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Poezia pentru toþi
Pentru a contracara criza lecturii ºi dezinteresul pentru carte, redacþiile mai multor cotidiene
importante au avut ideea lãudabilã de a iniþia programe de reatragere a publicului cãtre litera cãrþii.
Întrucât românul a pierdut obiceiul de a intra într-o librãrie, dar ºi l-a pãstrat, încã, pe acela de a
frecventa chioºcurile de difuzarea presei, cotidienele îi oferã, de regulã sãptãmânal, câte o carte la
un preþ de trei-patru ori mai mic faþã de cel din librãrii. Între cele care au iniþiat un asemenea
program, Jurnalul naþional se axeazã, firesc, pe literatura românã, reluând, în 2009, colecþia
Biblioteca pentru toþi, fondatã în 1895. Sã ne amintim cã, reinstituitã în anii 60, la Editura pentru
Literaturã (ºi continuatã, din 1969, la Editura Minerva), colecþia Biblioteca pentru toþi a pus în
circulaþie în tiraje care astãzi par neverosimile (un exemplu: comediile lui Vasile Alecsandri, cuprinse
în nr. 104, apãrut în 1961, au avut un tiraj de 40145 de exemplare; ºi un altul: Casa blestematã, de
Blasco Ibáñez, în nr. 495 din 1969, a avut un tiraj de 82175 exemplare), aproape 1500 de titluri. În
plus, preþul unui volum era foarte mic  5 lei, pânã la finele anilor 70, când acesta a crescut la 8 lei.
Singurele probleme erau calitatea proastã a hârtiei ºi broºarea mediocrã. Ar mai fi de spus cã, dupã
1990, populara colecþie a dispãrut odatã cu prãbuºirea editurii Minerva.
Revenind la noua seria a Bibliotecii pentru toþi de la Jurnalul naþional, trebuie subliniat
faptul cã, în afara preþului scãzut, calitatea volumelor este net superioarã: copertã pânzatã ºi
supracopertã, hârtie de foarte bunã calitate. În fiecare zi de miercuri, Jurnalul naþional pune
în vânzare un volum din literatura românã. Apariþiile îmbinã judicios criteriul valoric (Cel mai
iubit dintre pãmânteni, de Marin Preda, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi
ºi Patul lui Procust, de Camil Petrescu, Adela, de G. Ibrãileanu, Enigma Otiliei, de G.
Cãlinescu, Maitreyi, de Mircea Eliade, Pãdurea spânzuraþilor, de L. Rebreanu, Cronicã
de familie, de Petru Dumitriu) cu cel comercial  care nu e, însã, mai niciodatã exclusiv
(Lorelei, de Ionel Teodoreanu, Toate pânzele sus, de Radu Tudoran, Prins ºi Dulce ca
mierea e glonþul patriei, de Petru Popescu, dar ºi Elevul Dima dintr-a ºaptea, de Mihail
Drumeº sau Iubim, de Octav Dessila).
Dupã ce a încheiat prima sutã de volume odatã cu Domniºoara Christina. ªarpele, de
Mircea Eliade, Editura Jurnalul naþional (care colaboreazã cu Editura Curtea veche) a
inaugurat cea de-a doua sutã cu volumul Cele mai frumoase poezii de dragoste de Adrian
Pãunescu. Este al treisprezecelea volum de versuri din seria noua a colecþiei (dupã cele de
Nichita Stãnescu, Ion Minulescu, G. Bacovia, Nicolae Labiº, M. Eminescu, Marin Sorescu, G.
Topârceanu, V. Voiculescu, G. Coºbuc, M.R. Paraschivescu).
