaborarea, sensul clar cu sugestia,
interesul pentru ideile (ºi uneori pentru
vorbele) mari cu plecarea privirii cãtre lumea
comunã a generat, deopotrivã, admiraþie ºi
rezerve. Iatã, în acest sens, o opinie criticã de
datã recentã, prilejuitã de apariþia, în 2010, a
volumului de versuri Patria mea A4; De
fiecare datã, practic, cunoscuta poetã se vede
ºi servitã, ºi deservitã de o ideaþie clarã ºi de
un tutelar spirit geometric. Acesta din urmã
construieºte foarte bine textul, îl organizeazã
pe diferitele lui paliere ºi niveluri,
ameninþând însã, cu cât este mai marcat ºi
mai eficient, sã usuce intelectual lirismul  ºi
sã îndepãrteze tocmai poezia. (...) Neputând
ieºi din gama ei de cerebralitate, poeta face
din fiecare text un parcurs simbolic ºi un
proces reflexiv. (...) Cunoscând succesul
deplin al acestei formule, Ana Blandiana are
evident ºi conºtiinþa limitelor pe care ea le
înfãþiºeazã (...). Ca atare, autoarea încearcã
(dar în acelaºi mod serios, grav ºi îngrijit)
evadãri într-o senzitivitate femininã, prin
care liniile atât de bine trasate ale poeziei sã
se mai ºi piardã. (Daniel Cristea-Enache,
Patria mea A4, de Ana Blandiana. Poeme noi,
în Observator cultural, nr. 555, 17 dec. 2010).
Deºi se referã la un ultim (ºi remarcabil) volum
de versuri al autoarei, consideraþiile trimit la
întreaga sa poezie ºi s-ar potrivi, într-un anume
fel, ºi volumului Octombrie, noiembrie,
decembrie (1972) prin care ea atinge prima
treaptã a maturitãþii sale artistice. Un volum
care are structura ºi unitatea unui poem, un
poem erotic ºi o meditaþie asupra dragostei,
creaþiei, puritãþii, maculãrii, vieþii ºi morþii în
acelaºi timp. Un poem al tentaþiei ºi al
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abandonului erotic, dar ºi al regretului de a fi
coborât din cerul ideatic în cercul strâmt al
senzaþiilor. În care poeta dezvoltã (dar mai ales
îºi asumã) dilema dintr-o meditaþie (ºi o arta
poeticã) aflatã în Cãlcâiul vulnerabil: ªtiu,
puritatea nu rodeºte,/ Fecioarele nu nasc
copii,/ E marea lege-a maculãrii/ Tributul pentru
a trãi.// Albaºtri fluturi cresc omizi,/ Cresc fructe
florilor în jur,/ Zãpada-i albã neatinsã/ Pãmântul
cald este impur.// Neprihãnit eterul doarme,/
Vãzduhul viu e de microbi,// Poþi dacã vrei sã
nu te naºti,/ Dar dacã eºti te ºi îngropi.// E
fericit cuvântu-n gând,/ Rostit, urechea îl
defãimã,/ Spre care o sã mã aplec/ Din talgere
 vis mut sau faimã? (ªtiu puritatea).
Ana Blandiana cultivã în Octombrie,
noiembrie, decembrie, considerat un fel de
replicã la Cântarea cântãrilor, un lirism
opunând erosului foarte senzual de acolo
o senzualitate de lume floralã, seraficã.
(Dumitru Micu, Ana Blandiana, în
Dicþionarul general al literaturii române,
vol. II, A-B, Editura Univers Enciclopedic:
Academia Românã, coordonator Eugen
Simion, 2004, pag. 554). În prelungirea unei
atari opinii se înscrie ºi cea a lui N. Manolescu:
Poeta este o fiinþã care vine din paradisul
unei veri unde de prea multã fericire þi se
face somn. Amintirile ei sunt, ca ºi ale lui
Blaga, metafizice. (...) Soarele foºneºte
somnoros, natura declinã ritualic, scãldatã
într-o luminã luminând a moarte, care
înveleºte totul ca un giulgiu. Poeta scrie, în
definitiv, niºte elegii superbe, de o blândeþe
peste fire ºi în fond senine, fãrã revoltã sau
asprime, în care reflexivitatea este
melodioasã, iar iubirea suav-divinã.
(Nicolae Manolescu, Istoria criticã a
literaturii române, Piteºti: Editura Paralela
45, 2008, p.1049).
Sublinind, într-un eseu semnificativ
intitulat Lirismul eutanasic (dar ºi în articolul
de dicþionar mai sus citat), unitatea volumului
ºi descoperind variate filiaþii, Dumitru Micu e
de pãrere cã O poezie cum e aceea din
«Octombrie, noiembrie, decembrie» nu se
poate scrie dupã program. Am putea spune
chiar cã nu «se scrie» deloc. Se oficiazã.
( ) Este o poezie vizionarã, revelatorie,
iniþiaticã (înruditã prin aceasta cu Ioan
Alexandru), o poezie ritual. Iar ceasul
ritualurilor interioare nu putea fi
programat, el participã la un timp
privilegiat, ce nu încape în calendare, pe
care îl mãsoarã doar propriile-i ritmuri./
Ritmurile timpului sufletesc din «Octombrie,
noiembrie, decembrie» sunt ale unor nupþii
mitologice. ( ) În tot ceea ce scrie, Ana
Blandiana creeazã mitologii. Mai precis:
automitologii. Îºi compune autobiografii
mitice  (Dumitru Micu, Limbaje moderne
în poezia româneascã de azi, Bucureºti:
Editura Minerva, 1986, p. 269).
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MEMORIALISTICÃ

Ileana Iordache-Streinu

1940-1941
Cu ultima scrisoare a mamei din 27
iulie 1940, în care se contura viitoarea
noastrã ultimã vacanþã la Buºteni 
nemaigãsind o alta , se încheie capitolul
corespondenþei dintre pãrinþii mei din luna
de concentrare din 1939 ºi cea a
mobilizãrii din 1940.
În aceste scrisori, dincolo de suferinþa
amândurora în urma acestor prime
despãrþiri dintre ei, dincolo de sfaturile
mamei pentru sãnãtatea tatei, ale lui pentru
noi ºi nevoile noastre, de lipsa banilor, mã
regãsesc ºi pe mine, semnând când
Domnicioara ta, când unica ta fiicã,
rugându-l f.f.f. mult pe mult iubitul meu
tatã sã vinã mai repede acasã.
Dupã fotografiile din august 1940 de
la Buºteni, bãnuiesc cã tata a fost
demobilizat la sfârºitul lunii iulie ºi, mai
mult ca sigur, întoarcerea i-a fost
grãbitã de ajutorul prietenului ºi
colegului de liceu Alex. Bãdãuþã, într-o
ascensiune din ce în ce mai semnificativã
în Ministerul Propagandei, nr.2 din acest
Minister, condus de Alexandru Marcu.
Dragã Loliºor, am fost chemat la
telefonul regimentului de Sandu Bãdãuþã
[...] mi-a spus cã în câteva zile îmi va da
rãspunsul definitiv [...] erau toþi ofiþerii
de faþã [...] le-a fãcut o impresie
deosebitã.... Normal, aº zice eu.
În arhiva de acte a familiei existã o
adresã a Ministerului Propagandei cãtre
Regimentul I Transmisiuni prin care se face
cunoscut cã Serg. T.R. Iordache Nicolae,
contingent 1924 este mobilizat pentru lucru
la Ministerul Propagandei. Rãzboiul se
declanºase ºi pentru front începeau sã fie
solicitaþi ºi rezerviºtii, foºtii concentraþi ºi
mobilizaþi de dinaintea lui.
Am mai spus, îmi asum pãcatul, dar
bãnuiesc cã atât concentrarea cât ºi
mobilizarea s-au întâmplat cu ajutorul mâinii
lungi a încã puternicului Armand
Cãlinescu, dupã eºecul încasat de Ziua
Cãrþii  Dictachiorul, cum i-a spus tata

într-o scrisoare cãtre Dem. Dobrescu.
Viitorul mare primar al Capitalei îi relatase
într-o scrisoare anterioarã ºicanele fãcute
de prim-ministru pentru a împiedica numirea
sa. Dem. Dobrescu, ca ºi tatãl meu, refuzase
sã-l urmeze pe Armand Cãlinescu în noua
sa formaþiune politicã ºi viitorul primministru avea memorie bunã...
La începutul lui septembrie, dupã
Buºteni, cu un tren pânã la Mãtãsaru,
apoi cu un fel de caruþã-docar trimis de
Bunicul, am pornit cãtre Teiu, traversând
satele stãpânite de grupuri de legionari.
Fiecare sat avea cuibul sãu compus
majoritatea din tineri foarte importanþi
sub cãmeºile lor verzi, cu piepturile
împinse cocoºeºte sub diagonala prinsã
sub centironul care, lateral dreapta,
susþinea tocul pistolului din dotare, mai
mereu cu mâna pe el, foindu-se
ameninþãtori prin faþa primãriilor ºi
ºcolilor înecate în steaguri verzi. La
fiecare ieºire dintr-un sat cãtre urmãtorul,
simþeam un fel de uºurare atât la pãrinþii
mei cât ºi la omul trimis de Bunicul.
La Teiu veniserã toþi cei trei fraþi,
orãºenii. Era timpul culesului
veniturilor fiecãruia, bunicul gestionând
pãmânturile ºi pãdurile cu care îºi
înzestrase copiii. Tanþa, sora mai mare a
tatãlui meu, era însoþitã de cei trei bãieþi
ai ei: Petrarca, Virgiliu ºi Ovidiu, nepoþii
unei bunici neºtiutoare ce carte ºi ai unui
bunic cu trei sau patru clase gimnaziale...
Petrarca, copil de cinci ani, în calitatea
lui de prim nepot, aflat în pictura votivã a
bisericii ridicatã de ªerban Iordache, era
acum un bãrbat cu o carurã atleticã,
foarte arãtos, frumos chiar, amintind de
statura legionarilor din antichitate. El va
fi primul nepot care va moºteni ochii
albaºtri-verzui ai Bunicului nostru.
Când am sosit noi la Teiu, legionarii
locali erau mândri dar ºi plini de respect
pentru mai marele lor camarad din
Capitalã, impresionaþi de poziþia de vârf
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a lui Petrarca în ierarhia legionarã. Acest
nepot al tatãlui meu, în preziua izbucnirii
rebeliunii, i-a transmis prin mama lui sã
plece de acasã, deoarece se afla pe o
listã neagrã, urmând sã fie arestat
alãturi de un grup de intelectuali cunoscuþi
pentru opþiunile lor democrate.
Fanatismul, trãsãtura dominantã a
membrilor miºcãrii legionare, la acest
nepot nu a funcþionat. În august 1937, în
articolul Un reformator din Gazeta,
Vladimir Streinu va scrie despre aceastã
organizaþie politicã prezentã în peisajul
nostru politic din acei ani ºi despre
membrii ei, foarte asemãnãtori cu fostul
ordin cãlugãresc al Templierilor care
poartã în mâna stângã crucea ºi în dreapta
spada... Nici el ºi nici nimeni nu bãnuia
atunci pânã unde va ajunge fanatismul
acestei organizaþii.
În schimb, poetul, prietenul,
partenerul vacanþelor de la Buºteni, Radu
Gyr, devenit în noul guvern de sub
comanda Generalului Ion Antonescu ºi
Horia Sima, Ministrul Cultelor ºi Artelor,
Radu Demetrescu-Gyr, în chiar prima zi
a rebeliunii, îi transmite lui Vladimir
Streinu, o notã ultimativã, ameninþându-l
cu deschiderea unei acþiuni publice,
dacã pânã la data de 1 februarie 1941 nu
predã Teatrului Naþional traducerea
piesei Horaþiu de P. Corneille sau nu
returneazã banii încasaþi pentru ea. Tata
retrãsese textul traducerii pentru
corecturi, între timp însã rebeliunea a fost
înãbuºitã, aºa cã ordinul ministrului nu a
mai putut fi pus în aplicare. Traducerea
odatã corectatã ºi returnatã în vara anului
1941, a fost inclusã în repertoriul Teatrului
Naþional ºi imediat dupã instalarea lui
Liviu Rebreanu ca director al teatrului, a
fost pusã în scenã de Ion ªahighian ºi a
avut premiera în februarie 1942.
Dar sã mã întorc la acel septembrie
al anului 1940, an atât de greu, când
România a fost sfârtecatã, smulgându-i-se
Basarabia ºi Nordul Bucovinei, Nordul
Transivaniei, Sudul Dobrogei, an în care
România este proclamatã Stat Naþional
Legionar. Cred cã acel an a fost ultimul
când noi, toþi orãºenii, am mai stat în
vechile case de la Teiu. Anton, fratele
mai mare al tatãlui meu, care se ocupa
personal de ceea ce primise de la pãrintele
sãu, agonisind noi pãmânturi ºi loturi de
pãdure, începuse construcþia unei case
impozante, vis-a-vis de cea veche, nu-mi
amintesc când dãrâmatã, bunicii noºtri
44

mutându-se în casa care peste ani va
deveni Casa Memorialã Vladimir
Streinu. Cu sacii în cãruþã, cum se
spune, ne-am întors cu toþii în Bucureºti,
având liniºtea cã în anul care venea,
exista aceastã importantã asigurare
financiarã.
Pe aleea pe care locuiam, în blocul
nr. 5 se mutase de curând o familie, nu-i
mai ºtiu numele, evrei, care aveau o fetiþã
cam de vârsta mea, cu care, în sfârºit,
puteam sã mã joc cu cercul, sã împart o
trotinetã ºi sã joc îndesat ºotron. Aceastã
familie s-a mutat însã din nou în modernul
ºi atât de admiratul bloc Carlton...
Eram un copil de doar zece ani, dar
cred cã noaptea acelui puternic cutremur
am avut parte de patru, suficiente, sper,
pentru o singurã viaþã  a fost pentru
prima oarã când o spaimã necunoscutã
mie pânã atunci, cea care dilatã clipa,
m-a prins ca într-un cleºte de gheaþã.
Zbuciumul pãmântului de sub casa
noastrã, zidurile care trosneau, izbeau,
aruncându-mã dintr-un perete în altul, apoi
prãbuºirea în gol... uruitul pãmântului...
era înfricoºãtor...
Dormeam cu bunica maternã în
marele pat din rãdãcinã de nuc al pãrinþilor, care foloseau canapeau din
sufragerie. Dupã un timp, amintirea acelei
nopþi de spaimã se atenuase, fiecare
povestind cum a trãit-o, cum a trecut-o.
În familia noastrã se povestea cu detaºare
ºi chiar umor, cum tata, sãrind din pat ºi
vrând sã ajungã la mine, striga Staþi sub
uºã, s-a trezit cu servitoarea noastrã,
Maria, zisã ºi Casta Diva pentru
consumul intens de ordonanþe din cartier,
care, strigând un sfâºietor Domnu
profesooor încheiat cu un aaa prelungit
i-a leºinat în braþe... Aºa a traversat
pãrintele meu acele clipe ce pãreau
nesfârºite. Cu Casta Diva în braþe...
În lungul aleii noastre, pe un teren
lung ºi adânc cât ea, era o impozantã
casã, o vilã, proprietatea unui avocat care,
imediat dupã schimbãrile din septembrie,
a îmbrãcat cãmaºa verde. Curând în
curtea lui au fost aduºi câþiva elevi din
ultimele clase de liceu, evrei, puºi sã sape
o tranºee, pãziþi de soldaþi ºi ei foarte tineri
ºi înarmaþi.
Începuse persecuþia evreilor, care în
timpul rebeliunii avea sã ducã la acte de
un barbarism feroce, unele chiar
împotriva soldaþilor... Pãstrez încã ºi azi
în memoria copilului ce eram atunci
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relatarea despre acel soldat capturat de
legionari, stropit cu benzinã, cãruia i s-a
dat foc...
Dincolo de cele douã alei, dincolo de
cabinetul Doctorului Mulgund, medicul
cartierului, dincolo de farmacia
Soreanu, era un mic magazin cu de
toate, vis-a-vis de Biserica Mãtãsari. La
aceastã bisericã, la parastasul de 40 de
zile al tatãlui meu, l-am vãzut pe Nicolae
Steinhard intrând ºi mergând în genunchi,
pânã la altar, cu lacrimi în ochi, îi mulþumea mamei cu recunoºtinþã pentru
binele fãcut lui de tatãl meu, recunoºtinþã
mereu mãrturisitã de-a lungul anilor, în
scrisorile ºi dedicaþiile cãtre mama. De
la acel mic magazin, mama îmi cumpãra
pantofi, funde pentru cozi sau Tobralco
pentru rochiþe, proprietar era un evreu,
cãruia în timpul rebeliunii, dupã ce i-a fost
devastat micul magazin, a fost bãtut ºi
cãlcat în picioare. Trupul inert a fost
aruncat într-un camion, alãturi de altele...
ºi a dispãrut. Se vorbea despre cârligele
din unele mãcelãrii... Mult mai târziu am
citit Caputt-ul lui Malaparte, cãruia
traversând o pãdure dincolo de Nistru, în
calitate de reporter de rãzboi, i s-a pãrut
cã pãdurea vorbeºte ºoptit, tânguitor...
Curând a descoperit îngrozit cã pe
fiecare copac erau crucificaþi bãrbaþi,
femei, tineri sau bãtrâni, copii chiar. În
formula unui tragic telefon fãrã fir, se
anunþau când unul dintre ei scãpa de
cumplitele chinuri ale schingiuirii,
murind... Evrei.
În 6 iunie, Viaþa româneascã
înceteazã sã mai aparã. Vadimir Streinu
fãcea parte din colegiul de redacþie ºi era
titularul cronicei literare. În 22 martie
Societatea Românã de Lingvisticã aduce
la cunoºtinþã cã a fost ales membru al
Societãþii. Semnat Alexandru Rosetti.
Anul 1941 a mai însemnat ºi acea notã
prin care noul director al Revistei
Fundaþiilor Regale, D. Caracostea,
suspendã pe o perioadã de ºase luni, un
grup masivi de scriitori: Sadoveanu,
Arghezi, Vianu, Perpessicius, ªerban
Cioculescu, Pompiliu Constantinescu,
Vladimir Streinu, cãrora li se imputa
neadaptarea ºi neacceptarea noilor directive, simpatia faþã de ideologia ºi literatura
semitã. Foarte curând, odatã cu numirea
lui Vladimir Streinu ales de membrii
Societãþii Prietenii Istoriei Literare ca
director al revistei Preocupãri literare,
toþi cei suspendaþi se vor regãsi în paginile

acestei reviste, care va deveni revista
Kalende seria a II-a.
În aceºti doi ani atât de apãsãtori,
tatãl meu fusese transferat încã din
toamna anului 1939, prin Decret Regal,
de la Piteºti la Bucureºti ºi a predat la
ªcoalã Normalã de Bãieþi. Acolo, se ºtie,
l-a avut ca elev pe Marin Preda, cel care,
devenit tânãr scriitor, îi va face fostului
sãu profesor o dedicaþie pe volumul
Întâlnirea din pãmânturi, o dedicaþie
plinã de recunoºtinþã ºi de admiraþia
unui fost elev. Volumul apãruse la
Cartea Româneascã în anul 1948.
Dupã exemplarul aflat în posesia sa,
bibliofilul George Corbu a fãcut douã copii
ale acestei dedicaþii, una pentru ªerban
Cioculescu ºi alta pentru mama mea,
cãreia i-a ºi arãtat volumul.
Dupã apariþia romanului Viaþa ca o
pradã, în anul 1977, la ºapte ani dupã
dispariþia lui Vladimir Streinu, Marin
Preda îi va face însã o cu totul altã
dedicaþie prin portretul fãcut
profesorului atât de admirat în 1948...
Toatã viaþa lui, tatãl meu, profesorul
Nicolae Iordache a fost prezent în
învãþãmânt, cu doar douã întreruperi 
una pentru studiile pariziene de la Nancy
în 1927-1928  apoi mult mai târziu când
a fost licenþiat din motive politice în
1947. Mama povestea ades de marea
bucurie a tatãlui meu de a fi profesor,
care spunea dacã ar fi sã ia viaþa de la
început ar alege tot profesoratul, având
permanent în imagine atitudinea ºi
exemplul lui Lovinescu. Dupã închisoare
mãrturisea: De când mã ºtiu, mã cunosc
ºi profesor ºi student.
În 2011 am strâns aproape 400 de
volume cu dedicaþiile autorilor cãtre tatãl
meu, pe care le-am donat Bibliotecii
Centrale Universitare Carol I. Nu pot
spune cât am suferit când au plecat
din casã... Era ca o nouã altã despãrþire
de tatãl meu pe care-l regãseam în
fiecare dedicaþie.
Am convingerea cã aceste dedicaþii,
începând cu cele de când era atât de tânãr
ºi pânã în ultimul lui an de viaþã, alãturi
de nenumãratele portrete ce i-au fost
fãcute, cel al lui E. Lovinescu, cel fãcut
de ªerban Cioculescu marelui sãu prieten
dispãrut, cel al lui Dinu Pillat, atunci când
au împãrþit aceeaºi celulã la Jilava, doar
ele împreunã vor putea alcãtui portretul
total al celui care a fost Vladimir Streinu,
tatãl meu.
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NOTES

Simona Cioculescu

2004
21 martie (duminicã). Zi splendidã,
strãlucitoare  echinocþiu de primãvarã. La
Medicinã au înflorit cornii (forsiþia?)  un
galben eclatant, proiectat pe cerul albastru
curat. Dimineaþa am fost la Mall. Dupãamiaza, la ora 5, am fost în vizitã la Nelly
Pillat, la Monica ºi Nick Sãulescu. (Era ziua
lui Nelly, 83 ani). Mai era familia
Stoiculescu. Ea, Mira, profesoarã
universitarã de englezã (acum pensionarã
 70 ani), el, doctor, amator de artã ºi
priceput în literaturã. La început, nici eu
nici Barbu nu aveam niciun chef de ieºit 
eram obosiþi. Acolo, la ei (stau la Favorit,
în Drumul Taberei) foarte plãcut. Discuþii
literare. Nelly aratã foarte bine. Trataþie cu
ceai, sandviºuri, ºampanie, tort. Barbu a
scris mult despre opera lui Ion Pillat ºi
despre ediþia fãcutã de Nelly. ªi acum l-a
invitat sã vorbeascã despre ultimul volum
apãrut la Du Style, lansare la Librãria
Cãrtureºti de lângã cinema Patria 
sãptãmâna viitoare.
22 martie (luni). Azi a venit la Muzeu
Mãriuca Vulcãnescu  fata cea micã a lui
Mircea Vulcãnescu. Mi-a adus mai multe
cãrþi ale tatãlui ei pentru Barbu. Anul acesta
e centenar M.V. ºi pe 30 martie este o
evocare la liceul ce-i poartã numele
(undeva la periferia de sud a Bucureºtilor).
L-a rugat pe Barbu sã vorbeascã ºi el. Am
vãzut paginile de album foto, frumoase,
care vor apãrea în numãrul CaragialeCioculescu al revistei Manuscriptum
(mult întârziatã, trebuia sã aparã în 2002 
centenar Cioculescu, 150 de ani de la
naºterea lui Caragiale).
24 martie (miercuri). La Muzeu, în
Rotondã, lansarea unui volum de poezii al
Leonidei Lari. N-am participat în salã, am
stat în cadrul uºii deschise; vorbitori
neinteresanþi. Ea cu pletele negre pe spate,
liniºtitã. Când te gândeºti ce scandaluri a
provocat, pe temã naþionalist-patrioticã,
aceastã Passionaria (dar nu Stoicescu, care
e veselã, plinã de umor). Pe holul de la
intrare câteva tinere pãzind 3 copii mici,
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drãgãlaºi, se pare nepoþii Leonidei. Am
plecat la ora 15, întrucât d.a. am fost la
G.D.S., la lansarea cãrþii O lume
dispãrutã, autori 4 tineri scriitori: Paul
Cernat, Ion Manolescu, Angelo
Mitchievici, Ioan Stanomir (prietenul lui
ªerban, care ne-a ºi invitat la lansare). Am
fost împreunã cu ªerban. O salã destul de
micã la parter (cu un cerc de canapele în
mijloc, ºi altul de scaune la perete). Eu mam aºezat în centru, ªerban cu alþi prieteni
pe margine. Au vorbit autorii pe rând, de 2
ori, apoi H.R. Patapievici care e prezent ºi
el în volum într-un dialog final cu aceºtia.
Concluzia generalã: o imagine foarte rea
asupra ºcolii de dinainte de 89, cãci cartea
e fãcutã din amintirile celor 4. Am pus ºi
eu câteva întrebãri, dar nu citisem cartea
aºa cã nu am putut vorbi în cunoºtinþã de
cauzã. S-a terminat pe la 20,45. Am mai
stat de vorbã în salã ºi pe hol cu autorii,
foarte simpatici. La plecare erau Matei
Cãlinescu cu Denisa Comãnescu (îl
aºteptau pe Silviu Lupescu cu maºina sã-i
ducã nu ºtiu unde). I l-am prezentat pe
ªerban lui Matei C. (auzind cã e cercetãtor
la ISPAIM i-a spus cã îl cunoaºte pe gen.
Mihai Ionescu  directorul institutului  cu
care vrea sã scrie o carte despre Eugen
Ionescu ºi activitatea lui diplomaticã). Apoi
eu am plecat spre casã, iar ªerban a mai
rãmas cu prietenii (Stanomir, Radu Carp,
Ilinca Sandu).
25 martie (joi, Buna Vestire). La 11
am avut o ºedinþã de achiziþii la Muzeu;
n-o mai avusesem de un an. Au trecut ºi
fotografiile lui Alexandru George cu preþul
mãrit de la 5 la 10 milioane de lei. Mai þinem
o ºedinþã marþi (30) cãci mai sunt oferte
(Nicolae Velea, traducerea lui Radu
Cioculescu din Marcel Proust  un ºpalt
cam de 600 de pagini  manuscrisul s-a
pierdut).
27 martie (sâmbãtã). Azi dimineaþã
la ora 6, ªerban a plecat cu avionul (Malev)
la Budapesta la o conferinþã internaþionalã
(1 sãptãmânã) pânã pe 3 aprilie pe probleme

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

de luptã contra terorismului. Are ºi el o
comunicare de 12 pagini în englezã. A plecat
cu o colegã, Cerasella. Sper sã aibã succes.
Seara, la ora 19, am fost la Baby Drãgan
pentru ziua lui de naºtere. I-am dus o sticlã
de ºampanie, o brichetã Ronson, un pachet
de þigãri ºi un exemplar din ediþia bibliofilã
Caragiale. Au mai venit prieteni din tinereþe
ai lui Barbu ºi Baby  Sandu Missirliu ºi
Dinu Zamfirescu  liberali de frunte.
28 martie (duminicã). Ne-am sculat
tot pe vechiul orar, la 7,30. Pe la ora 12,
telefon de la ªerban. A ajuns cu bine. Era
în oraº, prin magazine, ºi ne-a telefonat
cu fisã. La Budapesta mi-a spus cã este
rece ºi întunecat. Mâine se înscrie (se
plãtesc 50 de dolari). Mã întreabã ce sã-mi
cumpere; i-am spus cã nimic. O sã revinã
telefonic. Sper sã aibã succes ºi sã se
întoarcã cu bine acasã.
30 martie (marþi). Barbu a plecat la
10,25 cu Baby ºi Gaby Drãgan (cu taxiul)
la Liceul Economic Mircea Vulcãnescu,
pentru un simpozion M.V., cu ocazia
sãrbãtoririi centenarului scriitorului. A venit
o profesoarã cu taxiul ºi i-a luat. Baby îºi
exprimase dorinþa de a veni ºi el (la
sãrbãtorire) pentru cã e rudã prin Evolceni
cu familia Vulcãnescu. Au mai vorbit
Georgeta Filitti ºi Marin Diaconu (editorul
lui M.V.), directoarea, profesori. Baby
încântat. Eu am avut la aceeaºi orã (11)
ºedinþã de achiziþii la Muzeu (partea a
doua). A prezentat Nunuþa oferta Velea,
tot ea, în lipsa Simonei Grazia Dima, oferta
Cioculescu, ºpaltul (pe post de manuscris)
al traducerii lui Radu Cioculescu din
Proust, vol.II (La umbra fetelor în
floare). În momentul prezentãrii ofertei
noastre eu am ieºit din salã ca sã poatã
comisia vorbi liber. În fine, Rica Ulici a
prezentat oferta de graficã/portrete de
scriitori a lui Octavian Onea, de la Ploieºti,
fost muzeograf la Castelul Hasdeu din
Câmpina, actualmente inspector la C.J.
Prahova, pentru muzee. El ceruse între
500-1000 de dolari/per bucatã. I s-au oferit
3 milioane pe bucatã. Va fi cu siguranþã
nemulþumit. Se baza pe noi, colegii lui. Dar
a fost evident exagerat; atâta pretind marii
pictori contemporani. El nici membru
U.A.P. nu este. Dimineaþa, pe la 11, era la
Muzeu ºi Alex. George venit la Ioana, la
calculator, ºi sã vorbeascã despre banii pe
oferta lui. La plecare, la 16, l-am întâlnit la
librãrie pe Sandu Missirliu  cumpãrase
Caragialiana lui tãtuþ. ªi eu i-am dãruit
volumul lui Al. Ciorãnescu Paiaþã tristã
despre care vorbisem sâmbãtã la
aniversarea lui Baby (de fapt ziua lui e pe

21 martie). Seara, telefon de la ªerban; azi
a susþinut cu bine lucrarea. I s-au pus multe
întrebãri. La o parte a rãspuns, la altele
ºi-a declinat competenþa.
1 aprilie. La ora 14 a început colocviul
 evocarea Nichita Stãnescu (71 ani de la
naºtere, 21 de ani de la moarte). S-a lansat,
în fine, numãrul cvadruplu al revistei
Manuscriptum pe 2003, dedicat lui
Nichita. Revista se prezintã sub forma unei
casete cu 2 volume (fiecare dublu 1-2 ºi
3-4) conþinând multe inedite Nichita, peste
200 (multe ocazionale, slabe). A întârziat
cu 1 an. Ce sã mai zic de numerele pe 2002
(Caragiale  Cioculescu) care n-au apãrut
nici pânã azi. Sper sã aparã cât de curând.
La Nichita s-a întârziat manifestarea cu 30
de minute, întrucât nu venise revista de la
tipografie ºi nici toþi vorbitorii. Au þinut mici
spiciuri: Matei Cãlinescu, Marin Mincu,
Dan Al. Condeescu, Bogdan Ghiu, I.
Buduca, Traian Coºovei, Ion Flora, Adam
Puslojici din Serbia. Pe mãsurã ce vorbeau,
destul de banal, mai ales în partea a doua
spre ora patru, lumea a început sã plece; a
rãmas jumãtate de salã. I s-a înmânat o
diplomã de excelenþã nichitianã lui
Condeescu din partea unei personalitãþi
literare din Serbia (nu i-am reþinut numele).
Tema a fost Nichita faþã cu detractorii 
în legãturã cu articolele critice chiar negative din Adevãrul, ale lui Cristian Tudor
Popescu. Opinii împãrþite. Matei C. a spus
cã toatã lumea e liberã sã spunã ce vrea.
Bogdan Ghiu a replicat cã el neputând
suporta încondeierea lui Nichita drept
colaboraþionist cu regimul (poet oficial) ºi
poet obedient ºi slab, a ºi replicat în
suplimentul Ziarului Financiar. Buduca a
susþinut cã ei, prietenii, i-au fãcut statutul
acesta de vedetã ºi poet naþional. Cã Nichita,
ca ºi ei (printre care se numãrã ºi el), n-a
fost un scriitor cult, ci un diletant cu intuiþie
artisticã genialã. Coºovei l-a luat peste picior
pe detractorul Puiu Grigurcu, bun critic
dar slab poet. Se înþelegea cã-l criticã pe
Nichita (ce prostie!) fiindcã ar fi invidios
pe talentul lui, la care el nu se va ridica în
veci. Generaþia 2000 (al cãrei mentor e
Marin Mincu) nu se va ridica nici ea vreodatã
la asemenea înãlþime; ea împrumutã pe
ici pe colo de la Nichita. Marin Mincu,
slab, la locul lui, pocãit. De nerecunoscut;
unde e agresivitatea lui de odinioarã? Cred
cã vrea sã scape de renumele de om
imposibil, agresiv ºi aberant chiar. Ioana
Crãciunescu  amintiri banale  a citit 2
poezii mai bune (una scrisã la moartea
tatãlui lui). Una peste alta a fost o reuºitã
parþialã; s-a lungit prea mult.
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ALAMBICOTHECA

Dumitru Ungureanu

AMINTIRE DE CRÃCIUN
Sã fi avut vreo 4-5 ani, nicidecum 6.
Satul nostru, Cacova, trãia de câtva timp
zile derutante ºi dureroase. Zvonul cã se
iau pãmânturile cu japca la ceápe pusese
lumea pe jar. Se vorbea ºi de cai, cãruþe,
pluguri, prãºitori, grape; apoi de vaci, de
porci, de oi, de gãini ºi de orice animal pe
care oamenii îl creºteau prin curte pentru
hranã. Informaþii sigure despre asemenea
fapte nu se ºtiau. Majoritatea consãtenilor
nu circula dincolo de Gãeºti. Primarul,
ºeful de post, învãþãtorii, chiar ºi popii
fuseserã obligaþi sã joace dupã cum cântau
stãpânii cei noi. Lumea nu mai aºtepta de
la ei sprijin, apãrare, învãþãturã dreaptã sau
luminã. Nici posesorii de radio, vreo doi,
nu pricepeau mare brânzã din difuzoare.
Indiscutabil, în acei ani s-a spart ºi satul
natal, ca entitate reprezentativã pentru naþia
noastrã hãbãucã. Sunt convins cã ai mei
 bunicul, zis Taica, tata, unchiul Tatoniþã,
verii lor, ceilalþi vecini între care mã
simþeam acasã  nu ºtiau ce-i loveºte. Dar
se perpeleau în fãlcile istoriei, cum ar fi
zis Marin Preda, încercând sã scape...
De Crãciun se tãia porcul. Jinduiam un
an. Postul dinainte, þinut cum se nimerea,
îngreuna aºteptarea. Ca sã nu existe riscul
derapajului de la regimul alimentar
cãlugãresc, sacrificiul patrupedului se fãcea
fix în ziua de Ajun. Ne trezeam cu noaptea-n
cap, pe întuneric ºi ceaþã, câteodatã ploaie
sau lapoviþã. În câteva rânduri a nins, suficient
de mult ca sã memorez imaginea sângeroasã
a câmpului de bãtãlie. ªi azi simt pe degete
arsura zãpezii cu care stingeam, prin gesturi
grãbite, untura ce luase foc de la paiele
folosite la pârlit ºoriciul. ªi încã visez
ciormoliþa în care bestecãiam spãlând
migãlos defuncta vietate. Pe la subþiori scãpa
vreo porþiune cu pãrul abia atins de flacãrã.
Maica le observa nemulþumitã, bãlmãjind o
resemnatã constatare. Cine s-o asculte?
Bãrbaþii terminaserã partea lor de muncã ºi
citeau pomana cu þuicã fiartã; femeile
continuau sã bojbâcãie cu maþele ºi restul
mãruntaielor, pregãtind mâncãrurile pentru
a doua zi...
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Dar în acel an perspectivele nu erau
deloc propice unei sãrbãtori liniºtite. Indivizi
strãini de sat circulaserã pe drum, intrând
în vorbã cu oamenii pentru a-i convinge
de binefacerile viitoarei colectivizãri. În
Ajunul Crãciunului dispãruserã. Unde,
nimeni nu ºtia. Nici dacã ºi când vor reveni
nu se ºtia. Faptul pãrea de bun augur, însã
niciun cacovean nu se culcase pe-o ureche.
Fiecare avea un om de strajã la poartã, cu
ochii larg beliþi, ca sã detecteze miºcãri
inamice. Pentru aceastã misiune, Taica mã
delegase pe mine. Stai aici, mi-a zis,
arãtându-mi stîlpul gardului, ºi fii atent sã
nu vinã percitoru, cã ne ia porcul ºi nu
mai avem ce mânca!
Multã vreme l-am suspectat pe Taica
de intenþia unei bãºcãlii nemiloase, la care
era permanent predispus. Anume, mã
pusese pe mine sã pãzesc poarta numai ca
sã nu pot smulge o bucatã de ºorici din
zonele în care jarul rãzbise pielea porcului,
fãcând-o sã atârne zdrenþe. Totdeauna
izbuteam sã subtilizez (deºi cred cã eram
anume lãsat sã fac asta) o fãrâmã de
epidermã ce-mi îndulcea, cu câteva ceasuri
mai devreme, suferinþa alimentaþiei
vegetariene. Bietul porc! Frumos destin
i-a hãrãzit Cel-de-Sus! Nu doar cã ne scãpa
de toate lãturile bucãtãriei, dar era (este!)
consumat pânã la ultima firimiturã! Pânã
ºi unghiile, smulse de Tatoniþã dupã ce
þinea dedesubt cu furca un mãnunchi de
paie arzânde, ca sã le înmoaie, ajungeau
hranã la câini. Nimic de mirare cã
posibilitatea ca percitoru (colectorul de
taxe) sã ne ia porcul era mai gravã decât
orice altceva.
Hotãrât nevoie-mare, am circulat
neîntrerupt de la poartã la aºternutul din
snopi de coceni pe care se ciopârþea
godacul, mânat de foame ºi instigat de
îndemnurile bãtrâneºti la vigilenþã. Dacã se
ivea atunci omul îmbrãcat în negru, al cãrui
nume l-am uitat, ºi aº fi avut puºca
turceascã, predatã  pe hârtie  de Taica
miliþianului, cred cã n-aº fi ezitat sã fac o
crimã. În legitimã apãrare!
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DIN ISTORIA...

Aurelian Silvestru

DREPTUL LA SACRIFICIU
Astã varã, într-o ºcoalã din nordul
Republicii, discutam cu elevii despre familie
ºi i-am întrebat, printre altele:
 Cui aparþin, totuºi, pãrinþii?
I-am întrebat cu gândul la dreptul
fiecãrui om de a-ºi aparþine în primul rând
sie însuºi. Reacþia lor, însã, m-a derutat:
 Nouã! Cui sã mai aparþinã?
Rãspunsul ascundea, fireºte, mult mai
multã dragoste decât egoism. Eu, însã,
l-am perceput sub alt aspect ºi, fãrã sã
vreau, mi-am reproºat în gând cã ºi eu, ºi
alþi adulþi ca mine, am rãmas, cu siguranþã,
repetenþi la capitolul recunoºtinþã faþã de
pãrinþi.
Acest regret apare când ne maturizãm,
când ne dãm seama cã ºi noi, în calitate de
copii, avem anumite datorii faþã de ei ºi cã
trebuie sã le întoarcem mãcar o parte din
bucuriile pe care ni le-au dãruit.
Dar cine dintre noi îºi aminteºte,
când i-a vizitat ultima oarã? Cine dintre noi
i-a mângâiat cât mai erau în viaþã?
 De ce, oare, o facem când nu putem
schimba nimic din suferinþa pe care le-am
pricinuit-o?
 De ce, la bunãtatea lor, rãspundem
uneori cu rãutate?
 De ce cumsecãdenia dã naºtere
adesea la necuviinþã?
Sunt întrebãri pe care ni le punem
într-o bunã zi, cu gândul la pãrinþi, dar ne
e fricã de rãspunsul pe care l-am putea
primi de dincolo de moartea lor ca pe o
condamnare, deºi ºtim bine cã ei, pãrinþii,
ºi din veºnicie ne ajutã. Amintiþi-vã
legenda cu Oreste care, la îndemnul soþiei
sale viclene, a omorât-o pe maicã-sa, iar
la întoarcere, grãbit sã fugã de la locul
crimei, s-a împiedicat ºi a cãzut. ªi, cum
stãtea el întins în mijlocul drumului, numai
ce aude din înaltul cerului blânda voce a
mãicuþei sale:
 Vai, fiule! Nu cumva te-ai lovit? Sã
vin sã te ajut?.
Nenorocirile, ce-i drept, se nasc adesea

ºi din prea multa dãruire a pãrinþilor pentru
odrasla lor
Þin minte cã pe timpul când locuiam la
bloc, aveam o vecinã pe care n-o interesa
nimic, afarã de grija pentru fiica ei. Lucrul ºi
casa alcãtuiau întregul univers al bietei femei
care trebãluia în jurul fiicei ca o servitoare.
Când era la serviciu, aºtepta cu nerãbdare
ora mesei, ca sã zboare într-un suflet peste
cele douã cartiere ce o despãrþeau de casã ºi
sã-i încãlzeascã prânzul pregãtit de dimineaþã.
Seara, nu se odihnea decât târziu de tot,
când puiul mamei (cum o dezmierda)
binevoia sã se întindã comod în faþa
televizorului, dupã ce îi permitea în prealabil
s-o bãiascã ºi s-o masajeze cu balsamuri
tãmãduitoare. Nu ºtia nici de concedii, nici
de sãrbãtori, nici de duminici.
Puiul mamei între timp a crescut o
fatã sãnãtoasã ºi frumoasã, dar total
nepregãtitã pentru viaþã. Ore în ºir stãtea
în faþa oglinzii, admirându-ºi ochii mari ºi
chipul de pãpuºã neînsufleþitã. Banii
câºtigaþi de maicã-sa îi cheltuia pentru
cosmeticã, bijuterii, îmbrãcãminte ºi
petreceri. Nu lucra nicãieri. La cei 23 de
ani ai sãi, reuºise sã se mãrite ºi sã-ºi
pãrãseascã soþul în acelaºi an, sub motiv
cã nu se potriveau cu caracterele. În
realitate, soþul încercase disperat s-o dea
la brazdã, s-o obiºnuiascã a trãi normal,
ca toatã lumea: fãrã slugi ºi fãrã ajutorul
nimãnui, dar nu reuºi decât s-o readucã
înapoi în cuibul mamei.
Maicã-sa o primi tãcutã ºi seninã, de
parcã ar fi cunoscut din timp sfârºitul
aventurii. Pãrea chiar mulþumitã s-o ºtie din
nou legatã pentru totdeauna de ajutorul ei.
Puiul mamei, însã, deveni acum ºi mai
perfid.
 Am ajuns în starea asta doar din
cauza matale, îi spunea ea sfidãtor ºi aspru.
M-ai lipsit de studii, de activitate, iar acum
te plângi cã nu ai cum mã întreþine!
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SFATURI PE LUMINÃ

Mihai Miron

27  82  04
Acestea sunt cifrele definitorii pentru
scriitorul columbian care m-a impresionat
cel mai mult în ultimii 50 de ani: Gabriel
García Márquez.
1927  anul naºterii, 1982  anul în
care a fost distins cu premiul NOBEL
pentru literaturã, 2014  anul în care ne
aflãm ºi în care va împlini 87 de ani iar 23
este numãrul de volume tipãrite.
Am recitit de curând
Vivir para contarla din
2002 (Sã trãieºti ºi sã
povesteºti), o povestire a
propriei vieþi, aºa cum ºi-o
amintea înainte de mizeria
bolii care l-a fãcut sã iasã
din lume, dupã cum
spunea anul trecut, în 2012,
cel mai apropiat dintre mulþii
sãi fraþi. Medicii l-au
diagnosticat cu cancer
limfatic încã din 1999, dar
abia anul trecut diagnosticul
complet a fost de demenþã
însoþit de anunþul cã  a încetat sã mai
scrie.
Oribil, mi-este greu sã-mi închipui
lumea literelor fãrã el, fãrã Un día después
del sábado, 1955 (O zi dupã sâmbãtã),
fãrã Cien años de soledad, 1967 (Un veac
de singurãtate), sau El otono del
patriarca, 1975 (Toamna patriarhului) ºi
în orice caz Crónica de una muerte
anunciada, 1981 (Cronica unei morþi
anunþate). Sigur, nu s-au publicat la noi
toate scrierile sale, dar pe cele pe care le
mai cred cele mai importante, le-am citit
ºi am rãmas un fan al sãu.
A debutat forþat ca jurnalist, s-a
strãduit enorm sã înveþe de la scriitorii
americani ai veacului tehnica nuvelei, a
reportajului ºi mai apoi a romanului, nu a
reuºit sã înveþe ºi sã semene cu nimeni ºi
acesta a fost de fapt marele lui noroc: a
rãmas el însuºi, el columbianul sãrac, puþin
comunist la tinereþe, prieten cu Fidel,
50
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dezamãgit mai târziu, dar niciodatã de
partea bogãtaºilor dintre care a avut destui
prieteni, a crescut în sãrãcia cu lustru a
bunicilor ºi pãrinþilor sãi, ba la Aracataca,
ba la Bogota, a fost student de mai multe
ori, n-a terminat nimic, dar a devenit de
cel puþin douã ori doctor honoris causa
al unor importante universitãþi, ºi nu pentru
studii, ci pentru TALENT.
Interesat o perioadã de
cinematografie, studiind-o
chiar la Roma, a colaborat
(sub pseudonim), la scrierea
unor scenarii ºi realizarea
unor filme dintre care
amintesc pe cele mai
importante pentru cinematografia sud-americanã: El
gallo de oro (1964) (Cocoºul
de aur), Roberto Galvadón ºi
Tiempo para morir (1966)
(Timp pentru moarte), En
este pueblo no hay ladrones
(1965) (În satul ãsta nu existã
hoþi), Juego peligroso (1966) (Joc
periculos), La viuda de Montiel (1979)
(Vãduva lui Montiel), Mária de mi corazón
(1979) (Maria inimii mele), dar din pãcate,
în niciun scenariu nu vom putea regãsi
elemente din influenþa târziului sãu prieten
Woody Allen.
Gabo, aºa cum îi spun prietenii, a fost
 ºi este!  maestrul absolut al scurtelor
istorii, unde fantasticul ºi realul sunt
combinate într-o lume liniºtitã, de bogatã
imaginaþie, reflectând viaþa ºi conflictele
unui continent: America de Sud. Pentru
cã pentru el, pentru Gabriel García
Márquez, America de Sud nu este un continent ci este o þarã, care uneºte Columbia
ºi Peru ºi Uruguai ºi Argentina ºi Cuba ºi
Brazilia... aºa cum pentru noi se încearcã
abia acum sã aparã noua superþarã  EU.
Este oare chiar acelaºi lucru?
Oricât de mult l-aº iubi ºi admira pe
Gabo, nu cred.
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RAFTUL DE SUS

Mircea Constantinescu

PÂNÃ LA LOLITA,
TE MÃNÂNCÃ SEBASTIAN...
Noua traducere din opera romanescã a
lui Vladimir Nabokov duce-n cârcã un titlu
ce respectã originalul american: Adevãrata
viaþã a lui Sebastian Knight, însuºi conþinând
o ironie, ca nume comun, knight desemnând
un... cavaler, prin definitiþie, din nou echivoc,
cãci referã dublu, etic ºi militar. Scriindu-i lui
Ed. Wilson, reputat critic al literaturii yankee,
Nabokov, proaspãt descins în SUA, vine cu
o precizare interesantã de specia romanul
unui roman: Sunt încântat cã þi-a plãcut
cãrþulia respectivã. Aºa cum cred cã þi-am mai
precizat, am scris-o acum cinci ani, [= în 1936]
la Paris, pe un dispozitiv numit bidet drept
masã de lucru  locuiam cu toþii într-o
garsonierã, aºa cã trebuia sã-mi folosesc baia
pe post de birou. (Aviz autorilor români, prea
adesea muindu-ºi condiþiile de trai într-o
lacrimogenie infertilã: autoexilatul rus
Nabokov, unul dintre cei mai remarcabili stiliºti
din proza sec. 20, îºi concepe a zecea carte
cãlãrind [fraudulos] un... bideu, permiþând
astfel ca restul familiei, soþia ºi un fiu, sã respire lejer, hm, în spaþiul locuibil ca atare; pribeag
din 1919, familia fiind gonitã de binefacerile
revoluþiei bolºevice, student la Cambridge
ºi profesor la Cornell University, fugar prin
Berlin ºi Paris, Nabokov se stabileºte în SUA
în 1940, în anul urmãtor publicându-i-se
prezentul roman; entomolog, rebusist ºi ºahist
veritabil, ci mai ales prozator, traducãtor, analist
literar, profesor dar, cu toate astea, nu din scris
ºi-a întreþinut familia, cel puþin pânã laapariþia
scandalosului roman Lolita, ulterior
ecranizat...). Lolita e mai tânãrã cu 14 ani decât
Sebastian.
Un subiect aproape banal(izat de-a
lungul vremii): un narator improvizat, V., îºi
arogã dreptul sã reconsituie scurta existenþã
a unui scriitor de talent, Sebastian Knight,
care-i este ºi frate vitreg, (au acelaºi tatã, un
ofiþer de carierã, dispãrut ca ºi Puºkin în urma
unui duel). Când ºi când, V. citeazã din cãrþile
ºi scrisorile lui Sebastian ºi-ºi interpune
abundent comentariile biografice, menite sã
modifice radical portretul greºit desenat de
un anume Goodman, un tip superficial ºi sarcastic, secretarul ºi biograful lui Knight, sau

sã persifleze alte aprecieri corozive: Iarna
trecutã, la un prânz literar în South
Kensington, un critic bãtrân ºi reputat, cãruia
i-am admirat întotdeauna inteligenþa ºi
erudiþia, a fost auzit spunând, în cursul unei
discuþii despre moartea prematurã a lui
Sebastian: «Bietul Knight! Creaþia lui se
împarte în douã perioade; în prima era un om
nesãrat care scria într-o englezã chinuitã, iar
în a doua  un om chinuit care scria într-o
englezã nesãratã.» Un sarcasm dezgustãtor,
dezgustãtor din mai multe motive, cãci este
mult prea uºor sã vorbeºti despre un scriitor
mort pe la spatele cãrþilor lui. Mi-ar plãcea sã
cred cã insul acela glumeþ nu se simte mândru
atunci când îºi aminteºte de comentariul lui
spiritual, cu atât mai mult cu cât s-a dovedit
mult mai rezervat acum câþiva ani, când a scris
despre opera lui Sebastian. Din acest portret
sunt, de asemenea, extrase citate probante
pentru deontologia ºchioapã, caducã a lui
Goodman, servind doar comercial unei
biografii însãilate la repezealã. Dar cum îºi
planificã, a contrario, naratorul V. desfãºurarea efortului sãu? În timpul rarelor
noastre întâlniri nu discutaserãm niciodatã
despre literaturã, iar acum, când orice formã
de comunicare era anihilatã de acest curios
obicei al oamenilor de a muri, regretam amarnic
cã nu-i spusesem niciodatã lui Sebastian cât
de mult îmi plac cãrþile lui. Datã fiind situaþia,
nu pot decât sã mã întreb zadarnic dacã aflase
mãcar cã le-am citit. Dar ce ºtiam, defapt,
despre Sebastian? Aº putea dedica vreo douã
capitole puþinului pe care mi-l amintesc despre
copilãria ºi tinereþea lui  ºi apoi? Pe mãsurã
ce concepeam planul cãrþii, devenea tot mai
limpede cã ar trebui sã întreprind o uriaºã
muncã de cercetare, sã-i reconstitui viaþa
bucatã cu bucatã ºi sã sudez aceste
fragmente între ele cu ceea ce cunoºteam în
mod nemijlocit despre caracterul lui.
Cunoaºtere nemijlocitã? Da, pe asta o aveam,
simþeam c-o am cu toate fibrele fiinþei mele. ªi
cu cât chibzuiam mai mult, cu atât îmi devenea
mai clar cã mai aveam la dispoziþie încã o
unealtã: când îmi imaginam scene despre care
auzisem numai dupã moartea lui, ºtiam cu
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certitudine cã în cutare ºi cutare situaþie aº fi
procedat exact la fel ca el... Îndrãznesc sã afirm
cã Sebastian ºi cu mine aveam, la rândul
nostru, un fel de ritm comun: aºa s-ar putea
explica bizarul sentiment de «deja-întâmplat»
care mã cuprinde când urmez meandrele vieþii
lui. Rezultã din aceastã perspectivã o
biografie contrapuncticã a celor doi fraþi,
neavând cum sã lipseascã sugestiile despre
scrisul vulcanic al lui Sebastian ºi cel compensator, revendicativ al lui V. Aºa cum nu
lipseºte refacerea itinerarelor fratelui defunct
pentru a-i fi prezentatã scurta viaþã aºa cum
crede V. a se fi desfãºurat, iar nu cum a fost
falsificatã arbitrar de secretarul-biograf
Goodman. Nu sunt omise eforturile junelui
Sebastian de a deveni englez  mama sa,
prima soþie a tatãlui lui V., era englezoaicã, 
odatã pãrãsind pentru totdeauna pufoaica
ruseascã, ºi unde asta?, tocmai la Cambridge:
Am stat de vorbã acolo, în încãperea aceea
slab luminatã, cu lambriuri de stejar, aºezaþi
în niºte fotolii atât de joase, încât ajungeam
cu uºurinþã la serviciul de ceai pus fãrã
ceremonie pe covor, iar spiritul lui Sebastian
pãrea sã pluteascã în jurul nostru asemenea
strãlucirii focului reflectatã în mãciuliile de
alamã de la grãtarul ºemineului. Interlocutorul
meu îl cunoscuse foarte bine ºi mi s-a pãrut
corectã interpretarea lui, conform cãreia
sentimentul de inferioritate al lui Sebastian
provenea din faptul cã se strãduia sã fie mai
englez decât englezii, dar de fiecare datã
dãdea greº ºi apoi încerca din nou, pânã când,
într-un târziu, ºi-a dat seama cã nu aspectele
exterioare îl trãdau, nici manierismele argoului
în vogã, ci însuºi faptul cã se chinuia sã fie ºi
sã se poarte asemenea celorlalþi, când era
condamnat, din fericire, la izolarea propriului
sãu sine. (Pasajul e semnificativ ºi în ordinea
biografiei proprii a lui Nabokov). Turbulenþele
reconstituirii cât mai fidele a vieþii spirituale a
fratelui vitreg ºi scriitor: Vocea din ceaþã a
rãsunat doar într-un cotlon întunecat al minþii
mele. Era doar ecoul unui adevãr posibil, un
avertisment venit la timpul potrivit: nu te
încrede prea mult cã vei afla trecutul de pe
buzele viitorului. Teme-te pânã ºi de cel mai
onest intermediar. Adu-þi aminte cã tot ceea
ce þi se spune are trei feþe: e modelat de
povestitor, remodelat de ascultãtor ºi ascuns
de amândoi de cãtre mortul din povestire. Cine
vorbeºte de Sebastian Knight? repetã vocea
din conºtiinþa mea. Chiar, cine? Prietenul lui
ºi fratele vitreg. Un erudit amabil, rupt de viaþã,
ºi un cãlãtor jenat aflat în vizitã pe un tãrâm
îndepãrtat. ªi unde se gãseºte al treilea?
Putrezeºte în pace într-un cimitir din Saint
Damier. Hilar de viu în cinci volume. Trãgând
nevãzut cu ochiul peste umãrul meu în timp
ce scriu aceste rânduri (deºi probabil cã
punea prea mult la îndoialã locul comun al
vieþii veºnice ca sã creadã, chiar ºi acum, în
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propria-i fantomã). La fel, sunt prezente diverse opinii privind arta scrisului ºi vieþile
concrete ale oficianþilor literaturii, rezultate
din dialoguri cu diferite persoane din anturaj
sau din scrisorile defunctului: «Pari sã te
întrebi», îi scria Sebastian, «ce motive m-ar fi
putut determina pe mine, un scriitor încã în
germene (aºa cum spui tu  dar termenul
acesta nu mi se aplicã, pentru cã adevãratul
scriitor în germene rãmâne astfel toatã viaþa;
alþii, asemenea mie, încolþesc ºi înfloresc
deodatã), pari sã te întrebi, dã-mi voie sã repet
(ceea ce nu înseamnã cã-mi cer scuze pentru
paranteza proustianã de mai sus), de ce mama
naibii aº vrea sã iau un contemporan drãgãlaº
de porþelan albastru (ºi X chiar aduce cu un
astfel de obiect, nu-i aºa, cu un vas chinezesc
ieftin scos la vânzare pe la bâlciuri ºi care te
îndeamnã la o zgomotoasã orgie distructivã)
ºi sã-i dau drumul din vârful turnului prozei
mele în ºanþul de dedesubt. Îmi spui cã este
foarte apreciat; cã în Germania cãrþile lui se
vând în tot atâtea exemplare ca aici; cã o veche
povestire de-a lui a fost inclusã în
Capodopere moderne; cã, alãturi de Y ºi de
Z, este considerat unul dintre scriitorii de
frunte ai generaþiei postbelice; ºi cã, ultimul
argument, dar nu cel din urmã, este un critic
primejdios. Pari sã sugerezi cã ar trebui sã
trecem cu toþii sub tãcere secretul mizerabil al
succesului sãu, ºi anume faptul cã îi place sã
cãlãtoreascã la clasa a doua cu un bilet de-a
treia  sau... cã stimuleazã gustul celei mai
execrabile categorii de cititori  nu cei care se
delecteazã cu aventuri detectiviste,
binecuvântate fie sufletele lor inocente, ci
aceia care cumpãrã banalitãþile cele mai
sinistre pentru cã au fost rafistolate în stil
modern, cu un strop de Freud sau <flux al
conºtiinþei» (= aluzie la o celebrã teoremã
bergsonianã, n.m.) sau mai ºtiu eu ce  ºi
care, în treacãt fie spus, nu înþeleg ºi n-au sã
înþeleagã în veci cã cinicii simpatici de astãzi
sunte nepoatele lui Marie Corelli ºi nepoþii
bãtrânei doamne Grundy. De ce sã pãstrãm
secretul acesta ruºinos? Ce e cu legãmântul
acesta masonic al reciclãrii continue  sau,
defapt, al multiplei întrupãri? Jos cu zeii
aceºtia mincinoºi! Dupã care îmi spui cã,
chipurile, «cariera mea literarã» va fi de la bun
început iremediabil prejudiciatã de acest atac
la adresa unui scriitor stimat ºi influent. Dar
ºi dacã ar exista o «carierã literarã», iar eu aº
fi descalificat pentru cã prefer sã merg pe
propriul drum, tot n-aº schimba o vorbã din
ce-am scris. Etc. Mdaa... raporturile dintre
artiºti, verbale sau scrise, nu sunt tocmai
exemplul armoniei civice, pretutindeni ºi
oricând. Într-asta, zicala câte bordeie, atâtea
obiceie strigã catedralic...
Adevãrata viaþã a lui Sebastian Knight
e redactatã într-o englezã simplã, aproape
telegraficã, dincoace de unele frazãri
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laborioase,  e de altfel prima carte scrisã direct în limba lui Orwell,  o englezã care o
anunþã pe pubera Lolita, dar nu ºi pe
somptuoasa Ada, protagonista capodoperei
omonime. Printr-o dublã mise en abîme,
Nabokov avertizeazã asupra relativitãþii de
principiu ce guverneazã elaborarea oricãrei
bioblibliografii critice.
Tabletã despre lehamitea ca sictir...
Pentru a se lãmuri mai grabnic cititorii ºi
scriitorii autohtoni de ce susþin, oriunde ºi
oricând am prilejul, cã cei mai buni autori
occidentali sunt deasupra celor mai buni
autori români, am tot exemplificat asta într-o
revistã din provincie de aproape un deceniu,
lunã de lunã; nu mai puþin în una sau alta din
revistele bucureºtene sau regionale, inclusiv
în câteva emisiuni radio-televizate. Fireºte,
existã generaþii ºi valuri sau promoþii, cum
le-a numit un comentator autohton, þiitor de
ditirambi ºi vituperãri pro/contra premiaþilor
Nobel. Promoþionãrile criticilor, librarilor,
editurilor ºi, mai rar, ale autorilor înºiºi conduc
uneori la crearea de false valori, de pseudogenii; multimedia actuale se hrãnesc ºi cu
miºcarea brownianã a cotaþiei mãrfii numitã
carte. Se constatã ca ºi acum multe decenii cã
nu toþi autorii vânduþi în milioane de exemplare
sunt ºi cei mai profunzi. Se constatã, de
asemenea, cã-i greu ºi falacios sã se compare,
statistic, audienþa celor care scriu direct în
principalele limbi circulante cu audienþa
celorlalþi autori. Se constatã, în fine, ºi cã o
anume vrajbã, numitã dulceag competiþie,
dintre grupurile de creatori, literaþi sau nu,
perturbã deseori criteriile ºi clasamentele ºi
produce o relativizare a valorilor, nu totdeauna
estompatã odatã cu trecerea timpului.
Asemenea generalizãri sociologice mi le permit tot încercând sã strecor printre comentariile
mele ºi scriitori pasabili ori, aºa-zicând, de raft
secund; dar ºi aceastã judecatã de situare e
valabilã doar þinând seama de grupul lingvistic
apartenent, cãci ce-i un autor de mâna a doua
undeva, nu-i totuna cu cel de acelaºi calibru
altundeva, de pildã într-o culturã (zisã)
perifericã, provincialã. Categoric  e de luat
în seamã opinia conform cãreia în relieful artelor
nu-ºi aflã rostul cotele, respectiv clasamentele,
punctajele, podiumurile... Corect, pânã la un
punct; cãci, între timp, subteran sau fãþiº,
industria spectacolului, numitã ºi show-biz,
distruge, disipeazã ºi distreazã tot mai
puternic masa  altã datã distinctã  a
creatorilor ºi receptorilor de opere de ficþiune.
Gândurile acestea mi-au fost propulsate de
tentativa recentã de a recupera, mozaicat ºi
aleator, diverse piscuri, zãnoage, cascade sau
pãºuni din geografia literarã îngãduitã de
biblioteca mea sufleteascã. Un exemplu, între
destule altele: Walker Percy ºi romanul sãu
Mirajul fericirii, tipãrit în SUA la începutul

anilor 60, când triumfau Nabokov, Roth,
Doctorow, Pynchon, Malamud º.a.
Neîndoios o carte de raftul al doilea, din care
þin cu masochist kief sã extrag vietãþi ocrotite
prin lege, precum caprele negre, urºii, râºii,
floarea de colþ... Toate, desigur, à mon avis.
Iatã, în consecinþã, un mesaj complet
faulknerian (dar, acela, implicit, risipit în toatã
opera, nu numai... expus în vitrinã) pledat de
Walker Percy: Fiecare om trebuie sã trãiascã
pe potriva luminii cu care a fost înzestrat ºi sã
facã puþinul de care este capabil, ºi sã-l facã
pe cât de bine poate.(= cine dintre noi a
parcurs discursul lui Faulkner la primirea
Nobel-ului, va recunoaºte acum-aici un gen
de parafrazã propusã de Percy...). În aceastã
lume (= adicã una taman sub guvernarea lui
JFK&Jaqueline&Marlyne&Hoover&...)
bunãtatea e sortitã sã fie înfrântã. Dar omul
trebuie sã cadã cu arma în mânã. Asta
înseamnã voctorie. A face mai puþin de atât
înseamnã a fi mai puþin decât un om. (subl.
m.). Ei bine, DA!...
Dar ºi acest pasaj despre lehamite,
concurent oricând cu atleþii care-au promovat
greaþa (= la nausée) a lui Sartre sau strãinul
(= l étranger) al lui Camus: Din fericire nu
este prea grav, ºi când spun soarta, înþeleg o
soartã norocoasã.(= engleza ºi franceza
beneficiazã de termeni distincþi pentru ºansã
bunã/nefericitã; româna  nu!! sublinez asta
întrucât s-a rãspândit la noi propagarea
ºansei ºi ca purtãtoare de conotaþii negative
ºi mi-e teamã cã noile ediþii ale DEX-ului sau
DOOM-ului vor întregistra nonsensul ºansã
proastã drept... corect, coborând ºansa la
ipostaza de... ambivalentã circumstanþã). ªi
totuºi, probabil cã vã întrebaþi cum poate fi
un accident, fie el ºi neînsemnat, consecinþa
unei sortiri norocoase? Pentru cã îþi oferã
mijlocul de a-þi învinge starea de lehamite
dacã eºti suficient de isteþ sã profiþi de el. Mã
veþi întreba ce este lehamitea? Lehamitea este
durerea pricinuitã de pierdere. Lumea ºi-a
pierdut orice sens pentru tine, lumea ºi
oamenii ei, (memento: cu câteva decenii anterior Sartre deja degajaze sloganul LEnfer
cest les autres...) ºi rãmâi numai tu faþã în
faþã cu lumea, iar tu pe de altã parte eºti la fel
de capabil de a rãmâne în lume ca ºi umbra lui
Banquo din Macbeth.(...) Acolo unde existã
ºansa unui câºtig existã ºi ºansa pierderii.
Ori de câte ori cineva face avansuri marii
fericiri, se expune ºi riscului de a cãdea în
starea de lehamite. Un roman-pledoarie
despre combaterea/ înfrângerea sictirului...
ar fi putut lesne sã fie drept proiect prioritar
în laboratorul oricãrui bun condeier român;
n-a fost sã (ne) fie...(din câte mi-au ajuns la
urechi ºi sub globuleþii oculari). Iatã un nou
pretext de a fi acuzat cã-i laud cu supramãsurã
pe unii autori strãini...; chiar credeþi cuadevãrat cã-mi face plãcere...?
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ANUL SHAKESPEARE

Horia Gârbea

TRAGEDIA REGELUI
RICHARD AL TREILEA*

de William Shakespeare

cuprinzând complotul trãdãtor asupra fratelui sãu Clarence, jalnica ucidere a
nepoþilor sãi nevinovaþi, despotica-i domnie, cu toatã curgerea detestabilei lui vieþi ºi
mult meritata-i moarte, precum tocmai a fost jucatã de trupa Precinstitului Lord ªambelan.
Actul I, Scena 2
Intrã Lady Anne, în doliu, servitori purtând sicriul deschis al lui Henric al VI-lea**
însoþit de doi nobili cu halebarde drept gardã.
LADY ANNE:

Jos, puneþi jos acest mãreþ tãrhat 
De mãreþia poate sta în raclã 
În timp ce eu, cernitã, voi mai plânge
Un Lancaster, cãzut fãrã de vreme.
(Sicriul este lãsat jos.)
O, cheie rece, chip de rege sfânt,
Cenuºã stinsã casei Lancaster,
Tu, scurs de sângele regal din tine,
Iertare dacã strig stafia ta
ªi bocetul îi cer sã mi-l audã,
Al bietei Ana, soaþã a lui Eduard,
Bãiatul tãu ucis de-aceleaºi mâini
Ce rãnile din tine le-au fãcut.
Priveºte cum pe bortele din trup
Bieþii mei ochi pun inutil balsam.
Blestem pe inima fãrã de milã
Ca ºi pe mâna care le-a fãcut.
Soartã mai rea lovi-ar cãzãtura
Ce cãzãtura noastrã a pornit-o:

* Traducere ºi note de Horia Gârbea din William Shakespeare Opere, vol VIII, ediþie îngrijitã de George
Volceanov în pregãtire la Editura Tracus Arte.
** Henric al VI-lea (1421-1471) a fost fiul regelui Henric al V-lea ºi al Caterinei de Valois. A fost
proclamat ºi rege al Franþei dar nu a putut pãstra posesiunile din Franþa. A ajuns rege la numai câteva
sãptãmâni, þara fiind condusã o vreme de regenþi. Ca rege, a devenit impopular în Anglia ºi a fost
afectat de o cãdere psihicã. Clanul York a prezentat pretenþiile la tron ale lui Richard Plantagenet,
duce de York ºi clanurile au ajuns la confruntare armatã. La St. Albans, în 1455, clanul Lancaster
care-l susþinea pe Henric a fost învins. În 1460, Henric a fost luat prizonier ºi a recunoscut dreptul la
tron al urmaºilor lui York, împotriva fiului sãu. Ulterior a reluat lupta, cu succese vremelnice, împins de
soþia sa, Margareta de Anjou. În 1471, armatele lancasteriene au fost învinse la Twekesbury ºi
Henric a fost ucis în Turnul Londrei, moartea sa fiind atribuitã direct (ºi de Shakespeare) lui Richard
de Gloucester. Evenimentele contemporane lui Henric al VI-lea sunt subiectul primelor trei piese ale
tetralogiei lui Shakespeare despre epoca Rãzboiului Celor Douã Roze, a patra fiind aceasta.
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Mai rea ca pentru broaºte ori aspide,
Pãianjeni ºi-alte fiare cu venin.
De va avea copil  un avorton
Scãlâmb, ieºit în soare prea devreme,
Ca însãºi muma lui sã se-nspãimânte
Când i-o vedea pocita strâmbãciune.
Nevastã de va fi sã ia, sã-i fie
Ca mine: doborâtã de nãpastã
Prin moartea lui, precum sunt eu acum...
Haideþi la Chertsey cu aceastã sacrã
Încãrcãturã. Din Saint-Paul am luat-o,
(Purtãtorii ridicã sicriul.)
Acolo o-ngropãm. ªi îl voi plânge
Cât voi veþi sta dupã atâta trudã.
(Intrã Richard Duce de Gloucester.)
GLOUCESTER:
LADY ANNE:
GLOUCESTER:
UN NOBIL:
GLOUCESTER:

LADY ANNE:

GLOUCESTER:
LADY ANNE:

Opriþi-vã, lãsaþi cadavrul jos.
Ce mag întunecat stârni pe dracul
Sã ne opreascã faptele pioase?
Cutre, lãsaþi-l jos. Pe Sfântul Pavel
Cã-l fac tot hoit pe cel ce nu m-ascultã.
Te rog, stãpâne, lasã drumul liber.
Câine mârlan, marº tu, când poruncesc:
Ia-þi halebarda dinspre pieptul meu,
Cã, jur pe Pavel, te strivesc, golane,
ªi te distrug pentru obrãznicie.
Ce-i, tremuraþi? Vã este fricã? Vai,
Nu vã fac vinã, sunteþi muritori
ªi nu-l puteþi privi în ochi pe dracul.
Dispari, oribil servitor de iad!
Pe trupul muritor aveai putere
Dar sufletul n-o sã-l mai capeþi Piei!
O, sfântã dulce, nu mã blestema.
Dispari, Satanã, nu ne tulbura.
Tu ai fãcut din lumea bunã iad
Umplând-o de blesteme ºi de vaiet.
Vrei odioasa faptã sã-þi priveºti
ªi urma spintecãrii, cu plãcere?
Vai, uite, uite, rãnile lui Henric
Din gurile-ngheþate scuipã sânge!
Ruºine, snop scârbos de beteºuguri,
Prezenþa ta ãst sânge îl stârneºte
Din vine altfel reci, secãtuite *.

* Conform unei superstiþii, rãnile unui cadavru sângereazã în prezenþa ucigaºului sãu. Pentru dramatism,
Shakespeare plaseazã scena memorabilã a peþitului lângã sicriul regelui Henric în preajma morþii lui
Clarence (18 februarie 1478) ºi a lui Eduard al IV-lea (9 aprilie 1483). De fapt, Richard ºi Anne erau
cãsãtoriþi din 12 iulie 1472. Cu simþul sãu dramatic magistral, Shakespare, adunã credibil trei evenimente
petrecute la mare distanþã în timp într-un mozaic unic. El creeazã ºi scena trecerii Annei de la urã la
acceptare, neatestatã istoric. Regele murind în 21 mai 1471, mutarea trupului sãu de la Saint-Paul,
unde au avut loc ceremoniile funerare, dupã cronici, la Chertsey, nu se putea face (mai ales în sicriu
deschis) decât la câteva zile de la moarte. Se desprinde clarã ideea cã scena 2 nu este plasatã
cronologic, ci este un flash-back.
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GLOUCESTER:
LADY ANNE:
GLOUCESTER:
LADY ANNE:
GLOUCESTER:

LADY ANNE:

GLOUCESTER:
LADY ANNE:
GLOUCESTER:
LADY ANNE:

Tu cel neomenesc, contra naturii,
Stârneºti aceastã scurgere bizarã.
Doamne ce sânge-ai dat, rãzbunã-i moartea!
Pãmânt ce sânge bei, rãzbunã-i moartea!
Ori cerul sã trãzneascã ucigaºul,
Ori sã se caºte scoarþa sã-l înghitã
Aºa cum soarbe sângele de rege
Mãcelãrit de-un braþ mânat de iad.
Au nu ºtii, doamnã regulile milei:
La rãu cu bine, la blestem cu pace?
Tu nu ºtii legea Domnului, scursurã.
Chiar fiarele mai simt un strop de milã.
Eu milã nu cunosc, deci nu sunt fiarã.
Minune, când Satana este sincer!
Mai minunat e-un înger mânios.
Perfecþiune sfântã a femeii,
Binevoieºte sã dezmint îndatã
Aceste presupuse rãutãþi.
Puroi stropºit ce zice cã-i bãrbat,
Binevoiesc sã te-njur îndatã:
Pentru ticãloºii de toþi ºtiute,
Sã-þi blestem firea gata blestematã.
Zânã ce graiul n-o poate descrie,
Rãbdare-þi cer ca sã mã pot scuza.
Monstru ce nici coºmarul nu-l încape,
Iertare capeþi numai de te spânzuri.
Aº sãvârºi pãcat, în cazul ãsta.
Pãcãtuind, þi-ai mai afla iertarea:
Prin dreaptã rãzbunare cãtre tine
Ce alþii pe nedrept i-ai hãcuit.

Nici chiar acum nu se gândea la mamã,
ci tot la sine, la greutãþile cu care trebuia
Dreptul la sacrificiu
sã se confrunte. O neliniºtea nu starea
Maicã-sa înþelegea, desigur, cã gravã în care nimerise maicã-sa, ci doar
reproºul ei era doar paravanul dupã care urmãrile impasului neprevãzut.
Epuizatã ºi neliniºtitã, biata femeie vru
îºi dosea adevãrata faþã, aºa cã nu se dãdea
sã
se
ridice, sã rãmânã ºi s-o slugãrniceascã
în lãturi nici de la cele mai umilitoare
mai
departe.
Nu mai avea, însã, putere sã
munci, doar sã câºtige un bãnuþ în plus
se miºte. În arºiþa ochilor ei ardea doar
pentru odrasla ei.
flacãra unui regret neconsolat
Soarta, însã, uneori ne joacã feste.
Era regretul omului învins de propriaÎntr-o bunã zi, femeia a simþit cã nu
mai poate rezista. Ceva s-a rupt în ea, în i greºealã? Înþelesese, în sfârºit, cã eºuase
ca pãrinte?
sufletul ei rãvãºit de prea multã suferinþã
Când medicii de la Urgenþã o scoteau
E uºor sã devii mamã sau tatã. Pentru
cu targa din apartament, puiul mamei se
þinea cu ambele mâini de haina ei ºi repeta asta, e de ajuns sã ai un strop de dragoste.
Dar, ca sã devii pãrinte, e nevoie de un
cu voce sugrumatã:
ocean
întreg de dragoste, rãbdare ºi
 Nu mã lãsa! Unde te duci? Cum voi
înþelepciune
trãi eu fãrã ajutorul tãu?!
(urmare de la pagina 49)

56

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

POEZIE

Daniel D. Marin
Daniel D. Marin a debutat editorial cu volumul Orã de vârf (Ed. Geea, 2003; Premiul pentru
Poezie la Festivalul Naþional Duiliu Zamfirescu, 2003; Nominalizare la Premiul Naþional de Poezie
Mihai Eminescu  Opera Prima, 2004). I-au mai apãrut volumele Aºa cum a fost (Ed. Vinea,
2008) ºi L-am luat deoparte ºi i-am spus (Ed. Brumar, 2009; Premiul Marin Mincu, 2010), ultimul
reeditat în 2013, de editura eLiteratura. Este realizatorul selecþiei Poezia antiutopicã. O antologie a
douãmiismului poetic românesc (Ed. Paralela 45, 2010), prima antologie retrospectivã a generaþiei
2000. A realizat rubrici, interviuri ºi anchete literare pentru mai multe reviste, printre care Luceafãrul,
Cuvântul, Viaþa româneascã, Suplimentul de culturã, Cafeneaua literarã, Oglinda literarã,
Poesis. În prezent, este redactor asociat la revista Zona Literarã, unde a iniþiat o rubricã de
poezie italianã contemporanã. În septembrie 2012, pleacã în Sardinia, cu o bursã de studiu la
Universitatea din Sassari, pentru 5 luni, apoi pentru încã 5 luni, iar în noiembrie 2013 se întoarce din
nou în Sardinia, unde, din când în când, participã la seri de poezie la care se citesc ºi poeme de
autori români contemporani, în traducerea Clarei Mitola. (RED.)

fratele meu

stau întins pe un pat care nu-i al meu
cu mâinile lipite de corp
de parcã n-ar avea sânge în el
de parcã ar fi al altcuiva
stau cu privirea aþintitã în tavan
fãrã sã-mi pese de nimic
nici mãcar de fratele meu
care îmi spune am trei copii minunaþi
ca nimeni alþii în lume
cel mai mic tocmai a învãþat
sã întrebe despre
lucrurile ºi oamenii din jur
cel mijlociu lucreazã la o casã
care se învârte în jurul lumii
iar cel mare îmi spune
cã poate sã vadã tot ce vezi ºi tu
numai eu mã chinui sã fac sã meargã
ca uns mecanismul ãsta vechi
învârt din orã în orã o cheie
ºi toatã lumea pare vie
însã mã tem cã în curând
o sã cred ºi eu cã lumea asta chiar este vie
îmi spune fratele meu cu cei trei copii ai lui
unul peste altul în spinare
ºi ascultã fratele meu
poate poate spun ºi eu ceva
dar eu mã prefac foarte bine.
mãscãriciul

stãtea la o margine de drum
îmbrãcat în haine de mãscãrici
cu un megafon în mânã ºi de câte ori
trecea un om pe lângã el îi striga
numele de se auzea pânã în adâncul pãmântului
treceau oameni de prin toate pãrþile lumii
iar el parcã îi cunoºtea pe toþi
cãci nu doar cã îi striga pe nume
dar mai ºi povestea câteva întâmplãri
nãstruºnice din viaþa fiecãruia
ºi ca un mãscãrici adevãrat

îi maimuþãrea apoi pe oamenii respectivi
de-i venea sã intre în pãmânt
de ruºine aºa cã oamenii au început
sã-l ocoleascã nu mai treceau pe drumul acela
ºi mãscãriciul stãtea singur de dimineaþa
pânã seara târziu cu megafonul în mânã
dar nu mai striga nimic se usca de singurãtate
se învinovãþea pentru firea lui ciudatã
care nu-i dãdea pace se ruga sã mai treacã
mãcar un singur om ºi se jura în sufletul lui
cã n-o sã-l batjocoreascã deloc
ba chiar o sã-i fie cel mai bun amic
ºi de parcã i-ar fi fost auzitã rugãciunea
apãru în faþa lui un om obiºnuit
îmbrãcat obiºnuit ºi mãscãriciul
fãrã sã stea pe gânduri îºi duse din îndelungata
lui obiºnuinþã megafonul la gurã
ºi începu sã îºi facã numãrul.
bãiatul vecinei de deasupra

Tudor este doar bãiatul vecinei de deasupra
care se ocupã câteodatã cu vrãji. în toate nopþile
îi aud paºii mãrunþi prin tavan
ºtiu cã ia forma unui taur
ºi se smuceºte în camera lui
cu postere pe toþi pereþii în timp ce eu
ca de obicei deschid fereastra ºi privesc luna roºie.
dimineaþa Tudor cumpãrã lapte de la magazinul
din colþ ºi merge pe stradã vorbind cu
o fatã frumoasã tot felul de chestii neobiºnuite
cã te ºi miri de unde naiba le ºtie.
Tudor are fruntea latã pãrul negru zburlit
ochi întunecaþi obraji tari rotunzi cizme de
cowboy
umblã fãrã sfialã printre oameni ºi râde adesea.
Tudor este doar bãiatul vecinei de deasupra
o femeie micã îmbrãcatã mereu în negru.
în toate nopþile aud cum izbeºte
cu fruntea lui latã pereþii
cum tropãie cu copitele apoi brusc se liniºteºte
sub mâinile mamei care îl mângâie uºor
ca pe un copil speriat.
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Grigore Grigore

Apele toamnei se vor opri
Apele toamnei se vor opri
când vom termina
de citit poeziile
pe care încã nu le-am scris
cercul, triunghiul, liniile paralele
orizonturile
prin zid
trecerea
celui care avea capul pãtrat
ºi mintea-ntr-un colþ
ºi ºanþurile pe deasupra cãrora
curgeau apele sãrate
ºi frunzele galbene
ºi galbene frunzele.
Mori pe apã

Mori de apã
mori de vânt
mori de pãmânt
mori de cuvânt
mori de litere
mori de semne
fãcute ºi nefãcute
inimaginabile
inflamabile
mori pe apã
butoane pe care poþi apãsa
oricând vrei sã se facã
luminã ºi se va lumina
mori între buze
în spate leul
pe cer curcubeul.
Noaptea cât anul

Noaptea cât anul
aud tropãitul cuvintelor
de-a lungul zidului
vãd o luminã puternicã
încercându-ºi norocul
ºi pe tine care
ai alte gânduri
decât cele cumpãrate
cu mine
ºi mã minunez
cã visãm acelaºi vis
* Din volumul The Night of Miracles/Noaptea
miracolelor, traducere de Victoria Milescu, în
pregãtire la Editura Bibliotheca
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cu-acelaºi ochi deschis
în lacrima pe care-o
sculptez.
Dacã moartea ar ºti
Dacã moartea ar ºti
ce nu ºtie
despre clipã
ºi veºnicie
despre feþele clipei
despre feþele veºniciei
s-ar încãrca
cu umbrele gândului
gândurilor
cu luminile rândului
rândurilor
cu sarea lacrimii
lacrimilor
ºi s-ar dezbrãca
de nimeni ºi de ceva
despre care nu se ºtie
dar se va

Trenurile cu femei

Trenurile cu femei
merg pe o singurã cale feratã
pe o singurã linie a cãii ferate
pe traverse
pe ºuruburile deºurubate
pe nisip
merg pe amintiri ca pe lacrimi
pe lacrimi ca pe vise
pe vise ca pe speranþe
merg singure singurele
ca degetul printre inele
cãci vor sã demonstreze
cã iubirile ºi moarte
sunt treze.
Sunt fiul unei potcoave
Sunt fiul unei potcoave
sunt fiul caielelor
sunt fiul piciorului iepei
sunt fiul iepei
sunt fiul þãþicii iepei
ºi al armãsarului
sunt fiul hamului
ºi fiul cãpãstrului
ºi fiul carului
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sunt fiul comenzii
care-mi dã brânci
toate sentimentele mele
sunt profunde ºi adânci
în tãcerea lor
sunt ºi cel mai greu
ºi cel mai uºor dor.
La bibliotecã vine o carte
La bibliotecã vine o carte
la bibliotecã vine un cititor
ºi alt cititor
vin cãrþi ºi cititori
vine dorinþa care-ºi cautã saþiul
visând cã acesta e spaþiul
în care se ºi cuvine
sã-ºi antreneze pleoapele
la bibliotecã vin pãdurile
din bibliotecã se retrag apele.
Omul de lângã mine
Omul de lângã mine
îmi face semn
tu eºti tu
tu eºti el
tu eºti noi
tu eºti totul
sã înþeleg  arma e deja
încãrcatã cu lacrimi
e deja descãrcatã
e deja dezmembratã
simt umezeala
simt sarea
omul de lângã mine
muntele, beteala, uitarea.

Pe cealaltã parte a strãzii
Pe cealaltã parte a strãzii
trece umbra ta
într-o rochie de mireasã
pradã strãzii
fugitã de acasã
trece ca gândul
ce i-a rãmas în gât
din cauza paºilor
pe care-i face
de-a rândul
între mine ºi umbra ta
multã lume se vrea
ºi mânã
ºi pensulã
ºi vopsea.

În spatele gardului, femeia
În spatele gardului, femeia
aºteaptã rãsãritul, asfinþitul
al cui rãsãrit
al cui asfinþit
ea aºteaptã într-o poziþie
care-i dã dreptul

sã aºtepte cu pieptul
în faþã
pânã când vidul de care
se agaþã
îºi va slobozi valurile 
în spatele gardului
muntele, dealurile, malurile
care mã apãrã
când nu mai vreau sã evadez
din cocon.
La aceeaºi icoanã

La aceeaºi icoanã
mã-nchin cu ce am
mã-nchin cu ce n-am
cu mine
cu gândul
cu pleoapele
cu lacrimile
cu recunoºtinþa
mã-nchin pentru cã
în rama ei nu mai e loc
ºi pentru întrebãrile mele
nu sunt rãspunsuri pentru întrebãrile mele
ºi nici eu pentru mine
nu cred cã pot face ceva
ceva
Buzele stau de veghe
Buzele stau de veghe
la poarta sãrutului
inconºtiente
timide
reci
fierbinþi
stau de veghe
pânã-ºi ies din minþi
pânã-ºi ies din pãrinþi
atunci buzele
se lasã traduse
supuse ºi duse
din gând în gând
la ora-nvierii
de la poarta sãrutului
la masa tãcerii.

Toamna-ºi retrage frunzele
Toamna-ºi retrage frunzele
triste
tristã
ca o femeie pãrãsitã
toamna cumplitã
îºi retrage culoarea
care-o trãdeazã
marea
muntele
se dezactiveazã
fericirile devin amintiri
urmele paºilor
subþiri din subþiri.
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Adrian A. Agheorghesei

Perpetuum robia

Motive, drumuri, oameni ºi nevoia,
blestemata nevoie ca o canã plinã cu sete 
o dai pe gât,
semnul de întrebare te picurã cu smoalã ºi pietriº,
iar pe stradã,
ca firul de iarbã prin ciment,
apare omul.
Nu ºtii niciodatã de unde vine sau unde se duce,
dar întotdeauna are lopata în dreapta ºi cana
în stânga,
se apropie ori se îndepãrteazã
pânã îl striveºti în ochi,
pânã trece prin tine.
Când pierzi oameni,
rãtãceºti cheile,
nu uºa;
când te pierd ei pe tine,
rãtãcesc uºa,
nu cheile.
Atunci,
iei drumul ca pe un covor cu arabescuri,
îl scuturi de praf pânã aduni de-o icoanã
ºi te culci cu faþa în jos,
ca într-un lan de apã roºie.

Andante

Fistulã

Ne rostogolim subþire, uscat, departe,
ne rostogolim
precum cuvintele din ascuþitoare.
Ne mai ajung,
ne mai ajung ecouri scurte
cât umbra dintre muguri.
Acum e-atunci când oamenii
sunt un cliºeu durând de-a curmeziºul,
atunci e-acum.
Ce ar mai fi,
ce ar mai fi de scris,
dacã se doare atât de simplu ºi rotund?
Compas polar

Dragii mei oameni,
curând tavanul va ninge pioneze roºii,
nu mai ninge demult cu lânã rotundã,
nu mai ninge aºa cam de atunci de când unii
ne-am dus la dracu-n pranzic,
iar alþii ne-am atârnat de piciorul lui Dumnezeu.
N-a fost prea bunã distanþa... ªi când a fost,
n-am spus la nimeni de frica braþelor în plus.
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Am uitat cu toþii de ce am ales sã punem munþii
între noi ºi apele între obraji.
Când ne-am amintit,
am aprins motive de rãmânere între o
lumânare la morþi ºi una la vii,
ne-am transmis iubire prin western union,
am încheiat pânã la gât sufletul, sã nu rãceascã,
ºi i-am schimbat cifrul.
Când vom termina ultimul cub de pãdure
ºi ultimul cal de jar îl vom mânca,
o sã aruncãm amintiri la lupi,
dar numai dintre acelea îngrãºate de uleiul
icoanei.
Jivinele le vor privi milos,
ne vor lãsa în singurãtatea noastrã
ºi-o sã ne îngroape roºul cu feþele albe în sus
ca pe niºte bare de salam mucegãit.
Înainte ca aburul din adânc sã ne iasã pe nãri,
vom vedea cum ciorile mãnâncã împreunã,
cum lupii urlã împreunã,
cum plopii aºteaptã împreunã,
cum pietrele tac împreunã.
ªi va ninge cu pioneze roºii.
Sã nu scoateþi limba,
sã nu întindeþi mâna!
Dormi alb, cu braþul drept vioarã pentru vise,
aud în tine noaptea mânjind neaua cu lunã,
ºi viforul din pãsãri îl vãd cum se coboarã
în ochii tãi miºcând închisul verde,
în pieptul tãu amestecat cu mine.
Dacã respiri mai cald, mã-mbãtrâneºti c-o
dungã
gãlbuie ºi rotundã,
cum peste o veiozã un rãsãrit de august;
mai rece, adormito, întineresc c-un cerc
de lapte ºi grisinã,
cum sub versantul ultim,
buchetele de colþ.
Însã aicea,
între,
mi-e bine ca-ntr-o erã cu tine desfãcutã 
în nodul tãu, sunt hanul cu scaune pe masã
ºi sufletul în unghii,
ca uºã-ntredeschisã.
În urna aceasta pânã ºi timpul
Dacã mã citeºti ca pe o pãrere de rãu
pe care nu mai poþi s-o povesteºti adevãrat,
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ca pe o acvilã care moare în aer,
ca pe o sârmã cu rufe ºi cârlige îngheþate dacã
mã citeºti,
ne apropiem de.
Aºa cum carnea noastrã largã, viºinie,
apropia golul de gol,
larva de cutremur,
haosul perfect de ordinea haoticã,
aºa cum mã apropiam de tine în singura mea piele,
cum intram în tine sunet roºu, asteroid molatec,
cu buchetul de oameni care va ucide,
aºa cum îþi sculptam cãprioare de gheaþã între
coapse,
aºa ne apropiem de.
Dar cinstiþi de-am fi ca gerul între pietre,
am râde îngropându-ne copilul de pe alþi pãrinþi,
ne-am rechema chimicalele ca pe câini, cinstiþi
de-am fi,
sufletul,
ca o pungã de pufarine,
ni s-ar înfãºura pe gât,
ºi galben, ºi mov, ºi verde pe ochi ni s-ar înfãºura,
limba,
omidã dulce,
ar zbura în jos aprins, în stângã aprinsã,
ar zbura ca ora uitatã pe stinsele gãri,
prin râma din peºtele stins ar zbura,
cinstiþi de-am fi ca fresca din incendii,
din palma ta împãturitã la margini,
cu buzele de fier rotund ºi cifre schimbãtoare,
mi-aº spulbera cenuºa în pieptul altei tine,
în pieptul altui mine,
în tot ce n-am putut ne-aº spulbera.
Cinstiþi de-am fi, cinstiþi de-am fi,
nici n-am mai fi.
De profundis

Galbenul meu umple elegant sicriul,
la picioarele-mi legate
un ºobolan alb-negru aºteaptã
încuviinþarea viilor.
Rãmaºii mã vorbesc de bine,
plini de teamã ºi respect,
de parcã aº fi fãcut ceva important;
unii mai apropiaþi mã citesc
ºi-mi pun în gurã idei mult prea profunde,
alþii tac, ascultându-mi
pãrul ºi unghiile.
Am steme pe ochi,
nu disting între glasul ud de mamã ºi iubitã;
în copacul care mã îmbracã,
pipãi un fulger, un cãlãtor,
un sãrut.
Chiar dacã aº fi vrut sã mai iubesc,
simt între palme un viscol împãcat;
încep sã uit,
mã golesc de mine ca un stilou de cernealã,
nimicul se lãrgeºte cât sã mã cuprindã,
ºi numai ºi numai acum
aº vrea liniºte.
ªi ea vine,

vine la timp, când ºobolanului tocmai i-au dat
aripile
ºi se înalþã prin aerul gri cu o pungã în gheare,
tot mai cândva,
tot mai cumva,
tot mai nicãieri.
Întoarcerea la lucrurile mici

Prin ora-n care tâmplarii cioplesc mese în tâmple
ºi scaune în inimã,
mai trece aºa, ca din întâmplare,
câte o aºchie pe lângã puþinii noºtri oameni.
Atunci toamna începe sã usture galben,
ºi de parcã viile norilor ne toarnã mov în ochi,
ne privim bãnuitori o clipã
ºi mergem mai departe.
Dar uneori,
numai uneori,
cineva întârzie pe loc, cu umerii deschiºi,
altcineva, cu pâine în mânã, îl ajunge din urmã,
ºi tot aºa,
pânã ce, zâmbind ceaþã, ultimul aduce apã.
ªi acolo, împreunã,
aprinzând focul cu tãcerea noastrã,
aºteptãm cu toþii alþi tâmplari,
dar aceeaºi întrebare.
Scurtmetraj cu bãrbat ºi femeie

Locul nu conteazã, e cât mai departe, cât mai
strãin,
se îmbracã plopii cu întuneric sãrat,
vântul desface þolul ca pe un plic cu ºuviþe vinete,
oþelul tremurã muzicã veche ºi cultã,
lângã peron, în crâºma unde se beau oameni,
cineva pune scaunele pe masã ºi mãturã;
se întârzie sau poate se ajunge prea devreme,
galbenul electric amestecã aerul cu sângele,
în gura tunelului, bãrbatul în carnea goalã,
un câine îl hrãneºte cu oase de porumbel,
mãnâncã subþire, umbre alb-uleioase îi cad
printre dinþi,
câinele ºi bãrbatul încep sã danseze;
bezna îºi aprinde pipa de ceaþã verzuie,
din tunel, femeia cu pãr de sticlã carã pielea
pe umeri,
din pieptul bãrbatului, globul de fum, sfãrâmat.
 Mai vine pasãrea aceea, sã-þi doarmã între
palme?
 Deloc. Pereþii pe care ai scris n-au întrebat
de tine.
Câinele îi linge rotund pe pulpe, apoi se joacã
cu o piatrã.
Bãrbatul îºi ia pielea pe el, femeia înghite globul,
dimineaþã îºi pocneºte lung încheieturile
ruginite,
nu se mai priveºte nimeni cu nimeni.
Cadru larg cu tren spintecând soarele plin de
bube,
doi oameni merg invers, ºine ºi tunel între ei,
fiecare duce în braþe o jumãtate de câine.
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Savian Mur
Savian Mur este pseudonimul unui cunoscut profesor de matematicã din Târgoviºte. A fost
profesor de liceu, în Maroc ºi în Franþa, în cadrul a douã contracte interguvernamentale, a predat
matematicã, în limba francezã, la douã licee din Târgoviºte. A publicat la Gazeta matematicã,
precum ºi douã cãrþi de specialitate  una tradusã în 3 limbi, chiar de autor. Marea pasiune,
literatura, l-a transformat într-un vrednic salahor  de 20 de ani, cu mânecile suflecate, pe ºantier...
A finalizat romane, eseuri, volume de poezii, care îºi aºteaptã încã publicarea. (RED.)