Este cunoscut faptul cã Jurnalul naþional s-a situat, în momentul dispariþiei premature a lui
Adrian Pãunescu, dar ºi în timpul scurs de la tristul eveniment, pe poziþia de apãrãtor al memoriei
ºi al operei importantului om. În cadrul Bibliotecii pentru toþi a apãrut deja o primã carte a
poetului, Repetabila povarã, pe 15 decembrie 2010. Dacã în acel caz era vorba de un volum de
sine stãtãtor (însoþit, la noua ediþie, de o prefaþã a lui Eugen Simion), acum e vorba de o antologie,
iar sarcina selecþiei ºi a ordonãrii poemelor ºi-o asumã chiar directorul general Marius Tucã (deºi
n-ar avea tocmai competenþa necesarã  dar aceasta e o altã discuþie). Iatã, însã, cã, pânã la o
necesarã antologie realizatã pe principii strict valorice (dar aici apare, totuºi, întrebarea dacã ea
chiar este posibilã), un om de bine încearcã sã punã în circulaþie diferite sectoare ale vastei,
inegalei ºi chiar magmaticei opere lirice a lui Adrian Pãunescu. Care este ºi în lirica de dragoste
acelaºi poet care utilizeazã mai multe cuvinte decât ar trebui, care-ºi supradimensioneazã eul ºi
discursul, acelaºi egotist insuficient sancþionat de autoironie sau mãcar de îndoiala sincerã. Dar
mai ales este un poet popular, pentru cã multe dintre textele din volum au fost, la vremea lor, puse
pe muzicã, iar lectura acestora îºi asociazã, de obicei, melodia ºi chiar vocea interpreþilor.
Dincolo de toate, antologia realizatã de Marius Tucã va avea, pentru cã satisface orizontul de
aºteptare al unui public relativ numeros, un previzibil succes de casã. Ceea ce, oricum, nu e rãu.
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ACCENTE

Alexandru George

MIRABILUL SPIRIT CONSTRUCTIV
Acum câteva luni am primit invitaþia
din partea unei reviste necunoscute mie,
deºi aflatã la al treilea an de apariþie, în care
mi se cerea sã rãspund la întrebãrile din
cadrul unei anchete, la care se înscriseserã
sã participe o serie de autori literari, asupra
temei Când s-a trezit în dvs. spiritul critic,
când aþi simþit o vocaþie în acest sens,
determinându-vã sã vi-o cultivaþi ºi sã vã
afirmaþi în acest domeniu?
Am formulat un succint rãspuns (de
vreo jumãtate de paginã) declinându-mi
competenþa, deoarece nu þineam sã mi se
popularizeze imaginea de critic
recunoscut, ba chiar recunoscut public
chiar de mine însumi, eu fiind mai ales un
autor de literaturã de imaginaþie ºi consider
critica ºi unele preocupãri de istorie literarã
(mai puþin eseistica) niºte treburi
secundare, la care m-a silit regimul
comunist, cãci eu nu-mi alegeam pe atunci
subiectele ºi nu-mi puteam defini profilul
publicistic aºa cum aº fi vrut.
Nu mi-a parvenit niciun ecou de la
revista ce mã solicitase, nici mãcar
cuvenitul rãspuns însoþit de un exemplar
al ei în care sã-mi regãsesc cele transmise;
am intrat chiar de atunci într-o perioadã
de agitaþie ºi tulburare datoritã unor
operaþii menite sã-mi redea vederea, din
ce în ce mai deficitarã, care abia îmi
permitea sã citesc ºi mai puþin sã scriu,
dar încã de pe atunci mi-am dat seama cã
subiectul chestionarului meritã atenþia ºi
îndeamnã chiar la importante dezvoltãri.
Spiritul critic (pentru a mã folosi de
termenul mai vechii noastre istoriografii)
caracteriza societate intelectualã ºi
culturalã româneascã, pentru a nu mai
vorbi de cea politicã, mult exploatatã în
literaturã. Secolul care a precedat apariþia
regimurilor restrictive a fost al libertãþii
înainte cu mult de a fi ºi unul de acþiune;
gurile erau foarte slobode, depãºind
regulile politeþei care, mai degrabã,
impunea niºte contururi, nu niºte graniþe
prohibitive.
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Puteai identifica un grup social restrâns
(familia, de pildã) dupã felul cum insul
vorbea: dacã se simþea inhibat sau nepãsãtor
ºi chiar iresponsabil, fiind legat afectiv mai
mult sau mai puþin de câte un interlocutor
ce trebuia menajat, apoi dacã era un om
din popor în contrast cu ceilalþi ºi, mai
ales, dacã era din topor ºi fãcea ostentativ
caz de aceastã calitate pe baza a ceea ce eu
am numit afirmaþia agresivã a mizeriei
fudule. Îmbrãcãmintea sau comportamentul special, de ocazie, pot fi deprinse ºi
adoptate la perfecþie, dar felul de a vorbi,
manifestãrile sonore (evident, vocale) mult
mai greu  râsul ºi plânsul fiind în grad
maxim simptomatice prin condiþia
spontaneitãþii ºi mai apoi a lipsei de control.