Damfuri

Toatã existenþa mea
se rezumã
la un flacon cu esenþã;
îl deschid,
ºi pute zdravãn
a baligã,
a cireº înflorit,
a demenþã
Primãvara,
miros mortuar
de zambile 
atâþia cãþei, Doamne,
atâþia cãþei
Verdele hoit al orelor,
acoperind ziua,
placenta luminii,
beregãþile tãiate de miei
Vara 
iz de pivniþã târgoviºteanã,
stãtutã,
de un secol ºi ceva
zãvorâtã;
râncedã unturã,
plictiseala,
încinsã la soare,
visele mele, atinse
de a mortului paloare.
Melancolia toamnei,
din aer izvorâtã,
starea mea fundamentalã,
de fasole fin sleitã;
prin bruma ticãloasã
caut excremente
de pãsãri migratoare,
sã pot priza, în voie,
mireasma unei singurãtãþi
totale
Nu, nu mai am, iarna,
organ pentru miros 
sunt dus
sunt dus pe apa Sâmbetei,
vertiginos
Recursul la Jung, la Freud
mi se pare salutar,
însã, mai bine,
un tratament
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cu putoare de hienã,
sã redevin normal!
Dor de cãcãreze

Sã fi rãmas un simplu animal biped,
gãinã, râcâind în jurul casei 
mâncam când mi-era foame,
dormeam când mi-era somn,
în rest, timpul umplut, lejer,
cu mãiastre conversaþii.
Primãvara
pãmântul proaspãt,
puternic mirosind a lapte,
mugurii
iarba cea crudã
ale vântului tainice ºoapte
prima rândunicã revenitã,
în genunchi cãzându-i,
sãrutându-i aripioara obositã.
Vara
oile doinindu-le din fluier,
sub cerul binevoitor,
trimiþând bezele aprige lui Dumnezeu,
misterios ascuns, dupã un nor.
Toamna moartea cea gãlbuie,
cãzând, vesel, din copaci;
iarna, brânzã albã ºi vin roºu,
scoþându-mã, greoi, din impas
În loc de simplu animal biped,
iatã-mã o simplã târfã,
lasciv dansând,
pe trotuarele civilizaþiei 
cu ce sãlbaticã iscusinþã
tihna mi-a fost violatã,
neuroni distruºi,
carnea încinsã, pânã la saturaþie.
Comunitate societate
universitate activitate 
vai, ce echipã sinistrã,
invadându-mi, la milimetru cub,
a mea pierdutã fiinþã;
eu  nicãieri, distinsã fantomã,
rãtãcind prin jungla socialã,
mi se spune cã am evoluat,
cã sunt un intelectual,
când mie-mi vine sã mugesc de plictisealã
Am evoluat pe dracu 
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mi-e un dor cumplit de cãcãreze,
de câmpul cel pustiu,
pe unde sufletul sã îmi vagabondeze;
de jeg de-un centimetru,
de câte-un purice molatic,
sã put, sã put, sã put sãnãtos,
nicidecum a parfum psihiatric.
ªi mai vreau un singur lucru,
când o fi sã mor:
sufletul sã-mi pascã, liniºtit,
dulcele mohor 
iarba delicatã a fiinþei mele
regãsite, dupã vremuri grele.
Visul

Se fãcea cã dãdeam mâncare
la cinci mii de cãþei, deodatã;
o sutã de rânduri,
a câte cincizeci,
aºteptau, cuminþi,
infima bucatã.
ªi, în timp ce-nghiþeau, delicat,
ochii lor îmi cereau, insistent:
încã una încã una încã una
Gata!, s-a terminat,
m-am rãstit, violent.
Hai, plecaþi, îngerii mei,
nimic nu mai am,
ne întâlnim data viitoare;
însã ei nu plecau, nu plecau,
aºteptau, liniºtiþi,
o altã bucatã,
mult, mult mai mare.
Un ger dement
înþepenise câmpul gol;
în mijloc, zece mii de ochiºori disperaþi
îmi urmãreau, atent, miºcãrile,
în noaptea ticãloasã 
nimic, nimic nu mai am
plecaþi plecaþi plecaþi
Brusc, acel câmp fu invadat
de zece mii de lumânãri aprinse;
cincizeci de cruci,
pe o sutã de rânduri,
zãceau, cuminþi,
cu braþele întinse
Puiul etern

Eu pentru viitor mã pregãtesc 
la rãdãcini de muri, pe deal,
sã îl abandonez,
sufletului sã îi fac
moale culcuº,
borºita fiinþã sã mi-o recuperez.
Cât mai gãsesc un deal virgin,
nimic, nimic nu e pierdut:
dimineaþa începe sã palpite,
existenþa mea are un conþinut.
Politicianul, popa s-ar scrânti, aici 
pe cine sã mai duci cu zãhãrelul,
pe care ins,

ar folosi degeaba vorbe meºteºugite:
unul pe altul, imposibil de convins.
Eu vreau ca ziua sã-ºi întoarcã faþa
cãtre mine,
sã mã priveascã în ochi,
amical,
curãþatã de lepra umanã 
dogme idealuri
omul cel nou, multilateral
Un viitor ca un cãþel, ca un pisoi,
un veºnic pui,
sã mi-i ia somnul, delicat,
colea, pe jugularã,
sã îi pot comunica lui Dumnezeu:
iatã, Doamne, am o minte clarã.
M-am dat deoparte, tocmai,
sã mã regãsesc,
cãci omul dumitale
nu mi-a oferit nimic;
mi-am redobândit acea stare
puialã 
cu cât înaintez în vârstã,
cu-atât devin pui mic.
Animalul de câmp

Nu am ajuns la precizia
animalului de câmp,
în legãturã cu existenþa;
uite, el ºtie pe dinafarã
ce are de fãcut,
eu o scald, lamentabil,
incapabil sã îmi justific prezenþa.
De ce sunt,
de ce exist?
El este!, el existã!,
ora-i pentru el
nimic,
pentru mine 
aventurã tristã.
Eu nu am trup,
el are unul,
el n-are cap,
eu, vai, am unul,
fac calcule,
compar, analizez,
slinos calvar,
iar la nervi  cu duiumul.
Nu, nu eu fac raþionamente
clare,
ci el, el, micul animal,
fratele meu prost,
eu aberez, din rãsputeri,
cu asta încheindu-mi ziua 
fãrã de rost.
Mãcar de-aº adormi
pentru un an,
sã-mi limpezesc fãptura,
s-o clarific 
spre a putea descoperi
un câmp al meu,
pe care sã nechez,
sã mã justific!

Anul XV, Nr. 1-2 (166-167)  ianuarie-februarie 2014

63

POEZIE

Emil Stãnescu

Primejduitele fiinþe
aud în gând dezastre prin decenii
deconstruind dementele deliruri
Aceastã stare nu e o pãrere
cântecul ceasului de pe noptierã,
eu însumi,
câinele aprig ce-mi latrã-n stomac,
sticla acoperiºului lumii ce alunecã:
tristeþea mea ºi însingurarea.
Colþul lunii înfipt în întuneric!
Se aud bãtând valuri negre, în cor,
cer, vor:
ºi apele au sã se despartã
printr-o revãrsare de sânge
Popoare suntem astãzi, ºi-ntotdeauna!
Glasul îndoaie metal:
armele!
Vânt,
steaguri!
Copilul alb a întins braþele,
a prins întuneric,
a traversat fâºia de luminã:
s-a vãzut erau doi!
E doar unul
Insomnia aleargã pe o mobilã veche
crãpatã de un cutremur
primãvãratic:
aleargã, aleargã,
aleargã pe silabe de creier
Ieºi!,
Ieºi!,
Ieºi ºi întoarce-te!
Mâinile la ceafã!
Cine-ai fost, nu-þi aminti!
Cine vei fii, nu ºtii!
A lucit un chip într-o bãltoacã
în urma de pas urmãrit
ca o lance  oglinda zdrobitã:
creierii s-au împãrþit!
Pe continent era toamnã ploioasã.
Zdrenþele dominã odaia;
în câte patru unghiuri
se sfâºie veºnic aceleaºi fragmente de timp.
Cimentul ferment pentru oase bolnave
e însuºi, cimentul, de sânge.
Noaptea a devenit ademenitoare
poþi sã-þi dai viaþa mai iute aici
nimic din ce vezi
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nimic din ce vezi
nimic, nu înspãimântã: nu vine când vezi!
Picuri pe frunte; e apã;
sãratã ajunge la buze uscate,
gâtlejul aprins, ca de jar, e atins...
sfârâie carnea uscatã 
un licãr în noaptea ploioasã.
Nu singurãtatea, însingurarea e otravã!
Din guºa aurului stoarsã
se prelinge pe miile de trepte...
ating acum întâmplãtor furnici în cale
arzând ºi ucigând memorii
Memoria lui e aur plãtit;
maºina ce macinã... urlã!
E zgomot aici în întuneric
Chemaþi rãsãritul!
Chemaþi o luminã!
Voci negre lovesc în pereþi;
mã ard ºi urlu-n dureri...
Le simt vibraþiile
scâncetele sub ploaia africanã,...
Unde au þâºnit într-o zi flori din metal,...
ªi se vor coace fructele libertãþii...
Globul luminii
Cum de mult petreceam în visare,
dintr-un codru adânc mi-apãru
luminoas-arãtare:
rotundã, o lacrimã vie, ca un glob
minunat de cristal!
Cu mâini fericite-l þineam
când pe-o parte, când pe-alta
ºi-adesea cãzându-mi, cu spaimã,
de jos îl prindeam
exact înainte sã crape
  Poete, poete !-mi strigau glasuri limpezi
ascunse în bezna adâncã din jur:
 Trezeºte-te-odatã ºi-ai grijã cã-l scapi!
Aºa repetau fãrã rost, cãci ce gând fãrã noimã,
sã-i vorbeºti unei pietre
închise ºi-egalã cu sine,
cum eu, în chiar visu-mi, visându-i,
visat mã aflam
Venirã heruvi sã-mi astâmpere-a
mâinilor joacã
cu groaza pe chip, în cute adânci dãltuitã,
ei înºiºi sãrind la o parte,
sub stânci, astupându-ºi
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cu strânsele pleoape privirea,
cu mâinile-auzul:
 Nu, nu-l irosi!- cu spaimã-mi strigau
La ce bun, cât de-a somnului lege-ascultam!
Îmi ieºirã alþi soli înainte, cu cozi rãsucite, aceºtia,
ºi greu de distins în obscur-peisajul- din jur
Erau strâmbi, în durere;
din ochi, aºezaþi lângã coarne-ascuþite,
le þâºneau grele ºiruri de lacrimi;
flãcãri albe pãreau sã-i dogoare la tãlpi,
aºa þopãiau ºi-ºi plesneau frunþi pleºuve!
Eram, singur ºi-nchis într-o mare plãcere,
cu globul cel plin de lumini, cristalin
 Ce putea sã se-ntâmple-n
afarã?!-mi spuneam, ºi,
-Ce-mi pasã! Aruncam iarãºi globul în slavã
ºi din nou, cu dibãcie fireascã-l prindeam
Atunci se ivi, ºi ºtiam cã e el,
ca în vise, chiar Dante!
Cãtre mine veni ºi-mi vorbi
din valea-n crepuscul,
El luminatul confrate:  autorul Divinei ,
cu vorbe de aur:
 O, tu, poet stegar bifrons al lirei
ºi-al ãstei limbi sclipind de tinereþe,
purtând cu cinste titlul de nobleþe
al graiului latin, plin de luminã;
eºti înzestrat urmaº al tracului Orfeu
(ºi el pornit spre Parnas de pe aceste locuri),
ºi-þi este dat ca-n spirit o ordine s-aduci
în lucruri vechi, umbrite de necazuri,
iar în ce astãzi este, sã-aºezi o rânduialã
Dar ca sã poþi izbi din plin limbajul
fereºte-te sã te arãþi pe faþã,
nu te-avânta reformator în lume
ci scoate la rãzboaie doar cuvinte:
fiinþele-cuvinte în puhoaie,
primejdioasele cuvinte ale firii!
Cã însumi n-am ºtiut sã fiu mai fin,
sã nu m-amestec printre cei meschini,
nu îmi fac vinã Vremea vremuieºte, pe rând
copacul vieþii - nou ºi nesfârºitne poartã-n calea doar de el doritã.
iar noi, pe când vorbim, stãm, iatã,
pe-ale lui groase ramuri,
eu jos, tu mai în vârf, precum a fost sã fie,
deºi, cine-i întâiul, întreaga lume-o ºtie
Un vânt cumplit ce rãvãºeºte lumea
m-aduce azi la tine:
Globul luminii, þie
þi-a fost în mâini sã-l porþi, spre mai departe
E-o mare cinste sã ne fi tovarãº
dar, tu sã fii cu multã luare-aminte,
cãci de-ai ajuns acum sã porþi pe braþe
miezul vieþii de-azi ºi-a celei viitoare,
în mare parte ni se datoreazã.
Ai merite,-nzestrare
dar nu uita de noi ce-am fost pe-aici, în urmã,

ºi-ascultã-ne pe cei ce l-am purtat,
pe când nici nu visai mãcar sã calci pe-aici,
iar noi þi-am arãtat prin gând, dreaptã, cãrarea.
Acum, ia seama la ce-þi spun, fii precaut:
cu Forþa ce despicã-n pãrþi genunea
nu te juca, nu ignora sfârºitul!
El poate fi în noi, cu un cuvânt!
Astâmpãrã grozava clãtinare
ce rãvãºeºte mersul blând al firii!
Aibi grijã, dar, de soarta omenirii!
Aºa-mi grãi ºi-mi puse peste frunte
o mînã finã (cunoscând doar scrisul),
care-nmuiatã-n roua de pe frunze
mã-nviorã ºi mã trezi de-odatã
în blânda zare-albastrã, luminatã
Atât mai descifrai apoi, în jurul meu,
o umbrã palã dispãrând în zare
În palme-abia miºcate la trezire
þineam un gol ciudat, ce apãsare-mi da,
pe degete ºi-n podul palmei, vie.
Rãmas buimac, simþindu-i apãsarea,
m-am ridicat ºi gânditor am stat:
 Umbra lui mare mi-a grãit, ca grijã
sã am de acest veac pe care-l port pe braþe,
sã fiu un curajos stegar în greul ceas,
sã reaºez în rosturi
lumea de azi ºi mâine ºi oricând,
pornindu-i rânduiala din strãfunduri 
Ciudate lucruri mi-au pãrut, aievea,
iar globul sfânt, chiar greu, mã stânjenea;
n-aveam nici chef sã-l port pe veci în braþe
dar nici aiurea n-am gândit sã-l las.
 Îl þin, mi-am zis, ºi-am sã-mi urmez destinul!ºi mintea inimoasã ºi inima-mi mintoasã,
o trudã grea avurã, precum am presupus,
prin ani nenumãraþi, în sus ºi-n-jos de dus.
Ci scormonind în graiuri ºi în slavã
ca ºi în iadul din adânc, nimic!
Tot cãutând zile ºi nopþi, notând formule
ºtergând cu greu ºi tot astfel scriind,
din truda cea adâncã, cu izbândã,
alãturi, o Monadã întocmii!
Era frumoasã la privit,
la fel pe dinlãuntru,
desãvârºitã ºi rapidã-n gând
ºi harnicã, neobositã-n rugã
era asemeni mie, deºi nu!
Cum sus spre cer, Statuia Libertãþii
îºi þine-n slavã braþul de luminã,
Monada mea, cu mâinile în cupã
þine de-atunci deschis-o sfântã carte,
pruncul iubit, lumea ce va veni!
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RIDENDO

Corneliu Berbente

PROSTIA ÎN PATRU PÃRÞI
PARTEA I
Introducere
Prostia doar în patru pãrþi?!
Doar la atâta se reduce?!
Oricum, nu-ncape toatã-n cãrþi,
Da-n patru, poate-i punem cruce!
Disociere
Prostia-i de ironizat,
Când e din lene, rãutate,
Din vanitate, din pãcat
Dar nu ºi din infirmitate.
Inteligenþa
Inteligenþa-i calitate
Ce leagã prin diversitate;
(Opusã deci prostiei care
Divide prin asemãnare.)
Zãdãrnicia reîncarnãrii
Întreb:  Scãpare de prostie,
Prin re-ncarnare, poat sã fie?
 Nu! Fãrã minte dacã-ai fost,
Te re-ncarnezi tot într-un prost!
Un loc
Un loc sub soare are fiecare,
Dar prostul face-o umbrã mult mai mare!
ªi totuºi
Prostia-i mare! Cine sã priceapã
Cum poate-n biata þeastã sã încapã?
ªi totuºi explicaþia e clarã:
Prostia-i gol ce dã pe dinafarã!
Care mai de care
Politica, oricât o s-o bârfiþi,
Mi-a folosit sã trag o-nvãþãturã:
Existã inºi de-asemenea facturã,
Cã de-i faci proºti, ºi proºtii sunt jigniþi!
Gãurile negre
Sunt gãuri negre, zise-n Univers,
Mai greu de explicat în teorie.
Oprind lumina din eternu-i mers,
Nu-s oare goluri pline cu prostie?
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Limite
Prostia n-are limite, socot,
În faþã,-n stânga,-n jos ºi peste tot!
Pãzea
Pãzea! Prostia te desparte
Subtil, de cele ºapte arte:
Îþi dã impresia deºartã
Cã ea e cea de-a opta artã!
Perechea
Prostia fãr-de rãutate,
Sau rãutatea fãr-prostie
Pot cât de cât fi suportate,
Dar împreunã te sfâºie!
Sfat util
O prostie de-ai fãcut,
Sã nu spui cã n-ai ºtiut!
E un lucru agravant,
Eºti ºi prost, ºi ignorant!
Cauzã ºi dependenþã
Priveºte-n sinea ta atent:
Eºti cauzã, sau dependent?
Dar cauzã fãr-niciun rost
Înseamnã dependent de-un prost!
PARTEA a II-a
Contramãsurã
Molipsitoare prin facturã,
Atunci când abordezi prostia,
Homeopaticã armurã
Sã-þi pui autoironia!
Pãcatul prostiei
Din mila Proniei cereºti,
Prostia este un pãcat,
ªi-atunci, de nu poþi fi tratat,
Poþi totuºi s-o mãrturiseºti.
Premoniþie
E ºi prost, e ºi incult,
Cred c-o sã trãiascã mult:
Mila Domnului e mare,
Lasã timp de îndreptare.
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Loc pentru toþi
Zic, privind la starea obºtii:
Chiar în numãr crescãtor,
Au pe lume loc ºi proºtii!
...Dar nu stau la locul lor!

Sustenabilitate
Deºi ne este grea povarã,
Cum ne-am convins de-atâtea ori,
Prostia tot nu ne doboarã,
Cãci are mulþi susþinãtori!

Am criticat
Am criticat de multe ori prostia,
ªi, dac-am vrut sã pun la proºti resteu,
Vãzând cã nu ajunge ironia,
M-am ºi rugat sã-i ierte Dumnezeu!

Inexplicabilã
Inexplicabilã în sine,
Prostia poate foarte bine
Sã ne ofere explicaþii
La multe alte aberaþii.

Flori
Pe proºti nu-i critic, sã nu bag
Dihonii,
Ci flori le dãruiesc cu drag:
Blegonii!

Prostia
O mare garã terminus,
Afarã din al vremii curs,
Cu mii de drumuri pentru dus,
ªi nici o cale de întors.

Întrebare
De vrem a stabili esenþa
A ceea ce-i globalizarea,
Ce-i mai global? ar fi-ntrebarea,
Prostia sau inteligenþa?

Asigurare
 O fi asigurare la prostie?
 Nu cred cã e. Nici n-ar putea sã fie:
Ceva atât de mare, omenire!,
Cum ar putea avea acoperire?

Entropia socialã
Prostia trece, faptele ne zic,
Doar de la prostul mare la cel mic;
Cum primul nu se schimbã, ºi prostia
Sã creascã poate doar, ca entropia.

Încremenire
Lumea se modernizeazã,
Totul creºte, avanseazã;
Prostul doar va fi etern
Neschimbat: ºi-n postmodern!

Concursul internaþional de poezie ºi prozã
pentru romanii din întreaga lume
STARPRESS 2014

Revista internaþionala Starpress  www.valcea-turism.ro lanseazã Concursul
internaþional de poezie pentru românii din întreaga lume STARPRESS 2014, ediþia
a IV-a.
În acelaºi timp, organizeazã concursul internaþional de prozã pentru românii din
întreaga lume, STARPRESS 2014  ediþia a II-a.
Concursul Intenaþional de poezie ºi prozã STARPRESS 2014 se desfãºoarã în
parteneriat ºi colaborare cu peste 70 de ziare, reviste, posturi de radio ºi televiziune din
diaspora ºi România, în perioada 01.02.2014  01.06.2014.
Premiile constau în sejururi în renumitele staþiuni turistice româneºti de pe litoral,
Eforie Nord  Hotel Casa Andrei ºi Jupiter  Hotel Rio.
Fiecare premiu constã în câte un sejur pentru douã persoane (câºtigãtorul fiind
însoþit de câte o persoanã dragã în sejur, ca ºi la ediþiile precedente).
Regulamentul concursului:
La secþiunea poezie se participã cu 5 poezii. Concurenþii vor prezenta, alãturi de
poezii, un CV ºi o fotografie în format jpg.
La secþiunea prozã se participã cu 5 fragmente. Concurenþii vor prezenta, alãturi
de fragmentele de proza (5 pagini A4 maxim), un CV ºi o fotografie.
Indiferent de rezultatul concursului, cele mai interesante lucrãri vor fi publicate în
paginile revistei, precum ºi în publicaþiile celorlalþi parteneri implicaþi în proiect.
Materialele pentru concurs pot fi trimise pe adresa: ligya33@gmail.com,
star_andrada888@yahoo.ro, free3ymher@yahoo.ca, pânã la data de 15 mai 2014.
Comitetul de selecþie va delibera pânã la 1 iunie 2014.
La începutul lunii iunie se vor anunþa câºtigãtorii. Premiile se vor acorda la finele
lunii august 2014.
Relaþii ºi informaþii suplimentare: Ligya Diaconescu, ligya33@gmail.com.
Despre decernarea premiilor concursului internaþional de poezie ºi prozã
STARPRESS 2012, la Mangalia, 25 august 2012.
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PROZÃ

Mihai Constantin Alexandru

ROMANTICEI MELE CETÃÞI *
Nu ºtiu dacã toþi ne naºtem cu un
anume sentiment dar vine o vreme când
simt miros de fân cosit ºi tãvãlit în beþia
naturii, ochii se-ntrec cuprinzând cerul.
Mâinile mângâie ca pe-o fecioarã
neprihãnitã pãmântul simþindu-i cãldura
cãci el poartã duhul pãrinþilor odihninduse-n noi precum chipurile reflectate de apa
tainicã ºi clarã a lacurilor de munte.
Aud vocile celor ce nu mai sunt ºi
foºnetul copacilor ce strãjuiau cartierul
copilãriei mele ºi scârþâitul roþilor de la
cãruþe.
Vãd scânteile þâºnind din potcoavele
cailor pe pavajul de piatrã cubicã de granit.
Cartierul Latin nu are o delimitare pur
geograficã, cu coordonate: N-S, E-V.
El cuprinde case, biserici, ºcoli,
grãdini, strãzi, oameni; o stare de suflet
cu bucurii ºi necazuri; o culturã ce
dãinuie încã în cãrþile scrise de cãrturarii
de ieri ºi de azi, în arhivele statului, în
arhivele private, în fotografii ºi-n
picturile realizate de elevii ªcolii Populare
de Arte sub îndrumarea renumiþilor
pictori Marin Petre Constantin, Tiberiu
Cercel, Mihai ªerbãnescu.
Denumirea de Cartier Latin a fost
datã nu se ºtie de cãtre cine, în ce an dar
se pare cã mai întâi a apãrut scrisã cu litere
mari, cu cretã albã, pe obloanele maro,
scorojite de vreme, ale magazinului
coanei Florica Vãtãmanu care era aºezat
la întretãierea strãzii Criºan cu Uliþa Mare,
denumitã mai târziu Calea Domneascã.
De ce Cartierul Latin? Pentru cã
suna mai bine decât Mahala. A fost ºi o
replicã la denumirea din cronici de
Mahalaua Zlãtarilor referindu-se la zona
de lângã Biserica Albã. Cã se opreau zlãtarii
în pribegia lor pe moºiile Corneºtilor, ale
Pârvuleºtilor de lângã Biserica Albã, lângã
care erau cârciumi ºi case boiereºti, este
* Fragment din volumul Amintiri din cartierul latin,
în pregãtire la Editura Bibliotheca.
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adevãrat. Cã zlãtarii fãceau nunþi de pominã
aºezându-ºi tabãra mirelui separat de tabãra
miresei; cã se-nchinau mai marelui lor,
Bulibaºa; cã fãceau ravagii înainte de
plecare golind gospodãriile localnicilor de
curcani ºi câte altele, asta-i tot adevãrat.
Important este cã Uliþa Mare era o
deschidere de drum al domnitorilor
descãlecãtori de istorie, pentru cã de o parte
ºi alta a strãzii se aflau case în care au
locuit oameni care au însemnat ceva pentru
istoria oraºului ºi a neamului.
Denumirea a fost susþinutã ºi de
liceenii din cartier, elevi ai Liceului
Ienãchiþã Vãcãrescu ºi adulþii vãzând
expansiunea unor alte etnii dar mai ales
confruntãrile tinerilor care-ºi asumau un
titlu de glorie, cu blazon în confruntãrile
cu cei din alte cartiere, mai ales cu cei din
Cartierul Suseni, la închinatul Stelei, la
Sãrbãtorile de iarnã.
Cartierul Latin pornea de la ultimele
case spre drumul Bucureºtilor, din Uliþa
Mare: casa lui Nicolae Teodorescu ºi al
Mandei, casã cu specific românesc, cu
pridvor la care mai târziu i s-a adãugat un
geamlâc; casa Vlãsceanu, tot cu specific
românesc, pur þãrãnesc; Hanul de poºtã la
ieºirea din oraº, loc unde se schimbau caii
de poºtalion ºi se adãpau, loc denumit
Hanul Greceanu care aparþinuse lui
Nicolae al ªuþii. Istoricii consemneazã cã
ªerban Greceanu, ginerele lui Constantin
Brâncoveanu, fost logofãt, ar fi avut case
la Târgoviºte care treceau de la Uliþa Mare
[ ] pânã la matca Ialomiþei cea veche.
Poposim sã ne închinãm la Biserica
Sfântul Nifon, situatã în Cartierul Sârbilor,
locuit de o populaþie în majoritate de origine
bulgarã stabilitã de pe vremea lui Matei
Basarab. Biserica a fost ridicatã de Nifon,
fostul Patriarh al Constantinopolului,
atestatã din sec. al XVIII-lea. A fost
refãcutã în timp cu sprijinul orãºenilor. În
anul 1912 biserica primeºte de la Episcopul
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Nifon al Dunãrii de Jos, degetul arãtãtor
de la mâna dreaptã a Sfântului ierarh Nifon,
Mitropolitul Constantinopolului ºi
reorganizatorul Mitropoliei Þãrii
Româneºti. Aici se pãstreazã douã copii
de la începutul secolului al XX-lea ale
icoanei hramului care descrie pasaje din
opera lui Gavril Protul privind viaþa
Sfântului Nifon ºi o icoanã a Sfântului
Nifon din sec. al XVIII-lea. Pe vremea
copilãriei slujea pãrintele Stãncescu, ce
avea o fatã blondã, frumoasã, de-o seamã
cu mine. Am fost de mai multe ori cu
pãrinþii ºi fraþii la diferite slujbe ºi ceremonii
religioase, cumnata mamei fiind nãscutã
în Cartierul Sârbilor iar tata avea mulþi
cunoscuþi sârbi. Pe partea bisericii erau
ridicate casele cu etaj ale pãrintelui
Stãncescu, ale pãrintelui Bolovãneanu de
la biserica Sfântul Nicolae-Simuleasa, a
familiei Popescu ºi un pâlc de cãsuþe
mãrunte construite din cãrãmidã.
Între acestea era ºi casa pãrinþilor
bunicului dinspre mamã, familia Stan.
În fiecare casã erau de la cinci pânã la
zece suflete, pãrinþi ºi copii.
Casele aveau o notã de originalitate
prin stâlpii ce strãjuiau intrãrile la casele
mari, boiereºti sau prispele cu stâlpi
sculptaþi cu elemente florale. Mai toate
casele aveau la fereastrã pe prispã sau pe
balcoane muºcate, în curþi ronduri îngrijite
de flori cu tufe de lilieci, brazi sau pini.
Tudor Muºatescu aminteºte în piesele sale
despre muºcatele din Târgoviºte ca ºi Victor Eftimiu care a fost încântat de oraºul
patriarhal ºi de locuitorii sãi.
La sistematizarea din 1976, când s-a
lãrgit Calea Domneascã, multe case au cãzut
sfãrâmate cu lãcomie de fãlcile buldozerelor.
Unora mai fericiþi li s-a tãiat câte o camerã,
ca o felie de caºcaval, rãmânând fãrã curte,
azvârliþi în trotuar. Nouã ni s-au luat din
curte câþiva metri pãtraþi.
Mulþi proprietari s-au prãpãdit de inimã
rea. Ameninþarea cu lãrgirea strãzii ºi
demolarea clãdirilor proprietarilor a planat
ca sabia lui Damocles pânã în 89.
Peste ani am mai fost la Biserica Sfântul
Nifon care era plinã, ca de obicei, cu creºtini
ºi am botezat-o pe fata finilor noºtri, Mihaela
Vlad, rugându-mã ca Dumnezeu sã vegheze
asupra ei ºi a familiei.
Casele preotului Stãncescu ºi ale
pãrintelui Bolovãneanu, cãzuserã solidare
cu celelalte. Cei doi preoþi plecaserã în
lumea veºniciei.
În apropierea bisericii se afla renumita
Fabricã de Spirt a lui Samuel A. Iosif, care

prelucra sfecla de zahãr din judeþ ºi fructele
din livezile din împrejurimi. Pe malul
Ialomiþei, în apropiere, mai era povarna lui
Vãtãmanu. Dupã naþionalizare fabrica a
rãmas în activitate pânã în zilele noastre.
Industriaºul evreu Samuel Iosif a donat
locul ºi casa din Calea Domneascã plus o
sumã de bani cu care sã se construiascã o
ºcoalã pentru copii.
Aºa s-a clãdit ªcoala nr. 3 denumitã
Maica Smara, singura instituþie
multinaþionalã din Târgoviºte unde învãþau
laolaltã copii romi, bulgari ºi români.
La ceva distanþã de Fabrica de Spirt
se afla Abatorul orãºenesc unde se
sacrificau sub supraveghere veterinarã
animalele proprietarilor, unele reprezentând
cotã obligatorie iar dacã cineva sacrifica
propriul animal fãrã aprobare înfunda
puºcãria. Nu rare au fost cazurile.
Trecând de Poarta Bucureºtilor, tot pe
partea bisericii se afla casa surorilor
Arabagiu, provenite dintr-o familie
numeroasã de funcþionari, muncitori,
economiºti, ingineri.
Una din surorile Arabagiu, cãsãtoritã
cu un vaporean la Turnu Severin, devenit
comerciant, dã naºtere unui fiu, Ion
Tomescu.
Un raid al avioanelor americane în
timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial
le distruge casa din Turnu Severin,
obligându-i astfel, sã se retragã la obârºie,
la Târgoviºte.
Ion Tomescu urmeazã cursurile
liceale la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu,
absolvã conservatorul Ciprian
Porumbescu din Bucureºti. A avut, aºa
cum îi plãcea sã aminteascã uneori, cu
un zâmbet amar, o culturã mic
burghezã, deoarece, de mic a avut
profesor de vioarã ºi pian. Ajunge redactor, realizator de emisiuni muzicale ºi
dirijor la Radiodifuziunea ºi Televiziunea
Românã, dirijor la diferite instituþii
culturale, la Circul de Stat, la teatre din
Capitalã ºi Piteºti.
În Japonia ºi Italia i se acordã premii
pentru muzica de film pentru copii.
Concerteazã cu formaþia sa instrumentalã
în Germania, Belgia, Franþa, Suedia,
Ungaria. Devine membru al Societé des
Auteurs, compositeurs et Editeurs de
Musique din Franþa.
A fost apelat la Hexagon drept omul
orchestrã. Ani la rând, neuitând
Târgoviºtea pãrinþilor, bunicilor, a copilãriei
ºi a tinereþii, a participat ºi a fost premiat
pentru compoziþie la Festivalul de romanþe
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Crizantema de Aur. Datoritã multor
ºicane la care a fost supus ani la rând de
cãtre securitate, s-a exilat în Franþa locuind
la Nogent-Sur-Marne, lângã Paris, unde
fondeazã Asociaþia Internaþionalã Les Amis
de la Chanson et de la Dance Roumaine.
Dorinþa de pe urmã i-a fost îndeplinitã de
familie ºi rude de a fi înhumat la Târgoviºte,
în Cimitirul Suseni, alãturi de un iniþiator
al festivalului romanþei, prof. Paul Bãnicã.
Trecând ªanþul Cetãþii, denumit în acel
loc ªanþul lui Iordache, zãrim pe colþul
stâng al Cãii Domneºti casa avocatului
Teodorescu, ginerele pãrintelui Simuleasa,
pãrinte a douã fete licenþiate. Casa este
înaltã, cu intrarea sprijinitã pe doi stâlpi înalþi
de 4 metri, cu ancadramente geometrice la
tâmpla casei, acoperitã cu tablã.
Sobrietatea este datã de înãlþimea sa,
de stâlpi. Uºile înalte cu geamuri cu vitralii;
holul de intrare, cu camere dispuse
simetric, multe dependinþe, curte, vis-avis, case micuþe. Casa lui Petre ªtirbescu,
moºtenitã de la pãrinþi. Tapiþer,
confecþioner de saltele ºi plãpumi. Un
bãrbat înalt, solid, cu pãrul cãrunt care nu
se ºtie cum, în acel decembrie 89, a ajuns
în fruntea unei mulþimi la Sediul Securitãþii
din Târgoviºte, pe Bulevard ºi a fost
desemnat sã prepare ultima masã (cina
cea de tainã) a soþilor Ceauºescu, vezi
Doamne, ca sã nu fie otrãviþi. ªtirbescu
l-a înfruntat pe dictator în faþa aparatului
de filmat, zicându-i cã a înfometat
populaþia. Fiind vecin ºi prieten am sã-l
întreb ce are de zis acum pentru perioada
ce s-a scurs de la foamea de atunci.
Mi-a rãmas în imagine casa orbului
din al Doilea Rãzboi Mondial, tatãl lui
Mihãiþã, bãiatul plãpând ºi timid, fiul unei
basarabence care a predat limba rusã la
ªcoala Nr. 3. Tatãl cânta uneori cu
acordeonul sã obþinã ceva bani, îmbrãcat
la costum, cu cravatã ºi pãlãrie. Iarna noi
sãream de pe ºanþ cu sãniile trecând strada
în goanã, chiuind prin grãdina lui Mihãiþã,
gardul fiind povârnit demult.
ªi-n goana nebunã ajungeam pânã la
iaz. Pe aproape era familia Irimescu.
Doamna Lenuþa Irimescu fusese colegã
cu tanti Fiþa, sora mai micã a mamei.
Era o doamnã frumoasã, blândã,
iubitoare de copii.
Cârciuma dlui Puºcaru era renumitã
dar nu mai prejos ºi fiii sãi: un avocat ºi un
doctor. Doctorul Puºcaru a fãcut parte de
multe ori din comisiile de recrutare, alãturi
de tatãl meu care lucra pe atunci la Centrul
Militar (comisariat) din Târgoviºte. Vecini
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erau cu familiile Mihãilescu. Papa
Mihãilescu fãcuse specializare în Paris,
devenind cismar de lux, apoi în 1939-1940
a fost selectat de însuºi marele C. Tãnase
ºi luat în trupa lui, la Bucureºti.
Papa, aºa cum îi plãcea sã-i zicem, avea
faþa aproape identicã cu a marelui actor.
Revenit în Târgoviºte a jucat în trupa
Teatrului Popular Tony Bulandra alãturi
de dna prof. Maricica Dinescu, Ion Matei,
prof. Mircea Rãdulescu ºi alþii, în regia lui
Ion Vasiliu. Tehnicianul radiolog Mihãilescu
ºi-a cumpãrat o casã pe lângã doctorul
Parnia ºi a devenit unul din împãtimiþii
crescãtori de porumbei, filiala
columbofililor din Târgoviºte purtându-i
numele. Nelu Mihãilescu care locuieºte ºi
acum în casa pãrinþilor a fost maistru electrician la IUP ºi membru al estradei
conduse de Mircea Voicu. Impunãtoare a
fost ºi este casa fostului avocat
Chivulescu, tatã a doi bãieþi rotunjori ºi o
fatã frumoasã. Casã mare, cu pãtul pentru
vite. Urmeazã casa dnei Tanþa Petrescu, a
lui Gogu Bãlãlãu, Nae Muculeþ care avea
magazin de vândut carne; familia Ciurlãu,
cu trei bãieþi ºi o fatã.
Aurel Ciurlãu a lucrat la IUP, a devenit
animator cultural, selectat de sindicate. A
terminat Academia ªtefan Gheorghiu ºi
a lucrat la ªcoala de perfecþionare a
cadrelor sindicale dupã un stagiu îndelungat
la Consiliul Judeþean al Sindicatelor
Dâmboviþa, ca instructor cultural.
A fãcut parte din estrada IUP ºi a
învãþat sã cânte la saxofon dupã note.
Mãrturisea cum a fost solicitat de nea
Iordache, dirijorul orchestrei Chindia sã
meargã la o nuntã deoarece saxofonistul
l-a înºelat ºi-i trebuia neapãrat un
saxofonist la cerinþa expresã a naºului.
Încurajat cu o sumã bunã de bani ºi
crezând cã se va descurca a acceptat. În
toiul nunþii, mai spre dimineaþã, naºul bine
aghesmuit dar nu tare de urechi a cerut un
solo de saxofon. Orchestra cânta de mama
focului prelungind programul doar doar de
va uita naºul ce voia. ªi când Aurel a vãzut
cã-i groasã s-a scuzat spre toaletã ºi pe
aici þi-e drumul cã de atunci n-a mai cântat
la nicio nuntã. Derulãm ca-n filmul Strãzile
au amintiri. Familia învãþãtorilor
Georgescu, a lui Sache, Nae Antricot care
vindea carne, nea Moþãilã la care gãseai
mereu peºte proaspãt sau hamsii la butoi.
Dacã am fi la alegeri aº repeta mereu
stânga-dreaptã ca Cetãþeanul turmentat
aºa cã am simplificat lucrurile depãnând
numele ºi lucrurile care m-au frapat.
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PROZÃ

Iarman Popaart

UNCUBUS (11)
Herr Tropmannsky privi surâzând ºi agitã
braþul spre Georgia ºi Euroi, care apãruserã
în golul dintre niºte imitaþii de stânci, înainte
de a reintra în tunel.
 Trebuie gândit în tot felul.
 Eu, personal, nu ºtiu. Dacã însã
apreciaþi cã-i periculos, voi discuta cu Georgia ºi-l voi concedia chiar azi. Dacã Georgia
nu vrea, atunci voi divorþa!
 Uneori pari ºi tu un idiot de calitate,
Manfredino, spuse lãbãrþat Oskar, care nu
ºtia cã partenerul de discuþie se distra deja în
sinea lui.
 Hallo!
Trenuleþul compus din vagoane de minã
în care se urcaserã Georgia ºi Euroi reapãru
pe niºte stânci elocvent artificiale, de unde
urma prãbuºirea verticalã, aptã sã producã
plãcerea isteric þipatã a celor transportaþi pânã
acolo. Dar înainte de a se întâmpla aºa ceva,
Euroi pusese digitalul la treabã. Zâmbetele
celor doi bãrbaþi demni de jos venirã prea
târziu pentru înregistrare; oricum, erau
zâmbete false, deºi execuþia lor reclamase mari
eforturi. Herr Tropmannsky reþinu de pe
chipul celuilalt roºeaþa care putea fi un indiciu
al nervozitãþii.
 În fond ºi la urma-urmei, unul Kant sau
unul Lenin a afirmat pe vremea când eram
studenþi în Berlinul de atunci, cã evenimentele
istorice se fac cu oamenii care sunt, nu cu cei
de dorit ºi ideali. Sunt unii care-ºi cunosc
limitele puterilor, alþii care nu ºi le cunosc ºi
þin seama doar de niºte dorinþe nelimitate.
Ce spusese Herr Tropmannsky dând a
pagubã din mâini era o aiurealã, dar Oskar nu
se lãsã antrenat. N-avea încã timp pentru aºa
ceva.
 În concluzie. Manfredolino. Încearcã
discret sã afli detalii despre accident. Eventual cautã un mijloc pentru a parveni la soþia
regretatului. Poate ºtie ceva. În funcþie de
detaliile aflate, dacã va fi nevoie se va încerca
sã se execute deosebirea dintre un asasinat ºi
un accident rutier ºi se va ºti ce este de fãcut
mai departe. Dacã-mi pot permite emiterea uneii
opinii faþã de unul ca tine, acþiunea asta va fi
total inutilã. Utilã ar fi alta, pentru executarea
cãreia ai fi ºi tu folositor. Anume, dacã nu va fi

numit rapid un nou mahãr pentru postul
mortului, ar merita sã se cerceteze dacã nu
cumva adjunctul lui actual ar putea fi influenþat
în favoarea noastrã de cei analizaþi deja de tine
în dosare. Acum gata. La o mai bunã la revedere.
Sã nu te întorci spre mine, când plec: zgâieºtete mai bine la nevastã-ta, cum cade iar! Hai,
rânjeºte-i frumos!
Herr Tropmannsky ar fi îndeplinit
instrucþiunile ºi din proprie iniþiativã;
continuã sã priveascã spre un anume punct
în sus, spre stâncile artificiale, cu ochii închiºi,
unde nu mai era nimeni. Numãra în gând paºi,
paºii pe care i-ar fi putut face în orice direcþie
conlocutorul sãu.
 ªi încã ceva. Sã nu uiþi sã-i iei chipsul
idiotului care ne-a fotografiat împreunã. ªi
distruge-l, chiar dacã ºtii precis cât este de
idiot.
Herr Tropmannsky tresãri, când laba
cunoscutã îl reapucã violent de braþ, ca sã-l
lase abia dupã terminarea replicii. Se lãsã
moale pe-o bancã, pânã ce Georgia ºi Euroi
revenirã roºii de plãcere ºi se îndreptarã spre
restaurantul asiatic plasat într-un colþ al
parcului ºi se aºezarã la o masã cu umbrelã.
În timp ce li se aducea primul rând de pahare
cu bere, Herr Tropmannsky îºi ceru scuze întrun mod comic de ceremonios ºi se îndreptã
spre closet.
În ultimul deceniu Manfred îºi folosise
sexul exclusiv pentru pipi ºi se familarizase cu
parametrii lui; acum avu certitudinea cã nu va
mai putea rezista pânã la pisoar. Printre alte
slãbiciuni putea fi numãratã ºi aceea a bãºicii:
nu era propriu-zis o maladie, cel puþin
deocamdatã, ci consecinþa înghiþirii unor
tablete necesare scãderii tensiunii arteriale prin
eliminarea a ceva mai multã apã din corp.
Closetul situat în spatele clãdirii restaurantului
propriu-zis era gol. În timp ce-ºi regla direcþia
primilor stropi spre o bomoboanã verde
aruncatã acolo cu tot cu ambalaj, simþi ceva
ascuþit în spate, care-i pãtrunse prin cãmaºã ºi
sacou pânã la piele.
 Sã nu întorci capul. Stai aºa cum stai ºi
rãspunde la o întrebare. Ce-a vrut de la tine
tipul cu care-ai discutat?
 Care tip?
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Cuþitul din spate se despãrþi de el ºi i se
fixã pe o celebrã arterã de la gât.
 Exprimã-te încet, ca ºi cum te-ai ruga la
Biserica aia a voastrã din Frankfurt unde sunt
distinºi cu premii toþi pãgânii ºi pãcãtoºii.
Dacã n-ai experienþã, imitã-mã pe mine. ªi eu
mi-am schimbat vocea. Dar speed. Dacã
vorbeºti tare ºi cu zbateri de rapper epileptic,
ca la alegeri comunale, din cauza miºcãrii o sã
intri în cuþit.
Herr Tropmannsky se decise sã fie
autentic ºi relatã cât putu de rapid ºi coerent
conþinutul convorbirii cu Oskar: amintiri din
studenþia de la Berlin.
 Asta-i tot?
 Absolut.
 Porcule.
Herr Tropmannsky simþi abia atunci
durerea din spate; dar urmã imediat o usturime
la gât ºi o dârã foarte subþire de sânge i se
îndreptã spre cãmaºã.
 Dupã ce termini, mai numeri în gând
pânã la douãzeci. Eventual poþi continua în
timpul respectiv sã te piºi. Apoi mai numeri o
datã pânã la douãzeci, ca sã fii sigur cã n-ai
greºit. Dacã nu ºtii sã numeri pânã la douãzeci,
sã numeri din mie-n mie, pânã la douãzeci de
mii de euro. Apoi poþi sã te-ntorci ºi sã te
duci unde dracu vrei.
Herr Tropmannsky se supuse strict
indicaþiilor. Îºi scuturã sexul excesiv atrofiat,
îl ºterse de manºeta bluzei ºi în acest timp mai
numãrã în plus, ca o mãsurã de precauþie, pânã
la zece. Timp pentru a constata, cu întârziere,
cã în ciuda instalaþiilor sclipitoare bazate pe
metal, porþelan ºi celule fotoelectrice
încãperea mirosea puternic a urinã.
 Aveþi un adevãrat rezervor!
Se întoarse, ca sã-l vadã numai ºi numai
pe Euroi, luminos ca de obicei.
 Doamna Georgia a devenit la un bun
moment îngrijoratã ºi m-a trimis în aceastã
direcþie. Cred cã este o ocazie nimeritã, dacãmi permiteþi mult, sã uzez ºi eu de instalaþiile
de aici! Aha, cu celulã fotoelectricã ºi
declanºare digitalã a volumului de apã!
 Georgia e o fiinþã minunatã, cu tact, cu
adevãrat preocupatã de starea mea. Apropo,
ai putut sã-þi conturezi o impresie despre ea?
 Impresia ca impresie! Mi-am format o
impresie, ce impresie, m-am aflat înaintea
certitudinii cã soarta m-a adus înaintea
renumitei proeminente de talie mondialã care
a fost iniþial Miss Malta, dupã care a devenit
succesiv ºi simultan celebritate globalã ca
party-girl-it, fotomodel, moderatoare de LateNight-Show pentru canalul Jump in,
cântãreaþã ºi actriþã dansatoare în filme cu
succes garantat.
 Posezi un spirit de observaþie impresionant. Sau unul asociativ. Sau poate-i chiar
ea, spuse Manfred râzând.
 Îmi aduc aminte de performanþele din
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domeniul audiovizualului! De acea unicã
apariþie într-un Talk radio cu megatenorul
Faustone, apãrut fãrã sã fi fost anunþat în
program, în care toþi participanþii invitaþi
fuseserã obligaþi sã se pronunþe în pielea
goalã! ªi de cea de televiziune, în care
participanþii erau superb îmbrãcaþi, dar nici
unul nu ºtia cã sonorul nu era branºat ºi
nimeni din lume n-a ºtiut ce-au spus! Vã rog
sã mã iertaþi pentru aceastã ieºire exagerat de
entuziastã. Dar celebritatea evocatã avea alt
nume decât cel al doamnei Georgia. Vã rog sã
mã scuzaþi.
 Nu face nimic. Poate cã n-ai ºtiut.
Majoritatea celebritãþilor au cel puþin douã
nume. Unul explicabil prin naºtere, botez,
cãsãtorie ºi obligaþia posesiunii unui act de
identitate, precum ºi unul de uz artistic,
serviciu secret sau social monden. Numele
acestea din urmã le sunt foarte utile
personalitãþilor care vor sã circule în lume fãrã
tot tracasajul provocat de admiratori, fani,
mobbiºti, lobbyºti, hobbyºti, teroriºti politici,
stalkeri, paparazzi ºi ºantajiºti rãpitori de
oameni eliberabili pe bani.
 Eu insist sã continui sã vã rog sã mã
scuzaþi, având în vedere un anumit fapt, dacã-mi
permiteþi ºi mai aveþi douã minute disponibile
ºi rãbdare. Vã mulþumesc. Eram într-un autobuz
obiºnuit ºi tocmai neavând ce face am ascultat
neintenþionat ce discutau doi pe scaunele din
spatele meu. Ea zicea cã existã o boalã de care
este afectatã în Suedia o prinþesã, dar ºi încã
alþi douãsute de mii de suedezi. El a lãsat-o sã
spunã tot, dupã care a afirmat cã probabil
chestia cu douãsute de mii în plus este o
ficþiune cu douã motive: sã dea un caracter
colectiv bolii ºi doi, sã arate cât de apropiatã
este persoana regalã de poporul ei.
 ªi dupã pãrerea dumitale, cine avea
dreptate?
 Dupã voci n-am putut aprecia just. ªi
n-am întors capul, sã apreciez dupã fizionomii
ºi dupã îmbrãcãminte.
 Apropo, dar despre ce maladie este
vorba? întrebã Herr Manfred cu blândeþe
amuzatã.
 Ea a repetat de patru ori, pentru cã nici
eu nici însoþitorul ei n-a înþeles de la început.
Dupã cele patru repetiþii a repetat ºi el de trei
ori. Eu am repetat dupã ceam coborât.
Prosopagnozie. Numele maladiei care constã
în faptul cã afectatul nu recunoaºte figuri
cunoscute.
 Perfect ºi care-i legãtura cu Georgia?
 Exact, vã rog sã mã scuzaþi. Legãtura e
legãturã! Legãtura e aceasta: dupã pãrerea
mea, dacã existã o boalã trebuie fãrã doar ºi
poate obiectiv sã existe ºi inversul ei!
Herr Manfred parcã se trezi din indolenþã,
lovit deo mare mirare pe care nu ºi-o reprimã,
dar cãutã sã-i confere o tentã de facilitate
condescendentã deosebit de potrivitã în toate

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

discuþiile maturilor cu un copil care în mulþimea
de aiureli scoate ºi câte ceva trãznit,
valorificabil. Apoi se ridicã, îºi destinse braþele
ºi veni sã-l batã pe Euroi afectuos pe umãr.
 Doresc sã-þi comunic ceva. Dupã
discuþia asta îþi pot mãrturisi un secret,
convins cã va rãmâne definitiv un secret.
Georgia este în adevãr celebritatea globalã
pe care ai identificat-o. Nu eºti bolnav tinere.
Te asigur de inversul acesta! continuã Herr
Manfred, care râse iar ºi-l bãtu iar pe umãr.
Celebritatea a dorit sã se retragã definitiv sau
poate numai pentru un timp din vârtejul
mondenitãþii mondiale. Asta-i. Unii se retrag
murind cândva, alþii îmbolnãvindu-se, existã
retragerea gen Greta Garbo ºi Brigitte Bardot.
Dupã gustul ei, care fie vorba-ntre noi a fost
în rezonanþã cu pãrerea mea, cea mai
splendidã retragere este aceea a unui scriitor
numit Salinger, care a dispãrut pur ºi simplu.
 Vã rog sã mã iertaþi. Sunt foarte mult
copleºit.
 Te înþeleg, spuse amical Herr Manfred.
Poþi sã fii, pentru cã meritã. Ce trebuie sã
reþinem din revelarea acestui secret este un
singur lucru: fiind amîndoi în posesia lui ºi
cunoscând valoarea autenticã a lucrurilor
vom avea ºi mai multã grijã ºi solicitudine
faþã de cea care meritã pe deplin! Ne-am
înþeles? Perfect.
Îºi spãlaserã între timp mâinile, uzaserã de
rola de prosop autentic ºi ieºirã. Georgia, de
acum ºi plictisitã ºi jignitã de aºteptare, renunþã
la propria stare, vãzând firicelul de sânge. Herr
Tropmannsky se mirã mai tare ca ea ºi
presupuse cã se înþepase în nu ºtia ce ºi când.
 Nu-i înþepãturã, ci cu certitudine de 96
la sutã o micã tãieturã, constatã expert Euroi.
 Da? se mirã în continuare Herr
Tropmannsky.
 Ar putea proveni de la hârtia higienicã,
zise Euroi atât de cert profesional încât familia
Tropmannsky îl privi indecisã, neºtiind dacã
vorbea serios, adicã în felul lui stupid inimitabil
sau glumea. Hârtia taie, pe muchie. Cineva, am
citit într-un ziar, cã ºi-a tãiat ochiul cu un ziar.
Nu el propriu-zis, ci soþia, care i-a dat peste
ziarul pe care-l citea el, considerându-se jignitã
prin ignorare. În ziar nu era precizat care ziar
anume, probabil din motive de antimarketing,
dar se sugera cã era vorba de Russkaia
Ghermania, fiindcã se gãseºte mai uºor la Gara
Centralã. Acest lucru n-ar trebui sã se întâmple
cu hârtia higienicã, dar desigur, cu hârtia
higienicã de calitate, nu din aceea recycling,
pentru care se valorificã toate soiurile de deºee.
În afarã de faptul cã ºi o ministrã a mediului
ambiant de la Düsseldorf a evocat faptul cã
unii cetãþeni iresponsabili aruncã obiecte de
metal în containerele destinate deºeurilor de
hârtie, deºi hârtia aruncatã a devenit materie
primã preþioasã.
Euroi extrase din rucsacul de care era

nedespãrþit un plasture ºi un tub cu o cremã
contra rãnilor ºi arsurilor. Prezenþa acestor
obiecte îl uimi pe Herr Tropmannsky, care se
decise sã izbucneascã în râs. Euroi precizã cã
este un unguent minune pe bazã de
dexpanthenol produs de firma Hoffmann-La
Roche. Dar ce îl preocupa de acum pe Herr
Tropmannsky era dorinþa de a-i fotografia la
rându-i pe Euroi ºi pe Georgia. Îi trimise la mai
bine de zece metri, pentru a avea un fond cât
mai mare. Georgia îºi alese o figurã de
majestuoasã superioritate puþin retras, Euroi
se rezumã la postura unui chelner îndatoritor
vag îndoit de la talie, care aºteaptã comanda.
 Dacã-þi permite, poþi s-o sãruþi.
Euroi se apropie, detaºã o ºuviþã de pãr
ºi simulã pe ea un sãrut.
 Bãrbaþii te sãrutã pe pãr, dar se-nfurie
dacã gãsesc un pãr în farfuria cu mâncare.
Georgia repeta ceva auzit de curând la
televizor. Herr Tropmannsky era preocupat
de ceva din aparat; atunci Euroi se repezi la
Georgia ºi-i apucã cu dinþii lobul urechii
dinspre partea sa.
 Aºtept.
 Ce? se interesã Georgia, trãgându-ºi
pãrul peste urechea muºcatã.
 Aºtept reflecþia. Dacã nu, o emit eu.
Se pãrea cã în mâinile domnului Troppy
aparatul se afla într-o oarecare stare de
dificultate ºi el nu-i mai privea
 Bãrbaþii îþi iau în gurã lobul urechii, dar
se-nfurie dacã gãsesc o ureche-n supã.
Georgia explodeazã în râs. În fine, se pare
cã Herr Tropmannsky a aranjat aparatul. Era
clar: nu funcþiona.
 Ai umblat la aparat înainte de a pleca?
Euroi mãrturisi cã da, mai atinsese
sofisticãraia aºa scumpã de Canon cu pixeli
peste tot. Se scuzã pentru orice eventualitate,
îºi ceru iertare, lacrimile îi venirã în ochi ºi Herr
Tropmannsky reuºi cu greu sã-l liniºteascã.
 În aparat nu era nici un chips.
 Da.
 Ce da?
 Am vãzut eu un chioºc cu variate
mãrfuri pentru vizitatori, unde precis sunt
chipsuri ºi filme! Poate mai scumpe, dar suport
eu diferenþa! Fug acolo! Dar am pierdut etern
imaginea dumneavoastrã vãzut de sus!
 Liniºteºte-te, spuse Herr Tropmannsky,
privindu-l blând, cu vãdit interes. N-ar fi fost
rãu dacã am fi luat fiecare câte un digital. Unde
a dispãrut Georgia?
Georgia nu dispãruse, doar cã Herr
Manfred era cu spatele la ea.
 Sunt bucuros cã am reuºit sã cunosc
pãrerea dumitale despre soþia mea. Dar n-am
putut sã-mi precizez încã pãrerea dumitale
despre mine în raport cu pãrerea pe care þi-ai
format-o despre ea. Nu ºtiu dacã am fost
destul de clar în formulare, spuse Herr
Manfred zâmbind vag.
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PROZÃ

Iulian Filip

DOMNULE MINISTRU AL IZVOARELOR
(Epistola învãþãtorului de þarã)
Satul nostru nu e de pe timpul lui
ªtefan cel Mare. S-a împlinit vrerea soþiei
lui Dementie Hasnaº, Anfisa, care visa sã
ridice pe moºia lor un sat mai ferit de ºleah,
cã ºleahul, ºtiut lucru, era controlat ºi
scuturat de tâlhari ºi bandiþi de tot felul.
Ioan Hasnaº a împlinit hatârul mamei. Cã
Dementie Hasnaº, când a simþit cã trebuie
sã împartã, a împãrþit moºia la trei feciori
ai sãi ºi i-a dat lui Ioan partea de moºie
unde acum e satul din care vã scriu ºi care
nu e de pe timpul lui ªtefan cel Mare
(precum se laudã cam toate satele mai cu
rânzã  cã pe-acolo s-a abãtut ªtefan dupã
o luptã ºi, obosit cum era, i-a tras un pui
de somn ºi...).
Sat tânãr e satul nostru, dacã socotim
de la Hasnaºi încoace. Cã am putea sã
socotim mai de la vale cu vreo... ºase mii
de ani în urmã  6000! Domnule ministru
al izvoarelor, eu ziceam cã 3000 de ani
înainte de Hristos, dar l-am auzit pe domnul
ministru al temeliilor vechi (cã nu e corect
sã-i zic ministru al ruinurilor, chiar dacã-s
ruine de cetãþi, de altare, de aºezãri) cã e
vorba de 3000 de ani înainte de Hristos
cultura Cucuteni-Tripolie, iar la noi, pe
moºia satului, e cel mai vechi ºantier
arheologic, care a depistat o aºezare
milenarã cu 500 de gospodãrii, structurate
concentric. Domnul ministru al temeliilor
îi zicea aºezãrii din perioada Cucuteni
cvasiurbanã ºi importantã pentru acele
timpuri...
Eu v-am ascultat repetat explicaþiile cu
rezervele de apã pentru noi, cei prinºi între
Prut ºi Nistru  cã majoritatea localitãþilor,
cam 85%  au apa ori din Nistru, ori din
Prut, iar celelalte localitãþi beau din alte
surse, izvoare (sã nu alunec în ceea ce
înþeleg eu din explicaþiile dumneavoastrã,
cã-mi plac ºi, dacã ar fi sã avem când
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despleti apele, mi-ar plãcea sã precizez câte
ceva, dar dumneavoastrã nu aveþi timp
într-un fel, eu nu mai am timp în alt fel).
Localitatea noastrã s-a nimerit, cred, între
acestea de la urmã, dar e localitate
norocoasã  bogatã în izvoare. Adicã
izvoarele pe moºia Hasnaºilor se împletesc
ºi se despletesc cam la tot pasul ºi eu una
cred: o fi fost testamentul Anfisei Hasnaº
vrere de mamã, de care... cum sã nu þii
seama?, dar Ioan Hasnaº, fiul, când a
hotãrât alegerea locului pentru sat, a
cercetat ºi aceste douã coaste domoale,
pe care casele ar fi ferite de vânturile
nãprasnice, dar ºtia, o fi cercetat
suplimentar, cã ajunge apã pentru o viitoare
aºezare (ce sã începi fãrã a te asigura cã ai
izvoare?).
Domnule ministru al izvoarelor, eu nu
mai am când sã aºtept pânã ºantierul
arheologic Cucuteni va adeveri ceea ce am
scris eu în caietele mele de istoria satului
nostru, dar aºezarea strãveche, milenarã,
de cinci sute de gospodãrii, tot o fi þinut
cont de apele de pe acest domeniu. Eu
înþeleg problemele economice ºi cã
ºantierul e mai mult conservat ºi tãinuit 
dacã ar ºti colecþionarii de relicve
arheologice ce conþine acest ºantier,
doamne, ce s-ar mai întâmpla pe la noi!...
Din când în când revin nemþii (au mai multã
putere, mai mulþi bani ºi mai multã preþuire
pentru asemenea temelii) ºi se reia ºantierul
 împreunã cu basarabenii noºtri, cu
arheologii de pe loc... Dar asta-i problema
ministrului temeliilor...
Nu aº vrea sã mor prost, domnule
ministru al izvoarelor, dar spre încheierea
numãrãtorii merg  am întins-o, vrerea
Domnului, cât sã înþeleg câte ceva din câte
le-am trecut ºi trãit... Când s-a întemeiat
satul nostru, prin osârdia lui Ioan Hasnaº,
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gospodarii întemeietori au fost strãmutaþi
din trei sate, cam câte o sutã de familii din
fiecare  Strâmba, Mândâc ºi Bãdicenii
Sorocii. A mai adus ºi vreo douãzeci ºi
cinci de familii de ruteni de pe la Hotin, din
Sângera Hotinului...
Pornea satul nostru nici cu cinci sute
de gospodãrii (sã fie cum o termina aºezarea
de acum ºase mii de ani în urmã)...
Pânã azi cele patru mahalale ale satului
pãstreazã memoria descãlecãrii 
Mândiceni, Bãdiceni, Strâmbeni ºi
mahalaua Ruºilor. Mândicenii se înºirã pe
o coastã, celelalte trei încap pe cealaltã
coastã de deal  parcã ar fi puse în douã
palme dumnezeieºti, peste care cerul se
apleacã în zile frumoase ºi se minuneazã
cât de frumos se pot aºeza oamenii în jurul
izvoarelor, domnule ministru.
Acum în mijlocul satului e oglinda
iazului  cu rãzboiul, când a fost sã fie,
satul a fost pus sã facã iaz pe locul unde,
la sãrbãtori, se jucau trei hore: una a
Mândicenilor, una a Strâmbenilor, alta a
Bãdicenilor... Frumos ºi iazul, dar a înecat
trei hore... Cã dupã ce s-a fãcut iazul cele
trei hore s-au fãcut una, s-a înghesuit mai
la coada iazului, apoi s-a ferit pe malul
Mândicenilor, pe unde acum e centrul
satului, ºi s-a stins... Dar ºi iazul e nãpãdit
de papurã ºi stufãriº, s-a înãmolit ºi parcã
nu ar avea nimic cu limpezimea ºi curãþenia
izvoarelor care i-au dat viaþã, domnule
ministru. Cã satul nostru e înconjurat de
iazuri, dar cel din centru ar trebui sã
oglindeascã cele peste o mie de fântâni (sub
douã mii or fi fiind, cã în fiecare a doua
poartã e tot fântânã) ºi sã bucure
închipuirea omului locului cu aceastã
lucrare îndelungatã  de peste 6000 de ani!
 a izvoarelor împletite atât de mãiestrit de
Domnul, încât eu, domnule ministru al
izvoarelor, mã înduioºez descâlcindu-le cu
gândirea mea de om muritor pânã la felul
cum rãzbesc izvoarele ºi cum se întâlnesc
cu omul însetat din timpurile noastre, dar
ºi cu omul de acum 6000 de ani.
Acum satul nostru are peste douã mii
de gospodãrii, dar lumea-i pe ducã  se
împuþineazã lumea satului nostru,
îmbãtrâneºte, iar iazul, precum am spus...
Am scris o viaþã istoria satului în caiete
groase, legate cu grijã  le-am dat (cu
întoarcere adicã) unui jurnalist ori ce era
el ºi... Dar tot erau pe terminate, adicã se
cam oprise scrisul meu  când am înþeles

mai bine ºi mai multe despre aºezarea de
cinci sute de gospodãrii de acum 6000 de
ani în urmã ºi când am bãgat de seamã ce
se face cu iazul nostru care a înecat trei
hore întemeietoare... ªi eu cu...
înãmolirea... Poate dacã am sta faþã în faþã
 nu la televizor!  ºi v-aº asculta mai de
aproape, domnule ministru al izvoarelor,
poate cã m-aº putea scutura de întrebarea
care mã sãcãie: cum se face ºi cum se
acoperã cu pãmânt ºi cu uitare o localitate,
ºi cum ar fi sã fie descoperit satul nostru
peste 6000 de ani, dar sã fie constatatã ºi
aºezarea mai veche, mai adâncã, de 12000
de ani (numãrãtoarea de peste alte 6000
de ani, dacã va mai fi careva sã numere),
ºi ce s-ar face în continuare cu izvoarele,
care gãsesc ieºire spre oameni însetaþi, care
întemeiazã localitãþi, viseazã, danseazã, ºi
vine apoi (cum?) o lehãmitire ºi o înaintare
a pãpuriºului ºi a mâlului... O sã vã întrebe
(poate) cei tineri, cã li-s toate întrebãrile
înainte, dar eu am încheiat de scris istoria
satului nostru nu din cauza jurnalistului
care a împrumutat ºi nu mi-a mai întors
caietele cu istoria, dar din cauza jurnalistului
neamþ, care mãrturisea într-o revistã de
pe la noi cã nu a mai cunoscut în altã
parte o aºezare atât de veche ºi atât de
bine conservatã ºi apãratã ca cea de cinci
sute de gospodãrii de pe moºia satului
nostru. Mi-a sunat nu ºtiu cum a clopot
de încheiere cuvântul jurnalistului neamþ
referitor la bine conservatã... Cã ºi
despre caras ºtiam cã dacã se înãmoleºte
iazul ºi nu mai e apã, carasul, cuprins,
conservat în nãmolul, mâlul apãrãtor,
poate sã aibã rãbdare luuung timp, pânã
vine o altã apã înnoitoare, ºi el, carasul,
prinde a... înota...
Dar cunoaºteþi mai bine aceste lucruri
despre caras, domnule ministru al
izvoarelor. Cã tot de ape vine vorba ºi de
viaþã...
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IDENTITATE ªI DIVERSITATE CULTURALÃ

Petre Gheorghe Bârlea

MONDIALIZARE vs
IDENTITATE CULTURALÃ
1. Mondializarea reprezintã procesul
ireversibil de interconectare a sistemelor
economice, social-politice ºi culturale în care
este angrenatã societatea umanã în prezent 
aceasta este o realitate pe care nu o mai poate
contesta nimeni (Termenul însuºi de
mondializare provoacã reacþii adverse, fiind
considerat mai dur decât cvasisinonimele
globalizare, internaþionalizare, integrare
ºi mai impregnat de componente negative, ca
dictatura pieþelor financiare, atenuarea
identitãþilor culturale, dominaþia
liberalismului american. Miºcarea de protest
împotriva acestui fenomen planetar s-a
accentuat dupã cãderea Zidului Berlinului,
când au devenit mai clare efectele negative ale
globalizãrii, cf. N. Flageul, Mondializare, în
DARI, s.v.). Cauzele sunt evidente: a)
mecanismele economice moderne; b)
dezvoltarea fãrã precedent a cunoaºterii
omeneºti, cu corolarul ei  comunicarea. De
aici, fenomenul se extinde spre tot ceea ce
înseamnã existenþã umanã. Nu trebuie sã fi
specialist nici în economie, nici în comunicare,
nici în istoria ºtiinþelor, ca sã constaþi aceste
evoluþii de neoprit. Atâta timp cât cercetarea
din domeniile electronic, electrotehnic ºi
tehnologie informaþionalã (NTIC) a ajuns atât
de departe, încât orice informaþie devine
accesibilã printr-o simplã apãsare de tastã 
mai nou, la un simplu telefon, iar un locuitor
oarecare de la marginea cãtunului poate
asista, aºezat confortabil pe laviþã, în faþa
televizorului, la nunta din familia regalã
britanicã sau chiar la cea din familia împãratului
Japoniei, la dezbateri parlamentare, la scene
de rãzboi ºi la revoluþii de pe diverse meridiane,
în direct, în timp real ºi cu acces la detalii din
toate perspectivele  este clar cã vorbim despre
circulaþia globalã a cunoaºterii (adicã
ºtiinþã+comunicare interumanã). A treia
componentã a cunoaºterii  produsul practic
 se transformã în mecanism economic. Acesta
trebuie sã circule, ca sã aducã plusvaloare, iar
lãrgirea pieþelor de desfacere a depãºit orice
graniþã  naturalã, politicã, strategico-militarã,
religioasã, lingvisticã. Acest fenomen vizeazã
nu numai producþia industrialã, ci ºi pe cea
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agricolã, culturalã º.a.m.d., cãci totul se
cuantificã ºi ambaleazã, se prelucreazã ºi se
comercializeazã (Acesta este unul dintre
aspectele centrale ale contra-curentului ideologic provocat de mondializare, în viziunea
uneia dintre cele mai puternice grupãri de
opinie anti-mondializare, Comitetul Attac, cf.
Attac, 2002, passim.). Altfel spus, totul circulã
fãrã restricþii, dupã mecanisme greu de
prevãzut, chiar dacã acþioneazã sub ochii
noºtri. De exemplu, cafeaua este cultivatã în
Africa ºi America Latinã, dar noi o cumpãram
sub licenþã germanã, austriacã sau italianã. Din
China se exportã orice spre oriunde, inclusiv
macheta ieslei de la Bethleem, Moº Crãciuni
pe toate gusturile sau cándele creºtine, cu
leduri. Acel pãhãruþ de plastic, cu beculeþ roºu,
uºor de aprins ºi de întreþinut, cu semnificaþia
spiritualã profundã a luminii în conºtiinþa unei
mari pãrþi a omenirii, în straturile ei cele mai
active, este un modest simbol al depãºirii
oricãrei bariere  materiale sau de credinþe, de
culturã etc.  pe care o presupune
mondializarea, luatã în accepþia ei cea mai
simplistã, vulgarizatoare chiar.
2. Acesta este contextul în care discutãm
despre identitate culturalã. Prima întrebare care
decurge din cele spuse pânã acum poate fi
formulatã astfel: mai este cazul sã vorbim despre
un asemenea concept, în condiþiile date? Lãsãm
la o parte teoriile care considerã identitatea
naþionalã o enigmã (Marcel Detienne, 2010,
passim), iar ideea în sine  primejdioasã pentru
evoluþia relaþiilor interumane ºi discutãm despre
ce se înþelege astãzi prin noþiunea de identitate
culturalã, aºa cum o definesc cei care cred în
viabilitatea ideii, totuºi.
În principiu, identitatea culturalã este
consideratã un caz particular, dar cel mai important, al identitãþii sociale, care constã în
conºtiinþa apartenenþei la aceeaºi culturã,
adicã la aceeaºi istorie, aceleaºi valori,
aceleaºi trãiri, acelaºi sistem de comunicare.
O asemenea definiþie impune câteva precizãri.
Mai întâi, înþelegem de aici cã existã mai multe
tipuri/grade de identitate
a) Fundamentalã este identitatea
personalã  ansamblul informaþiilor ºi
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percepþiilor despre sine ale unei persoane
(imagine, respect, conºtiinþa de sine). În
aceastã privinþã, cercetãrile recente care ne
privesc direct au dezvãluit o caracteristicã
interesantã: exacerbarea autoevaluãrii
pozitive la românul modern. Altfel spus, orice
român este de acord cã avem, ca popor, tot
felul de calitãþi ºi defecte, dar cã, în privinþa
celor din urmã, el însuºi, ca individ, constituie
o excepþie. Într-un recent studiu coordonat de
Dorin Bodea, se analizeazã 80 de atribute
umane, prin diferenþierea eu  noi. Rezultatul
este incredibil: la peste 50% din acestea se
constatã cã eu sunt diferit de ceilalþi, ba chiar
opus lor. De exemplu, la itemul nr. 1,
Comportament civilizat, 71% dintre
repondenþi sunt convinºi cã ei, personal, au
aceastã calitate, pe când semenii lor compatrioþi
nu o au. Asta, în situaþia în care diferenþa
procentualã dintre eu ºi ceilalþi (ai mei) nu
poate fi mai mare de 85%, dupã statistica
sociologicã (Dorin Bodea, 2011). Vintilã
Mihãescu numeºte acest mod de a privi
lucrurile disonanþã socialã la români (apud
D. Bodea, în D.V., 514/2013, pp. II-III), iar un
grupaj de studii referitor la acest fenomen a
fost intitulat, sugestiv, Rãzboiul românromân (Cf. Dilema Veche, 514, 2013, pp. I-X).
b) Identitatea socialã, concretizatã în
conºtiinþa apartenenþei la diverse grupuri (de
vârstã, profesie, limbã, etnie, rasã, organizaþie,
religie), acþioneazã în mod simultan ºi se
activeazã în diferite condiþii, prin cunoaºtere
socialã (Cf. Fiske  Taylor, 1984) ºi prin cele trei
procese psihice ºi sociologice analizate de
cercetãtorii Tajfel ºi Turner  categorizarea,
identificarea ºi comparaþia (Cf. Tajfel  Turner,
1986). Din perspectiva teoriei atributelor, adicã
a caracteristicilor pe care le atribuim semenilor
noºtri din alte arii identitar-culturale, aflãm cã
putem greºi grav când ne grãbim sã punem
etichete. Pe de altã parte, aflãm ºi cã nu suntem
noi, românii, de exemplu, nici cei mai corupþi,
nici cei mai cleptomani din Europa. Sunt alþii,
care par mai civilizaþi decât noi, sunt mult mai
avansaþi material ºi cultural, au despre ei o pãrere
bunã, dar care nu este împãrtãºitã de vecinii lor
europeni, dupã cum o dovedesc ghidurile de
orientare prin labirintul culturilor (Am vorbit
despre teoria atributelor, formulatã de Fritz
Heider, 1982, în studiul Rolul construirii
atributelor în formarea stereotipurilor culturale.
O analizã a stilurilor comunicaþionale, publicat
în DICE, 7/2, 2010, pp. 37-49, (în versiune
englezã) ºi în P. Gh. Bârlea, 2010, pp. 105-122 (în
versiune româneascã). Ghidurile la care ne
referim fac parte din seriile Xenophobs Guide
ºi Petit Futé).
c) Identitatea culturalã, ca sintezã între
fenomenul individual ºi cel social, este o
structurã polifonicã, foarte dinamicã ºi
adaptativã, dovadã fiind tipurile de simboluri
care o reprezintã, de obicei: pãpuºile
etnografice, imaginea câmpului de forþe din

fizicã, harta mentalã, bolul cu salatã, busola
(roza vânturilor), un aisberg, o ceapã º.a.m.d.
(Iv. Evseev, 1999, s.v.; A. ªerbãnescu, 2007,
pp. 109-116). Ea se bazeazã pe niºte elemente
date, construite în timp, pe care le acceptãm ca
fundamente culturale: familia; limba ºi stilul
cultural de comunicare; religia ºi biserica; statul
etc., precum ºi pe un sistem de valori
culturale: miturile, riturile, simbolurile, eroii.
Modelele actuale de analizã a variaþiei
culturale se remarcã prin faptul cã vizeazã nu
numai valori spirituale, ci ºi valori materiale,
cum ar fi: specificul construirii locuinþelor,
vestimentaþia, tradiþiile culinare, opþiunile
pentru un anumit tip de organizare socialã.
De asemenea, sunt luate în considerare
atitudinile: relaþia cu natura, distanþa faþã de
Putere, atitudinea faþã de muncã, relaþia
bãrbat-femeie, percepþia timpului º.a.m.d.
Rezultatele acestor analize sunt uluitoare,
deseori, ºi demoleazã niºte prejudecãþi. Pentru
noi, românii, este destul de confortabil sã
constatãm cã nu suntem atât de rãi, pe cât ne
vãd alþii ºi pe cât ne percepem noi înºine. Un
singur exemplu poate fi edificator: în privinþa
atitudinii faþã de muncã, cercetãri interne,
naþionale, mai vechi ºi mai recente, aratã cã
suntem dominaþi de principiul extensiv în
defavoarea celui intensiv, valabil ºi în
perceperea timpului, de altfel, ca valoare în sine
(Pentru ideea de muncã la români, cf. Monica
Heintz, 2005, iar pentru percepþia timpului, cf.
Ernest Bernea, 2005). Cel mai recent studiu
Eurofound, 2013 pare sã confirme aceastã
constatare: timpul de lucru oficial stabilit în
România este de 41,2 ore/sãptãmânã, pe când
în Germania este de 40,5 ore/sãptãmânã.
Productivitatea este în Romania de 50,2%, pe
când în Germania este de 105,5% (Cf. D. Bodea,
Paradoxul român ºi soluþia germanã, în:
Dilema Veche, 509, 14-20.XI 2013, p. VII). Altfel
spus, pentru român, rodul, câºtigul, folosul
este obþinut prin muncã multã, durã, extinsã în
timp, nu prin muncã bine chibzuitã, intensã ºi
utilã.Totuºi, avem ºi descrieri mai încurajatoare,
precum imaginea rezultatã din cel mai amplu
proiect de cercetare pe care noi îl cunoaºtem,
din toate timpurile ºi în toate spaþiile. Este
vorba despre Modelul Ronald Inglehart, o
grilã de analizã aplicatã pe 60.000 de repondenþi
din 42 de þãri, de pe toate continentele  iatã
un model de mondializare a cercetãrii înseºi pe
tema identitãþilor culturale! Itemul de analizã a
fost atitudinea faþã de muncã, sub cele mai
diverse aspecte: importanþa muncii în sistemul
de valori al fiecãrui popor, relaþia muncã/
salariu, siguranþa locului de muncã,
promovãrile, interesul faþã de ceea ce facem
zilnic la locul de muncã, inclusiv timpul liber,
(auto)perfecþionarea etc. În aceastã vastã
cercetare, cu rezultate configurate în zeci de
tabele, grafice, sinteze, românii se situeazã
destul de bine pe scara celor douã tipuri de
valori fundamentale a) obedienþa faþã de
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autoritate vs. atitudine raþionalã; b) valori ale
supravieþuirii vs. calitatea vieþii (Cf. http://
www.worldvaluessurvey.org).
Despre oricare dintre fundamentele ºi
valorile identitãþii culturale se pot afla date
interesante despre noi ºi despre ceilalþi, deseori
cu totul altele decât suntem obiºnuiþi sã le
primim de-a gata, prin fenomenul construirii
atributelor, adicã al stereotipurilor, cliºeelor ºi
prejudecãþilor culturale, de care aminteam mai
sus. Astfel, stilul de comunicare constituie unul
dintre cei mai spectaculoºi itemi de analizã. ªi
asta, din motivele pe care le cunoaºtem cu toþii:
comunicarea verbalã, paraverbalã ºi
nonverbalã este una dintre trãsãturile cele mai
specifice ale identitãþii social-culturale, care a
generat biblioteci întregi de studii. Numai
formulele de salut sau felul în care ceri o bere
la restaurant (pe ton descendent în India ºi
Pakistan, ascendent  în culturile occidentale)
spun multe despre mediul în care ai fost format (Cf. A. Vasilescu, 20017, p. 32, n. 13). Felul
în care se spune alo! la telefon sau în care
este strigat cineva cu un nume cvasiinternaþional, de tip Maria, defineºte o culturã.
Atitudinea în timpul vorbirii, privirea ºi
chiar tãcerile sunt, de asemenea, determinate
identitar cultural. Ideea este surprinsã intuitiv,
desigur, prin geniu poetic, de Grigore Vieru:
În limba ta/ Þi-e dor de mama,/ ªi vinul e
mai vin,/ ªi prânzul e mai prânz./ ªi doar în
limba ta / Poþi râde singur,/ ªi doar în limba
ta/ Te poþi opri din plâns.// Iar când nu poþi/
Nici plânge ºi nici râde,/ Când nu poþi
mângâia/ ªi nici cânta,/ Cu-al tãu pãmânt,/
Cu cerul tãu în faºã,/ Tu taci atuncea/ Tot în
limba ta. (Gr. Vieru, În limba ta)
Analizate ºtiinþific, se constatã cã în
culturile nordice, dar mai ales în culturile
asiatice, tãcerile, pauzele lungi între enunþuri
sunt percepute ca semn de înþelepciune ºi
profunzime meditativã, în timp ce în cultura
americanã ºi în cele meridionale  aceste pauze
denotã dezinteres, absenþa cunoºtinþelor ºi a
iniþiativei, iar uneori chiar ameninþare (G.
Hofstede, 1984, p.119). Cam la fel se petrec
lucrurile cu privitul în faþã sau în jos. Cel dintâi
este important la americani, trebuie sã fie atent
ºi prelungit la arabi (iatã un element comun, în
sfârºit!), dar este considerat o insultã în
culturile asiatice ºi africane. Spaþiul individual
în conversaþii este, de asemenea, un rezultat al
acþiunii tiparelor culturale identitare. Exemplul
curent este acela al discuþiei dintre un american
ºi un european, relatatã de Allen Pease, în
celebra sa carte, Limbajul trupului...
ªi acestea au fost numai elemente para- ºi
non-verbale. Sensurile cuvintelor, sintagmele,
construcþia propoziþiilor ºi a frazelor,
organizarea discursivã sunt factori încã mai
importanþi, mult mai marcaþi de factorii identitarculturali. Cât timp vom continua sã ne exprimãm
în limba noastrã, vom pãstra aceste
particularitãþi. ªi chiar dacã ne exprimãm într-o
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limbã de circulaþie internaþionalã, tot aducem
cu noi mare parte din acestea, vezi cazul
englezei  vorbitã într-o infinitate de variante
local-naþionale. Aºadar, indiferent de efectele
mondializãrii, identitatea culturalã continuã sã
se manifeste în cele mai neaºteptate forme.
3. Cea de-a doua întrebarea care se impune
vizeazã modul cum trebuie sã privim aceste
determinãri identitar-culturale în contextul
mondializãrii. Rãspunsul vine, parþial, din
caracteristicile conceptelor de identitate ºi
de culturã. Ambele sunt dinamice, în sensul
cã se construiesc în timp, sunt polivalente,
sistemice ºi, pe de altã parte, sunt transmisibile
ºi acceptabile prin învãþare. Altfel spus,
sistemele culturii, sistemul de învãþãmânt,
mass-media pot contribui la fenomenul
enculturaþiei, al însuºirii unor valori identitarculturale. Una dintre acestea este competenþa
convieþuirii, a acceptãrii multiculturalitãþii ºi a
alteritãþii. Îþi poþi pãstra propria identitate, dacã
respecþi câteva condiþii:
a) sã cunoºti în mod real specificul tãu
cultural identitar, nu în mod deformat,
transmis sub forma unor cliºee ºi prejudecãþi,
prin lozinci ºi afirmaþii fãrã acoperire.
b) sã ai puterea sã te identifici cu matricea
cultural-naþionalã, nu din obedienþã ºi prin
pierderea personalitãþii individuale, ci prin empatie
ºi participare conºtientã ºi eficientã (altfel spus,
fãrã exacebarea eului ºi fãrã ºtergerea lui).
c) sã ºtii sã te integrezi într-o colectivitate
care depãºeºte limitele culturii tale,
cunoscând mersul implacabil al istoriei, care
te obligã sã trãieºti într-o familie tot mai mare,
ajungând, sub unele aspecte, pânã la
dimensiuni planetare. Aici poþi rãmâne tu
însuþi dacã ai puterea sã-i accepþi ºi pe
ceilalþi, care vor sã rãmânã ei înºiºi.
d) sã-þi cultivi capacitatea de a înþelege
ºi a accepta diferenþele ºi sã dobândeºti
obiºnuinþa de armonizare a acestora, în scopul
îmbunãtãþirii fiecãreia dintre pãrþi ºi a pãstrãrii
moºtenirii valoroase a fiecãruia dinte cei
implicaþi în procesul interculturalitãþii.
Principiul este foarte simplu: identitatea
este un concept care se justificã numai prin
raport cu alteritatea, ea devine operaþionalã
numai context comparativ, prin confruntãri,
tensiuni, asimilãri ºi integrãri succesive.
Din fericire, identitatea culturalã este un
dat, cum spuneam, impus de condiþii istoricogeografice, politico-economice ºi spirituale
relativ obiective (vezi tiparele culturale
româneºti)(P. Gh. Bârlea, DICE, 9/2, 2012, pp.
2-28), dar, în acelaºi timp, este un construct,
realizat în mod conºtient, voit, de cãtre liderii
de opinie, de cãtre elitele culturale  indiferent
cã activeazã în învãþãmânt, culturã, presã,
administraþie, medicinã, bisericã, economie
etc. Preocupãrile tinerei generaþii pentru
cultivarea formulei Identitate în diversitate
se vãd adesea în realizãri ºtiinþifice ºi artistice
de excepþie (P. Gh. Bârlea, 2010, pp. 81-83).
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EMINESCIANA

Paula Romanescu

LUI EMINESCU...
Nu mai învãþ, ºtiu cum

Nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã
Mihai Eminescu
Deºi o ºtim, a crede cã-ntr-o zi
vom prinde sã-nvãþãm ºi de-a muri,
ne facem cã ni-i greu de a pricepe,
cã lacrima-i efectul unei cepe
strivitã-n podul palmei sau cu pumnul,
cã bolta unde-ºi are tron Preabunul,
nu e de nasul nostru ºi cã zborul
cu aripa, cu gândul sau cu dorul
pânã la stele nici nu-ºi are rostul.
O spun ºi eu ba o ºi cred, ca prostul,
gândind cã steaua nopþilor senine
ce s-a nãscut din haos (ca ºi mine?)
ºi-i este nemãsurii chiar mãsurã
va ºti poate cu-ntâia arãturã
de spaþii sau cu ultima zãpadã
sã mã ajungã încercând sã cadã
robitã de o umbrã de cuvânt,
nu-n ceruri ci la mine pre pãmânt.

Graficã de Adina Romanescu

Da, s-a mai spus un nu credeam sã-nvãþ
dar îmi pãrea o formã de rãsfãþ
a minþii, un prisos de vorbe care
pentru cuminþii rãtãcinzi sub soare
nu-i este omului de vreun folos;
de ce sã-i întorci sufletul pe dos
când ºi aºa, în veºnica-i rotire,
pãmântul cel din noi e risipire
în vântul vremii fãrã cãpãtâi
neºtiutor de greul nimãnui?

Îmi spun ºi eu cã nu credeam vreodatã
sã-nvãþ ºtiuta vamã blestematã
dar iatã, tu ai ºi fãcut-o, eu 
frunzã în toamna toamnelor de hãu
aºtept sã cadã ultima ninsoare.
De-acum nu mai învãþ. ªtiu cum se
Cãtãlina

Cu farmecul tãu, de Luceafãr râvnit,
Ai fost pe pãmânt port de tinã,
Tãrie de tainã ziditã în vinã,
Aleasã mireasã de cer nenuntit
La ceas de înaltã visare când dor
Iubirile toate de-o sfântã luminã
Nicicând tãlmãcitã de om muritor.
ªi totuºi aici pe pãmânt într-o searã
Aflaºi cã iubirea nu-i doar pentru-o oarã
Portret de Luceafãr

Il vedeam ºi cu ochiu-nchis:
Era frumos cum numa-n vis:
Un zeu pãgân, privire mândrã
de un albastru clar de undã
cât sã înece-n large zãri
marea cu negrele-i corãbii
Pe miºcãtoarele carãri
Venea din cerul lui, cãzând
în apa mãrii (de comând?)
ºi fãrã veste-o umbrã grea
cu noapte mã învãluia
iar briza ca un glas de brume:
Taci! Din ce vezi, nimic nu spune!...
Când ochii i-am deschis, în zare,
discul din soarele-rãsare
o umbrã aureola
albastrã, care se fãcea
ºi pod, ºi cale de lumine
între cerul înalt ºi mine 
Eu  fir de neºtiutã iarbã
gata sã-nfloare-n land de lavã
sub ochiul rece-al unui zeu
deºertul verde-al sufletului tãu.
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Ai noºtri tineri

Ai noºtri tineri la New-York învaþã
Sã-mpuºte francul nu sã punã bomba,
Apoi se plâng cã le e dor de ciorba
Cu leuºtean din þara dodoloaþã.
Dacã-i întrebi de muncã, schimbã vorba,
Dacã insiºti, cu zâmbet se rãsfaþã
Cum cã n-avurã ºi ei parte-n viaþã
De-o minte pe mãsura unui Zorba.
ªi cã în lumea largã soare nu-i
Nici boltã ca a Voroneþului,
Doar niºte nori bolnavi, un fel de
Iar unic dialog cu ceilalþi  Hai!

scai

Sensul vorbei acasã nu le mai e ºtiut,
Þãrm le e rãtãcirea la val necunoscut
Pe urmele Poetului

Prin urbe trec adesea ºi îmi pare
cã-l vãd ieºind de la Jurnalul Timpul
pe cel care-a uitat demult
sã-ºi schimbe-n vreme anotimpul.
Rostesc cuvântul codru
ºi oamenii în cale-mi
în arbori se preschimbã,
eu printre ei cutreier,
îi vãd cum râd, cum plâng,
cum se-ncovoaie-n vreme,
fãrã ploi, fãrã vânt,
îi vãd cãtând spre nalturi
nãlþându-se, cãzând
Rostesc cuvântul lac
ºi-n lacul de sub pleoape
vãd flori de nuferi galbeni.

Din cerurile toate
am coborât odatã
cu tot al meu senin
Rostesc cuvântul tei
ºi-mi cade peste creºtet
o ploaie de miresme.
Rostesc cuvântul val,
ºi valurile, vânturile
îmi poartã-n larg necânturile.
Rostesc cuvântul om,
aud cuvântul soarte.
ªoptesc cuvântul om,
aud cuvântul moarte
Înalþ cuvântul om,
aud vorba iubire
ºi cerul tot se frânge
de greu de nemurire:
« Din golul goalei veºnicii
Pãrinte, mã dezleagã
ªi lãudat pe veci sã fii
Pe-a lumii scarã-ntreagã.
Reia-mi al nemuririi nimb
ªi focul din privire
ªi pentru toate dã-mi în schimb
O oarã de iubire.
 Tu vrei un om sã te socoþi?
Cu ei sã te asameni?
Dar piarã oamenii cu toþi
S-or naºte iarãºi oameni,
Ei au doar stele cu noroc
ªi prigoniri de soarte,
Noi nu avem nici timp, nici loc
ªi nu cunoaºtem moarte.
ªi... pentru cine vrei sã mori?... »
........................

Rostesc cuvântul plopi
ºi-n cale mi se-aºterne
pustiu de nenþelesuri.
Rostesc cuvântul stea
ºi cerurile toate
cu mãri de stele vin
sã mã-ncerce cu noapte,
sã-mi spunã de-o nemoarte
pe largul drumul lor
de negrãit mister,
ºi ard,
ard depãrtãrilor pânã ce pier.
Doar una-mi ºtie cântul,
doar una-mi ºtie plânsul,
doar una-mi ºtie gândul
de nenþelesuri plin,
mã cheamã cu tãcere
de greu adânc de noapte
ºi parcã-mi spune-n tainã:
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Mi-a plâns pe umãr un cuvânt
ca un amar de-nmugurire,
cã, dintre toate câte sunt,
Luceafãrul i-a dat luminã,
caldul din lacrimã, nevinã,
miez ºi-nveliº de negrãire.
Numele lui  Iubire.

Aþi vrea sã-i luaþi ºi sceptru, ºi regat,
Ca-n locul lui sã puneþi pentru o zi
Trufia voastrã oarbã: De-a nu fi!