Toatã existenþa omului, oricât de
primitiv, se supune unor norme care nu
sunt deprinse sistematic ºi nici urmate în
acelaºi fel de cãtre educatori calificaþi,
ci, uneori printr-un mimetism instinctiv a
ceea ce se vede în jur cã s-a mai fãcut.
Comunitãþile de oameni primitivi evolueazã
mult mai lent ºi, în cazul unor accidente
care le afecteazã habitatul (cutremure,
furtuni, inundaþii, molime, secetã
catastrofalã), cei loviþi îºi transportã în noua
situaþie modul de a gândi, nu refac aºa de
uºor un proces raþional adaptat noii situaþii.
Ce s-a întâmplat cu noi, românii, odatã
cu invazia sovieticã e un fenomen cu totul
aparte prin proporþii, consecinþe ºi duratã.
El n-a însemnat doar o durã ocupaþie, aºa
cum istoria noastrã ºi a popoarelor
învecinate mai cunoscuse, nici una de
exterminare, cum încercaserã unele hoarde
barbare în ultimele sute de ani, ci s-a
pretins un act generos de eliberare ºi de
descãtuºare a forþelor naturii prin scãderea
doritã a identitãþii statale. Foarte curând a
început sã conteze cel mai mult
apartenenþa, ba la una ba la alta, în numele
unui fals internaþionalism, pânã la urmã
ajungându-se la un lagãr, termen foarte
propriu care a stãruit pânã în ultimele zile
de dinaintea gorbaciovismului, a
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reformelor imprudente ºi regretate de
echipa urmãtoare, care fuseserã iniþiate de
fapt de Andropov.
Indiferent de variante ºi mai ales de
cine au fost pãgubiþii ºi cine beneficiarii, ºi
unii ºi alþii au intrat într-un regim al
minciunii la un grad maxim, acceptat ºi
chiar oficializat prin caracterul sãu
incontestabil ºi prin folosirea înºelãtoriei
mai ales la vârf.
Orice societate omeneascã, ºi cea
româneascã mai ales, cunoscuse ºi cultivase
ipocrizia, lipsa de sinceritate, un protocol al
convenþiei, care începea cu politeþea de care
nu erau strãine nici straturile cele de mai
jos ale populaþiei. Dar acuma era vorba de
cu totul altceva: de un fel de paranoia la
nivelul cel mai înalt al conducerii statului,
în care cei ce-ºi pãstraserã luciditate se
fereau sã facã uz de ea, pentru a atenua sau
a anihila unele mãsuri emise de
conducãtorul absolut, aflat în afara oricãrui
control, inclusiv al celor mai ardenþi slujitori
ai sãi care-i vroiau binele.
Dar sã revenim la spiritul critic, de
care pare cã ne-am îndepãrtat la zeci de
mii de kilometri; afirmarea lui timpurie,
în cazul meu, se datoreazã precocitãþii dar
ºi atmosferei binevoitoare, indulgente cu
micile pãcate dar mai ales cu pãcatele celor
mici. (Eram conºtient cã în alte familii era
mai mare stricteþe, pentru concepþia mea,
de adevãratã teroare, dar la noi în casã
prin moartea tatãlui meu pe când eu
aveam doar ºase ani ºi aducerea în spaþiul
rãmas liber a bunicii mele materne, apoi a
unei surori a mamei, care neavând copii
se ataºase de mine în mod special m-am
putu bucura de un regim excepþional nu
de rãsfãþ ºi de huzur, ci de indulgenþã ºi
medie bunã stare, dar mai ales de toleranþã
faþã de ceilalþi, în care eu m-am format
sufleteºte dupã niºte modele anacronice
care nu mi-au fost impuse ci mi-au stat
la dispoziþie prin firea lucrurilor.)