Când trec printre cuvinte, de ce-mi pare
cã oamenii sunt stele cãzãtoare?...
Închinare

Îþi mulþumesc, mãrite domn,
Pentru rãcoarea serii
Înmiresmatã de salcâm în floare,
Pentru bucium
ªi corn sunând din timpi apuºi
De glorii ºi rãstriºte, duºi
Cu noi napoi spre Mircea, la Rovine,
Pentru Scrisoarea gânditã pentru mine
ªi pentru codrul ce fãrã ploi sau vânt
Se leagãnã întruna
Când în tãrie luna
Varsã spre noi neliniºte ºi somn...
Îþi mulþumesc, prealuminate domn
Al graiului român din care cresc
ªi dor, ºi plâns, ºi cântec omenesc,
Spre-a dãinui în noi cât va dura
Sub cerul lumilor ecou de stea.
Unor defãimãtori penibili
Ne-a fost ºi regat þara, cândva-ntr-un zece mai.
Dar rege peste slova ziditã-n dacic grai
Rãmâi doar tu, poete-luceafãr, care treci
Tot nenþeles ºi singur parcã din veci de veci
Sã duci prin timpul orb solie-n zare
Cât soarele apune ºi rãsare,
Cã, între regii  robi ai armoniei
Tu eºti chiar împãratul poeziei,
Luminã-n Verbul ce ne-a fost lãsat
De Unicul Luminii Împãrat.
ªi iatã-ne acum în secol-nenoroc
De care zicea unul cã nu va fi deloc
Dacã
În fine, alþii, mai ritos,
Rãstãlmãcindu-þi slovele sãpate
În cremene de gând  eternitate
Cu-nsemnele iubirii  legãmânt,
Bieþi lãtrãtori de lunã, mori de vânt,
Umbre turnate-n umbrã de Apus,
S-au vrut, decât lumina lui, cu mult mai sus
Bâiguitori prin necuvântul lumii,
Tot mai strãini de înþelesul humii
Însufleþite, ce necugetat

Graficã de Adina Romanescu

Nedumerire

Nu înþeleg ºi pace
cum se face
de-i reuºeºte poetului
Cel mai chemat din toþi
ºi cel mai teafãr
sã-i tulbure
cu limpezimea verbului
botezat în luceafãr
pe toþi fonfii ºi flecarii,
gãgãuþii ºi guºaþii,
altfel spus, pe toþi iloþii
care-ajung prin voia sorþii
chiar stãpânii ãstei naþii
spre-a o face de ocarã
când sub cerul ce ne ºtie,
când prin lumea de afarã,
cu-a lor zgomote deºarte
tãlmãcite-n necuvinte!
Sã nu râzi!
Te uitã, ninge!
Hai, citeºte-l înainte!
Spune-þi iar, ca-ntr-un rãsfãþ,
Vechiul Nu credeam sã-nvãþ 
Deºi mult mai bine-ar fi
Sã-nvãþãm chiar a iubi
Cât valurile, vânturile,
Ne poartã-n larg necânturile
Ignorã fonfii cei flecari,
Cu sufletul ºi mintea slute!
Ei sunt mãrunþii unor mari
Necunoscute...
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EMINESCIANA

Daniela-Olguþa Iordache

MIHAI EMINESCU, UN INIÞIAT
ÎN MITUL CENTRULUI
Sus în vârful muntelui/ Lerui Doamne,
Domn din cer/ Pe la Crucea Bradului, / Pe
o scarã de argint/ Se coboarã Domnul
sfânt./ El coboarã rareori/ Numai pe la
sãrbãtori. (Colind românesc din colecþia
Tiberiu Brediceanu)

Formulat în epoca pre-istoricã ºi atestat
de o serie bogatã de credinþe ºi reprezentãri,
mitul centrului stãruie ºi acum în gândirea
contemporanã dând o nouã investiturã sacrã
ºi cosmicã unor construcþii sau locuri
celebre de pe pãmânt. Reactualizarea acestui
misterios simbolism cosmogonic pleacã de
la premisa cã vechile valori ºi tradiþii ale
Centrului nu s-au pierdut ci doar au fost
ascunse privirii omului pentru o vreme
îndelungatã (multe mii de ani) producând
astfel o breºã extrem de adâncã între
culturile arhaice ºi culturile moderne
contemporane. Singurul punct comun al
acestora rãmâne astãzi globalismul lor,
asigurat în vechime de viaþa nomadã a
omului primitiv iar în contemporaneitate de
tehnologia informaþionalã.
Vechiul mit universal vorbeºte despre un
centru al lumii, înzestrat cu puteri
miraculoase, energetice ºi informaþionale,
zicem noi astãzi. Prin el se face legãtura între
Ceruri ºi Pãmânt. Pe aici coboarã Dumnezeu/
Zeii, pe aici pot urca Eroii la cer, dobândind
nemurirea. Centrul este, prin urmare, punctul
fix, polul ºi axa lumii, deoarece în jurul lui
se efectueazã rotaþia universului. El poate,
în anumite condiþii, sã anuleze timpul,
sfãrâmând astfel cercul fatal al lui Cronos.
Tot centrul regleazã ºi vârstele lumii,
decãderile ºi renaºterile acesteia.
Dupã Mircea Eliade, simbolismul
arhitectonic al Centrului poate fi formulat
astfel: Muntele sacru (aflat în centrul lumii)
este locul unde se întâlnesc Cerul ºi
Pãmântul; Orice templu sau palat construit
în baza riturilor sacre (prin fixarea capului
ªarpelui Ha-os) este un munte sacru,
devenind astfel un centru; Fiind un axis
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mundi, oraºul sau templul sacru sunt considerate un punct de întâlnire între cer,
pãmânt ºi infern/paradis. Totodatã
Muntele Sacru este ºi buricul pãmântului,
adicã locul de unde a început facerea. Aici
a fost creat Adam ºi tot aici a murit. Aici
este, la reinvestirea mitului, ºi Muntele
Calvarului precum ºi Crucea pe care Isus a
fost rãstignit. De altfel, mai toate simbolurile
legate de Isus sunt comune ºi simbolisticii
Centrului. Un astfel de simbol este crucea,
deoarece ea este o întretãiere figurativã a
cosmicului cu terestrul care marcheazã în
punctul întretãierii axelor centrul genezei
universale ºi accesul la spiritul universal.
Acelaºi lucru este valabil ºi pentru troiþã,
ale cãrei braþe se divid în trei secvenþe
reprezentând pe Dumnezeu, Fiul ºi Sfântul
Duh în chip de porumbel.
Mircea Eliade enumerã multe exemple
de munþi sacri din cultura umanitãþii  în
credinþele indiene, muntele Meru, la popoarele
uralo-altaice, muntele Sumeru, la iranieni,
Haraberezati, în Laos, muntele Zinnalo, în
Edda, Himinbjorg, un munte celest unde
curcubeul atinge cupola cerului. Toþi aceºti
munþi au deasupra lor, ca element de
recunoaºtere, Steaua polarã, singurul element considerat fix al cosmosului.
Savantul român nu se opreºte însã ºi
asupra mitului dacic, bine cunoscut anticilor,
muntele sacru ascuns al acestora fiind
Kogaiononul, identificat relativ-recent (în
ultimii 20-30 de ani) cu complexul megalitic
din Munþii Bucegi. Faima anticã de care se
bucurau dacii, ºi anume aceea amintitã de
Herodot cã ºtiu sã se facã nemuritori se
leagã tocmai de prezenþa acestui Centru natural al planetei din munþii lor.
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Conform ultimelor supoziþii, Muntele
sacru al dacilor este de fapt un complex
sacru structurat pe trei niveluri ce se
constituie în tot atâtea trepte iniþiatice:
Nivelul întâi  Peºtera lui Zalmoxe (Peºtera
Ialomicioarei); Nivelul al doilea  Platoul
Babelor ºi Sfinxul; Nivelul al treilea  Zona
Vârfului Omu, consideratã drept Altarul
principal ºi alcãtuitã la rândul ei din mai
multe elemente simbolice.
Gradul de prelucrare relativã a stâncilor
a îngreunat înþelegerea simbolurilor ºi se
regãseºte cu greu în fantezia privitorului
de azi. Dacã Peºtera lui Zalmoxe este
punctul obligatoriu din care se începe tot
drumul iniþiatic, nivelul Babelor ºi al
Sfinxului pune deja nenumãrate probleme.
Sfinxul este o figurã femininã, purtând pe
cap un vãl sau o coroanã. Este mama
zeilor Terra/Tara/Geea, înconjuratã de
babe, altare megalitice ale Centrului,
corespunzând unui grup de zeitãþi feminine, mume, care o însoþesc pe marea
mamã. O piatrã ciudatã este un lingam,
aspectul ei falic amintind de castrarea lui
Uranos/Cerul. Scena miticã reprezintã de
fapt separarea tragicã a Cerului de Pãmânt,
marea mamã salvând, împreunã cu
babele centrul. Întreitul Stâlp (Coloanã)
al Cerului este figurat de Vârful Omu,
reprezentându-l pe gigantul Atlas ce sprijinã
Pãmântul ºi Cerul pe un umãr, Vârful Ocolit
(Bucura Dumbravã), adevãratul munte
sacru, deasupra cãruia s-a putut fotografia
în preajma solstiþiului de iarnã o imensã
coloanã de luminã ºi Vârful Gãvanul, o
reprezentare a lui Ianus Bifrons, ce indicã
Estul ºi Vestul. Dinspre Cerdacul
Obârºiei, un alt unghi al complexului, se
mai poate vedea o Stâncã Uriaºã ce-l
reprezintã pe Jupiter (Saturn/Zalmoxe la
geþi) din al cãrui cap spart de o bardã iese
zeiþa Minerva/Athena, cu coiful pe cap.
(vezi lucrarea Cristinei Pãnculescu Taina
Kogaiononului, muntele sacru al dacilor,
Ed. ªtefan, 2001). Centrul, o gurã de
rai ºi de regenerare a vieþii, este figurat
de o serie de simboluri cunoscute ca atare
numai de iniþiaþi.
Ca simboluri geometrice cercul
reprezintã cerul iar punctul (un cerc
comprimat), elementul genezei universale,
crucea ºi octogonul stelat, centrul
dinamic, iar în spaþiu piramida. (Vezi
Piramidele Egiptului cu Sfinx sau Piramidele
din America de Nord ºi Centralã, cu funcþia
lor de temple solare).
Armele Centrului sunt sabia sau
securea înfipte în munte precum ºi suliþa
(vezi ºi simbolurile Evului Mediu
cavaleresc). Reprezentarea cea mai
recunoscutã a Centrului este Stâlpul

înconjurat de un ºarpe, semnul Zeului
medicinei, Esculap, caduceul lui Hermes,
iar în Evul Mediu la noi, Sabia lui ªtefan
cel Mare, Cuºma domneascã a lui Vlad
Þepeº, sabia lui Constantin Brâncoveanu,
Cârja episcopalã a lui Antim Ivireanul etc.
Pretutindeni, orice însemn al puterii era
reprezentat la noi printr-o coloanã/copac
pe care sunt încolãciþi doi ºerpi (Yin ºi
Yang) figurând energia universalã ºi care
se terminã la daci cu un semicerc cu punct
deasupra (steaua fixã/ºi/sau/ punctul
genezei).
Cunoºtea Eminescu mitul ascuns al
Centrului, era el un iniþiat? Creaþia lui o
demonstreazã cu prisosinþã. Mitul strãbate
opera marelui poet de la proiectele sale de
tinereþe (pre  studenþeºti) pânã la marile
înfãptuiri poetice de maturitate.
O parte a mitului, rãmasã pânã azi
obscurã, este totuºi prezenþa Marii Zeiþe ºi
a Babelor. Imaginaþia urieºeascã a lui
Eminescu tânãr a stârnit în mintea acestuia
proiectul refacerii pierdutei mitologii dacice
feminine unde Geea/Terra/tara/Sfânta
Maria/crãiasa primordialã sau într-un
cuvânt mama universului sã ocupe rolul
central în funcþionalitatea centrului alãturi
de Mumele primordiale (mumele stihiilor).
Astfel s-a nãscut proiectul unui vast
poem, Genaia, care l-a uimit pe george
Cãlinescu. Marele critic nu cunoºtea,
desigur, mitul ºi-i atribuia tânãrului
Eminescu originalitatea unui proiect mult
prea ambiþios pentru tinereþea sa. Mai
putem aminti, sub raportul poeziei Genezei,
ca o simplã curiozitate, un proiect din
epoca pre studenþeascã ( ) El avea sã
trateze Creaþiunea pãmântului dupã o
mitologie proprie românã ( ) în 20 de
cânturi ( ) Îºi aveau rostul aici diferite
mume  Muma vântului, Muma munþilor,
Muma mãrii, Muma iernii, Muma florilor,
Muma pustiei. E foarte îndoielnic cã
Eminescu s-ar fi putut gândi, la cea vârstã,
la o creaþie dupã idei eterne, la goetheenele
Mutter. Iatã ºi specimene de versuri:
În fundul pãmântului/ Unde Muma
vântului/ Toarce firul gândului/ În floarea
mormântului 
În Demonism regãsim ºi drama
uciderii lui Uranus de cãtre Saturn cu
coasa, natura geologicã ºi umanã ieºind din
sângele ºi carnea uriaºului ucis.
 Sângele sãu/ Se prefãcu în aur, iar
muºchii/ Se prefãcurã în argint ºi fier. /
Din carnea-i putrezitã, din noroi/ S-au
nãscut viermii negrului cadavru, / Oamenii.
/ Spre a-l batjocori pânã ºi-n moarte/
Ne-am nãscut noi, dupã ordin divin, /
Fãcuþi ca sã-ºi petreacã Dumnezeul/ Bãtrân
cu comica-ne neputinþã.
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Tot ciudatul mit îl face pe Eminescu sã
compunã câteva Terþine asupra Trinitãþii,
G. Cãlinescu observând cã gândirea
proprie lui Eminescu stã în preajma
pancosmismului. Criticul gãseºte cã aceste
terþine sunt neaºteptate ºi formeazã
temeiul unei noi interpretãri a Trinitãþii.
Astfel rotund se-nvârt în jur de soare/
Pe când el însuºi cu ele-mpreunã/ O altã
clinã-n veci o sã coboare. / [...] ª-astfel
din noapte s-a-nchegat lumina, / Cãci prin
miºcare s-au aprins cu toate, / Prin
neodihnã ceru-ntreg se þine. / ªi cine ºtii
când ceasul lor va bate/ ªi cele trei inele s-or
desface/ Din a miºcãrii sfântã trinitate.
Oricum  conchide criticul 
fragmentul lui Eminescu nu e pur
cosmografie ci cosmogonie, fiindcã e
vorba de facere ºi desfacere, fiindcã
miºcarea e numitã sfântã, ceea ce
înseamnã cã e o funcþie divinã.
Mitul Centrului se regãseºte însã mult
mai pregnant în creaþiile majore
eminesciene prin tema genezei din
Rugãciunea unui dac, Scrisoarea I ºi
Luceafãrul. Punctul în expansiune care
a generat Cerurile se regãseºte în formula sacrã IO, ºi semnificã Alfa ºi Omega
sau dupã expresia biblicã începutul ºi
sfârºitul, ca ºi-n numãrul sacru 10 prin
care se exprimã perfecþiunea.
Geneza din Scrisoarea I este
gânditã de un iniþiat, bãtrânul dascãl,
asemuit criptic de poet chiar gigantului
Atlas: Precum Atlas în vechime sprijinea
cerul pe umãr/ Aºa el sprijinã lumea ºi vecia
într-un numãr.
Criptic, în sacra literã I putem vedea
Coloana Centrului, deasupra stând Punctul
genezei, cel ce a fost menit sã punã capãt
Haosului ºi sã-l transforme în lume
ordonatã ºi dotatã cu conºtiinþã de sine.
Dar deodatã-un punct se miºcã /
Cel întâi ºi singur. Iatã-l/ Cum din chaos
face mumã iar el devine Tatãl / Punctuacela de miºcare, mult mai slab ca boaba
spumii, / E stãpânul fãrã margini peste
marginile lumii / De-atunci negura eternã
se desface în fãºii, / De atunci rãsare
lumea, lunã, soare ºi stihii / De atunci ºi
pânã astãzi colonii de lumi pierdute/ Vin
din sure vãi de haos pe cãrãri necunoscute/
ªi în roiuri luminoase izvorând din infinit/
Sunt atrase în viaþã de un dor nemãrginit.
Mitul Centrului este însoþit în lume ºi
de un semn distinct, o anomalie provocatã
de forþa luminii divine, lipsa umbrei. Cã
Eminescu a acordat sau nu crezare mitului
nu putem ºti cu certitudine dar ºtim cã
poetului i-a plãcut sã-l lase posteritãþii tot
ascuns. Pentru iniþiaþi însã el s-a folosit de
acest aspect ca de o mãrturie discretã (este
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vorba despre poeþii care i-au urmat ºi care
au amintit la rândul lor fie de osia cerului
(Labiº), fie de punctul fix al universului
Aleph (Nichita), fie de Deus Otiosus ºi
Cenzura transcendentã (Blaga).
Încrederea în perenitatea geniului ºi a
poeziei ºi-a întemeiat-o pe divinitate ca tot.
Cum Dumnezeu cuprinde cu viaþa
lui cereascã/ Lumi, stele, timp ºi spaþiu
ºi-atomul nezãrit/ Cum toate-s el ºi dânsul
în toate e cuprins/ Astfel tu vei fi mare ca
gândul tãu întins.
Mitul Centrului n-ar fi însã suficient
reprezentat fãrã episodul dacic din Memento mori unde poetul descrie muntele
sacru al þãrii fãrã umbrã precum ºi
RAIUL destinat mai cu seamã eroilor ºi
pe care Brâncuºi, un alt mare iniþiat, l-a
indicat prin celebrul sãu stâlp al cerului
(o succesiune de piramide).
Dar cât þine rãsãritul se înalþã-un
munte mare/ El de douã ori mai nalt e decât
depãrtarea-n soare/ Stâncã urcatã pe
stâncã, pas cu pas în infinit/ Pare-a se
urca-iar fruntea-i cufundatã-ntunecime/
Munte jumãtate-n lume, jumãtate-n infinit.
/ [...] Zeii Daciei acolo locuiau-poarta
solarã/ În a oamenilor lume, scãrile de
stânci coboarã. ºi în altã parte: Într-o
lume fãrã umbrã e a soarelui cetate/ Totul
e luminã clarã, radioasã, voluptate.
Confirmarea mitului ºi a regenerãrii
sale prin prezentul etern se leagã de
imaginea raiului dacic unde eroii urcã în
nemurire la zeul lor etern.
Acesta-i raiul Daciei veche  a zeilor
Împãrãþie/ Într-un loc e zi eternã  Sara 
n altu-n vecinicie, / Iar în altul zori eterne
cu-aer rãcoros de mai. / Sufletele mari
viteze ale-eroilor Daciei/ Dupã moarte vin
în ºiruri luminoase ce învie/ Vin prin poarta
rãsãririi care-i poarta de la rai.
Întorcându-ne iar la simbolistica
centrului, Eminescu îºi aºeazã lirica între
douã simboluri ale muzicii cu iz de
eternitate, un lotus cu floarea în sus, lira,
ºi un lotus cu floarea-n jos, Clopotul. De
asemenea, utilizând emblema Daciei
alcãtuitã dintr-un munte luminat pe
jumãtate, pe jumãtate ascuns, poetul îl pune
pe zeul sãu munte când sã izbucneascã
în luminã, când sã se retragã ºi sã se
sustragã voit înþelegerii noastre.
Aratã cum din neguri cu umeri ca de
munte/ Zalmoxe, zeul vecinic ridicã a sa
frunte/ [ ] Cum sufletul lui trece vuind
prin neagra ceaþã/ Cum din adânc ridicã el
universu-n braþã. / Cum cerul sus se-ndoaie
ºi stelele-ºi aºterne/ O boltã rãsãritã de
negure eterne/ ªi decât toatã lumea de douã
ori mai mare/ În propria lui umbrã Zalmoxe
redispare. (Sarmis)
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EMINESCIANA

George Anca

MEMORIE SANSCRITÃ EMINESCU
Versiunea Divyagrahah a Luceafãrului,
1983, datoratã doamnei Urmila Rani Trikha, a
prins, natural, mai mult în India, Eminescu
fiind pomenit ºi la ceremonia de premiere a
ilustrului sanscritolog Satya Vrat Shastri, sau
în vreun discurs al preºedintelui Indiei. În
România, n-a fãcut deliciul eminescologilor
nesanscritiºti, chiar dacã Amita Bhose a
felicitat într-o scrisoare pe studenta ta.
Nici paralela-traducere a Gitagovina lui
Jayadeva în metri eminescieni n-a avut noroc.
Un articol indian apãrut în România literarã a
stârnit o replicã de negare a dreptului altcuiva
de pe acolo de a aborda româna împreunã cu
sanscrita.
Zricha Vashwani ºi-a publicat doctoratul
pe inspiraþia sanscritã a lui Eminescu în
România, la Editura Bibliotheca, dupã care s-a
sinucis. Am comândat-o virtual cu familia ei
din India ºi America.
(In)traductibilitatea ºi (in)eficienþa
comparatistã au restabilit accepþiile canonizate,
la noi, festivaliere la Dehli (Asociaþia Culturalã
Indo-Românã). Revenind la dubla matrice,
neocolind traducerea gramaticii sanscrite, am
propus mantra Eminescu.
Scenogonia mantrelor vedice
Mantra este un sunet, silabã, cuvânt, sau
grup de cuvinte capabil a crea transformare.
Îºi are originea în tradiþia vedicã, intrând apoi
în hinduism, în practica buddhismului,
sikhismului ºi jainismului. Uzul mantrelor s-a
extins azi în diferite miºcãri spirituale. Aum
este parnava mantra izvorul mantrelor,
vibraþia primordialã, nama rupa a lui Brahman.
În contextul Vedelor, termenul mantra se
referã la întregul cuprins al Rik, Yajuh ori
Sama, adicã partea metricã, opusã
comentariilor în prozã din Brhahmana.
Ritualismul vedic va face loc ºcolilor mistice
hinduse Yoga, Vedanta, Tantra ºi Bhakti.
Cuvântul sanscrit mantra (mantram) este
alcãtuit din rãdãcina man- a gândi ºi sufixul
-tra, unelte, deci traducerea literalã ar fi instrument de gândire. Cf. indo-iranian
manthra, cuvânt, latin mentor. Mantrele
concepute în Vede urmeazã modelul distihului
shlokas. Aum, Shanti Mantra, Guru Mantra
se axeazã pe o singurã realitate. Cf. bhajan

(cântece spirituale), kirtan (repetarea numelui
lui Dumnezeu în cântece), rugãciune etc.
Mantra se cântã (Mantra Yoga). Mantra
japa  repetarea mantrelor, inclusã în cult/
puja  se face vorbind (vaikhari), ºoptind ori
murmurând (upamasu), mental (manasika),
scris (likhita)
Youtube: Transpusã pentru români mantra Om vajramanataya swaha poate foarte
bine sã fie Om vraja mâna ta ia soarta.
Kogaion 2010: Umblã/Umblu luminos prin
munte, lucreazã la fel ca ºi Om Mani Padme
Hum. Cf. Tatãl Nostru al Dacilor. (Tu Care Ai
Numele Tãu În Luminã). Percepþia ºi modul de
raportare la practica mantrei, respectiv a
rugãciunii. Cf. practici isihaste. Om, Au, Vum.
Iubirea de Eminescu e pãcatul fatal al
României? Glossa  Coloana. Mitul lui Zalmoxe
în Eminescu ºi Blaga. Oul-Brahma de Brâncuºi.
N-am sã uit niciodatã  Mircea Eliade.
Conferinþã în Delhi Budhismul în România
 întrebare: câþi budhiºti sunt în România;
rãspuns: cei scriºi pe tablã  Mihai Eminescu,
Constantin Brâncuºi, Lucian Blaga, Mircea
Eliade, Sergiu Al George, Amitha Bhose.
Lansare: Mantra Eminescu; Paparuda;
Scenometrie Teatrux, de George Anca, Jurna
Lamar de Rodica Anca, Effect of Indian
thought on Mihai Eminescu / Eminescu ºi
gândirea indianã de Zricha Vaswani,
Introducere în jainism de Rudi Jansma ºi Sneh
Rani Jain, toate apãrute la Editura Bibliotheca.
To die for Sanskrit
Ms. Vaswani ºi-a trãit ani de adolescenþã
în Bucureºti ºi hipnozã i-a fost, în Biblioteca
Universitarã din Iaºi, manuscrisul traducerii
gramaticii sanscrite al lui Eminescu. Înapoi
pe pãmânt indian, a deschis, parcã altfel, ochii
asupra scripturilor supreme ale vechii-noii
Indii, aºternând un du-te-vino între Odã 
Katha Upanishad, Glossa  Sutta Nipata,
Rugãciunea unui dac  Rig-Veda,
Scrisoarea I  Rig-Veda, Luceafãrul  Srimad
Bhagavad Gita, Kamadeva  Sakuntala,
Mortua est  Budha-Karita. Ciudat, sau
asemãnãtor, doctoranzii români, petrecuþi
hindus, se vãdesc parcã ºi mai adânc submerºi
românitãþii, poate încã un argument al
afinitãþilor româno-indiene. (George Anca)

Anul XV, Nr. 1-2 (166-167)  ianuarie-februarie 2014

85

În fapt traducerile în englezã ale poemelor
originale româneºti au beatitudine ºi eleganþã...
Teza ridicã un întreg lot de intuiþii, care pot fi
prelucrate de alþi savanþi. Astfel de lucrãri
acþioneazã ca punþi între douã culturi aparent
diferite ºi eu recomand cercetãtoarea pentru
aparent neconvenþionala ei aventurã savantã.
(Dr. R. K. Shukla)
Prin reliefarea enormei catene a
versurilor lui Eminescu, Zricha Vaswani a
fãcut un mare serviciu cititorilor indieni ºi
celor vestici. Aceasta este o misiune nobilã,
iar publicarea acestui manuscris într-o carte
este o mare împlinire. Cercetãtoarea va fi
þinutã minte pentru efortul ei sincer. (Dr.
Surender Bhutani)
Unii au zis sã-l scoatem chiar pe
Eminescu. Contra acestora ni s-a alãturat,
iatã, Zricha Vaswani, o indiancã de peste mãri
ºi þãri, care i-a ridicat lui Eminescu prin scrierea
sa, piedestal nemuritor la Universitatea «Dr.
Bhim Ambedkar». Iatã cum o universitate din
India, iubeºte ºi promoveazã culturile
strãvechi ale planetei, tocmai pentru a-i fi
pãstratã prin acest demers, propria-i culturã.
Aceastã lecþie a lui Zricha Vaswani nu trebuie
uitatã! (Nicolae Tomoniu)
Arundhati
Cãtãlina-Kate-Christina iubesc pânã la
identificare avataricã luceafãrul blând ºi
atotputernic în dedublarea sa cosmic-eroticã.
Prin 1980, când Eliade a salutat (într-o scrisoare
cãtre noi) versiunea sanscritã a Luceafãrului
eminescian, Dyviagraha, de Urmila Rani
Trikha, va fi avut în minte personajul sãu
Domniºoara Christina,  ...avatara divyagraha
...  dar poate ºi pe divina Arundhati,
întruchipare a luceafãrului vedic ºi a ºarpelui
spiral kundalini, soþie idealã  a lui Vashista
 invocatã de Sita în Ramayana lui Valmiki.
La D.H. Lawrence, Kate se abandoneazã
luceafãrului dincolo de lumea tauromahicmilitarã, dincolo de bine ºi de rãu, în rol de
Malintzi: So, when she thought of him and
his soldiers, tales of swift cruelty she had
heard of him: when she remembered his stabbing the three helpless peons, she thought:
Why should I judge him? He is of the gods.
And when he comes to me he lays his pure,
quick flame to mine, and every time I am a
young girl again, and every time he takes the
flower of my virginity, and I his. It leaves me
insouciante like a young girl. What do I care
if he kills people? His flame is young and
clean. He is Huitzilopochtli, and I am Malintzi.
What do I care, what Cipriano Viedma does
or doesnt do? Or even what Kate Leslie does
or doesnt do! (The Plumed Serpent, XXV)
Între Roma ºi Tomis, între cer ºi pãmânt,
între Trachina ºi Tracia, glasul alcionilor, fii ai
luceafãrului ubicuu ºi etern, îngânã pe Ovidiu.
Dupã cum indienii Pawnee se ºtiu nãscuþi de
fiica luceafãrului de dimineaþã masculin (Marte)
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ºi a luceafãrului de searã (Venus).
Plecarea în lume, cu iubita, are, pentru
Cãtãlin, un tâlc momentan antipãrintesc ºi
anti-luceafãr: Vom pierde dorul de pãrinþi/ ªi
visul de luceferi. (Eminescu, Luceafãrul)
Cosmologia eminescianã între Vede ºi
Edde
Cosmologia eminescianã în relaþie cu
Vedele, în special Rig Veda, ºi Eddele, în cheie
Voluspo, ne-a însufleþit, mulþi ani, în India (vide
Apokalipsa
indianã,
9
volume;
Indoeminescology; The Buddha  letters from
the buddhahood to Eminescu etc) pânã recent
în faþa mormântului lui Ibsen (Ibsenienii, 6 volume). De la vedicul Hiranyagarbha (preluat, ca
titlu, ºi de Baronzi) la Cosmologia Generalis a
lui Christian Wolff (1783) ºi Luceafãrul lui
Eminescu (1883), prin (ne)devenirea bhavavibhava sau nonuniversomorfism ºi fiinþe
noncosmomorfice, printre modelele
cosmologice adoptive (Ioana Em. Petrescu)
rezonanþa arhetipalã ne-a acordat rigvedic primordial cu Scrisoarea I, oarecum aparte de
marea întunecatã egipteanã, haosul-ou
chinezesc, Tiamat tãiatã în cer ºi pãmânt
(Medeea ºi-a tãiat-tomi fratele doar în bucãþi).
Sanskritikon
Mihai Sadoveanu cu lumina vine de la
rãsãrit tocmai când India se elibereazã de
englezi România e ocupatã de ruºi Mihai
Eminescu este interzis mutilat ceea ce s-a
reprodus în anii 90 pe canale de aceeaºi teapã
ceea ce se cautã prin Tagore la fel o tãiere o
prefaþare imbecilizantã de nevoie altfel cu o
pedanterie indologicã sutã la sutã ruseascã
*
Studenþii Amitei Bhose l-au gustat de
mult în original, profesoara Tagore a putut sã
evite chiar gustul morþii incinerându-se în
Bucureºti lângã mormântul lui Eminescu,
împrãºtiindu-se în cosmosul lui Orfeu ºi al lui
Tagore, deopotrivã doctrinele mileniului trei
nu vor putea evita ceea ce se impusese
filosofului N Bagdasar în 1938 contrastul
dintre civilizaþia europeanã, acum pe acelaºi
trend americanã materialistã, ºi cultura indianorientalã a sufletului, a interiorului dacã
încorporarea gândirii lui Tagore în cultura
românã în anii 20 ºi 30 a putut fi destructuratã
chiar prin Tagore însuºi sovietizat al treilea al
patrulea Tagore vor fi iar ºi iar Tagore cel
dintâi cel adevãrat. Chiar dacã India s-ar dezice
de Tagore, ca mama de fiu, el încã ar înfiora
pe români cobind tragic cu preþul cã India ar
face cunoºtinþa lui Eminescu alungat din þara
lui deconstruit în cheie româneascã ºi pe
demitizãrile formalizante o vishva bharati ar
putea fi fondatã pe numele lui Tagore ºi
Eminescu poetul Indiei ºi poetul României ar
da un exemplu de advaita.
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EMINESCIANA

Dumitru Copilu-Copillin

EMINESCU UNIVERSAL
Receptarea în publicaþii de limba francezã
În Franþa, poetul Mihai Eminescu a fost
cunoscut cu mult înaintea publicãrii primelor
traduceri franceze, posibil prin intermediul
opiniilor care circulau în mass-media
europeanã ºi româneascã despre versiunile
germane ºi italiene, comentate în publicaþiile
de limbã germanã, care se bucurau de o largã
circulaþie în Europa ºi dincolo de hotarele ei,
dar puteau fi cunoscute ºi prin intermediul
originalului românesc din periodicele curente
ºi din primele ediþii apãrute dupã 1883.
Publicaþiile de limbã francezã din diferite
þãri  la fel ca ºi cele de limbã germanã  ºi-au
intensificat interesul faþã de Eminescu odatã
cu evenimentul tragic ºi neaºteptat al morþii
poetului român, dar nu deplângându-l, ci
diseminând stãruitor ideea generoasã
consolatoare a unei pierderi recuperabile,
potrivit cãreia România a pierdut un poet
cu care, pe drept cuvânt, meritã sã se
mândreascã (Le Courrier du soir, Viena).
Ecouri ca acesta ne conduc la adevãrul
potrivit cãruia Franþa întreprinde, dupã
Germania, urmãtorul pas  de o semnificaþie
istoriograficã aparte  publicând în premierã
(încã în timpul vieþii poetului ºi înaintea
vestitei antologii germane, Rümanische
Dichtungen, ed. 2, Bonn, 1885-1886)
capodopera Luceafãrul (LAstre de VenusLuceafãrul, în prestigioasa Revue
Universelle Internationale, Paris, 1884),
însoþitã de un articol care stabilea filiaþii
între poezia lui Eminescu ºi cea a lui Leopardi,
de asemenea cu filozofia lui Schopenhauer.
Tot înaintea altor þãri, încã din ultimul
deceniu al veacului XIX, în Franþa încep sã
aparã primele volume în ediþii separate cu
traduceri din opera eminescianã, preferinþa
îndreptându-se mai întâi spre lumea
eminescianã de basm,  Fãt-Frumos din
lacrimã, în douã versiuni. Prima vede lumina
tiparului la Paris-Lausanne, în 1890, sub
genericul Rhapsodies roumaines, la puþin
timp dupã plecarea poetului în lumea celor
veºnice, drept omagiu adus nemuritorului FãtFrumos al poeziei româneºti. A doua versiune
apare în volumul Sept contes roumains din

1894, la Paris, perceputã ca o creaþie literarã
de înaltã mãiestrie muzicalã, aidoma operelor
compozitorului Liszt, de aceea ºi purta
motto-ul: Transcrire les contes roumains,
comme Liszt les chants populaires hongrois,
iar prefaþa cãrþii iniþiind seria raportãrilor
comparatiste la miturile altor popoare,
acreditând teoria antropologiei culturale a
veacului,  fondul mitic primordial, comun
întregii umanitãþi.
Aceste prime încercãri de a-l introduce
pe Eminescu în mediul literar francez au
fost complinite cu apariþia primei ediþii
cuprinzãtoare din lirica eminescianã în limba
francezã, care s-a bucurat de o bunã primire
în întreaga lume francofonã. Avem în vedere
coeditarea la Paris-Geneva, în 1892 ºi 1901
(apoi la Bucureºti în 1910, 1938 ºi 1964) a
volumului Quelques poésies de Michail
Eminesco, 42 de poezii semnate M. M.-V
(numele traducãtorului fiind Mãrgãrita Miller
Verghy), însoþite de Amintirile lui Al.
Vlahuþã, respectiv o prefaþã de T. Maiorescu.
Interesat de tema meditaþiei liricofilozofice din poezia La steaua, Al. Dorchain
o traduce ºi include în volumul sãu de
Poésies (Paris, 1895), la fel ºi tema unui
mit european, întruchipat în poezia Veneþia,
O. Neuschoz o publicã în revista Echo de la
Semains., iar Revue Encyclopedique (Paris,
1894 ºi 1898), publicã trei articole despre
etapele creaþiei eminesciene, cu citate, în
francezã, din Mortua est, Luceafãrul,
Epigonii etc. Tot la Paris, Lucille Kitzo traduce poezia Melancolie, pe care o include
într-un studiu propriu din 1896, dar ºi în Le
Moniteur universel. În replicã, la Bucureºti
apar La steaua, Veneþia, Despãrþire, O,
mamã º.a., ºi de trei ori Somnoroase pãsãrele
în Convorbiri literare, Contemporanul,
Evenimentul, Era nouã, Arhiva, iar
Frédéric Damé îi dedicã un articol în al sãu
Nouveau dictionnaire roumain-français.
. Versiunea francezã îndeosebi a poeziei
eminesciene din aceste prime ediþii, precum
ºi celelalte apãrute pânã în zilele noastre, în
volume sau periodice, fie în formã tipãritã,
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fie on line, ridicã probleme specifice de
fidelitate faþã de original. Aceastã situaþie
ar putea fi evaluatã corect, þinând seama de
factori obiectivi (prozodia româneascã, implicit cea eminescianã, care este mai apropiatãasemãnãtoare celei germane sau ruse, dar
diferitã de cea francezã  ºi în general faþã de
cea proprie limbilor romanice ºi, în mãsurã
mai mare, limbilor asiatice  exceptând versul
liber), care au determinat activarea unor
factori subiectivi (limbajul poetic utilizat de
traducãtori, cu toatã bunele lor intenþii, deºi
unii au reuºit chiar sã realizeze traduceri
apreciate ca valori literar-artistice de excepþie,
evident respectând unele cerinþe ºi standarde
literar-artistice ºi estetice universale).
Aceste modalitãþi de transpunere în alte
idiomuri lingvistice decât româna au fost
asociate cu valoarea general umanã a
mesajului eminescian, transmis ºi receptat
ca liant al cunoaºterii, apropierii ºi osmozei
între popoare ºi culturi diferite, fiecare
constituind momente naþionale în patrimoniul
cultural mondial, în contextul în care exista
dovada adevãrului istoric,  jumãtate din
patrimoniul literar-artistic naþional 
românesc ºi din alte þãri  îl reprezintã
traducerile.
Una dintre modalitãþile complementare
ale reuºitei, în cunoaºterea valorii reale a
creaþiei eminesciene, probate de noi, în cazul
lui Eminescu ar consta în posibilitatea
evaluãrii valorii literar-artistice a
traducerilor (franceze, ºi nu numai franceze)
prin aproximarea cu mijloace cantitativematematice a calitãþii traducerilor, în raport
cu valoarea originalului românesc, în
condiþiile în care dimensiunea universalã a
lui Eminescu o reprezintã atât originalul
românesc (accesibil însã doar cunoscãtorilor
limbii române), cât ºi versiunile existente în
toate celelalte peste 80 de limbi în care am
identificat pânã acum traduceri ºi referinþe
eminesciene.
În vederea devansãrii unei asemenea
evaluãri cantitative posibile ºi utile, care sã
indice media calitãþii traducerilor franceze
 ºi nu numai franceze  din opera lui
Eminescu, în mãsura în care este mai
aproape sau mai departe de valoarea
originalului, vom recurge mai întâi la o
evidenþã statisticã, elaborând un bilanþ al
traducerilor ºi referinþelor critice eminesciene,
în principal vizând creaþia ºi critica literarã în
publicaþiile de limbã francezã, din ultimii 130
de ani (1884-2013). Acest bilanþ (ca modalitate
de evidenþã valabilã pentru orice limbã) va
pune în evidenþã implicit interesul
manifestat în timp faþã de creaþia
eminescianã în procesul general de
universalizare prin cunoaºtere, recunoaºtere
ºi consacrare mondialã.
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Acest bilanþ al prezenþei masive a operei
eminesciene în circuitul francofon universal
ne indicã totodatã intensitatea ecoului de
care se bucurã mesajul eminescian,
semnificaþia cãruia este relevatã în lucrãri
analitice ºi de popularizare, mai ales în
sinteze ale unor cercetãri colective sau
individuale, între care atrag atenþia tezele de
doctorat sau articolele de consacrare din
publicaþiile enciclopedice ca produse
elitiste tradiþionale, evident complinite cu
unele acþiuni mai puþin relevate în practica
istoriograficã, dar reprezentative în cazul lui
Eminescu, anume amploarea unor reuniuni
profesionale sau manifestãri publice,
reflectate în mass-media tipãritã, audio-video,
iar mai nou amplu frecventatã pe canalele de
comunicare on-line, de regulã multilingve,
care-l indicã pe Eminescu printre cei mai
accesaþi scriitori, clasici ai literaturii
universale. Unul dintre momentele
culminante ale procesului de recunoaºtere
ºi consacrare a valorii universale a operei
eminesciene a fost consemnat oficial încã în
1989, cu prilejul Centenarului Eminescu,
prilej cu care atunci UNESCO a evaluat
într-o Rezoluþie valoarea ºi actualitatea
poeziei ºi gândirii eminesciene, mãreþia ºi
frumuseþea operei Luceafãrului poeziei
româneºti ca o parte a moºtenirii culturale
universale, statele membre UNESCO fiind
îndemnate sã preia, sã studieze ºi sã
valorifice moºtenirea culturalã eminescianã
prin toate mijloacele de care dispune.
Sub o aurã ca aceasta a evoluat
receptarea traducerilor ºi referinþelor critice
eminesciene, în publicaþiile de limbã francezã,
din Franþa (edituri ºi periodice de prestigiu,
între care cele din Paris-80 volume, 23
periodice ºi peste 31 apariþii enciclopedice,
iar cu mai puþine versiuni în Aix-en Provence,
Arles-Aces-Sud, Avignon, Bordeaux, Condesur lEscaut, Les Granges-le Roy, Mesine,
Montpelier, Nice, Saint Esteve, Toulouse),
dar ºi din alte centre de promovare a marilor
valori culturale europene, precum Austria
(Viena, Insbruk, Alpbach), Belgia (Bruxelles13 publicaþii, dar ºi Louvain-Directoratul
Walon), Cehia (Praga), Elveþia (Geneva,
Lausanne, Lucerna, Vevey), Egipt (Cairo),
Germania (Croningen, Freiburg, Frankfurt,
Heidelberg, München, Wiesbaden), Israel
(Ierusalim), Italia (Florenþa, Messina, Milano,
Roma, Veneþia), Marea Britanie (Londra),
Noua Zeelandã (Hamilton), Olanda (Haga),
Polonia (Cracovia, Poznan, Varºovia),
Republica Moldova (Chiºinãu-14), Rusia
(Moscova, StPetersburg),
Slovacia
(Bratislava), Spania (Barcelona, Madrid),
SUA (Nev York), Tunisia (Tunis), Ucraina
(Cernãuþi-2, Kiev-4), Ungaria (Budapesta-5),
desigur România (Bucureºti-64 publicaþii,
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Iaºi-13, dar ºi Botoºani, Cluj, Ipoteºti, Piteºti,
Târgu Jiu, Timiºoara), unele ediþii fiind
publicate prin cooperare între mai multe
localitãþi europene, între care unele
multilingve  60 de traduceri ºi articole ºi 60
de periodice cu peste 300 de traduceri, câteva
SD-ROM-uri ºi bibliografii  precum ºi
numeroase canale on-line cu peste 500 de
traduceri ºi referinþe critice.
De menþionat cã mai existã þãri ºi arii
geografice ºi lingvistice, în care Eminescu a
fost cunoscut, deºi aici nu a fost publicat,
dar cunoaºterea lui fiind certã, e drept, indirect, prin intermediul publicaþiilor franceze ºi
a recomandãrilor oficiale transmise în limba
francezã. Avem în vedere teritoriile fostelor
colonii franceze, în care limba francezã este
limbã oficialã sau a doua limbã de stat, prin
intermediul cãreia li se asigurã piaþa de carte
ºi mediul literar francofon, cum ar fi:: Andora,
Barbados, Benin, Burundi, Cambodgia,
Camerun, Canada, Republica CentralAfricanã, Ciad, Coasta de Fildeº, Comore,
Congo, Djibouti, Gabon, Guadelupa,
Guineea-Bissau, Guyana francezã, Haiti,
Insulele Normande, Laos, Liban, Lichenstein,
Luxemburg, Malgaºã, Madagascar, Mali,
Maroc, Martinica, Mauritania, Mauritius,
Monaco, Niger, Noua Caledonie, Oceania,
Polinezia francezã, Réunion, Rwanda, Quebec, Saint-Pierre-Miquelon, Senegal,
Seychelles, Siria, SUA-Louisiana, Togo, Tunisia, Volta Superioarã-Burchina Faso, Zair
etc., împreunã totalizând 265 milioane de
vorbitori de limbã francezã.
Toate aceste þãri ºi localitãþi care l-au
promovat pe Eminescu prin traduceri ºi
referinþe critice reprezintã spectrul lingvistic
al centrului francez de iradiere în lumea
francofonã a mesajului geniului eminescian,
exprimat, între 1884-2013  prin intermediul
surselor eºantion consulate de noi de visu:
a) peste 2880 de traduceri, publicate în
cel puþin 190 publicaþii de limbã francezã,
dintre care, 56 ediþii separate cuprinzând peste
1950 versiuni, cel puþin 29 culegeri antologice
incluzând peste 395 versiuni ºi 105 publicaþii
periodice în care apar cel puþin 237 traduceri,
la care se adaugã peste 85 de traduceri ca
anexe în volume sau grupaje de criticã
eminescianã, de asemenea cel puþin 200 de
traduceri în publicaþii on-line;
b) peste 950 de referinþe critice (studii
monografice, disertaþii, enciclopedii, prefeþe,
articole etc.), apãrute în cel puþin 170 publicaþii,
adicã 23 volume în ediþii separate care cuprind
tot atâtea lucrãri, peste 100 de culegeri
antologice, care includ peste 260 lucrãri de
referinþã ºi peste 50 periodice, în care apar peste
210 studii ºi articole, la care se adaugã 240
lucrãri de referinþe în volume sau grupaje cu
traduceri eminesciene, de asemenea cel puþin

300 în publicaþii on-line, între care se detaºeazã
ca valoare 5 teze de doctorat, cel puþin 35 de
enciclopedii în 56 ediþii, câteva SD-ROM-uri ºi
ediþii eminesciene multilingve).
În aceste state ºi teritorii geografice,
cititorii de limbã francezã puteau cunoaºte, din
paginile La Grande Enciclopedie, încã la
început de secol XIX, sinteza opiniilor
vehiculate în epocã despre Eminescu,
recunoscând în poetul român un geniu poetic, în alte ediþii evidenþiindu-se valoarea
operei sale poetice, care se distinge
printr-o profundã cunoaºtere ºi o iscusitã
utilizare a limbajului, prin elevaþia
convicþiunilor filosofice ºi sugestivitatea
uimitoare a imaginilor, idee dezvoltatã de
Revue encyclopedique, sursa principalã de
informaþii literare europene pentru
Enciclopedia Francezã, care conchidea: Prin
farmecul geniului, Eminescu a fost ºi este alfa
ºi omega tinerilor visãtori ºi ambiþioºi.
În Historie contemporaine (Paris, 1913),
între fenomenele istorice pe parcursul unui
secol, Paul Feyel remarca în românul Eminescu,
Poetul savant ºi Jurnalistul. Marele
comparatist, Fernand Baldensperjer în a sa La
littérature. Creation, succés, durée (Paris,1919)
evalueazã obiectiv valoarea lui Eminescu în
contextul literaturilor balcanice. Charle
Drouhet în cartea sa, La culture française en
Roumanie(1818) remarca valoarea
contribuþiei poetului român la dezvoltarea
romantismului european. În studiul
monografic Poètes Roumains, Paris, 1921,
Adrio Val concluziona cã cel mai mare poet
român este ºi unul dintre marii poeþi ai lumii.
În cartea La Science de la littérature (Paris,
1928-1938, vol.I-IV), este caracterizat sufletul
românesc în Scrisoarea IV, Luceafãrul,
Rugãciunea unui dac,, iar în plan comparativ,
ironia ºi pesimismul la Eminescu ºi
Baudelaire, originalitatea imaginativã la
Eminescu ºi Hugo, În aceeaºi perioadã, De
pe Coasta de Azur mass-media rãspândea
ºtirea cã urma sã se inaugureze Centrul
Universitar Mediteranian, condus de Paul
Valéry, având ºi o catedrã Mihai Eminescu,
datoratã iniþiativei lui Nicolae Titulescu.Bazil
Munteanu pledeazã pentru, Eminescu  poéte
universel et théoricien national, într-un capitol din a sa prestigioasa Panorama de la
littérature roumaine contemporaine (Paris,
1938, ulterior apãrutã ºi alte limbi ºi þãri).
Studiile academice le iniþiazã Alain Guillermou
în 1963, odatã cu disertaþia sa, La genèse
intérieure des poesies dEminescu, în care
justifica Miracolul Eminescu prim aceea cã
certitudinea, prelungitã la infinit, pe care pot
cota cercetãtorii, ataºându-se operei înseºi, ei
nu vor risca niciodatã sã-i epuizeze bogãþia.

Anul XV, Nr. 1-2 (166-167)  ianuarie-februarie 2014

(continuare la pagina 94)

89

CÃRÞILE BIBLIOTHECII

Mihai Stan

EMINESCU, INDIA ªI BIBLIOTHECA
De curând, fãcând ordine în biroul meu
de la Editurã tapisat cu cãrþi ºi dosare am
gãsit/citit Actul constitutiv al Asociaþiei
Culturale Româno-Indiene/Romanian-Indian
Cultural Association (RICA), datat 17 iunie
2004 ºi purtând semnãturile olografe ale
fondatorilor, membri ai Consiliului director: prof. univ. Anca George (în acel moment, director general al Bibliotecii
Pedagogice Naþionale I.C. Petrescu) 
preºedinte; prof. univ. Satya
Vrat Shastru (domiciliat în
C-284, Defence Colony,
New-Delhi  110024 India)
 copreºedinte; avocat Ion
Dumitrescu  vicepreºedinte,
prof. Mihai Stan (director al
Editurii Bibliotheca) 
vicepreºedinte ºi prof. univ.
Rupendra Guha Majumdar
(15, Ashiana Apartaments,
Delhi  110034 India) 
membru. Printre fondatori sa aflat ºi Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu care a asigurat, printre
contract de comodat, sediul. Suma de
5.600.000 lei vechi, patrimoniul iniþial, a
fost donatã de Editura Bibliotheca.
Scopul RICA  aºa cum reiese din
Actul constitutiv  era/este acela de a
promova cultura românã în India,
literaturã, filosofie, artã plasticã, muzicã
ºi ºtiinþã, precum ºi cultura indianã în
România [...] prin simpozioane ºi
conferinþe, expoziþii, tabere de creaþie,
schimburi de specialiºti, acordarea de burse
de studii, traducerea ºi publicarea de
lucrãri de interese reciproc (s.n.).
În 2006, la Târgoviºte, în cadrul
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni se
înfiinþeazã o filialã a RICA alãturi de mai
vechea filialã a Academiei Internaþionale
Mihai Eminescu (2005).
Introducerea acestor elemente
tehnico-structurale are rostul de a motiva
de ce la Editura Bibliotheca majoritatea
cãrþilor despre Eminescu au fost publicate
pe filiera SST-RICA.
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Astfel, în 2004, Bibliotheca publicã
primul din cele trei caiete de gramaticã
sanscritã ale lui Mihai Eminescu 
traducere dupã Franz Bopp, cu titlul
Gramatica sanscritã în versiunea lui
Mihai Eminescu dupã Kritische
Grammatik der Sanskrita  Sprache in
Kürzerer Fassung de Franz Bopp.
Ca o invitaþie în atelierul indianistic al
poetului, s-au pãstrat formatul originar 15/
19 cm cât ºi ortografia lui
Eminescu. Pentru prima
oarã s-au folosit, la tipar,
caractere devanagari.
În volum, 95 de pagini
reprezintã reproducerea
caietului I al gramaticii;
acestora li s-a adãugat un
capitol  Marginalii 
cuprinzând câteva studii
lãmuritoare pentru cititorul
care nu este nici filolog, nici
eminescolog ºi nici indianist,
semnate de acad. Dimitrie Vatamaniuc
(Eminescu ºi cultura popoarelor orientare
de la Poveste indicã la Kamadeva,
Scrisoarea I ºi proza politicã), dr. Amita
Bhose (Gramatica limbii sanscrite; Franz
Bopp, glosar comparativ al limbii
sanscrite), Sergiu Al. George (Eminescu
 Arhetipul) ºi dr. George Anca (Sanskrit
Grammar in Romanian by Mihai
Eminescu).
Lansatã la Bucureºti, la Ambasada
Indiei, apoi la Târgoviºte, cartea  tiraj 300
de exemplare  este astãzi o raritate
bibliofilã.
A urmat Literary anthropology
(Bibliotheca Publishing House, 2005),
volum care structureazã eseuri ºi
comunicãri prezentate, în limba englezã,
la congrese internaþionale de antropologie
(antropomorfism, recunoaºtere, bucurie,
imaginaþie, antropoezie, tao, canibalism social etc.), eminescologie ºi indianisticã
(indoeminescologie, ontologie sanscritoromanicã, ahimsa etc.) educaþie (educaþie
multiculturalã etc.) pornind spre o
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antropologie a recunoaºterii-abijnanaanagnorisis la Kalidasa (Abhijnana
Sakuntalam) ºi Eminescu (Cãlin), de cãtre
dr. George Anca.
În volum, studiul Antropomorfism în
creaþia lui Mihai Eminescu dezvoltã un
model antropomorfic ritual prin concepte
precum mit, corespondenþã, dodie,
antropoezie. În continuare, Digital
Kali este un scenariu antropologic literar,
încheiat cu un proiect de carte cerut de o
editurã americanã, cu titluri tentante: 1.
ApoKALIpsa digitalã ºi numãrul de aur în
destinele umane 2. Scrisori din spaþiul
Buddha cãtre bibliotecarul Eminescu prin
Borges 3. Hipertext personal sau în
cãutarea bucuriei 4. Mãslinii din Uffizi 5.
Antropologia esteticã digitalã.
Cartea, lansatã, de asemenea, la
Ambasada Indiei s-a bucurat de succes,
100 de exemplare fiind difuzate prin
serviciul cultural al Ambasadei.
Este de amintit cã, în 2002 
anticipând parcã proiectul ºi programul
RICA  Editura Bibliotheca publicã, în
traducerea lui George Anca, Dharma
hindusã. Ghid pentru profesori, editor
Nawal K. Prinja. Pe pagina de titlu apare
Explicând Dharma..., formulare care
aratã cã menirea cãrþii era sã deschidã noi
orizonturi cititorilor români interesaþi de
adevãrata culturã indianã, ca un rãspuns
dat inflaþiei de carte de consum despre
yoga, mai ales. Ca o completare ºi revenire
la tema propusã reproducem un citat din
cuvântul-înainte: Dupã lecturã, cititorul va
înþelege cã «Mihai Eminescu a fãcut India
nemuritoare pentru þara sa» (Amita Bhose)
ºi cã, pentru români Eminescu poate fi
asociat cu numele dharma. ªi mai departe:
Urmând calea lui Eminescu, românii ajung
la subconºtientul lor, devenind sensibil la
temele vedice (Scrisoarea I,
Luceafãrul, Rugãciunea unui dac) ºi
la apogeul spiritualitãþii lor: Constantin
Brâncuºi, Mircea Eliade, Lucian Blaga.
Este de amintit apariþia unei antologii
de poezie sub egida Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni ºi a Asociaþiei Culturale
Româno-Indiene: Târgoviºte-India.
Antologie poeticã/ Poetical antology
(2008). Urmând filiera de acum cunoscutã
 lansare la Ambasada Indiei, la Târgoviºte,
apoi, ºi difuzarea a 100 de exemplare, prin
serviciul cultural al Ambasadei, în India,
antologia cuprinde 18 poeþi târgoviºteni
(începând cu I.H. Rãdulescu), cu poezii
traduse în limba englezã ºi 62 de poeþi din
India (traduºi în limba românã). Dintre
aceºtia, 10 poeþi, Amrita Pritam, A.S.
Modayil, Ayappa Paniker, Margaret
Chatterjee, Sisir Kumar Das, Mahendra

Dave, O.M. Anujan, Satyavrat Shastri,
Nilima Das, Vinod Seth, sunt traducãtori
ai lui Eminescu.
O altã carte, Mantra Eminescu,
apãrutã la Bibliotheca, în 2011, întruneºte
excerpte din contribuþiile eminescologice
ale lui George Anca (Mitul lui Zalmoxe
în poezia lui Eminescu, Baudelaire ºi
Eminescu, Indoeminescology etc.),
extrase (mantre) din propria poezie ºi prozã
contextualizate eminescian.
Încã din 1966, autorul considera cã
Maxima esenþã eminescianã, exprimatã
prin Zalmoxe, stã în creaþia tragicã a celui
nepãtruns: lumea, oamenii nemuritori,
sfâºiaþi de limitele nemuririi în centrul
armoniei cosmice. Viaþa nemuritoare
(Gemenii) concureazã geneza ºi stingerea
totului, prin expresia unduirii om-izvor.
Cãlin Nebunul zvârle boamba justiþiarã spre
cer, cum tracii lansau solul deasupra
lãncilor. Dar posibilitãþile izvorului se ridicã
deasupra riturilor trace prin proiectarea în
absolut pânã la antropomorfizare (Mai am
un singur dor). Apa de dinaintea genezei,
apa botezului (La solidarisation magique
ou mystique / le bapteme, dans les significations pre-chretiennes / de lhomme a
leau, lui confere de nouvelles possibilites
de germination, dune nouvelle
naissance / Mircea Eliade, Locum
refrigerii, în Zalmoxis, 1, 1938), setea,
toate se circumscriu nemuririi pornind de
la durerea naºterii, resimþitã de la traci, ºi
predestinând cãile neputinþei: moartea în
nemurire, blestemul, viaþa. (p. 14-15)
O bunã parte din eminescologia
indianistului George Anca a fost
fructificatã prin editura Bibliotheca. Printre
apreciatorii sãi, Mihai Cimpoi l-a trecut în
Dicþionarul de eminescologie, oarecum în
contraparte cu Amita Bhose.
În Jurnal dedelhi (2005) Rodica
Anca (scriitoare ºi artist plastic care, timp
de 7 ani, l-a însoþit pe George Anca în India, suplinindu-l adesea la cursurile despre
Eminescu þinute studenþilor de la
Universitatea din Delhi) vorbeºte despre
felul în care studenþii indieni au perceput
ºi înþeles  odatã cu cursurile de limbã
românã  opera lui Eminescu. Cu har de
povestitor, autoarea evocã întâlniri cu
personalitãþi din capitala Indiei,
cunoscãtoare ºi apropiate, prin Eminescu,
culturii româneºti: Satyavrat Shastri, Margaret Chatterjee, Urmila Rani Trikha,
Andre ºi Esha Beteille.
În 2011, Bibliotheca editeazã
Eminescu ºi gândirea indianã (Zricha
Vaswani, Effect of indian thought on
Mihai Eminescu/ Eminescu ºi gândirea
indianã, ediþie bilingvã româno-englezã,
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traducere George Anca), pentru ca pe 15
ianuarie 2014, pentru ziua lui Eminescu ºi
a Culturii româneºti, sã reediteze aceastã
carte despre a cãrei istorie am mai amintit
cu altã ocazie.
Eminescu ºi gândirea indianã, iniþial
tezã de doctorat (susþinutã la Universitatea
Dr. Bhim Rao Ambedkar) a doamnei
Zricha Vaswani, este un volum bilingv
(românã-englezã) în care autoarea
realizeazã o operã semnificativã de
literaturã comparatã ºi cercetare filologicã
[...] bazându-se pe opera unui singur poet
român, Mihai Eminescu. Lucrarea sa este
o punte între douã culturi aparent diferite
(dr. R.K. Shukla  India, referent doctoral).
Autoarea însãºi mãrturiseºte în prefaþã:
Ofer aceastã cercetare cititorilor ca probã
absolutã a supremei spiritualitãþi a lui
Eminescu. Este spre creditul lui, mai
degrabã decât a detracta de la acesta, cã
de-a lungul vastelor rãstimpuri de culturã,
religie, crezuri, credinþã, condiþionare,
presiune socialã, distanþe în
timp ºi limbã, el încã a putu
întinde o mânã spre
structurile antice sanscrite în
cãutarea iluminãrii sale.
Aceasta este, în opinia mea,
supremã
creativitate.
Reconfortantã gândire/
atitudine, opusã celor care lau declarat pe Mihai
Eminescu perimat sau
supraevaluat. Asemenea ºi
faptul cã în anul 2009
Eminescu face încã obiectul
unei teze de doctorat în...
India. Sã ne înveþe, oare, din
nou, strãinii sã ne apreciem valorile?!
Dupã revelarea lui Eminescu  în anii
de adolescenþã petrecuþi în România  prin
manuscrisul traducerii gramaticii sanscrite
a lui Franz Bopp aflat la Universitatea din
Iaºi, Zricha Vaswani, reîntoarsã în India,
gãseºte subiectul acestui studiu în care
pune în corespondenþã pãrþi din poemele
lui Eminescu cu fragmente din scripturile
supreme ale vechii-noii Indii: Odã  Katha
Upanishad; Glossa  Sutta Nipata;
Rugãciunea unui dac  Rig-Veda;
Scrisoarea I  Rig-Veda; Luceafãrul 
Srimad Bhagavad Gita; Kamadeva 
Sakuntala; Mortua est  Budha-Karita.
Veda (sanscritã, cunoaºtere)
cuprinde cea mai veche literaturã sacrã a
Indiei. Cele patru Vedas sunt: Rig-Veda,
Sama-Veda, Yajur-Veda, ºi Atharva-Veda.
Cele mai vechi porþiuni din Vedas se crede
a-ºi avea originea în jur de 1300-1000 î.Hr.,
totuºi, Vedas, în forma lor prezentã se
crede cã ar data doar de la sfârºitul celui
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de-al 3-lea secol î.Hr. Înainte de a aºterne
în scris textele prezente, înþelepþii numiþi
Rishis transmiteau oral materia vedicã.
Imnurile din Vedas proslãveau zeitãþile
ereditare, care în cea mai mare parte
personificau variate fenomene naturale ºi
cosmice, cum sunt focul (Agni), soarele
(Surya ºi Savitr), aurora (Usha), furtunile
(Rudras), rãzboiul ºi ploaia (Indra), onoarea
(Mitra), autoritatea divinã (Varuna) ºi creaþia
(Indra, cu un oarecare ajutor al lui Vishnu).
Imnurile erau compuse pentru zei ºi multe
erau recitate sau cântate în timpul ritualurilor.
Deºi nu este vorba de corpusul
scripturilor indiene ºi nici despre o selecþie
exhaustivã, excerptele din scripturile
hinduse ºi din poemele eminesciene
prilejuiesc  dupã o lecturã ce se vãdeºte
empaticã  autoarei identificarea unor
analogii explicabile ºi prin aceea cã
Eminescu cunoºtea Sakuntala, dupã cum
apreciazã acad. Dimitrie Vatamaniuc
(Gramatica sanscritã în versiunea lui
Eminescu, p. VIII), iar în
perioada berlinezã fusese
preocupat de indianism
devenind  tot dupã acad. D.
Vatamaniuc  un monument singular al prezenþei
indianistice în cultura noastrã
din secolul trecut.
E îndreptãþitã, astfel,
afirmaþia autoarei Zricha
Vaswani, desprinsã de noi din
concluziile cu care îºi încheie
cartea: Este imposibil,
totuºi,
sã
consideri
coincidenþã conþinutul de
gândire similar din «Mortua
est!» ºi «Buddha-Karita», nu numai datoritã
identificãrii lor absolute ºi complete una
cu alta, dar ºi datoritã binecunoscutei iubiri
a lui Eminescu pentru budhism: «Eu sunt
budist!» Acest savant al filosofiei a citit
cu siguranþã «Buddha-Karita» ºi, cel mai
probabil, cu dorinþa de a inculca sensibilele,
înaltele ei gânduri; sensul discriminãrii ºi
gândirea individualistã; iar credinþa în ºi
devoþiunea pentru propriile concluzii
logice, raþionale, idealiste  printre cititorii
vestici, sã-ºi lase influenþa sã se strecoare
în aceastã strofã din «Mortua est!» cu
puritatea sa intactã.
La Ziua Culturii, cãrþile evocate s-au
regãsit pe standul Editurii Bibliotheca,
alãturi de Eminescu  istoric naþional
(George Coandã) sau Eminescu în
perspectivã universalã. Reconstituiri ºi
restituiri (Dumitru Copilu-Copillin), ca
un început pentru o necesarã
reconsiderare lucidã, nepãtimaºã a
poetului ºi a operei sale.
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PORTRETE ÎN PENIÞÃ

Florentin Popescu

CU DRAGOSTE, CÃUTÃTOR
PRIN ARHIVA NICOLAE LABIª
Mãrturisesc cã de-a lungul unei zile
obiºnuite de lucru nimic nu mã
emoþioneazã ºi nu mã face sã tresar,
frãmântat de curiozitate, ca un telefon
sunând la ceas de searã. El poate fi o
urgenþã, sau dimpotrivã, îmi aduce veºti
interesante ºi utile. Atunci, la ceas de searã,
când aud soneria telefonului, îmi spun cã
mã poate cãuta cineva care ori ºtie cã e o
orã la care are toate ºansele sã mã
gãseascã, ori crede cã-mi va face o
surprizã. Sau poate mã cautã sã mã întrebe
ceva, sã-i dau o informaþie, sã-l ajut în vreo
problemã de naturã literarã.
Spre sfârºitul anului trecut, exact în
zilele în care se împlineau 77 de ani de când
pe patul unui spital din Bucureºti se stingea
un mare poet  Nicolae Labiº, la frageda
vârstã de 21 de ani, soneria telefonului meu
a rãsunat din nou cu putere.
În prima clipã la ce m-aº fi putut gândi
dacã nu la faptul cã vreun prieten, fost
coleg sau cunoscut, vrea sã-mi facã niscai
urãri pentru sãrbãtorile de iarnã?
Dar... mirare: de la celãlalt capãt al
firului, tocmai din nord, de la Suceava, am
auzit vocea dlui Nicolae Cârlan, împãtimitul
ºi neobositul cercetãtor al Arhivei Labiº,
de la Muzeul de Istoria din acea localitate.
Fireºte, d-sa mã sunase pentru a-mi face
cuvenitele urãri pentru sãrbãtorile de iarnã,
dar, mai abitir, mã cãuta ºi cu un scop
cultural foarte precis: mã ruga sã
urmãresc poºta, fiindcã îmi trimisese cea
mai recentã apariþie editorialã a sa: Ediþia
Opera Magna Nicolae Labiº (pe care a
îngrijit-o, i-a stabilit textul ºi a însoþit-o de
note, precizãri ºi comentarii), apãrutã la
Editura Lidana din Suceava. Era firesc sã
fie îngrijorat ca nu cumva coletul cu pricina
sã se rãtãceascã pe undeva, sau, ºi mai
rãu, sã se piardã, fiind vorba (cum aveam
sã-mi dau seama la primirea lui, de un tom
de format academic, însumând aproape
1300 de pagini.
Aici se cuvine a face o mãrturisire: am
nutrit întotdeauna un sentiment special de

preþuire pentru cercetãtorii ºi editorii care
s-au ataºat (deºi mi se pare cã termenul
nu acoperã întru totul ce vreau sã spun!)
de o personalitate literarã de valoare,
cãutând nu numai sã-i cunoascã
îndeaproape  în litera ºi spiritul lor, cum
se spune, viaþa sau opera, ori chiar pe
amândouã, editându-le, comentându-le,
difuzându-le în rândul publicului larg al
cititorilor. Pe lângã munca de scoatere la
ivealã a unor manuscrise, ºi pe lângã
dificila muncã de a le tipãri, ei au ºi elaborat
(ºi cei în activitate o fac ºi azi) monografii,
studii critice, eseuri etc., valoroase pentru
istoriile literare care s-au scris sau se vor
mai scrie ºi în viitor. Mã gândesc ce servicii
au adus culturii naþionale un Perpessicius
(editorul seriei de Opere Eminescu), un
Niculae Gheran (specializat în Rebreanu),
iar mai aproape de zilele noastre d-na Crina
Decusarã-Bocºan (cu remarcabile
contribuþii în ce o priveºte pe Iulia Hasdeu),
ca sã nu mã opresc decât la aceste câteva
nume care mi-au venit pe moment în minte.
Dl Nicolae Cârlan se înscrie cu brio
între aceºtia, legându-ºi definitiv numele
de cel al poetului Nicolae Labiº, al cãrui
destin tragic i-a uimit pe contemporani ºi
continuã sã rãmânã, sub aspect biografic,
o enigmã ºi pentru noi cei de azi.
De o uimitoare prolificitate, la o vârstã
la care alþi scriitori abia dacã au debutat,
autorul celebrului poem Moartea
cãprioarei ne-a lãsat, pe lângã poezii, texte
de prozã, de criticã literarã, traduceri,
corespondenþã  toate în ansamblul lor,
contribuind la conturarea unei opere pe cât
de diversã ºi de bogatã, tot atât de interesantã
ºi originalã, relevabilã mai ales dupã
investigarea arhivei de care am amintit. Este
tocmai ceea ce a fãcut ºi continuã sã facã
de prin 1975 ºi pânã azi dl Nicolae Cârlan,
cercetãtor ºi istoric literar, care, alãturi de
aceastã activitate, are în palmaresul d-sale
ºi organizarea Casei memoriale Nicolae
Labiº de la Mãlini (Suceava).
Rodul eforturilor de aproape patru
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decenii ale acestui om s-au concretizat 
iatã!  în volumul amintit mai la începutul
acestor rânduri.
Volumul pe care mi l-a dãruit dl
Nicolae Cârlan  de-o valoare
incontestabilã ºi care va rãmâne de
referinþã de aci înainte  adunã între
coperþile lui, pentru prima oarã, poezia,
proza, publicistica, traducerile, folclorul
cules de N. Labiº ºi corespondenþa acestuia
 pe care actualul editor le-a îngrijit ºi le-a
publicat de-a lungul anilor lui de trudã ºi
de cercetare cu acribie a arhivei poetului.
Gestul este cu atât mai necesar, cu cât unui
studios i-ar veni mai greu sã-ºi procure
cãrþile anterioare, pe când aci le aflã pe
toate într-un singur loc. [...] demersul
nostru recuperator/salvator  scrie dl
Nicolae Cârlan  s-a soldat, pânã acum,
cu descoperirea a o sumedenie de piese
inedite sau rãspândite de poet (unele ºi
abandonate de posteritate sub colbul uitãrii)
prin publicaþii tot mai greu accesibile [...]
creaþii subsumabile tuturor domeniilor
literare generic acceptate.
Cu dl Nicolae Cârlan am fãcut
cunoºtinþã, dacã se poate spune aºa, mai
întâi prin telefon. În 2006, când am publicat
monografia Nicolae Labiº i-am trimis un
exemplar ºi d-sa m-a recompensat cu
câteva cãrþi, tot despre poetul Luptei cu
inerþia, scrise fie de domnia sa, fie în
colaborare, toate apãrute la Suceava.
Faþã-n faþã cu distinsul ºi împãtimitul
iscoditor prin arhive am avut, însã, prilejul
sã mã aflu abia în 2011 când, împreunã
cu dna Margareta Labiº am descins la
Concursul Naþional de Poezie Nicolae
(urmare de la pagina 89)

Eminescu universal
Receptarea în publicaþii
de limba francezã
O sintezã despre semnificaþia vieþii
ºi valoarea universalã a operei
eminesciene publicã Philippe van
Tieghen,
în Dictionnaire des
littératures (Paris, 1968). La festivitãþile
prilejuite de Centenarul Eminescu, Fundaþia
Culturalã Românã Madrid-Paris, între
cele 12 comunicãri publicate s-au
remarcat Eminescu, Poéte universel et
Theoriricien national (Bazil Munteanu),
Eminescu. Le Poéte des roumaines (Mircea
Eliade), Mihai Eminescu (Virgil Ierunca)
º.a., ilustrate cu un grupaj de 8 poezii
traduse în francezã, italianã, spaniolã,
germanã ºi latinã.
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Labiº de la Suceava. I-am mulþumit
pentru interviul pe care mi l-a dat pe cale
poºtalã (ºi pe care l-am reprodus în ediþia
a doua a monografiei amintite) ºi, fireºte,
am vorbit mult despre poetul stins la
douãzeci de ani ºi încã unul.
Înalt, puþin peste mediu, sobru,
impunând deopotrivã prin figurã, dar ºi prin
privire ºi vorbã, noul meu coleg întru
iubire pentru Labiº m-a impresionat prin
rafinament ºi bunã cuviinþã, ca ºi prin
patosul cu care aducea în discuþie o
multitudine de probleme legate de destinul
operei poetului în posteritate, prin
informaþia ºi amãnuntele inedite din
biografia celui pe care l-a cãutat ºi l-a aflat
în manuscrisele cuprinzând poezii,
însemnãri, proze etc.
Noi, cei care am copilãrit recitând
Moartea cãprioarei ºi ne-am imaginat
rãtãcind alãturi de Labiº prin codrii
Sucevei, trebuie sã-i mulþumim cu asupra
de mãsurã dlui Nicolae Cârlan pentru
osârdia cu care a lucrat/lucreazã întru
perpetuarea frumosului poetic în inimile ºi
sufletele cititorilor de azi ºi de mâine.
Iar faptul cã la finele cãrþii, despre care
am scris aici, reproduce ºi interviul pe care
a avut amabilitatea sã mi-l ofere, însoþindu-l
de o fotografie în care apãrem amândoi,
încadrând-o pe sora poetului (imagine
eternizatã pe peliculã în 2011, la Casa
memorialã din Mãlini), nu-l pot interpreta
altfel decât ca pe un frumos sentiment ce
ne uneºte pe toþi trei: iubirea pentru opera
lui Labiº.
19 ianuarie 2014
ªirul ecourilor l-am putea încheia cu
douã însemne simbolice, publicate la
distanþã de un veac. Primul, un poem
aparþinând primului traducãtor ºi editor din
1890 al lui Fãt-Frumos din lacrimã,
poetul Lucien Bazin, în volumul sãu de
creaþie originalã, dedicat Bardului menit
sã steie alãturi de stãpânii slãviþi ai
nemuririi. Al doilea, grupajele de
referinþã, publicate în Le Courier de
lUnesco(Paris, 1989), care confirmã
aceastã predicþie, pledând pentru
recunoaºterea ºi consacrarea internaþionalã
a poetului major al literaturii
universale. Într-o altã þarã din familia
francofonã, Belgia, scriitorul Carel
Jonkeere vedea în Eminescu tot ce are
mai de preþ România ca dimensiune
spiritualã, omul-poet ºtiind sã gãseascã
o sintezã între sensibilitatea sa ºi a
noastrã, a occidentalilor.
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DICÞIONAR

Victor Petrescu

IOAN I. CIORÃNESCU 
VÂRSTÃ DE STEA?
Poetul, traducãtorul, publicistul se
naºte într-o familie de intelectuali
dâmboviþeni, în comuna Moroieni, la 27
mai 1905. Frate cu Alexandru ºi George
Ciorãnescu, personalitãþi ale culturii ºi
exilului românesc. Împãrãþeºte acelaºi
destin tragic, plecând în lumea astralã la
21 de ani, ca ºi D. Iacobescu ºi Nicolae
Labiº.
Studiile primare în satul natal, dupã
care se înscrie la Liceul Spiru Haret
din Bucureºti ºi apoi la Facultatea de
Litere. Între 1924-1925 a fondat ºi
condus revista Vlãstarul, scrisã de
elevii liceului absolvit.
Debut în publicisticã la 15
ani, cu traduceri din
germanã ºi francezã, la
Universul copiilor, Lumea
copiilor, Foaia tinerimii
(unde este ºi redactor).
Colaboreazã la: Adevãrul literar
ºi artistic, Viaþa literarã, Cuvântul
literar, Gândirea. Având temeinice
cunoºtinþe traduce din francezã, englezã,
(mai ales Edgar Poe), italianã (Giacomo
Leopardi, Gabriele D Annuzio), germanã
(o adevãratã antologie risipitã prin revistele
la care a colaborat). Antologia poeziei
franceze la care a lucrat în scurta sa viaþã
va fi tipãritã postum, cuprinzând o mare
diversitate de autori (Pierre de Ronsard,
Alfred de Musset, Alphonse de Lamartine,
Charles Baudelaire, Leconte de Lisle, Sully
Proudhomme, Paul Verlaine, Stephane
Mallarmé, Anatole France, Guillaume
Apollinaire, Andre Gidé, Paul Valery). Traduce, de asemenea, piesa Esthera de
Racine (publicatã în 1923) ºi Machbet
de W. Shakespeare (rãmasã în manuscris).
În antologie va include ºi pe Hélène
Vacaresco (cu poeziile Grãdinile ºi
Clopotul de moarte) sau Contesa de
Noailles (cu Regretele, Prinos
naturii, Mult timp va fi luminã).

Debut în volum cu Poveºti în
versuri (1925), premiat de Editura Cartea
Româneascã, care-l editase. Scrie versuri
pentru copii strânse în volumul
Prichindelul (1925). Moare de tânãr
rãpus de tuberculozã (Sibiu, 18 octombrie
1926). Poezia sa dezvãluie o mare
curiozitate, cunoaºterea unor experienþe
literare noi, o facilitate în stãpânirea
tehnicilor poetice. Cunoscãtor al
literaturii române vechi ºi-a
imaginat cum ar fi scris
versuri mitropoliþii Dosoftei,
Simion ªtefan, Varlaam, Antim
Ivireanul, sau cronicarii Grigore
Ureche, Miron Costin, Ioan
Neculce. Poezii ca: Psalmul lui
David (Dosoftei); Predoslovie
la «Noul Testament» (Simion
ªtefan); De ce-a scris
mitropolitul
Varlaam
«Cazania»; Hristos ca
Apostolii pe mare (Antim Ivireanul), sunt
edificatoare.
Versurile transpun o lucidã
melancolie, o interogaþie în necunoscut,
cu presimþiri uºor triste, un complex de
sentimente ce prefigureazã moartea,
privitã ca o formã a naturii cosmice, în
faþa cãreia poetul se întreabã: Ce poate
fi?/ Ce poate fi?/ Spaimã sau zâmbet,
noapte sau zi?. Poezia Ante mortem
ce inaugureazã volumul Vestiri
(publicat postum în 1937), scrisã cu doar
patru zile înaintea trecerii sale în nefiinþã,
este o interogaþie existenþialã, de o rarã
expresivitate: ªi-au sã rãpeascã sufletul
din noi?/ Trãi-vom decenii, ºi-un an ºi
doi,/ ªi-o zi ºi-o clipã, ºi alta.../ ªi apoi?.
Zbuciumul tragic continuã în tonuri
apocaliptice: Ce vârstã sufletul va avea?/
Vârstã de om? Vârstã de stea?/ Vom fi
palpabili? Vom fi stafii?/ Vom fi prin
însãºi moartea mai vii?. În tonuri
simboliste, cu influenþe impresioniste,
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sunt multe poezii grupate în cele patru
cicluri: Vestiri, Plâns înecat,
Desene pe nisip, Variaþiuni, care
reliefiazã o puternicã personalitate poeticã
(în ciuda vârstei), cu vaste cunoºtinþe ale
poeziei europene. Tinde spre ziua-n care
mori, sã trãiascã din nou de mii ºi mii
de ani, o viaþã negrãit de-naltã, fiind
convins cã am sã renasc bând stropii
reci de rouã/ Pe groapa mea, în fire mici
de iarbã. Acord final face
chintesenþa stãrilor sale sufleteºti: Afarã
e senin, ºi-n mine nor./ Cununa lui Isus
pe cer strãluce./ Eu de nãluca morþii nu
mai mã-nfior/ ªi nu-mi mai fac, ca un
moºneag evlavios, o cruce. Nu doreºte
nici tinereþe, nici amurg ci doar un trai
într-a gândurilor urnã, deoarece stã
pe fusul veacurilor tors/ Al vieþii alb ºi
moale fir de lânã. Înaltul cerului este
vãzut ca o catedralã, în care te invitã:
Deci vino-n catedrala care suie/ Pe
povârniºul alb de nori la cer,/ ªi-ai sã te
urci ºi tu pe-o cãrãruie/ Spre-mpãrãþia
visului stingher.
Povestirile, ce prezintã diferite legende,
basme, întâmplãri din creaþia româneascã,
dar ºi universalã (Fraþii Grimm, Goethe),
ca ºi traducerile, întregesc portretul unui
talent dispãrut mult prea devreme.
Tudor Vianu în prezentarea fãcutã la
începutul volumul Vestiri reliefa cã vor
trece anii ºi cititorii de poezie vor regãsi
cu o emoþie, pe care timpul n-a slãbit-o
pentru noi ºi n-o va slãbi pentru ei rodul
artistic al acestei lupte cu moartea, pe care
poetul o câºtiga în însãºi clipa în care
omului nu-i mai era îngãduitã nicio
speranþã.
Scrieri:
Poveºti în versuri. Bucureºti, Editura
Cartea Româneascã, [1925], Prichindel.
Chipuri ºi priveliºti. Întâmplãri ºi istorisiri,
Bucureºti, Editura Ancora, [1925]; Vestiri.
Îngr. ºi prezentare de Tudor Vianu,
Bucureºti, Institutul de Arte Grafice, 1937;
Vestiri. Versuri ºi antologia poeziei
franceze. Cuvânt-înainte de Al. Philippide,
prezentare de Tudor Vianu, Bucureºti,
Editura Minerva, 1980.
Ant.: Antologia poeþilor tineri.
Bucureºti, Editura Fundaþiilor, 1935;
Antologia poeziei franceze, Bucureºti,
Editura Fundaþiilor, 1937; Antologia poeziei
franceze, Bucureºti, Editura Cultura
Româneascã (f.a.).
Trad.: Jean Racine, Estera, Bucureºti,
Editura Socec, 1923;
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GEOCIVILIZAÞIE ROMÂNEASCÃ

George Coandã

STAREA DE ROMÂNITATE.
Strãvechea unitate a neamului (1)
Chiar ºi când adevãrul îþi stã în faþa
ochilor, unora le este indiferent cã-l vãd
sau se fac cã el nu existã. ªi este de
neînþeles mai ales când, fiind vorba de
adevãrul istoric, istoricii însuºi îl eludeazã
cu premeditare. Iar dupã revoluþia din 1989
se produce în breasla istoricilor o
regretabilã malversaþie în ceea ce priveºte
interpretarea trecutului neamului românilor,
ba ºi mai de neînþeles, existã unii dintre
aceºtia care contestã vechimea ºi unitatea
multimilenarã etnicã. Nomina odiosa. Dar
existã. Îmi este greu sã-i pricep.
Din pãcate, se trece cu o lejeritate
suspectã peste mãrturii ºi lucrãri considerate, in absurdo, perimate. Însã în aceste
mãrturii ºi lucrãri adevãrul istoric este clar
ca lumina zorilor, nu trebuie cãutat cu
microscopul.
De pildã, în excelentul atlas Spaþiul
istoric ºi etnic românesc, editat într-un
moment de rãscruce tragicã pentru soarta
statului ºi neamului, adicã în 1942, sã spun,
fãrã dubiu, adevãruri care pe unii îi
deranjeazã fie ºi numai pentru faptul cã el
a apãrut sub tutela mareºalului Ion
Antonescu, care pe fila de titlu are tipãrit
un gând adevãr al acestuia rostit într-o
cuvântare din 10 mai acelaºi an
(transcrierea cu majuscule îmi aparþine):
NE-AM NÃSCUT AICI, SUNTEM CEI
DINTÂI AªEZAÞI AICI ªI VOM PLECA
CEI DIN URMÃ. Contestat, urât ºi iubit
totodatã, mareºalul, da, a exprimat un
adevãr istoric fundamental.
De fapt, atlasul este un convingãtor
Codex valachorum, care a fost destinat
unei circulaþii aproape confidenþiale, fiind
o operã, cum apreciam, de excelenþã, a
Institutului Geografic Militar, tipãritã la
Imprimeria Naþionalã din Capitalã, ºi,
verificatã  cum s-a precizat la apariþie 
de institutele de cercetãri româneºti,

alcãtuitã din trei secþiuni distincte: Spaþiul
istoric românesc, Ungaria «milenarã»,
Spaþiul etnic românesc. Le vom lua pe
rând în aspectele lor esenþiale ilustrându-le
susþinându-le ºi cu mãrturii adjuvante.
(N.B. Atlasul a fost reeditat, tot în regim
de circulaþie restrânsã, în 1992-1993, de
cãtre Editura Militarã.)
Este bine de ºtiut, mai înainte de a
pãtrunde în miezul demersului, ce se relevã,
la reeditare, despre aceastã lucrare:
Ideea elaborãrii acestui atlas istoric
ºi etnic s-a nãscut într-un moment de
cumpãnã pentru evoluþia statului naþional
român unitar: anul 1940, anul hãcuirii
ROMÂNIEI MARI prin agresiunea
concentratã a comunismului ºi nazismului,
a revizionismului ungar ºi al celui bulgar...
Deºi conþine ºi unele argumente
politice care trãdeazã situaþia specificã a
anilor 1940-1942, lucrarea, în ansamblu,
constituie o întreprindere ºtiinþificã
deosebit de valoroasã ºi fãrã precedent la
noi, depãºind în mod evident sfera
conjuncturalã.
Aºa este, atlasul depãºeºte sfera
conjuncturalã, tocmai de aceea este perfect valabil ºi astãzi când România, partea
a Uniunii Europene, se aflã  de aici ºi
paradoxul situaþiei  într-un alt moment de
cumpãnã, iar din lãuntrul ei  boalã naþionalã
strãmoºeascã  se aud voci nãuce care îi
pun la îndoialã dreptul la dãinuire ca vatrã
de neam ºi ca neam unitar în vatrã.
Din prefaþa Formarea unitãþii
româneºti am reþinut aceste câteva idei
definitorii:
Istoria poporului român se explicã,
în mare parte, prin geografia lui: relieful
hãrþii Europei dunãrene îi indicã precis
contururile: arcul carpatic, întregit de
munþii Transilvaniei Apusene, înalþã, între
câmpiile Dunãrii ºi Tisei ºi valea Nistrului,
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bastionul Transilvaniei înconjurat de
povârniºurile naturale formate de þãrile
româneºti Muntenia ºi Moldova ºi de
pantele care coboarã spre Câmpia
Ungariei.[...] Destinul istoric la þãrilor
româneºti este, aºadar, înscris în însãºi
imaginea lor geograficã: cadrul permanent,
fondul durabil al istoriilor lor, e legat de
bastionul Carpaþilor ºi valea Dunãrii...
Unitatea teritorialã a României cuprinsã
între hotarele naturale pe care i le-au dat
de secole condiþiile geografice ºi misiunea
ei istoricã la marginile Europei Orientale
constituie o realitate, pe care vicisitudinile
politice pot, de sigur, sã o întunece în
anumite momente, dar care rãmâne
întreagã, ca unul dintre temeiurile necesare
ºi esenþiale ale oricãrei ordine europene,
juste ºi durabile. (pp. 3; 5)
Ultima observaþie relevã o stare
imanentã de neam care, încã din
strãvechime, este unul din temeiurile
esenþiale ale ordinii europene, de unde
ideea forþã  iatã, exprimatã încã de acum
ºapte decenii ºi ceva!  a europenitãþii,
intrinsece ºi constructive, a românilor.
Dar ceea ce ni se configureazã ca
unitate geograficã a vetrei etnice
româneºti, o ºtiau ºi istorici ºi geografii
antichitãþii, precum Ptolomeu (c. 90  c.
168 d.Hr/e.n.) care, ne-a lãsat o
impresionantã descriere axatã pe
coordonate (Îndreptar geografic, în
Izvoare privind istoria României, vol.
I, Editura Academiei, Bucureºti, 1964, pp.
541; 543):
Dacia se mãrgineºte la miazãnoapte
cu acea parte a Sarmaþiei europene care
se întinde de la muntele Carpatos pânã la
cotitura pomenitã a fluviului Tyras, care 
cum s-a spus  se aflã la gradele 53°
48°30 la apus cu iazigii meta-naºti, pe
lângã râul Tibiscos, iar la miazãzi cu acea
parte a fluviului Dunãrea care merge de la
vãrsarea râului Tibiscos pânã la Axiopolis,
de unde, pânã la Pont ºi la gurile sale,
Dunãrea se numeºte Istru. Iatã poziþia
acestei pãrþi.
Dupã vãrsarea râului Tibiscos, prima
cotiturã spre sud-vest [are gradele]
47°2044°45 cotitura spre vãrsarea
râului Rabon, care curge spre Dacia [are
gradele] 49°43°30 cotitura spre vãrsarea
râului Ciabrus [are gradele] 49°30 
43°45 cotitura spre vãrsarea râului Aluta,
care porneºte de la miazãnoapte ºi curge
prin Dacia [are gradele] 50°1544°
cotitura din apropierea de Oescus [are
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gradele] 51°44° cotitura din apropierea
lui Axiopolis [are gradele] 54°2045°45.
De aici fluviul Istru, dupã cum am spus,
se numeºte Danubis, pânã la gurile sale.
La rãsãrit [Dacia] se mãrgineºte cu fluviul
Istru, de aci ºi pânã la cotitura de lângã
cetatea Dinogetia, având poziþia 53°
46°40 ºi mai departe cu râul Hierasus, care
depãrtându-se de Istru la Dinogetia, merge
dinspre miazãnoapte ºi rãsãrit, pânã la
cotitura pomenitã a fluviului Tyras.
ªi la Dio Cassius (c. 155  c.236
d.Hr./e.n.), din Istoria romanã, în
Izvoare privind istoria României, vol.
I, Editura Academiei, Bucureºti, 1964, p.
671; 673:
Ceilalþi [adicã dacii] locuiesc pe
ambele maluri ale Istrosului. Dar cei care
sunt dincoace de fluviu  lângã þara tribalilor
 þin cu plata birurilor de Moesia ºi se
numesc moesi, afarã de cei aºezaþi foarte
aproape de tribali. Cei de dincolo poartã
numele de daci, fie cã sunt geþi, fie cã sunt
traci din neamul dacilor, care locuiau
odinioarã în Rodope.
ªi dupã secole, Liviu Rebreanu, în
discursul de recepþie la primirea sa ca
membru al Academiei Române  Laudã
þãranului român (în
Viaþa
româneascã, anul XXXII, nr. 7, iulie
1940, p. 5), ºi-a exprimat astfel, persuasiv,
opinia în spiritul adevãrului istoric:
România cu Dacia de odinioarã sînt
congruente nu numai în privinþa
configuraþiei geografice, dar ºi a configuraþiei etnografice româneºti. Acest fapt
sigur, aceastã evidenþã bãtãtoare la ochi ar
trebui sã puie pe gînduri, dacã nu sã-i
dezarmeze, pe apostolii interesaþi ai
discontinuitãþii româneºti în propria noastrã
þarã. Ce argument de continuitate poate fi
mai plauzibil decît existenþa aceluiaºi popor,
pe aceleaºi locuri, dupã douã mii de ani?
Inexplicabilã ar fi tocmai discontinuitatea.
S-au vãzut popoare mutîndu-se în altã þarã,
se cunosc popoare care au dispãrut în
totul, dar un popor care sã disparã ºi sã se
risipeascã pentru a reapãrea, peste multe
sute de ani, exact în locurile pe care le-a
pãrãsit, ar fi o minune ce nu se poate
întîmpla decît în anumite manuale istorice
cu tîlc.
Unitatea, din vechime, a pãmântului
românesc/neamului românesc este,
aºadar, un dat imanent ºi indestructibil de
oricâte obnubilaþii mimate ºi contestãri
antiromâneºti ar suferi (a se citi mofturi)
unele Casandre bãºtinaºe ale globalizãrii.
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CABINETUL DE LECTURÃ

Gheorghe Buluþã

O LUME ÎNTR-UN REPERTORIU
De cele mai multe ori, mai ales în
absenþa unor reviste de semnalare a
producþiei editoriale de genul defunctelor
Cãrþi româneºti ºi Universul cãrþii,
cândva finanþate de Ministerul Culturii,
lucrãrile specializate, instrumentele de
informare consacrate civilizaþiei scrisului
trec neobservate. Le semnaleazã, dar nu
întotdeauna, cãci ele au ºi o
circulaþie restrânsã, unele
periodice profesionale sau
locale. Soartã nemeritatã, dat
fiind cã realizarea unor
asemenea lucrãri cere
competenþe speciale, acribie,
uneori cunoaºterea unor limbi
rare sau moarte, cunoºtinþe
editoriale pe mãsurã. Iar
profesioniºti, în stare sã
iniþieze ºi sã ducã la bun
sfârºit demersuri de acest
fel, avem puþini.
Iatã de ce meritã
salutate editurile Astra museum ºi
Tehno Media din Sibiu pentru lucrarea
Repertoriul tipografilor, gravorilor,
patronilor, editorilor cãrþilor româneºti
(1508-1830), volum impunãtor (ediþia a
II-a, revizuitã ºi adãugitã, 2013), realizat
de un colectiv coordonat de Eva Mârza ºi
Florin Bogdan.
Lucrarea, indispendabilã oricãrei
biblioteci publice, judeþene ºi universitare
este o veritabilã bazã de date ºtiinþific
ordonate ºi cuprinde chiar ºi cãrþi neincluse
în clasica Bibliografie româneascã veche
(BRV), care nici aceea nu existã în
majoritatea bibliotecilor (toate cele patru
volume). Prin profilul ei intereseazã, desigur,
pe bibliotecari ºi cercetãtori, dar un
repertoriu nu este numai un instrument în
care cineva cautã informaþii punctuale.
Pentru istoria domeniului ºi pentru istoria
culturii, în genere, acest ansamblu de date
serveºte, pe parcurs, în totalitate, pentru a
restitui realitãþi complexe, de naturã socialã,

etnicã, lingvisticã, teologicã. Ea vorbeºte
despre viaþa centrelor tipografice de pe
teritoriul României, despre patroni, tipografi,
editori, corectori, gravori, cãrturari ºi
meºteri, români, greci, germani, maghiari,
localnici sau proveniþi din Balcani ºi de aiurea,
tipãrind în românã, slavonã, latinã, greacã,
maghiarã, germanã. Lucrarea ilustreazã un
anume multiculturalism istoric, circulaþia
oamenilor, modelelor, ideilor,
inovaþiilor.
În prefaþã, de altfel, Eva
Mârza explicã de ce a
considerat utilã o abordare
insolitã, chiar dacã nu o
putem considera neatinsã în
totalitatea ei: identificarea, cu
ajutorul unei bibliografii
vaste, a personalitãþilor care
ºi-au lãsat amprenta în
apariþia, existenþa, evoluþia ºi
aspectul grafic al cãrþilor. Ea
precizeazã cã a urmãrit,
împreunã cu colaboratorii sãi, aceastã temã
pentru prima datã în cultura româneascã,
în mod sintetic ºi sistematic, pe un segment cronologic tradiþional.
Fiºele incluse în volum cuprind
informaþii despre particularitãþile cãrþilor,
dar ºi medalioane biografice care prezintã
toatã categoriile de colaboratori la editarea
cãrþilor. numai cine cunoaºte dificultatea
de a identifica informaþii de acest gen, din
note risipite ºi referiri dispersate înþelege
ce înseamnã, din punct de vedere ºtiinþific,
o asemenea lucrare.
Din acest uriaº volum de date se
configureazã o lume, o parte a istoriei care
conþine ºi dimensiunea politicã (în mãsura
în care domnitorii iniþiazã, finanþeazã,
comandã ºi controleazã cartea ºi
tipografia, urmãrind planuri nu doar locale)
ºi pe cea intelectualã, dar ºi evoluþia artei
ºi tehnicii tipografice ºi a mentalitãþilor.