De la cei din jurul meu, am aflat o
mulþime de lucruri, din simplul dar foarte
frecventul contact direct; desigur eu
preferam jocurile ºi distracþiile libere cu
copiii de vârsta mea, dar am fost atent ºi
la informaþiile familiei mele anacronice ºi
ale musafirilor care mãcar de formã îmi
acordau atenþie; ºi ei fãceau parte din
aceeaºi lume ºi viitorul romancier dar ºi
nuvelist, uneori umoristic, a profitat, aºa
cum s-a vãzut, peste ani de zile.
Dar toate acestea s-au schimbat în
momentul în care am fost dat la ºcoalã ºi
am luat contact cu o disciplinã impusã, cu
un program (cãruia i se zicea spre
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nedumerirea mea programã) de
învãþãturã, de verificãri ºi examene. Eu
m-am supus obligaþiilor, am fost un elev
bun, chiar foarte bun, atât în cursul primar
cât ºi în liceu mai târziu, dar nu am iubit
ºcoala de nici un tip. Parcã presimþind cã o
sã-mi afirm vocaþia într-un domeniu al artei
care nu se deprinde prin ºtiinþã, am cãutat
sã profit de ceea ce mi se oferea în libertate.
În regimurile politice care au dominat
România Mare, þara reîntregitã dupã
1918-1919, se accentua autoritarismul,
militarizarea societãþii în vederea unui
rãzboi de apãrarea în care era angajatã toatã
lumea, inclusiv femeile ºi copiii, dar mai
ales tinerii, iar toþi ceilalþi trebuia
familiarizaþi cu tipurile de pericole ºi de
încercãri care nici pe ei nu i-ar fi ocolit.
Desigur cã în perspectiva unor mari
primejdii ºi într-o situaþie de încordare ºi
mobilizare justificatã, se cereau încurajate
alte virtuþi decât spiritul critic ºi judecata
fiecãruia de capul lui, dar iatã cã întâmplarea
colaborând cu memoria mi-a oferit un moment emblematic pentru ceea ce ar fi un
rãspuns la o întrebare neobiºnuitã: eram în
clasa a IV-a, când în Cartea de citire,
manual unic, deoarece ne aflam sub domnia
regelui Carol al II-lea, marele admirator ºi
imitator al ducelui (?!) Mussolini, am
descoperit o eroare ce scãpase autorilor
(adicã Ministerului Educaþiei Naþionale):
pomenindu-se de Munþii Alpi ni s-a explicat
cã ei se numesc aºa pentru cã sunt albi;
or, eu aflasem nu mai ºtiu de unde cã în
italieneºte alpe (probabil un dialect local)
înseamnã pãºune înaltã pe creastã.
Partea ºi mai interesantã pe care nu o
recomand cititorilor mei de azi e cã atunci
n-am îndrãznit sã-mi comunic descoperirea;
la ºcoalã învãþasem cã nu e bine sã ai
dreptate faþã de superiori  fie ei ºi invizibili,
sau mai ales de acest soi. Era un moment
când dascãlul nostru fusese temporar înlocuit
cu un suplinitor ºi acesta, din motive
inexplicabile pentru mine mã antipatizase din
start ca sã mã exprim ºi eu mai modern.
Nu-i fãcusem nimic, nu aprecia totuºi
rãspunsurile mele bune totdeauna la lecþii,
nici când eram singurul care scotea uneori
toatã clasa din încurcãturã. Astfel, am luat
cunoºtinþã de judecata strâmbã, rezultat al
unui simplu capriciu, fãrã nici o justificare
obiectivã, fãrã sã rezulte din vreun conflict între pãrþi: în lumea pe care o
descopeream la ºcoalã, din ce în ce mai
accentuat, nu era bine sã ai dreptate
împotriva celor mai mari.