Anul XV, Nr. 1-2 (166-167)  ianuarie-februarie 2014

(continuare la pagina 111)

99

PHILOSOPHIAE IN CIVITATE

Pompiliu Alexandru

INDIVIDUL ªI GRUPUL
O vorbã româneascã spune cã eºti
cu adevãrat român dacã ai în sânge
concepþia pe care o ºi strigi cu bãtãi de
pumn în piept ºi care spune: suntem
deºtepþi ca indivizi, dar proºti ca naþie!
Aceastã maximã spune extrem de multe
lucruri despre atitudinea noastrã socialã;
nu este vorba despre un simplu cliºeu
care apare în mintea unor neadaptaþi.
Este cu adevãrat o manifestare purã a
psihologiei sociale româneºti. Oare nu
v-aþi regãsit în aceastã etichetã? Nu vã
bucuraþi cã aveþi un nivel de civilizaþie,
de culturã ºi moralitate care contrasteazã
puternic cu nivelul de civilizaþie, culturã
ºi moralitate al masei? Nu aþi întâlnit
indivizi, în special politicieni, care sunt
extrem de moralizatori, vorbesc cu ºtaif,
calculat ºi raþional, care se prezintã pe
sine ca fiind cei necorupþi ºi incoruptibili,
deveniþi doar victime ale unor forþe
malefice exterioare care vin din partea
unei societãþi care nu le vede niciun merit
ºi le cautã nod în papurã în condiþiile în
care ei, ca indivizi, au conºtiinþa împãcatã.
Lenfer cest les autres! Mai mult, aceºti
indivizi se detaºeazã extrem de uºor de
naþiunea din care fac parte, ca ºi cum ar
fi strãini ºi la fel de uºor se rup ºi de grupul
la care au aderat. Când întrebi o persoanã
politicã de ce a votat într-un anume fel,
subînþelegându-se cã respectivul vot
duce la un rezultat devastator, imoral,
ilegal  apropos, ºtiþi cã (P)parlamentul
României a câºtigat premiul cel mare
pentru inventarea unei forme rafinate a
corupþiei, cea susþinutã prin legi? 
rãspunsul respectivului individ, care se
simte brusc nesolidar cu grupul votant,
explicã senin cã el are conºtiinþa împãcatã
deoarece a votat tocmai împotrivã ºi doar
grupul a votat respectiva crimã. Adicã,
psihologic vorbind, individul în cauzã nu
are nicio urmã de responsabilitate socialã.
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A face parte dintr-un grup înseamnã sã
te implici raþional-volitiv, sã aderi la un
set de idei pe care doreºti sã le susþii ºi
sã le aplici prin fapte. A face parte dintr-o
naþiune (ca o formã specificã de masã)
nu presupune aceeaºi forþã a implicãrii,
deºi este necesarã implicarea. Masa sau
naþiunea þine deja de iraþionalitate ºi de
afectivitate într-o mãsurã cu mult mai
mare decât un grup de indivizi. A te
considera nesolidar cu naþiunea sau cu
masa, acest lucru puþin conteazã din
punct de vedere sociologic ºi etic. În ce
sens? Oricum naþiunea sau masa îºi pune
amprenta pe individ, deoarece reprezintã
o manifestare extrem de puternicã a
inconºtientului. A nega sau a afirma
apartenenþa la aceasta nu schimbã cu
nimic lucrurile. Într-o zi naþiunea te ajunge
din urmã ºi îºi rezolvã acþiunile prin furtul
individului pe cale inconºtientã ºi iraþional
afectivã. Altfel nu s-ar explica de ce un
împãtimit antinaþionalist devine brusc
foarte ataºat de naþiune sau de masa din
care face parte în momentul în care existã
o ameninþare exterioarã acesteia.
Cuvântul care traduce acest spirit de
solidaritate este patriotismul. Dar în
cazul unui grup? Aici duplicitatea
individului nu mai este atât de neutrã.
Dacã te declari adeptul ºi susþinãtorul
ideilor ºi valorilor grupului din care faci
parte, nu poþi sã te izolezi ca individ,
neasumându-þi responsabilitatea pentru
orice decizie la care iei parte, chiar dacã
respectiva decizie este contrar opiniei
individului respectiv. Este ca ºi cum am
avea un joc pe echipe în care fiecare
individ respectã legile jocului doar în
mãsura în care acestea îi convin ºi îl
avantajeazã, iar în sens contrar el se
detaºeazã de echipã ºi continuã sã joace
solitar. Acum efectele morale sunt
extrem de mari. Iar acestea conduc
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imediat la efecte tehnologice, în sensul
cã acþiunea grupului care conþine astfel
de indivizi sunt sortite eºecului. Eroarea
ºi imoralitatea merg mânã în mânã acum.
Se ajunge negreºit la o blocare a grupului
care se dizolvã pe sine, nemaiavând nicio
raþiune de a fi. Maxima despre care
vorbim reprezintã aºadar un au!
conºtient care aratã prezenþa unei
patologii. Dar unde este cauza, la nivelul
individului sau la nivelul grupului/masei?
De obicei, sociologii se grãbesc sã arate
clar cã legile sociologice sunt cele care
ghideazã indivizii, aºadar accentul se
deplaseazã spre grup/masã. De la Comte
ºi Durkheim încoace se insistã pe aceste
legi supraindividuale. Grupul social este
un organism sau o structurã supraindividualã care are propriile legi, iar individul
conteazã pentru respectivul grup doar
într-o mãsurã foarte micã; trebuie privit
chiar ca element abstract, precum
punctele care alcãtuiesc o linie. Lipsa unui
punct nu pune în pericol linia, aceasta
continuã sã existe independent de orice
punct. Formele liniilor sunt supuse unor
legi care se aplicã acestora ºi nu au nimic
de-a face cu legile punctelor, atât de adimensionale. Sociologii deplaseazã
accentul  nu fãrã rezultate destul de
interesante  spre linie, grup/masã,
reducând individul doar la un simplu element care contribuie la construcþia
structurii sociologice. Comportamentul
unui grup sau al unei mase nu se reduce
nicidecum la o sumã a comportamentelor
indivizilor care compun structura
respectivã; acest lucru îl spune orice
manual de sociologie. Grupul este mai
mult decât suma tuturor indivizilor care îl
alcãtuiesc, tot aºa cum Aristotel spunea
cã întregul este întotdeauna mai mult
decât suma pãrþilor componente. Individul
Socrate este mai mult decât suma
celulelor care îl compun. Sufletul sãu,
modalitatea de gândire, dorinþele pe care
acest grup cu numele Socrate le are
nu derivã din însumarea însuºirilor
celulelor ºi a aranjamentelor de celule
care intrã în structura sa. El devine o
entitate de sine stãtãtoare, unic ºi întreg.
La fel s-ar prezenta lucrurile ºi în cazul
unui grup social sau al unei naþiuni.
Acestea au o identitate specificã, sunt
unitãþi care nu pot fi cuprinse sub o
conºtiinþã individualã decât aproximativ,
pe baza acestor legi de tip sociologic.

Aºa am putea sã ajungem la
concluzia cã maxima noastrã este cât se
poate de sãnãtoasã, adicã exprimã un
fenomen sociologic prin excelenþã.
Naþiunea este proastã, iar noi suntem
deºtepþi, deoarece oricum existã o rupturã
între aceste paliere. Individul ºi grupul
sunt douã entitãþi diferite deci este posibil
sã avem aceastã situaþie uºor paradoxalã:
o entitate sã aibã caracteristici contrare
faþã de cele ale alteia, chiar dacã cele
douã s-ar afla chiar în simbiozã.
Existã ºi o interpretare care readuce
în discuþie patologicul acestei afirmaþii ºi
al atitudinii pe care o avem când susþinem
aceastã idee a raportului dintre individ ºi
naþiune/masã/grup. Ea vine pe linia lui C.
G. Jung, cel care a descoperit existenþa
unui inconºtient colectiv, ºi care deci nu
neagã deloc fenomenele de tip sociologic,
recunoscându-le valoarea explicativã ºi
existenþialã, dar susþinând cã a ignora
individul sau a-l reduce doar la un set
limitat de caracteristici pentru ca legea
sociologicã sã poatã reieºi cât mai purã,
nu este deloc productiv nici pentru
fenomenul social, nici pentru individ.
Freud ºi Gustave le Bon au arãtat
înainte cã mulþimea sau masa reprezintã
forma originarã de relaþionare interumanã
 axatã aºa cum am mai spus pe afecte
ºi iraþionalitate  iar trecerea spre grupul
social reprezintã o trecere spre
raþioanlitate ºi cogniþie. Cele douã forme
existã încã din cele mai vechi timpuri ºi
reprezintã imaginea în oglindã a acestor
douã mari structuri sociologice. Cultura
este cea care dã formã ºi rafinament
acestor structuri, în special grupului social. Grupul rigidizeazã formal emoþiile ºi
afectele, care sunt trecute acum sub idee
într-un mod forþat, fiind domesticite sub
biciul raþiunii. Dar aceastã forþare nu
poate fi aplicatã oricãror indivizi. Dacã
politicianul român nu poate sã facã parte
dintr-un grup anume, partid politic sau
instituþie politicã, adicã sã stea sub o idee
ºi sub reguli stricte care sã îi ghideze
acþiunile ºi afectele, înseamnã cã nu este
încã pregãtit pentru o astfel de trecere.
El aparþine încã masei, gloatei ghidate de
emotivitate ºi de iraþionalitate. Este normal ca rigiditatea formalã sã-i fie povarã
ºi va cãuta mereu sã iasã de sub aceasta
deoarece el se aflã sub o altã moralã,
care stã sub valorile directe ale
sentimentelor.
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ISTORIA CÃRÞII ROMÂNEªTI

Agnes Erich

ACTIVITATEA TIPOGRAFICÃ
TÂRGOVIªTEANÃ ÎN EPOCA
BRÂNCOVENEASCÃ (1)
Constantin Brâncoveanu este unul din
marii domnitori ai românilor, având printre
strãmoºii dupã tatã, pe Matei Basarab, iar
dupã mamã fiind nepot al domnitorului
ªerban Cantacuzino. ªi-a început domnia
în împrejurãri grele pentru Þara
Româneascã, în timpul unui îndelungat
rãzboi între turci ºi austrieci, însã noul
domn a dovedit o diplomaþie deosebitã,
ºtiind sã pãstreze legãturi de prietenie cu
toþi, astfel ca þara sã fie scutitã de jafuri ºi
pustiiri din partea unor oºti strãine. Aceastã
perioadã de liniºte a fost propice creþiilor
de ordin spiritual prin care este recunoscutã
epoca acestui domnitor.
Domnia sa a reprezentat o epocã de
maximã înflorire culturalã ºi artisticã,
epocã în care s-au tipãrit cãrþi în diferite
limbi, au fost construite numeroase biserici
ºi mãnãstiri, s-au înfiinþat ºcoli, au fost
sprijinite material multe aºezãminte
bisericeºti ortodoxe aflate sub dominaþie
otomanã, reprezentând culmea cea mai
înaltã a culturii vechi româneºti în
Muntenia (N.Cartojan. Istoria literaturii
române vechi. Bucureºti: Fundaþia Regele
Mihai I, 1945, p. 35). În versurile la stemã
care i-au fost dedicate au fost evidenþiate
toate aceste aspecte care îl recomandã ca
pe un principe umanist. În acest sens,
Hrisant Notara îl caracteriza astfel în
stihurile de sub stema domneascã din
lucrarea
Capitole îndemnãtoare
(Bucureºti, 1691): cel mai mare dintre toþi
principii, luminã strãlucitoare pânã la
marginile pãmântului (Ioan Bianu; Nerva
Hodoº. Bibliografia românescã veche. Tom
I. Bucuresci: Stabilimentul Grafic I.V.
Socec, 1903, nr. 93, p. 326).
În timpul domniei sale s-a tipãrit un
numãr impresionant de lucrãri, cãutând ca
prin acestea sã acopere o sferã cât mai
cuprinzãtoare din diverse domenii ale vieþii
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religioase sau publice a vremii sale, fiind
imprimate cãrþi de slujbã religioasã, cãrþi
de învãþãturã, cãrþi populare. Rolul important jucat de domnitor în editarea acestor
cãrþi este subliniat în predosloviile sau în
titlurile lucrãrilor în care se afirmã cã multe
dintre ele au fost tipãrite cu voia, cu
hotãrârea sau cu cheltuiala voievodului.
În anii domniei sale au funcþionat cinci
tiparniþe în Þara Româneascã: Bucureºti,
Snagov, Buzãu, Râmnic, Târgoviºte. În
vechea cetate de scaun, Târgoviºte, dupã
57 de ani (1652  Îndreptarea legii;
Târnosanie) de la apariþia ultimelor lucrãri
ce au ieºit de sub teascurile acestei
tiparniþe, se va înfiinþa o nouã oficinã
tipograficã. Aceastã tipografie înfiinþatã de
Antim Ivireanul îºi începea activitatea în
anul 1709 prin transferarea materialului
tipografic de la Râmnic.
La Târgoviºte, în timpul domniei lui
Constantin Brâncoveanu, s-au imprimat14
lucrãri: 9 în limba românã (Învãþãtura
bisericeascã, 1710; Psaltire, 1710; Octoih,
1712; Liturghie, 1713; Molitvenic, 1713;
Pilde filosofeºti, 1713; Rugãciuni în toate
zilele sãptãmânii, 1712; Alexandria, 1713;),
4 în limba greacã (Serviciul bisericesc,
1709; Panoplia dogmaticã, 1710; Slujba
Sfintei Ecaterina ºi Proschinitarul Sfântului
Munte, 1710; Maxime Filosofice, 1713)
ºi una trilingvã  slavonã, românã ºi greacã
(Catavasier, 1713).
Prima carte tipãritã de Antim la
Târgoviºte, cuprinzând tot felul de slujbe,
avea sã vadã lumina tiparului în august
1709, în limba greacã, cu titlul Serviciul
bisericesc (Ioan Bianu; Nerva Hodoº. Op.
Cit., I, nr. 157, p. 480-481), tipãritã pe
timpul prea piosului, prea strãlucitului ºi
prea luminatului Domnitor, Domnul Domn
Ioan Constantin Basarab Voevod
Brâncoveanu... Se aminteºte în
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predoslovie cã tiparul s-a fãcut pe 159, p. 222-223). Lucrarea a fost realizatã
cheltuiala mitropolitului Antim Ivireanul, iar de Mitropolitul Antim din Iviria, în
corectura a fost realizatã de Mitrofan Mitropolia din Târgoviºte, prin îngrijirea
Presviterul Gregoras. Lucrarea este editatã ieromonahului Mitrofan Gregoraº din
în format in folio, cu 973 pagini, având Dodona, în în format in 4°, tipãritã roºu
textul imprimat cu roºu ºi negru, aºezat cu negru. Foaia de titlu este încadratã
pe douã coloane. Titlul este încadrat într- într-un chenar de tip arhitectural, iar pe
un chenar cu flori, fiind reprezentat un verso-ul acesteia apare în xilogravurã stema
medalion în care se aflã Iisus Hristos (sus) Þãrii Româneºti, pasãrea heraldicã, corbul
ºi Maica Domnului (jos). Pe verso-ul foii cu crucea în cioc, cu zborul deschis, la
de titlu se aflã stema Þãrii Româneºti stânga ºi la dreapta fiind reprezentate
împreunã cu 10 versuri adresate domnului. soarele, respectiv luna. Totul este
Urmãtoarea carte tipãritã în oficina de surmontat de coroana domneascã.
la Târgoviºte este un Evhologhion, adicã
Molitvenic, datat 1708-1712, cu alfabet
chirilic, în limba românã, 569 pagini, format in 4°. Tiparul este executat în negru
ºi roºu, cu numeroase xilogravuri
reprezentând frontispicii, viniete, iniþiale,
ornamente de compoziþie tipograficã (Emil
Vârtosu; Ion Vârtosu. Aºezãmintele
brâncoveneºti. O sutã de ani de la înfiinþare,
Bucureºti, 1938, p. 258). Aceastã ediþie
diferã de celelalte Molitvenice cunoscute, Slujba Sfintei Ecaterina Slujba Sfintei Ecaterina
1710. Stema Þãrii
1710. Foaie de titlu
tipãrite anterior.
Româneºti
În luna mai
1710 se tipãreºte
În noiembrie 1710, în tipografia de la
în limba greacã
Târgoviºte,
va apãrea, în româneºte, o carte
cunoscuta
lucrare Panoplia a mitropolitului Antim, tipãritã de Gheorghe
dogmaticã (Ioan Radovici, Învãþãtura bisericeascã
Bianu; Nerva (Ibidem, I, nr. 158, p. 481;nr. 158; 548Hodoº. Op. Cit., 550), având 45 de foi, format in 8°, tipãritã
I, nr. 160, p. negru cu roºu. Pe verso-ul foii de titlu se
482-483; IV, nr. aflã o gravurã, un Deisis, reprezentându-l
160, p. 223) a lui pe Iisus Christos pe tron, iar în fundal
Molitvenic 1708-1712.
Alexie Comnen Fecioara Maria ºi Sf. Ioan.
Foaie de titlu
cuprinzând
scrierile fericiþilor pãrinþi puse în ordine
ºi armonie de Eftimie Zigaden care oferã
lãmuriri asupra doctrinei bogomililor.
Aceasta a fost afierositã de prea sfinþitul
ºi prea învãþatul Mitropolit al Dristrei,
Domnul Domn Atanasie, fiind editatã în
format in folio, de 188 pagini numerotate.
Titlul este încadrat într-un chenar înflorit,
iar pe verso se aflã stema Þãrii Româneºti
cu iniþialele lui Constantin Brâncoveanu. Învãþãturã bisericeascã Învãþãturã bisericeascã
1710. Foaie de titlu
1710. Deisis
Între foile liminare mai distingem o
scrisoare a lui Atanasie cãtre ªtefan
Tot în 1710 se tipãreºte o Psaltire
Brâncoveanu, versuri de laudã semnate (Ibidem, IV, 46, p. 37) (din care nu se
Antonie, epigrame ºi un prolog al lui Alexe pãstreazã nici un exemplar în þarã, ci numai
Comnen.
o copie fotograficã dupã cel deþinut de
În septembrie 1710 se tipãreºte în Biblioteca Naþionalã a Rusiei). Tipãritura
limba greacã Slujba Sfintei Ecaterina ºi este în format in 40, pe verso-ul foii de
Proschinitarul Sfântului Munte, carte titlu fiind reprezentat David, ºezând pe tron,
cuprinzând serviciul sfintei Ecaterina ºi cu lira în mânã. Tipograful care s-a ostenit
Proschinitarul sfântului Munte Sinai pentru realizarea lucrãrii este Gheorghe
(Ibidem, I, nr. 159, p. 481-482; IV, nr. Radovici.
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NEVOIA DE POVESTE

Alexandru Bulandra

DÃ-MI, DOAMNE, VISELE-NAPOI!
(fragment)

Visul viselor
De multã vreme visez în secvenþe lungi,
ca niºte naraþiuni în imagini. Subiectele lor
sunt deosebite de gândurile diurne, dar cu
timpul am observat cã au legãturã cu
preocupãri, cuvinte sau imagini cotidiene. Ele
par sã aibã rolul de intrare/deschidere a unei
casete de povestiri cu o anumitã cheie...
Cred cã impresia produsã de imaginile
pe care le vãd în somn este uneori atât de
puternicã  sau participarea mea
inconºtientã este atât de intensã  încât
atunci când mã trezesc  nu ca dupã un
coºmar  le mai þin minte. Cel puþin o
viziune ºi câteva secvenþe/cadre de final.
E ca un fir extrem de fin de care m-am
învãþat sã trag cu mare grijã, ca atunci
când, în copilãrie, scoteam gãrgãunii din
gãurile lor pãmântene. Îmi scot gãrgãunii
din cap, cadru cu cadru, învãluiþi în
viziunea sau ideea generalã a visului întreg
ca într-o placentã. De cele mai multe ori
am aura lor, daar nu gãsesc firul sau îl
gãsesc ºi se rupe imediat.
Dupã ce m-am trezit, chiar pentru
câteva minute, ºi visul e încã viu, în
pãmântul craniului, lângã mine, trag firul
ºi îl memorez. Nu mai ºtiu dacã în sens
invers, de la capãt la început, sau dupã ce
l-am derulat ºi i-am dat de începutul care
mi se oferã, cãci abia atunci îl þin minte.
Dimineaþa, înainte de a pleca la
bibliotecã, sau când vin la prânz, ori seara,
le notez în agendã. E ca ºi cum aº fi
înregistrat visul pe o casetã video ºi îl revãd
pentru a-l descrie în cuvinte. A doua zi ar
fi prea târziu. Trebuie sã fie proaspãt, de
câteva ore prins, pentru a mai putea retrãi,
cât de cât, minunarea, exaltarea, miracolul,
entuziasmul, farmecul, încântarea,
fericirea aceea dumnezeiascã din vis.
Doamne  m-am gândit sã-I spun când
va fi, dacã va fi , dã-mi, te rog, viselenapoi! Dacã El îmi va rãspunde spunând,
cum e în adevãr, cã toate sunt ale Lui din
* Din volumul Nevoia de poveste. Eseuri ºi aplicaþii
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mine aºa cum am fost, cum sunt ºi cum
voi fi, atunci... Dar dacã îmi va spune sãI cer altceva, de exemplu inima care a bãtut
de mii ºi mii de ori, neobositã, fãrã ca eu
sã-i dau atenþia pe care o merita, decât
atunci când a obosit puþin ºi s-a
împiedicat... ºi înspãimântat de moartea
neaºteptatã în care cãdeam mi-am adus
aminte de El, urlând, implorându-L, cu
braþele aruncate în sus, acolo unde, dincolo
de tavan, de acoperiº, de nori trebuia sã
fie, Doamne Atotputernic, ajutã-mã!
...atunci Îi voi spune, ca ºi cum El n-ar
ºti de jocul meu pueril cu echivocul expresiei
a da visele înapoi, cã eu vreau doar sã-mi
deruleze toate visele pe care le-am avut de
când le-am avut ºi pânã în clipa aceea, stând
în faþa Lui.
Mã întreb acum, mai nesigur ca
niciodatã de când am dat peste agenda cu
coperþile negre în care am notat din prada
nopþilor lui 2005 pânã la jumãtatea lui, în
iunie: nu va fi chiar acela Visul viselor caremi scaldã în somn þãrmurile minþii?
Biblioteca din adâncuri
27 februarie 2005
Am citit din România literarã toatã
seara, din numerele 1-7. Printre texte, cel
semnat de Nicolae Balotã, De profundis,
m-a impresionat. Cum a fost arestat de
Securitate pentru niºte cãrþi pe care
regimul le interzisese ºi el le-a luat de la
biblioteca benedictinilor din Cluj. Dar ºi alte
cãrþi, despre legionari. La presiunea familiei
ºi a prietenilor, le ascunsese într-un stup
fãrã albine, în livadã. ªi securistul în civil
l-a condus pe tânãrul studios tocmai acolo.
În celula strâmtã ºi întunecatã unde a
fost aruncat dupã primul interogatoriu,
dupã o noapte de nesomn petrecutã în
picioare, vegheat de un securist care mai
ºi dormita, aude, în liniºtea care se lãsase,
grea ca bezna din arest, ca o ºoaptã, mai
clarã în colþ.
Era o rugãciune  un fragment dintr-un
psalm, 88 , pe care tânãrul aflat în
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subsolul clãdirii securitãþii ºi-l aduce
aminte. Îl învãþase dintr-o Biblie luteranã,
în germanã: Din abis, te strig, Doamne...
Visul, 27-28 februarie (duminicã spre
luni).
Nu îmi aduc aminte legãturile.
Trebuiau aºezate cãrþi, multe, într-un tub
ca o fântânã adâncã. Pereþii tubului erau
ca niºte rafturi de bibliotecã, iar cãrþile îl
cãptuºeau. Se pare cã, din cauza unei
zguduituri sau a unei miºcãri neatente a
celui care le aºazã, o ploaie de cãrþi a cãzut
spre fundul nevãzut al tubului.
La suprafaþã, luminat puternic, un
tânãr, parcã îmbrãcat în galben, s-a ridicat
în aer ºi acolo, fãrã sã mai atingã pãmântul,
se dãdea peste cap, se rotea, venea spre
pãmânt ºi iar se înãlþa. Eram uimit ºi
bucuros, la fel ºi amicul meu acrobat care
se menþinea în aer fãrã niciun efort,
conducându-ºi corpul acolo unde voia.
Descoperise felul în care tatãl sãu, aflat
în tub, putea sã reaºeze cãrþile cãzute în
abisul bibliotecii. Într-adevãr, uitându-mã
în jos, vedeam cum bãtrânul se miºca
asemeni fiului sãu la suprafaþã, luând cãrþi
ºi aºezându-le în rafturile circulare. Ca un
cosmonaut într-un vehicul spaþial,
miºcându-se în starea de imponderabilitate,
zãream doar cotoarele lor, mai ales unul
de culoare roºie.
Observaþii:
1. În fragmentele din memoriile sale,
Nicolae Balotã vorbeºte ºi de tatãl care era
la doctor, a lui fiind majoritatea cãrþilor
interzise. Dacã ar fi fost acasã atunci când
l-au ridicat pe fiu, sigur ar fi ripostat ºi, la
fel de sigur, ar fi fost arestat ºi el.
2. Am revenit asupra titlului De
profundis de mai multe ori, ca ºi la pasajele
din Psalmi; mi s-a pãrut ingenioasã
tainiþa stupului gol pentru ascunderea
cãrþilor.
3. Îmi aduc aminte cã fiul ºi tatãl din
vis erau Michael ºi Kirk Douglas.
4 Când tânãrul Balotã s-a trezit dupã
ce a dormit pe scândurã, încercând sã-ºi
dezmorþeascã oasele, bâjbâind, fãcea turul
acelei capsule din beton, cu câte doi paºi
pe fiecare laturã.
Potecã spre vis
De profundis mã duce cu gândul la
o diaporamã pe care am fãcut-o acum 20
de ani din vreo 30 de diapozitive pe care
le-am ales din câteva mii. Diaporama este
o succesiune de diapozitive pe firul unui
subiect, cu un fond muzical, eventual ºi
un comentariu, de cele mai multe ori
poematic.
ªtiam teoretic ce este o diaporamã ºi

cred cã ºi vãzusem câteva la un concurs.
Ce mã impresionase era un dispozitiv
relativ simplu, ce permitea ca trecerea de
la un diapozitiv la altul sã nu se facã nu
prin intervalul acela alb-negru ce tãia firul
imaginilor, ci, cu ajutorul a douã aparate
de proiecþie, se acoperea treptat spotul
luminos al unei imagini în timp ce se
deschidea în acelaºi fel spotul imaginii care
urma. Pe un ecran se vedea cum din
imaginea proiectatã iniþial apãrea o nouã
imagine. Era colosal! Parcã o înghiþea! Sau
se petrecea o metamorfozã.
Am ales diapozitivele ºi dupã acest
criteriu. Apoi a apãrut firul ideii  o fetiþã
descoperã natura. Fetiþa era Linda, fata
fotografului care fãcuse diapozitivele, ºi
apãrea în multe dintre ele în diferite cadre
din naturã: pãdure, adunând flori etc.
La versurile lui ªtefan Augustin Doinaº
nu ºtiu cum am ajuns. I-am citit un volum
antologic ºi ideea s-a concretizat: fata
descoperã treptat creaþia divinitãþii. Titlul
diaporamei s-a ivit, probabil, influenþat ºi
de textul poetic, Potecã spre vis. Fondul
muzical, lucrat cu mijloace electronice de
un prieten inginer, sugera misterul spre
care fetiþa, în joaca ei copilãreascã, pãrea
condusã de culori ºi sunete.
Ajunge ºi la gura unei peºteri,
pãtrundem treptat în ea pânã la uriaºele
stalagmite  blocuri albe de gheaþã în camera maronie din fundul pãmântului. Trebuia
sã ies la suprafaþã pentru ca apoi sã mã
înalþ spre cer. Cum sã fac asta?
Dupã ce am aºezat ºi reaºezat
diapozitivele în sute ºi sute de feluri, a
apãrut ºi varianta potrivitã. Genialã, cred,
întrucât de câte ori fãceam trecerea cu
diapozitivele respective de la imaginea cu
volumul alb în sala maronie, pe imaginea
de la suprafaþa pãmântului cu un petec de
zãpadã, un trunchi de copac cãzut în primplan, frunzele ruginii apãrute de sub zãpada
topitã ºi cerul albastru din fundal, strãbãtut
de semicercul unui curcubeu, surpriza
printre membri juriului ºi ceilalþi concurenþi
era totalã.
Când se trecea de la o imagine la alta,
parcã vedeam cum, de fapt, culorile din
prima imagine se deplasau pentru a forma
alte corpuri: albul din blocul de gheaþã
devenea zãpadã, maroniul din pereþii
peºterii devenea frunze etc. Era ca o
metamorfozã cosmicã  de la abisul
subteran la suprafaþa terestrã  realizatã
cu mijloace tehnice destul de simple.
...Sã fi fost, în ideea de acum a relatãrii,
calea spre vis un mecanism care
transformã imaginea diurnã într-una a
nopþii, din mintea fiecãruia?
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ARS LONGA...

Dan Gîju

UN CANDIDAT LA CÃMAªA DE MIRE:
scriitorul ºi agentul cu sentimente
patriotice Ion Lotreanu (1940-1985) (3)
Sigur cã un astfel de roman nu spune
mare lucru unui civil oarecare, cu atât
mai mult unuia care, la vremea
satisfacerii stagiului militar, nici mãcar
nu a simpatizat armata, considerând-o
o corvoadã sau mai grav, o
pierdere de timp, prin
urmare, nu ne mirã faptul 
reiterãm ideea  cã, într-una
dintre cele mai complete ºi
interesante istorii ale
literaturii române, apãrutã în
ultima vreme (Marian
Popa, op.cit.),
Ion
Lotreanu este inserat la
capitolul intitulat cât se
poate de dispreþuitor
Multilateralitãþi mediocre,
în rând cu alþi scriitori 
civili, dar ºi  militari, între care George
Florin Cozma, Ioan Costea, chiar
Elena Gronov-Marinescu, speculându-se unele fixisme de inspiraþie
cazonã ale acestuia ºi încercarea sa, cei drept, uneori mai puþin reuºitã, de a-ºi
depãºi condiþia. Departe de gândul de a
polemiza cu reputatul critic M. Popa,
ale cãrui informaþii privitoare la biografia
lui Lotreanu sunt mai mult decât
suficiente, pãrerea pe care o susþinem
este cã nu doar jurnalul, din perioada
imediat urmãtoare destituirii de la
Sãptãmâna, îl mai poate scoate din
penumbra mediocritãþii, ci ºi eseistica,
domeniu în care este destul de
convingãtor, ºi nu atât informat, cât
* Fragment din studiul Contribuþii la o istorie a
literaturii militarilor, în pregãtire la Editura
Bibliotheca.
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inspirat, cu forþã de sintezã, mãrturie
stând în acest sens volumele Analogia
suveranã
(1975),
Creaþie ºi
implicare (1976), Caligrafii critice
(1977), Teme ºi variaþiuni (1979), în
care atacã teme de o
varietate surprinzãtoare,
de la esteticã ºi teorie a
literaturii române ºi
universale pânã la cronicã
de carte ºi portret literar.
Cu totul remarcabil, þinând
cont ºi de timpurile când a
apãrut, rãmâne studiul
Introducere în opera lui
Mircea Eliade (1980),
publicat la editura
bucureºteanã Minerva,
carte cu pretenþii,
ambiþioasã. În plan general, era vorba,
de fapt, despre o adevãratã serie de
mare accesibilitatea, intitulatã
Introducere în opera lui ., lansatã de
amintita editurã, ºi în care urmau sã fie
abordate critic, sub diverse forme,
îndeosebi cu caracter eseistic, operele
unor scriitori fundamentali precum
Alecu Russo, Ion Ghica, Titu
Maiorescu, Ion Pillat, Vasile
Voiculescu, Perpessicius, Ion Vinea
º.a. Aflat pe val, în plinã glorie, Mircea
Eliade era curtat cu graþie, dar ºi cu
rezervã de regimul de la Bucureºti, în
acest sens lansându-se o veritabilã
campanie pentru popularizarea acestuia
în þarã, unde pânã mai ieri fusese ca ºi
interzis, având în vedere statutul sãu de
transfug, încã din 1978 fiind tipãrit eseul
Aspecte ale mitului, tradus de Paul G.
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Dimopol, cãruia îi va urma, în 1980, De
la Zalmoxis la Genghis-Han, tradus de
Maria ºi Cezar Ivãnescu, dublate apoi
ºi de unele scrieri despre Mircea
Eliade, ale lui Adrian Marino, Mircea
Handoca º.a. Nu putem decât sã ghicim
cum a ajuns marginalul Lotreanu sã
scrie despre marele Eliade, dar o face
foarte documentat, studiul lui, exploatând
o serie de lucrãri apãrute în limba
francezã, rãmânând chiar ºi azi în
picioare. Cum în picioare rãmân ºi
eseurile cuprinse în lucrarea Creaþie ºi
implicare (1976), chiar dacã unele
repere par destul de vetuste  cazul
studiului despre poezia patrioticã (Ion
Lotreanu, Creaþie ºi implicare,
Editura Albatros, Bucureºti, 1976, p.
117), altele însã de o mare obiectivitate,
redescoperite ºi fixate definitiv abia dupã
decembrie 1989, aici fiind cazul
avocatului-scriitor Petre Pandrea
(evocat la pagina 93, sub titlul Un spirit
tânãr), apreciat drept creierul genial
dispãrut prematur din cadrele
spiritualitãþii româneºti, la acea datã,
deci, resimþit ca un mare absent (p.
95). Nu mai puþin ambiþioasã este
culegerea Despre analogie ºi alte
eseuri (1982), unde, abordând teme
efectiv incitante oricând ºi oriunde, de
la istorie la poezie ºi muzicã  ºi din
care exponenþial, de altminteri complex
ºi ca arie de cuprindere, rãmâne eseul
intitulat George Enescu, muzicianul
nepereche al românilor, din final , nu
pare sã facã paradã de erudiþie, chiar
dacã pe alocuri, ce-i drept, nici prea sigur
pe atuurile sale nu e. În ce priveºte opera liricã, deºi nu este remarcabilã,
Lotreanu meritã mãcar puþinã atenþie,
fie ºi dacã ne-am opri la volumaºul cu
aproape 50 de sonete numit Aici lângã
Carpaþi (1972), titlu dat de prima piesã,
una cu intarsii vag patriotice, apãrut la
Editura Militarã, sub redactarea
scriitorului Ion Aramã  pe atunci abia
cãpitan, ca ºi autorul , ºi din care am
reþinut ca mostrã, efectiv la întâmplare,
sau mai degrabã pentru titlul prin el
însuºi afectat de un aer nostalgic, ce
conferã firul director al întregii sale lirici,
aproape, sonetul Spre satul natal (p.
15): Mã-ndrept spre tine ca un însetat/
Spre ciutura ce iese din fântânã,/

Pãdurile în cinstea mea îngânã/ Un imn
cu pãsãri ºi izvor curat.// În fructul copt
dogoarea e stãpânã,/ Iar înþelesul ramului
curbat/ Sub liniºtea privirii-ºi face pat./
Strãbat poteci cu soarele de mânã// ªi
ºtiu: sub deal, departe de cetate,/ Cunfiorare veºnic mã aºteaptã/ Din suflet
nevãzuta jumãtate // De pasul meu
cãrarea e mai dreaptã,/ Iar când un râu
spre munte o abate,/ Neliniºtea în stei
îmi sapã treaptã. Nu este chiar de ignorat
nici placheta Aerul de sub fluturi (titlu
dat de poemul de la pagina 54, în care
fluturii sunt aristocraþii vãzduhului),
apãrutã în 400 de exemplare în anul
1974, la Editura Eminescu ºi dedicatã
tatãlui sãu care este Petre (asta întro vreme când oportuniºtii literaturii
mioritice îºi dedicau creaþiile actului
de la 23 august 1944!), cu versuri de o
manierã modernã atunci, gen: Neaºteaptã aprinse vitralii. Frigul din ele/
are nevoie de-un aer mai suplu,/ privirile
cer depãrtãrii obstacole pure,/ iar
aplauzele seamãnã atât de bine/ cu
pahare cãzute pe luciul parchetului.
(Doar un colþ de decor, p. 6-7). Tot la
Editura Eminescu, în 1978, este
publicatã o altã plachetã, relativ
consistentã, Acordul cu lumea,
incluzând atât poezii în vers alb, cât ºi
clasic, nu rele, cu aceleaºi cunoscute,
de acum, acorduri nostalgice: Toamna
aceasta/ e ca o trecere în rezervã a
tuturor/ armatelor vegetale ale lumii
(De toamnã, p. 20), dar ºi un alt poem
cu fluturi (p. 98), asupra cãruia nu mai
insistãm. Revenind la roman, se pare cã
aici, într-adevãr, cel puþin în Elvira ºi
locotenentul (1978), criticii de meserie
au toate motivele sã-l exileze pe
Lotreanu la periferia literaturii române,
deºi senzaþia care persistã este aceea
cã ar fi putut mai mult, definiþii precum
a fi tânãr ofiþer, a purta pe umãrul drept
abia rotunjit, pe umãrul stâng abia
rotunjit, tipsia de aur a soarelui, epoletul
de argint al lunii   fraza de final a
romanului, apãrutã iniþial ca microtext
de sine stãtãtor în revista Viaþa
militarã  nefãcând altceva decât sã
evidenþieze ºi mai tare discrepanþa
discutabilã dintre mijloacele teoretice
avute la dispoziþie ºi rezultatul practic
de pe teren. Un roman totuºi viabil, am
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zice, de pe vremea când seriile de recruþi
se succedau una dupã alta, fãrã
întrerupere, când viaþa pulsa în cazãrmi
ºi la frontierã, când locotenenþii aveau
un scop, în fond ºi la urma-urmei,
romanul de început de drum al unui
scriitor care va ajunge departe, atât de
departe încât, aidoma piþigoiului din
poveste, îºi va pârli aripile. Deocamdatã,
dintre filele de carte se desprinde pe
undeva însuºi autorul, metamorfozat în
locotenentul Laurenþiu Dima, portretul
schiþându-ºi-l oarecum dezinvolt, cu
aroganþa tinereþii nestãvilite, deºi pe
undeva nu pare în apele lui, ºi aceasta
se întâmplã la pagina a ºaptea a
romanului, acolo unde, trezit din
mahmurealã a doua zi, dupã un chef
modest, în camera unor tinere, unde-l
dusese camaradul sãu mai cu
experienþã, locotenentul Avram, moment în care, dezmeticindu-se, cu ochii
la fetele cu care petrecuse, este tentat
sã spunã: «Sunteþi niºte epave, umblaþi
turbate dupã bãrbaþi tineri, ºi când îi
gãsiþi vã liniºtiþi. Aflaþi deci cã mi-e silã,
sunt un tânãr exigent, atent în viaþã, am
trecut printr-un liceu militar, am absolvit
o ºcoalã de ofiþeri, sunt locotenent ºi am
douãzeci de ani. Citesc cãrþi ºi reviste
chiar ºi pe câmpul de instrucþie, stau zilnic
douã ore la biblioteca municipalã, ce-mi
trece mie prin cap voi nu veþi pricepe în
vecii vecilor. Vã recit versuri, fragmente
de prozã, chiar ºi criticã literarã dacã e
cazul, pânã vã ia somnul Dar nu e
cazul! Sunt fãcut pentru teorie, mã
intereseazã prezentul ºi viitorul meu, am
ºi simþ practic. Sunt unul din cei mai buni
comandanþi de pluton din unitate S-a
scris ºi la ziarul de armã despre mine.
Voi fi avansat în curând. Ce-oi fi
cãutând eu aici?». [ ] Intransigent în
gânduri, de o luciditate înspãimântãtoare
atunci când îºi fãcea el însuºi socotelile,
tânãrul era destul de conciliant în
acþiune. E drept, conformismul sãu avea
o vagã notã de umor, când era de acord
cu ceva pãrea sã spunã: «Treacãmeargã ºi asta!» Dar cine avea timp de
astfel de subtilitãþi? (Ion Lotreanu,
Elvira ºi locotenentul, Editura
Albatros, 1978, p. 7-8). Sã nu uitãm
totuºi cã autorul va reveni ºi nu
Elvira , ci Iluzia, lucrare comentatã
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mai sus, rãmâne cartea vieþii de
locotenent de grãniceri în oraºul T. (cel
mai probabil Timiºoara), aºa cã nu mai
insistãm. Cum nu mai insistãm nici
asupra ultimului  prin natura
împrejurãrilor  dintre romanele sale,
Cãmaºa de mire, în fond cãmaºa
morþii pe care o îmbracã orice
revoluþionar în clipa când se hotãrãºte
sã intre în horã, dacã nu cumva o avea
pusã deja în ziua veniri sale pe lume
În final, totuºi, ne gândim cã poate
asupra omului Ioan Lãbescu, alias Ion
Lotreanu, ar trebui sã mai zãbovim, ºi
aceasta întrucât nu doar dispariþia sa
subitã ºi tragicã e de naturã sã ridice
întrebãri, ci însãºi colaborarea sa cu
Securitatea. Oare, se naºte automat
întrebarea, sã fi fost abandonat
agentul Teodorescu Anton pentru
totdeauna atunci, în acel septembrie
1962? Aparent, pânã la declasificarea
altor dosare (în cazul cã mai existã),
rãspunsul nu poate fi decât unul
afirmativ. Studierea unor cazuri speciale
însã (unele privindu-i chiar pe câþiva
dintre foºtii eroi din romanele pe care
le-am scris), vine sã demonstreze cã
dimpotrivã, oricând s-a ivit oportunitatea,
ofiþerii de informaþii n-au avut nici cea
mai micã ezitare ca prin ºantaj sau alte
mici trucuri ale meseriei sã reactiveze,
de fiecare datã sub alt pseudonim, un
fost Teodorescu Anton Or, odatã cu
accederea în presa militarã, ºi nu oriunde,
la vreo gazetã de armã, ci chiar la vârf,
lui Lotreanu i s-au deschis oportunitãþi
nebãnuite. ªi ne permitem o astfel de
afirmaþie privind o serie de fotografii
dãruite cândva de colonelul Dumitru
Rãdulescu (1928-2009), fostul sãu ºef
de la Viaþa militarã, pentru a fi
exploatate în revista ProARME sau
aiurea. Ei bine, câtã vreme i s-a
subordonat (1967-1973), Lotreanu i-a
fost precum o umbrã lui Rãdulescu, cel
cunoscut drept singurul ofiþer român
cãsãtorit în anii comunismului cu o
negresã (româncã originarã din Ghana),
în speþã scriitoarea Kalanga Abdalla
(1929-1998), medic de profesie,
suspectã la un moment dat cã, la rândul
ei, ar fi în solda unui anumit serviciu
(continuare la pagina 113)
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FIRIDE BASARABENE

Nicolae Scurtu

ÎNSEMNÃRI DESPRE ISTORICUL
LITERAR SIMION CIUBOTARU
Biografii, cercetãtorii ºi istoricii literari
care au studiat opera ºi itinerariul fizic ºi
spiritual al cãrturarului Simion Ciubotaru
(n. 8 iulie 1929, Cobâlnea, Soroca  m. 14
ianuarie 1984, Chiºinãu), s-au focalizat, mai
ales, pe activitatea sa de ideolog al
partidului comunist, care intervenea în
problemele creaþiei literare ºi în cele ale
patrimoniului cultural al Basarabiei. În unele
situaþii, e drept, intervenþiile sale erau
dogmatice, abuzive ºi, uneori, frizau
absurdul, deoarece fusese temeinic
îndoctrinat la Moscova spre a anula
identitatea ºi personalitatea unor însemnaþi
creatori din Basarabia. La o cercetare
riguroasã a cãrþilor sale, a articolelor de
istorie ºi criticã literarã, precum ºi a
contribuþiilor privind restituirea, parþialã sau
integralã, a unor scriitori din Basarabia, se
cuvine sã menþionãm cã Simion Ciubotaru

*

are unele intuiþii estetice ºi merite ce nu
pot fi neglijate. Aceste succinte gânduri
mi-au fost sugerate de epistolele pe care
le-a scris ºi trimis lui Al. Dima, Mihai
Novicov, Marin Bucur, I. Opriºan ºi, desigur,
lui Teodor Vârgolici (n. 1930), de care a
fost aºa de ataºat ºi cãruia, de multe ori, i
se confesa în epistolele expediate din
Chiºinãu. Lectura acestor misive, deloc
convenþionale, relevã dragostea ºi pasiunea
pe care le nutrea Simion Ciubotaru faþã de
România ºi literatura înaintaºilor sãi din
Basarabia, pe care, acum, îi descoperea
în presa antebelicã ºi interbelicã din spaþiul
românesc. Restituirea lui Al. Robot1
necesita investigaþii ºi în România, unde
se gãsesc manuscrise, epistole, informaþii,
note, amintiri, iconografie ºi alte materiale,
pe care Simion Ciubotaru le-a consultat ºi
le-a uzitat în studiul sãu.