(continuare la pagina 16)
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LITERATURÃ DUS-ÎNTORS

Mircea Horia Simionescu

CUM SE POATE FACE SCANDAL
ÎNTR-UN ROMAN DE SUCCES
Pentru ca scandalul (care constituie
începutul ºi sfârºitul oricãrei opere de
valoare) sã fie memorabil ºi sã intereseze
categorii largi de cititori, trebuie dintru
început ºi cu multã pricepere topograficã
sã se aleagã drept cadru al acþiunii un roman de câteva sute de pagini. Romanul,
spre deosebire de alte construcþii,
beneficiazã de avantajul cã este alcãtuit,
mai totdeauna, din numeroase încãperi 
saloane largi ºi elegante, cu sufragerii
rãcoroase, cu holuri somptuoase ºi
dormitoare confortabile, prelungindu-se în
iatacuri intime, în care se vorbeºte în
ºoaptã, uneori câte o verandã cu plante
exotice ºi douã-trei balcoane cu deschidere
spre grãdinã. Nu lipsesc din acest fagure
al fericirii bucãtãria electricã, frigiderul
rococo, baia Louis XV ºi debaraua
Saroyan. Instalaþiile sanitare se înfãþiºeazã
în roman în cea mai bunã stare de
funcþionare, cu conducte care nu bâzâie,
cu boilere ºi ramificaþii bine îmbucate, cu
robinete în fiecare capitol ºi cu sifoane
înclinate pentru scurgerile menajere ale
episoadelor stufoase. Ferestrele sunt înalte
ºi luminoase, ca sã se poatã urmãri toate
aspectele acþiunilor, pânã la miºcarea
sufleteascã cea mai subtilã a eroilor.
Numãrul mare de locatari, purtând
fiecare cu sine date biografice esenþiale,
tipice, precum ºi maniile, ticurile ºi motivele superioare de a acþiona, atipice (fireºte,
în cadrul normelor de convieþuire
civilizatã), în sfârºit varietatea decorurilor
în care se plaseazã acþiunea creeazã condiþii
excelente ºi suficient spaþiu pentru a se
striga în voie, a se ameninþa cu ton
categoric, a se înfige, elegant ºi eficace 
atunci când autorul considerã cã nu se mai
poate altfel  mâna în gât. Spre deosebire
de odã, tragedie sau baladã, romanul are
avantajul verosimilitãþii, atingând adesea
performanþele fotografiei.
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Îndeobºte, se iau în consideraþie un
bãrbat ºi o femeie de condiþie, care
intenþioneazã serios sã se iubeascã.
Bãrbatul, matur ºi viril, e neapãrat inginer
pe un ºantier de mare importanþã, are idei
elevate, treburile îi merg bine, i se deschid
perspective sigure, n-are familie de
întreþinut, nici datorii, ba dimpotrivã, câteva
zeci de mii de lei pe libretul de economii
cu câºtiguri. A cãlãtorit mult (în interes de
serviciu), a petrecut experimental, dar cu
mãsurã, în prima tinereþe, când a scris ºi
câteva poezii; acum nu-l mai tenteazã jocul
de cãrþi, îi sunt indiferente femeiuºtile,
cinematograful, coniacul, preferând
discuþiile la masa rotundã, unele aspecte
ale demografiei, conferinþele, lupta de
principii, ºedinþele, statisticile. Fiºa medicalã nu-i este umbritã decât de o banalã
eczemã, dupã ce se bãrbiereºte. Garderoba
îi e reprezentativã, prietenii ºi i-a ales dintre
bãrbaþii distinºi ai oraºului, dispreþuind pe
toþi cei care au obiceiul de-a tapa de un pol
pentru þigãri. Are automobil.
Femeia nu trece de douãzeci ºi opt
de ani, e negreºit blondã cu ochi albaºtri,
ºtie limbi strãine, e cochetã, ostentativ
dulce ºi inteligentã, lucreazã într-un mare
oficiu de aprovizionare cu carburanþi, e
iubitã de colegi, apreciatã de ºefi,
respectatã de delegaþii instituþiilor colaboratoare, avansatã periodic de minister.
Nici ea n-are familie sau datorii, locuieºte
singurã, apartamentul îi este mobilat pe
comandã, citeºte numai cãrþi de autori
consacraþi ºi poartã corespondenþã cu un
congres de maºini de abþiguit din Brazilia.
În ultima vreme merge la concerte simfonice (Ah, dragã, Chopin mã sidereazã!),
îºi viziteazã, cu mãsurã, prietenele; câteva
excursii în strãinãtate îi dau prilejul de-a
se întreba în ce constã fericirea,
rãspunzându-ºi de fiecare datã, cu
competenþã ºi adâncime, foarte exact:
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Fericirea este atunci când... Arde de
dorinþa de a avea un copil.