[Chiºinãu, 23 august 1963]

Dragã Toadere, mult stimatã doamnã Liliana,

Cu ocazia zilei de 23 August, sãrbãtoarea naþionalã a poporului român, vã trimit cele mai
sincere salutãri prieteneºti ºi cele mai frumoase urãri de bine. Vã doresc multã sãnãtate ºi
fericire în casã nouã.
Soþia mea ºi eu þinem sã vã mulþumim din adâncul inimii pentru grija ºi atenþia tovãrãºeascã,
pe care mi-aþi acordat-o în tot timpul aflãrii mele în România.
Zilele petrecute la Bucureºti în mijlocul vechilor ºi bunilor prieteni vor rãmâne pentru
totdeauna neºterse în sufletul meu.
Visul Iulicãi ºi al meu e de a o vedea pe doamna Liliana ºi pe tine frate Toadere în casa
noastrã la Chiºinãu. Pentru noi ar fi cea mai mare bucurie.
ªi fiþi siguri cã veþi întâlni, aici, aceeaºi dragoste, prietenie ºi devotament de care mi-aþi
dat dovadã voi în nenumãrate rânduri. Sper cã ziua aceasta va veni în viitorul apropiat.
Sã auzim de bine ºi sã ne vedem sãnãtoºi la Chiºinãu.
Simion
[Teodor Vârgolici, Bulevardul Bucureºtii Noi, Bloc 7, scara B, etaj 3, Raionul Griviþa
Roºie, Bucureºti, Republica Popularã România; Simion Ciubotaru, Strada Academicescaia,
nr. 12, apartament 30, Chiºinãu, Republica Sovieticã Socialistã Moldoveneascã].
*

Dragã Toadere,

[Chiºinãu], 8 octombrie 1966

Prin bunãtatea colegului meu de Institut, Boris Tucan, îþi trimit câteva rânduri, care-þi vor
aminti de o veche ºi sincerã prietenie, ce-o port pentru tine deºi de mult n-ai avut nici o veste
de la mine.
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Sunt foarte ocupat cu treburile la Institut ºi munca obºteascã, pe care o am la Academie.
Aceasta e ºi cauza principalã cã aºa de rar dau semne de viaþã. Tu, însã, crede-mã cã am rãmas
acelaº[i] devotat prieten al tãu.
Îþi urmãresc cu atenþie activitatea fructuoasã în domeniul istoriei literare ºi am avut o
adevãratã bucurie citind articolul lui Perpessicius despre tine.
Scumpe prietene, azi sãrbãtorim 500 de ani ai Chiºinãului ºi cu ocazia aceasta îþi trimit o
micã atenþie. Sper ca la anul sã te vedem pe tine ºi pe Liliana în oraºul nostru drag, în mijlocul
prietenilor tãi de aici.
Toadere, te rog din toatã inima, acordã-i tot concursul lui Boris Tucan pentru a face
fotocopiile, mai bine microfilmele, de pe materialele poetului Al. Robot, care se pãstreazã la
Bucureºti deoarece pregãtesc o ediþie a operelor lui la Chiºinãu ºi am neapãratã nevoie de ele.
Îþi voi fi profund recunoscãtor.
Cum o duci tu, Liliana2, Marin3 ºi Ana4? Scrie-mi numaidecât. Îþi promit în viitorul apropiat
sã-þi comunic mai pe larg despre mine într-o scrisoare aparte.
Te îmbrãþiºez cu drag, al tãu
Simion
[P.S.]
Transmite din partea mea ºi a Iuliei multe salutãri ºi urãri de bine d[oam]nei Liliana ºi
tuturor prietenilor din Bucureºti.
Un complect de discursuri e pentru Marin Bucur. Te rog sã i-l remiþi ºi sã-l asiguri cã þin
la el ca ºi mai înainte.
Sã auzim de bine ºi sã ne vedem sãnãtoºi.
S[imion]
[Teodor Vârgolici, Strada Mihai Bravu, Bloc D16, scara 3, etaj 2, apartament 92, Raionul
23 August, Bucureºti, Republica Socialistã România]
*

[Chiºinãu], 29 aprilie 1967

Cu prilejul zilei de 1 Mai trimitem felicitãri cordiale ºi frumoase urãri de bine scumpilor
noºtri prieteni Liliana ºi Toader. Suntem în aºteptarea noilor revederi.
Cu aceleaºi sentimente de sincerã prietenie vã îmbrãþiºeazã cu drag,
Iulia ºi Simion

[Teodor Vârgolici, Strada Mihai Bravu, Bloc D16, scara 3, apartament 92, Raionul 23
August, Bucureºti, Republica Socialistã România]
*

Dragã Toadere,

[Chiºinãu, 13 februarie 1968]

Iatã-mã ajuns cu bine acasã, la Chiºinãu, purtând în suflet cele mai frumoase amintiri
despre întâlnirile de la Bucureºti ºi cele mai bune sentimente pentru tine ºi d[oam]na Liliana.
Îmi pare rãu cã în ultimele zile am fost tare ocupat cu chestiile plecãrii ºi n-am avut
posibilitatea sã rãspund la invitaþiile tale de a ne întâlni mai des ºi de a fi mai mult timp
împreunã, în sânul familiei.
O vorbã ruseascã spune o plãcere amânatã, nu e o plãcere pierdutã. Sper cã pe viitor
vom avea multe ocazii fericite de a ne întâlni din nou ºi la Bucureºti ºi la Chiºinãu. Sã fim
numai sãnãtoºi ºi sã fie pace pe lume ºi între oameni bunã înþelegere.
Sunt forte bucuros, Toadere, cã ne-am revãzut dupã câþiva ani cu aceleaºi sentimente de
frãþeascã dragoste ºi sincerã prietenie, m-am convins odatã în plus cã eºti cu adevãrat un om
de omenie, un bun ºi devotat tovarãº.
M-am simþit bine la voi în deplinul înþeles al cuvântului ºi icoana clipelor minunate
petrecute împreunã va rãmâne veºnic vie în inima mea.
Îþi mulþumesc sincer þie ºi colegilor tãi pentru atenþia ºi ospitalitatea cu care am fost tratat
în timpul ºederii mele la Bucureºti.
Te rog, Toadere, sã transmiþi din partea mea cele mai calde mulþumiri ºi cele mai frumoase
urãri de bine prof[esorului] Al. Dima5, Mihai Novicov6, Rodicã7 ºi lui Mihai Florea 8, lui Ionel
Opriºan9 ºi Stancu Ilin10, tuturor prietenilor ºi cunoscuþilor de la Institut, care ºi-au dat tot
concursul pentru ca cercetãrile mele sã se încununeze cu rezultate îmbucurãtoare ºi sã pot
pleca cu un bogat ºi preþios material pentru munca ºtiinþificã.
Materialele literare descoperite în publicaþiile periodice ale timpului prezintã pentru mine
un mare interes ºtiinþific ºi îþi dai seama câtã bucurie le-am fãcut ºi scriitorilor noºtri în viaþã.
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Pentru ei toate aceste lucruri au constituit o adevãratã revelaþie. Mã pregãtesc sã fac o
amplã comunicare despre rezultatele cercetãrilor efectuate la o ºedinþã a Consiliului ªtiinþific
al Institutului ºi la Uniunea Scriitorilor.
O parte din materialele copiate le-am dat la dactilografã, iar de pe microfilme scot fotocopii.
Dragã Toadere, cu privire la Congresul romaniºtilor nu sunt clarificate toate chestiile.
Poate voi avea norocul sã particip ºi eu, dar deocamdatã nu-þi pot comunica nimic concret. Îþi
voi scri[e] mai târziu.
Acasã ºi la serviciu totu-i bine. Iulia îi mulþumeºte din suflet d[oam]nei Liliana pentru
atenþie ºi aºteaptã ocazia sã se cunoascã reciproc.
Haralambrie11 îþi trimite un cãlduros salut, sperând sã te revadã pânã-n varã la Bucureºti.
E vorba sã vinã ºi el pe-o lunã în cadrul schimbului cultural dintre Academii.
Multe închinãciuni ºi sãrutãri de mânã d[oam]nei Liliana. Vã îmbrãþiºeazã cu dragoste ºi
vã ureazã numai bine ºi fericire,
Simion
[Teodor Vârgolici, Strada Mihai Bravu, Bloc D16, scara 3, etaj 2, apartament 92, Raionul
23 August, Bucureºti, Republica Socialistã România]

Note
Originalul celor patru scrisori, inedite, se aflã în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.
1. Al. Robot ~ Scrieri alese. Cu o prefaþã de Simion Ciubotaru. Chiºinãu, 1968.
2. Liliana Vârgolici, inginer chimist, soþia istoricului ºi criticului literar Teodor Vârgolici.
3. Marin Bucur (1929-1994), istoric ºi critic literar, prozator ºi memorialist. A fost cercetãtor ºtiinþific la
Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu.
4. Victoria Ana Tãuºan (1937-2011), poetã, eseistã ºi traducãtoare. Soþia lui Marin Bucur.
5. Alexandru Dima (1905-1979), istoric ºi critic literar, comparatist ºi estetician. Director al Institutului
de Istorie ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu în anii 1967-1973.
6. Mihai Novicov (1914-1992), istoric literar, prozator, slavist ºi memorialist.
7. Rodica Florea (n. 1931), istoric literar ºi cercetãtoare la Institutul de Istorie Literarã ºi Folclor al
Academiei Române. Soþia lui Mihai Florea.
8. Mihai Florea (1929-1986), biograf ºi istoric al teatrului. Personalitate însemnatã a Radiodifuziunii
Române.
9. Ionel Opriºan (n. 1940), istoric ºi critic literar, folclorist ºi cercetãtor la Institutul de Istorie ºi Teorie
Literarã G. Cãlinescu. Autorul unei foarte însemnate opere aparþinând patrimoniului literar ºi cultural naþional.
10. Stancu Ilin (n. 1933), istoric literar ºi folclorist, editor avizat ºi comentator atent al operei lui Liviu
Rebreanu.
11. Haralambie Corbu (n. 1930), istoric ºi critic literar, traducãtor ºi memorialist. Notabile sunt cãrþile
sale despre Vasile Alecsandri ºi Constantin Stere ºi timpul sãu.

(urmare de la pagina 99)

O lume într-un
repertoriu

În epoca tipografiei industriale, aceastã
muncã nu mai este perceputã drept o misiune.
Editorii înºiºi (nu toþi), mai ales în ultimul sfert
de secol la noi, au rareori simþul rigorii.
Tipografii sunt anonimi, multe dintre edituri
se dispenseazã de redactori ºi chiar corectori,
mulþumindu-se sã fie doar mediatori între
autor ºi tipografie.
Respectul de sine al editorului, ca
instituþie, subzistã la un numãr relativ mic de
edituri, dacã ne raportãm la totalitatea
acestora. A devenit o obiºnuinþã sã citeºti
cãrþi pline de greºeli de traducere ºi de
corecturã. Tocmai acum, când tehnologiile
revoluþionare uºureazã atât de mult
informarea, verificarea, corectura. Dar în
totdeauna ceea ce este prea accesibil se
devalorizeazã în mentalitãþi.
Trecutul editorilor ºi tipografilor seamãnã
cu acela al unei familii. Cele nobile îl
valorizeazã, ºi-l amintesc, îl celebreazã. Cele

plebee îl ignorã. Nobilul expune portretele
strãmoºilor. Moºtenitorul plebeu le aruncã
fotografiile la gunoi, de îndatã ce le
moºteneºte casa.
Acelaºi lucru se întâmplã cu profesiile.
Obiºnuinþe dobândite cu greu  respectul
pentru text, pentru corectitudine, rigoare,
practicile editoriale perfecþionate de-a lungul
timpului se pierd acolo unde nici editura ºi
nici autorul  nu se mai respectã.
Din aceastã perspectivã, Repertoriul,
coordonat de Eva Mârza ºi Florin Bogdan
poate fi un doar (aºa cum este), un model de
seriozitate, dar ºi o temã de reflexie pentru
ceea ce ar trebui sã fie corpul profesional.
Realizarea cãrþii nu este o simplã industrie
(aºa cum am arãtat ºi noi în lucrarea Scurtã a
istorie a editurii româneºti) este un ansamblu
de talente, de calitãþi, de performanþe, de
aspiraþii, de responsabilitãþi, de relaþii de
colaborare, de valori care se adaugã unele
altora, mai mult, sau altfel decât realizarea unui
produs de larg consum. Componenta umanã
este, în cazul cãrþii, mai personalizatã, iar
Repertoriul despre care vorbim o
evidenþiazã cu prisosinþã.
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Arhiepiscopia Târgoviºtei

Almanahul Bisericesc pe anul 2014
al Arhiepiscopiei Târgoviºtei
 Teologie, istorie ºi misiune creºtinã 
Apãrut la iniþiativa ºi cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop ºi
Mitropolit NIFON, într-o formã graficã
deosebitã, Almanahul Bisericesc al
Arhiepiscopiei Târgoviºtei pe anul
2014 cuprinde, în paginile sale, cele mai
reprezentative aspecte ale activitãþii pastoral-misionare, teologice, spirituale ºi
culturale din Eparhia noastrã, sintetizând
expresia vieþii spirituale ºi culturale a
credincioºilor de aici. Articolele ºi studiile
din cadrul lucrãrii evidenþiazã cele mai
importante evenimente ale
anului trecut, celebrate la
Târgoviºte, sub patronajul
Eparhiei noastre, dintre care
amintim: 420 de ani de la
urcarea pe tronul Þãrii
Româneºti a lui Mihai
Voievod Viteazul, 325 de ani
de la urcarea pe acelaºi
binecuvântat tron a Sf.
Voievod Martir Constantin
Brâncoveanu, Anul omagial al Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena ºi 1700
de ani de la emiterea Edictului
de toleranþã de la Mediolanum, din anul
313. De asemenea, sunt enunþate ºi
evenimentele majore, pentru viaþa noastrã
spiritualã ºi culturalã eclezialã , în acest
nou an, precum: comemorarea omagialã a
Sfântului Voievod Martir Constantin
Brâncoveanu, la 300 de ani de la trecerea
sa la cele veºnice, dimpreunã cu fiii ºi

ginerele sãu (Sfântul Martir Ianache
Vãcãrescu, fiind dâmboviþean, din
Vãcãreºti), ºi 360 de ani de la trecerea la
cele veºnice a Voievodului Matei Basarab,
ocrotitor ºi promotor al Ortodoxiei
româneºti, ctitor de civilizaþie, culturã ºi
spiritualitate. Activitatea pastoral-misionarã
a Bisericii noastre, va avea în vedere, aºa
cum spunea Înaltpreasfinþia Sa,
în Precuvântarea almanahului: prefacerile
sociale ºi economice, profunde ºi rapide,
care se petrec în societatea noastrã,
persistenþa crizelor de tot
felul, creºterea tensiunilor
sociale ºi nu numai,
extinderea unei culturi
fragmentare, transformarea
profundã ºi confuzia
valorilor, ca ºi accentuarea
provocãrilor secularismului,
care cer, cu putere, prezenþa
ºi lucrarea vindecãtoare,
reconciliatoare
ºi
transformatoare a Bisericii
noastre strãmoºeºti, care,
prin intermediul harului
dumnezeiesc, întotdeauna
viu, prezent ºi lucrãtor, ne oferã sprijin
pentru a depãºi orice provocare, tensiune
sau crizã. Dorim ca Almanahul Bisericesc
2014 sã contribuie la îmbogãþirea ºi
aprofundarea spiritualã ºi culturalã a
cititorilor, întãrindu-le credinþa ºi speranþa
cã Bunul Dumnezeu le va oferi, din belºug,
mila ºi ajutorul Sãu ºi în acest an.

Broºura misionarã
Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena  promotori
ai libertãþii religioase ºi susþinãtori ai Bisericii
Aceastã apariþie editorialã reprezintã
cea de a ºaptea broºurã a Colecþiei
Misionar-Educative a Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, operã misionarã iniþiatã ºi
susþinutã de cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Arhiepiscop ºi Mitropolit NIFON, cu o
apariþie periodicã pe diferite teme de
actualitate creºtin-ortodoxã, cu scopul
promovãrii valorilor evanghelice
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mântuitoare în societatea româneascã
contemporanã. Scopul acestei lucrãri este
acela de a arãta importanþa deosebitã a vieþii
ºi activitãþii Sfântul Constantin cel Mare
pentru întreaga Bisericã creºtinã, cãci
datoritã lui au încetat persecuþiile, pe motive religioase, în întreg Imperiu roman,
iar creºtinismul a putut sã se manifeste
liber. Atât el, cât ºi mama sa, Sfânta Elena,
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a avut o evlavie pilduitoare,
apãrând dreapta credinþã,
susþinând misiunea pastoralã,
educaþionalã, social-filantropicã
ºi administrativã a Bisericii, ºi
ctitorind numeroase lãcaºuri
sfinte. Datoritã Sf. Împãrat
Constantin, creºtinismul s-a
putut rãspândi ºi consolida, cu
o mare rapiditate ºi profunzime. Ea a apãrut pentru a
marca Anul omagial al
Sfinþilor Împãraþi Constantin
ºi Elena în Patriarhia
Românã, având ca responsabili de numãr pe P.C. Pr. lect. univ. dr.
Adrian IGNAT ºi pe P.C. Pr. prof. dr. Mihai
Iulian STAN, iar, ca ºi la celelalte broºuri,
coordonarea ºtiinþificã este asiguratã de un
comitet redacþional format din profesori
(urmare de la pagina 108)

Un candidat la cãmaºa
de mire: scriitorul ºi
agentul cu sentimente
patriotice Ion Lotreanu
(1940-1985)
O fotografie, de pildã, îl surprinde pe
cãpitanul Lotreanu, în uniformã militarã,
alãturi de colonelul Rãdulescu, ºeful sãu,
tocmai la Sarajevo, în iulie 1969, în
compania unor jurnaliºti militari iugoslavi,
în redacþia unei gazete ostãºeºti a armatei
din þara vecinã ºi prietenã, cum suna
lozinca zilei pe atunci. Tot în iulie 1969,
într-o altã imagine, luatã pe o stradã din
Belgrad, în þinutã civilã de astã datã,
colonelul Rãdulescu discutã amical cu un
ofiþer superior iugoslav, anume cu ime
Kronja, redactorul-ºef al revistei Front,
ulterior liderul structurii de relaþii publice
a mareºalului Josip Broz Tito. De prisos
sã mai subliniem cã umbra Lotreanu
este acolo, la datorie, într-o þinutã la fel
de civilã, sobrã ºi elegantã ca a celor doi
redactori-ºefi Ca sã nu mai comentãm
fotografiile luate din þara noastrã, de unde
vrei ºi de unde nu vrei, în anturajul
scriitorilor ºi al mãrimilor momentului.
Oare, cum ajunsese el, umilul fiu de þãrani
din Alimpeºtii Gorjului, în acele efectiv
onorante posturi? ªi cu ce misiune? Mai
mult decât atât: la ordinul cui ºi cu ce scop
a acceptat sã treacã în rezervã pentru
postul de la Sãptãmâna lui Eugen

de la Facultatea de
Teologie a Universitãþii
Valahia din Târgoviºte,
de la Seminarul Teologic
Sf. Ioan Gurã de Aur din
Târgoviºte ºi Pãrinþi
Consilieri de la Centrul
Eparhial. De la Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi
Elena trebuie sã învãþãm
pilda evlaviei ºi a
ataºamentului lor faþã de
valorile creºtine, faþã de
Biserica creºtinã ºi
misiunea ei de rãspândire
a Evangheliei Mântuitorului Hristos ºi
construire a unei societãþi a iubirii.
Biroul de presã
al Arhiepiscopiei Târgoviºtei

Barbu? N-avem nici cea mai micã îndoialã
cã undeva, cumva, vor fi desprãfuite ºi
fãcute sã vorbeascã alte rapoarte,
angajamente de colaborare, dosare
º.a.m.d. Pânã atunci însã rãmâne la
deplinã vedere scriitorul Despre care,
în ce ne priveºte, nu mai spunem decât
cã, în ciuda tuturor limitelor vizibile sau
doar intuite, cel puþin prin verbul sãu, în
acele vremuri de laºitate, de suspiciune ºi
de teamã, a deranjat pe mulþi. Iar dacã
Nicolae Tãutu este cel mai prolific
dintre scriitorii militari ai vremii,
Laurenþiu Fulga cel mai tãmâiat de
cãtre oficialitãþi, inclus ºi în manualele
ºcolare  aceasta în primul rând
datoritã talentului, desigur, dar nu e mai
puþin adevãrat cã ºi al statutului de
sperjur venit cu Divizia de voluntari
Tudor Vladimirescu ºi de informator
umil al serviciilor (dupã cum vom vedea
în materialul pe care i-l vom dedica în
exclusivitate la vremea lui) , prin
diversitatea ariei tematice abordate, nu
în ultimul rând prin curaj, Ion
Lotreanu rãmâne unul dintre cei mai
valabili scutieri militari din ariergarda
literaturii române comuniste. Unul care
poate fi uitat un timp, niciodatã însã
ignorat ºi, ca atare, mai devreme sau mai
târziu, recuperat ºi pus la locul lui, unul
poate cã nu de cine ºtie ce forþã, în orice
caz însã vizibil. În armata românã cel
puþin, n-am avut prea mulþi de anvergura
tematicã ºi, îndeosebi, de curajul lui.
Curajul îmbrãcãrii cãmãºii de
mire
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Societatea Scriitorilor Târgoviºteni

Salonul literar lunar (ediþia a 83-a)
al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni
Sâmbãtã, 14 decembrie 2013, s-a
desfãºurat ultima întâlnire a salonului literar
al SST din anul 2013. Dupã discutarea
unor cãrþi propuse de cãtre scriitori
membri ai SST ºi a unor creaþii poetice
inedite, au fost înmânate premiile Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni pentru cãrþile
apãrute în 2012, din pãcate, ºi la aceastã
ediþie aceste premii constând doar în
diplome. Juriul a stabilit urmãtoarele premii:
Premiul Mircea Horia Simionescu
pentru roman  George Toma Veseliu
pentru trilogia Colonia (Sãrutul copacilor;
Noi exilaþi la Pontul Euxin; Moartea unui
preºedinte) ºi  Ex equo  Ecaterina
Chiriþã-Bazilescu pentru Paradisul
cenuºiu; Premiul Alexandru Vlahuþã
pentru prozã scurtã  Iulian Moreanu
(Gheorghe Ciocodeicã) pentru Cerbul
însetat; Premiul Radu Petrescu pentru
memorialisticã  Barbu Cioculescu
pentru Amintirile unui uituc. Exerciþii de
memorialisticã; Premiul Alexandru
Vasilescu pentru istorie  Dan Gîju
pentru Istoria presei militare; Premiul
Alexandru George pentru criticã
literarã  Niculae Ionel pentru Scriitori
târgoviºteni; Premiul Alexandru
Ciorãnescu pentru traduceri 
Miroslava Metleaeva pentru traducerea în
limba rusã Constantin Noica. ªase maladii
ale spiritului contemporan, volum apãrut
la Editura Bibliotheca; Premiul Dan
Simonescu pentru bibliologie

Gheorghe Buluþã, Victor Petrescu, MihailOctavian Sachelarie pentru Biblioteca XXI.
Management & Markenting; Premiul

Udriºte Nãsturel pentru istoria culturii
târgoviºtene  Agnes Erich pentru
Târgoviºte centru tipografic european;
Premiul Costache Olãreanu pentru
eseu  Margareta Bineaþã pentru Cãrþi ºi
autori de azi. Eseuri critice.
Pentru prima oarã în istoria acestor
premii au fost acordate ºi premii Opera
Omnia pentru cãrþi publicate în colecþiile
Editurii Tipo Moldova în 2012:
Opera Omnia  poezie contemporanã, pentru volumele: Marea tãcere
(Corin Bianu); Galaxii cu dor (George
Coandã); De ce mã doare inima (Iulian
Filip); Rescriu ce mi-a fost scris (Vali Niþu);
Vindecarea singurãtãþii (Florea Turiac).
Opera Omnia  romanul de azi:
Jurnalul de la Marcona (Ion Mãrculescu);
Clone ºi Paradis. Ieºirea din Paradis
(Mihai Stan).
Opera Omnia  publicisticã ºi eseu
contemporan: Cu noi în cârcã prin
Europa (Mircea Constantinecsu); Arta
derivei (Tudor Cristea); Mereu poeþii
(Liviu Grãsoiu); Vãcãreºtii. O dinastie
poeticã (Victor Petrescu); Pe simezele
memoriei (Florentin Popescu).
Un succint bilanþ al implicãrii Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni în viaþa culturalã
a spaþiului dâmboviþean a scos în evidenþã
faptul cã SST, entitate culturalã de mare
vizibilitate, este prezentã, ca partener sau
organizator, în mai toate momentele ce au
marcat evoluþia culturii scrise, mai ales, în
anul 2013. Poate ºi de aceea, Consiliul
Local al Municipiului Târgoviºte a promis,
pentru 2014, ºi alt fel de premii.

Ziua Culturii Naþionale  Ziua lui Mihai Eminescu
LA TÂRGOVIªTE, Ziua culturii
naþionale ºi a poetului Mihai Eminescu a
fost marcatã printr-o manifestare
organizatã de Ministerul Culturii, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, Biblioteca Judeþeanã
I.H. Rãdulescu Dâmboviþa, Biblioteca
Universitãþii Valahia din Târgoviºte,
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni ºi
Garnizoana Târgoviºte. În deschidere au
prezentat alocuþiuni Cristian Vasile Petcu
(secretar de stat în Ministerul Culturii, care
a asigurat ºi finanþarea manifestãrii), Ivan
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Vasile Ivanoff (Consiliul
Judeþean), Marian Puiescu
(reprezentant al Arhiepiscopiei
Târgoviºte, care a dat citire
mesajului ÎPS dr. Nifon Mihãiþã,
Arhiepiscop ºi Mitropolit al
Târgoviºtei), Vali Niþu (Primãria
Municipiului Târgoviºte), Mihai
Stan (Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni), Valentin Sandu
(Garnizoana Târgoviºte). Agnes
Erich, directoarea Bibliotecii
Judeþene I.H. Rãdulescu
Dâmboviþa ºi Ramona Stanciu
(directoarea Bibliotecii Universitãþii
Valahia din Târgoviºte), cele douã
organizatoare ale manifestãrii, au moderat
desfãºurarea programului. Acesta a
cuprins, în deschidere, conferinþa
Importanþa identitãþii culturale în contextul
globalizãrii prezentatã de prof. univ. dr.
Petre Gheorghe Bârlea. De o primire
empaticã s-a bucurat prezentarea recitalului
de poezie din opera lui Mihai Eminescu
susþinut de Paula Romanescu, membrã a
Uniunii Scriitorilor din România ºi a
Academiei Europene de ªtiinþe Litere ºi
Arte, mai ales din partea studenþilor ºi
liceenilor prezenþi. A fost prezentatã în
continuare cartea Eminescu, istoric
naþional de cãtre autorul ei, dr. George
Coandã. Editorul Mihai Stan a prezentat
volumul Effect of Indian thought on Mihai
Eminescu/ Eminescu ºi gândirea indiana,
autor fiind cercetãtoarea indianã Zricha
Vaswani, volum bilingv românã-englezã,
la origine tezã de doctorat, cercetare de
literaturã comparatã, care a dezvãluit celor
prezenþi un Eminescu cunoscãtor al
scripturilor indiene. În alocuþiunea sa,
Mihai Stan a prezentat, ca punct de plecare,
ºi volumul Gramatica sanscritã în
versiunea lui Mihai Eminescu dupã Kritische
Grammatik der Sanskrita  Sprache in
Kürzerer Fassung de Franz Bopp (Editura
Bibliotheca, 2004). Alãturi de standul
Editurii Bibliotheca au fost prezentate de
cãtre Editura Tipo Moldova mai multe

volume printre care ºi unele dedicate lui
Mihai Eminescu. Editorul Aurel ªtefanachi
a prezentat succint celor prezenþi volumele:
Album Mihai Eminescu  164 de ani de la
naºtere; Sãluc Horvat, Mihai Eminescu
în critica literarã actualã; Mihai Eminescu
 ediþia Perpessicius (publicisticã 
volumele II, III, IV); Antologie de poezie
românã contemporanã, vol. I  în limbile
românã, francezã, englezã ºi germanã. De
asemenea, au fost lansate volumele de
poezie Alter ego de Tudor Cristea ºi
Primejduitele fiinþe de Emil Stãnescu,
apãrute în colecþia Opera Omnia  poezie
contemporanã a Editurii Tipo Moldova. A
fost lansatã revista Litere, cuprinzând
pagini dedicate poetului naþional. În
încheiere cei prezenþi au asistat la un moment muzical în interpretarea Coralei
Appasionata, dirijor Florin Badea. Ziua
Culturii Naþionale ºi a poetului Mihai
Eminescu a continuat ºi dupã-amiaza prin
acþiuni marcând preocupãrile pentru cultura
scrisã în rândul tineretului studios din
Târgoviºte: Dezbatere pe tema Se mai
citeºte Eminescu? cu participarea unor
scriitori dâmboviþeni ºi a elevilor din Cenaclul
literar Radu Petrescu; Lecturã spectacol
din creaþia eminescianã, prezentatã de elevii
Cercului de teatru al Palatului Copiilor
Târgoviºte (îndrumãtor prof. Salvatore
Vlãdescu); Lecturã din creaþia proprie a
elevilor Cenaclului literar Radu Petrescu
ºi ai Cenaclului Ion Ruset Pucioasa
(coordonat de Sorina Vissarion
Stan); Atelier literar: scriere creativã
pornind de la versuri eminesciene
(coordonator Ioana Geacãr,
profesor îndrumãtor al Cenaclului
literar Radu Petrescu, Palatul
Copiilor Târgoviºte). La manifestãri
au participat numeroºi scriitori,
ziariºti, profesori, studenþi, elevi ai
liceelor târgoviºtene, eleganta salã
de manifestãri a Bibliotecii Judeþene
dovedindu-se neîncãpãtoare.
(Observator)
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LA GÃEªTI, miercuri, 15 ianuarie
2014, orele 11, a avut loc la Biblioteca
Aurel Iordache manifestarea culturalã
Eminesciana, prilejuitã de aniversarea a
164 de ani de la naºterea poetului naþional
Mihai Eminescu. Evenimentul a reunit, ca
de obicei, eforturile mai multor instituþii ale
oraºului: Primãria Gãeºti, Colegiul Naþional
Vladimir Streinu, Casa de Culturã
Dumitru Stanciu, ªcoala Gimnazialã
ªerban Cioculescu ºi Clubul UNESCO
din localitate. Dupã un scurt cuvânt
omagial, moderatoarea activitãþii,
scriitoarea Daniela-Olguþa Iordache, a
prezentat studiul Mihai Eminescu, un
iniþiat în mitul centrului. Scriitorul Tudor
Cristea a prezentat o incitantã conferinþã
intitulatã 130 de ani de la apariþia primului
volum semnat Mihai Eminescu (1883-

2014). Elevii Colegiului Naþional Vladimir
Streinu, îndrumaþi de profesoarele
Andreea Ratea, Florina Stoica ºi Nicoleta
Ungureanu, precum ºi de bibliotecara
Laura Pãun, au oferit publicului, pe lângã
eseul Eminescu, poetul nepereche,
prezentat de eleva Ancuþa Stanciu de la
clasa a XI-a H ºi un scurt recital,
Invocaþie poeziei, pe versurile regretatului
poet ºi fost profesor gãeºtean Vivi Anghel.
Casa de Culturã Dumitru Stanciu,
reprezentatã de dna directoare Tanþa
Stroescu ºi de profesorul Nicu Bãrbulescu,
a oferit publicului un alt interesant moment
poetic pe fondul muzical al lui Gheorghe
Zamfir, pe versuri de Mihai Eminescu
intitulat De la steluþã la luceafãr. Publicul
a fost încântat sã asculte în încheiere
recitarea poeziei lui Mihai Eminescu
Somnoroase pãsãrele de cãtre eleva
Sara Stoica de la clasa pregãtitoare B a
ªcolii ªerban Cioculescu, îndrumatã de
învãþãtoarea Oana Bauer, precum ºi
versurile regretatului poet Luca Onul
Rugãciune lui Eminescu, rostite de Ioan
A.
Stan.
Expoziþia
de
carte
Eminesciana, pregãtitã de doamnele
bibliotecare conduse de doamna Valentina
Tufescu a fost apreciatã de un public
entuziast. (DOI)

COMUNICAT
(ªedinþa Comitetului Director al USR)
Vineri, 24 ianuarie 2014, a avut loc
ºedinþa Comitetului Director al USR.
A fost prezentat calendarul principalelor proiecte ale USR pe anul 2014, care
va fi publicat separat pe site-ul USR.
S-au discutat, de asemenea, noile proiecte
pe care Uniunea Scriitorilor le iniþiazã în
anul acesta: Festivalul Naþional de
Literaturã de la Cluj-Napoca; Festivalul de
Literaturã de la Chiºinãu-Orhei.
Comitetul Director a fost informat de
deschiderea a douã acþiuni în instanþã, de
evacuare ºi de recuperare a datoriilor firmei
care administreazã Casa Vernescu.
Comitetul Director a hotãrât sã-l
însãrcineze pe prim-vicepreºedintele USR
Varujan Vosganian cu promovarea celor
douã iniþiative legislative vitale pentru
activitatea USR: o nouã lege a timbrului
cultural ºi legea pentru subvenþionarea
principalelor reviste de culturã.
Au fost prezentate Comitetului Director demersurile pentru sprijinirea financiarã
a revistelor USR pentru anul în curs.
Au fost prezentate ºi demersurile
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pentru înscrierea unei emisiuni literare în
grila de programe a TVR.
Uniunea Scriitorilor din România se aflã
printre instituþiile ºi asociaþiile care primesc
din partea Academiei Suedeze invitaþia de a
propune scriitori pentru premiul Nobel.
Anul acesta, Comitetul Director al USR i-a
propus pe urmãtorii scriitori: Nicolae
Breban, Mircea Cãrtãrescu, Norman
Manea, Varujan Vosganian.
Filiala Poezie Bucureºti a anunþat
proiectul unui nou Maraton de poezie, care
se va desfãºura odatã cu Noaptea Muzeelor.
Deoarece publicarea pe un site a
unor titluri de reviste care vor fi luate în
considerare la primirea de noi membri
în USR a trezit întrebãri ºi frãmântãri,
Comitetul Director face precizarea cã,
vor fi luate în considerare, în primul rând,
articolele ºi cronicile semnate de critici
literari de autoritate recunoscutã ºi mai
puþin, sau în al doilea rând, titlurile
revistelor unde sunt publicate aceste
articole. (s.n., rev. Litere).
(Publicat la 27 ianuarie pe site-ul USR)
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Cãrþi ºi reviste primite la redacþie
1. Silvia Bitere, Gri kamikaze, [versuri], Editura
Eurostampa, Timiºoara, 2013, 88 pag.
2. Dumitru Ungureanu, Alambicotheca II,
lecturi, polemici, amintiri, poezii, edite ºi
inedite, Editura Bibliotheca, Târgoviºte,
2013, 342 pag.
3. ªtefan Ciobanu, De-a buºilea prin aer,
poeme, Editura Tracus Arte, Bucure?ti,
2013, 102 pag.
4. Lucia Negoiþã, Carte cu poeþi. Interviuri.
ªi viaþa face parte din literaturã..., Editura
Muzeul Literaturii Române, Bucureºti,
2012, 270 pag.
5. Savian Mur, Cu ochii sparþi, [versuri], Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2014, 198 pag.
6. Aurel Udreanu, Plânsul utopic, [versuri],
Editura Tracus Arte, Bucureºti, 2013, 110 pag.
7. Daniel Drãgan, Stãpânii lumii, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2014, 208 pag.
8. Cristian Vasile Petcu, Drept bisericesc, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2013, 388 pag.
9. Academia Românã, Fundaþia Naþionalã
pentru ªtiinþã ºi Artã, Colecþia Opere
Fundamentale. Catalog 2000-2014, cu un
cuvânt-înainte de Eugen Simion, Editura
Semne, Bucureºti, 2014, 130 pag.
10. Magda Ursache, Comunismul cu rele ºi bune,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, 378 pag.
1. Bucureºtiul literar ºi artistic, revistã
lunarã, anul IV, nr. 1(28), ianuarie 2014,
Bucureºti, fondatori Coman ªova  director ºi Florentin Popescu  redactor-ºef;
2. Acolada, Revistã lunarã de literaturã ºi artã,
nr. 12 (73), decembrie 2013, Editori:
Societatea Literarã Acolada ºi Editura
Pleiade, Satu Mare, director general: Radu
Ulmeanu, director: Gheorghe Grigurcu;

3. Apostrof, Revistã a Uniunii Scriitorilor, anul
XXIV, nr. 12 (283)/ 2013, Cluj-Napoca, redactor-ºef, Marta Petreu;
4. Cafeneaua literarã, 12 (131), decembrie
2013, Centrul Cultural Piteºti, sub egida
C.L. ºi a Primãriei Piteºti, director, Virgil
Diaconu;
5. Convorbiri literare, anul CXLVII, nr. 12
(216), decembrie 2013, revistã a Uniunea
Scriitorilor din România, fondatã de
Societatea Junimea din Iaºi, la 1 martie 1867,
redactor-ºef Cassian Maria Spiridon, redactor-ºef adjunct Dan Mãnucã;
6. Pro Saeculum, revistã de culturã, literaturã
ºi artã, anul XII, nr. 7-8 (91-92), 15 octombrie
 1 decembrie 2013, Focºani, fondatori 
Alexandru Deºliu, Valeriu Anghel, director  Nina Deºliu, secretar general de
redacþie  Rodica Lãzãrescu;
7. Sud, revistã editatã de Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, anul
XVII, nr. 7-8(152-153), noiembrie-decembrie
2013, serie nouã, director fondator 
Constantin Carbarãu, redactor-ºef Vasile
Grigore;
8. Familia, revistã lunarã de culturã, seria V,
anul 49 (149), nr. 11-12 (576-577), noiembriedecembrie 2013, Oradea, director Ioan
Moldovan, redactor-ºef Traian ªtef;
9. Ramuri, revistã a Uniunii Scriitorilor din
România, fondatã în 1905, serie nouã, nr.
11(1169), 2013, Craiova, director  Gabriel
Coºoveanu, redactor-ºef  Paul Aretzu;
10. Algoritm literar, an IV, nr. 7, 2013, Cãlan,
jud. Hunedoara, director fondator  Ioan
Barb, senior editor  Silviu Guga;
11. Emisar, periodic independent, an II, nr. 2,
ianuarie 2014, Bucureºti, redactor-ºef
Roxana Ichim-Istudor;

Asociaþia LITERATA
Asociaþia LITERATA, care are ca
devizã Întoarcerea la adevãratele valori, a
fost înfiinþã (5 martie 2013) la iniþiativa unui
grup de credincioºi creºtin-ortodocºi, având
sediul la Catedrala Eroilor din Micro 11.
Scopul declarat al asociaþiei este pãstrarea
ºi promovarea valorilor tradiþionale
româneºti, cu accent pe credinþa creºtinortodoxã ºi iubirea de neam. Chiar din
primul an, asociaþia ºi-a desfãºurat
activitatea prin invitarea unor personalitãþi
culturale, care au prezentat conferinþe pe
teme diverse (Influenþa mass-mediei ºi a
tehnologiilor moderne asupra vieþii omului
contemporan;
Sfinþii
Martiri

Brâncoveni; Sfinþii Închisorilor 
martiri în temniþele comuniste;
Genomul uman  Secretele Daciei;
Mihai Eminescu 
«Românul
Absolut»). Dintre personalitãþile invitate
care prin intervenþiile lor au þinut treazã
atenþia numeroºilor participanþi pot fi amintiþi
dr. Virgiliu Gheorghe  biofizician; teologul
Danion Vasile ºi invitaþii acestuia; dl. Adrian
Bucurescu sau prof. dr. Nicolae Georgescu.
Preºedintele Asociaþiei LITERATA, dl.
Cãtãlin-Constantin Dumitru, dovedeºte,
dupã un an de activitate, cã LITERATA îºi
are de acum locul bine definit în arealul
cultural târgoviºtean. (Observator)

Anul XV, Nr. 1-2 (166-167)  ianuarie-februarie 2014

117

CALIGRAFIA CU LUMINÃ

Ion Mãrculescu

FOTOGRAFIA ªI PUBLICUL
În sala de expoziþii a Muzeului de Istorie
din Târgoviºte, o salã deosebit de mare ºi de
primitoare, a fost prezentat publicului, la acest
sfârºit de ianuarie ºi început de februarie 2014,
un interesant Salon Internaþional de
Fotografie. Acesta cuprinde lucrãri
selecþionate la Salonul Internaþional
Eurofotoart 2013, ediþia a V-a, care s-a
desfãºurat la Oradea, unde existã un puternic
pol al fotografiei din România. Lucrãrile au
fost puse la dispoziþie de Asociaþia Euro Foto
Art  Oradea, prin amabilitatea domnului
ªtefan Toth.
Intenþia organizatorilor târgoviºteni a fost
de a lega acest Salon Internaþional de Ziua
Fotografiei din România, care se serbeazã în
fiecare an în luna ianuarie.
Lucrãrile expuse aparþin unor artiºti de o
mare varietate stilisticã ºi tematicã, proveniþi din
Serbia, Ucraina, Norvegia, Polonia, Ungaria,
Rusia, Spania, Italia, Danemarca, Slovacia, Austria, China, Croaþia, Letonia, Olanda, Turcia ºi,
se înþelege de la sine, România.
Astãzi, când oricine are posibilitatea sã
fotografieze oriunde, oricând ºi aproape cu
orice  ºi când zic orice, mã gândesc la ce
posibilitãþi extraordinare îþi oferã camera unui
modest telefon mobil  este clar cã e nevoie de
o mãcar sumarã iniþiere în estetica imaginii
fotografice. O iniþiere necesarã nu doar
profesioniºtilor, ci oricãrui posesor al unui instrument de fotografiat, dacã posesorul
acestuia are capacitatea de a se emoþiona în
faþa frumosului ºi de a-l transpune pe un suport
digital sau pe hârtie. ªi nu doar atât, ci ºi de a
avea putinþa sã înþeleagã ºi sã admire imaginile
fotografice din multitudinea de cãrþi, albume,
ziare ºi reviste care ne trec zilnic prin mâini.
În multe pãrþi ale lumii, dar ºi la noi în þarã,
existã ºcoli de fotografie, unele de rang înalt.
De regulã, ele pregãtesc specialiºti cu o bunã
calificare pentru domeniul tipãriturilor ºi al
publicitãþii. Dar ºi artiºti fotografi. E drept cã nu
oricine are ocazia sau posibilitatea frecventãrii
unor asemenea cursuri ºi nici sã gãseascã
maeºtri de calitate care sã-i înveþe sã treacã
dincolo de banala parte tehnicã a lucrurilor.
Ceea ce îºi propune un asemenea salon
de fotografie, cum este cel de care amintim
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aici, este sã provoace, sã agite pornirile
fotografice în acei oameni care le au ºi,
totodatã, sã punã în faþa publicului larg
valenþele estetice ale imaginii. Cãci, nu-i aºa,
trãim într-o civilizaþie a imaginii. Cea mai mare
cantitate de informaþii zilnice, o cantitate
copleºitoare, o primim pe cale vizualã. ªi-atunci,
de ce sã nu avem un organ de recepþie cât
mai elevat? Cât mai educat!
Posibilitãþile tehnice pentru un fotograf
în ziua de azi sunt mari, iar dificultãþile
tehnice au devenit, indiscutabil, amintiri.
Aºadar, centrul de greutate în munca
fotografului s-a mutat sau trebuie sã se mute
spre latura esteticã.
Astãzi, se poate face fotografie foarte
multã de cãtre toatã lumea ºi poate fi
prelucratã în cantitãþi imense pe format digital. Nu ºtim ce ne va aduce în acest domeniu
viitorul! Ei, bine, Salonul Internaþional de
Fotografie amintit aici, tocmai asta are ca
scop, sã vinã în întâmpinarea iubitorilor de
fotografie, în general a iubitorilor de frumos.
Pe simeza expoziþiei au putut fi vãzute,
cum ziceam, o mulþime de teme fotografice
dublate de o mulþime de abordãri: portrete
(gen foarte pretenþios ºi greu de realizat, mai
ales cã nu poþi fotografia o persoanã în anume
condiþii, decât cu acordul ei), peisaje,
reportaje, fotografii de arhitecturã (care nu
vizeazã aspectul tehnic sau funcþional al
construcþiilor, ci capacitatea acestora de a
impresiona), naturi statice, nuduri, fotografii
abstracte etcetera.
Fotografiile expuse în acest Salon
Internaþional, au fost selecþionate dintr-un
numãr de 1285 de lucrãri (alb-negru ºi color),
de un juriu internaþional compus din Vasile
Paladean  Ucraina, Georg Holzman 
Germania, Radu Sigheti  România, ªtefan
Toth  România ºi Marcello Materassi  Italia,
acesta fiind ºi preºedintele juriului.
Ar mai fi de adãugat faptul cã artiºtii
fotografi români s-au prezentat excelent ºi,
printre cei selecþionaþi, s-a aflat cu trei lucrãri
ºi târgoviºteanul Ciprian Ilarion Grigorescu.
În lista românilor apar nume noi, cei mai mulþi
tineri, ceea ce înseamnã cã ºtafeta dintre
generaþii funcþioneazã.
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1. Alena Zen  Ucraina
2. Trond M. Scaret  Norvegia
3. Luciano Cardonati  Italia
4. Ciprian Ilarion Grigorescu  România
5. Attila Barbos  România
6. Slobodan Krstiè  Boznia-Herþegovina
7. Marzio Minorello  Italia
8. Krzystof Browko  Polonia
9. Constantin Dancoglu  România
10. Vasile Venig  România
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Revista revistelor

Acoladele duplicitãþii

În numãrul pe decembrie 2013 al mereu interesantei reviste
ACOLADA, de la Satu Mare, aflãm douã articole care ating oarecum
aceeaºi problemã: etica scriitorului sub regimul comunist. * Primul este
semnat de dl Gheorghe Grigurcu ºi are ca element de referinþã volumul
Conferinþa (secretã) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955, ediþie alcãtuitã
de Mircea Coloºenco, cuvânt înainte de Pavel Þugui, Ed. Vremea,
2006, 456 p. * Dl Grigurcu observã cã moartea lui Stalin, survenitã în
primãvara anului 1953, aduce primele semne de dezgheþ în viaþa
culturalã româneascã: Greu suportabilul blocaj dogmatic, impus de
regimul aservit Kremlinului, înfãþiºa primele sale fisuri. În chiar mediul
unor oameni de litere acceptaþi de autoritãþi, care cereau, în primã instanþã,
reorganizarea conducerii Uniunii Scriitorilor..... Sesizând situaþia,
oficialitãþile trag, totuºi, de timp, organizând o conferinþã secretã abia
în 1955, cu douã module: la primul iau parte 15 purtãtori de carnet
roºu, iar la cel de-al doilea, 60 de inºi care nu-l posedau. * Atitudinea,
aceeaºi, indiferent de modul, evidenþiatã prin citate din intervenþiile
emblematice ale lui Mihai Beniuc, preºedinte al breslei, sau ale
cameleonicului Ov. S. Crohmãlniceanu (dar ºi ale altora, reliefaþi în momentul respectiv, dar anonimizaþi de
scurgerea timpului), era una de supunere faþã de comandamentele regimului comunist, care dorea o
literaturã pentru popor, condamnând evazionismul ori apolitismul, ba chiar pactizarea involuntarã
cu spiritul burghez. Aºadar (zice dl Grigurcu) precauþia autoritãþilor de a da un caracter secret acestei
Conferinþe s-a dovedit inutilã. Autorii care au cuvântat în cadrul ei s-au arãtat suficient de «cuminþi»
pentru a nu stânjeni structura ideologicã în vigoare, cãutând de cele mai multe ori a o propti suplimentar
prin jurãminte de credinþã, adulãri, complicitãþi zeloase în lupta împotriva obstacolelor reale sau inventate
pe care le indica partidul-stat. * Astfel cã dezgheþul se mai amânã. * Dar în acest concert de voci
obediente, dintre care unele fãceau trimiteri acuzatoare la Arghezi, Blaga, G. Cãlinescu ori Mircea Eliade,
una iese din rând: a lui Petru Dumitriu: Acesta nu s-a sfiit de-a ataca suficient de articulat Direcþia Presei,
care «se uitã cu 40 de mii de ochelari la o carte de acest fel ºi foarte ades imprimã o oarecare timorare» (...).
Cu o pildã acidã: «Poemul în prozã al lui Geo Bogza, acelaºi Geo Bogza spune De la agatârºii cei
îmbrãcaþi în aur, pânã la Moþii de astãzi ºi Direcþia Presei a cerut sã spunã: De la agatârºii cei îmbrãcaþi
în aur, pânã la muncitorul de astãzi Se înlocuieºte un cuvânt foarte expresiv ºi precis cu un cuvânt
general. Lucruri de acest fel sânt foarte dese». Urmeazã o concluzie fãrã cusur: «Sânt câteva aspecte care
pot sã ducã la faptul cã noi vom avea sau nu vom avea cãrþi despre contemporaneitate anul acesta sau anii
urmãtori. Aºa este dificultatea scriitoriceascã artisticã, vigilenþa ºi severitatea pe care le acceptãm ºi
n-avem dreptul sã le refuzãm». De data aceasta, o bilã albã pentru Petru Dumitriu . * În paranteze fie
zis, atitudinea (dar mai ales gândirea) aceasta nu trebuie sã mire: un an mai târziu, ca director al ESPLA, P.
Dumitriu va susþine tipãrirea unor autori strãini moderni ºi scoaterea de la index a mai multor autori
români. * Al doilea text pe care l-am reþinut îi aparþine dlui Barbu Cioculescu ºi se referã la volumul Asul
de picã  ªtefan Augstin Doinaº, publicat de George Neagoe, în 2013, la Cartea Româneascã. * Se cunosc
efectele revelaþiei negative (postume) cã autorul splendidelor balade a fost, din 1958 pânã în 1984,
informator al Securitãþii. Personalitatea sa este analizatã, cu o anume pornire chiar, de cãtre G. Neagoe,
care are meritul de a fi adus date care lipseau pânã acum. * Pe scurt, concluzia dlui Cioculescu e aceasta:
Dosarul este complet, concluziile indenegabile, însã cât priveºte verdictul, juriul poate cã nu ar fi unanim.
Însã jalea rãmâne întreagã, într-o þarã care a numãrat tot atât de mulþi membri ai P.C.-ului câþi în Uniunea
Sovieticã, unde au hãlãduit patru sute de mii de informatori ºi unde, astãzi, urmaºii torþionarilor sunt mai
numeroºi decât ai victimelor! (...) Cu sau fãrã imponderabile, cum ºi cât poate surprinde o carte din
psihologia abisalã a unui om care nu cu îngerul a avut de luptat, rãmâne la aprecierea fiecãruia. Datele însã,
acuma, sunt. * Iatã cuvintele de bun-simþ ale unui om trecut prin multe! (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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