La momentul oportun, când autorul se
simte pregãtit sã apese pe declanºator, ºi
bãrbatul ºi femeia nãzuiesc spontan cãtre
o viaþã nouã, fericitã. Se procurã imediat
un compartiment de tren, se organizeazã
o sindrofie, o paradã a modei sau un meci
epocal de tenis, unde, plasaþi alãturi unul
de altul, cei doi au posibilitatea sã se
remarce, sã schimbe priviri, sã converseze
ales ºi sã se aprecieze. Se aranjeazã o
plimbare la ªosea, în doi, prilej de
investigaþii paralele ºi încruciºate, cu
trimiteri sigure ºi replici plurivalente. El o
întreabã daca îi place Brahms, dacã o
preþuieºte la justa ei valoare pe Greta Garbo;
ea îl întreabã poetic dacã îi cauzeazã
cafeaua cu friºcã, ginul, produsele Helena
Rubinstein. Îºi recunosc instantaneu
gusturi ºi preferinþe perfect asemãnãtoare.
Lui, chiromanþia îi spune ceva, chiar i se
pare cã în palma ei fragilã sunt însemnate
drumuri încã nedescifrate, ºi se grãbeºte
sã i le citeascã. Formidabil, iatã, va
întreprinde cândva o cãlãtorie, cuiva din
familie i se va fura (nu distinge bine) un
act, o bijuterie, o gâscã, o motocicletã sau
un fermoar, nu va fi ocolitã de oarecare
decepþii în dragoste. Ea face ochii mari,
declarã cã inginerul se pricepe de minune
sã analizeze necunoscutul ºi laturile laterale
ale destinului, cât despre decepþia în
dragoste nu ºtie ce sã spunã, pentru cã
n-are din partea cui sã aºtepte deziluzii: n-a
iubit niciodatã cu adevãrat, n-a aflat încã
omul  nu bãrbatul visurilor ei, asta ar fi
prea mult, ci persoana serioasã, cu
sentimente serioase, care sã-ºi deschidã
serios sufletul ºi sã-i înþeleagã ºi partea
nevãzutã, serioasã a fiinþei.
Se organizeazã neîntârziat o plimbare
mai lungã, dincolo de lacuri, pentru ca el
sã aibã suficient timp de a demonstra cât
se poate de clar cã este singurul pe lume
în stare sã-ºi deschidã integralmente
sufletul ºi sã o înþeleagã. Un mic cadou,
înmânat în timpul unei cine la Mon Jardin,
într-o ambianþã albãstruie, aburitã cu
muzicã în surdinã, stã mãrturie cã
sentimente curate, sincere au lãstãrit în
sufletul lui ºi sunt gata sã butãºeascã suav.
Ea este emoþionatã, simte ce n-a mai simþit,
dovadã cã evocã imediat un moment din
viaþa ei, când rãposatul ei tatã,
recunoscând-i virtuþile (era îndatã dupã
trecerea bacalaureatului), îi oferise un ceas
de mânã. El se aratã emoþionat, simte ce
n-a mai simþit, amintindu-ºi o ocazie
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identicã, diferitã doar prin faptul cã, deºi
dorise din toatã inima sã primeascã un ceas
(tot îndatã dupã bacalaureat), n-avusese
prilejul sã-l ºi obþinã, pentru cã tatãl sãu
era atunci plecat într-o cãlãtorie de afaceri
în Turcia, de unde nu s-a mai întors,
victimã a ciumei care bântuia pe-atunci în
partea asiaticã a acelei þãri.
Se pun în funcþiune anume priviri
galeºe, unele mângâieri pe dosul palmei,
unele jocuri spirituale ale cuþitului ºi furculiþei pe marginea farfuriei cu gogoºari
în oþet. Se dã motor ºi câtorva amintiri
nesigure, dar semnificative, printre altele,
EA: Când locuiam la cãmin, la Vasiliu
Bolnavu, în primul an de facultate, se
pripãºise în camera mea o pisicã. Obiºnuia
sã doarmã toatã noaptea deasupra pãturii,
torsul ei mã liniºtea, îmi dãdea sentimentul
cã cineva pe lume totuºi mã iubeºte ºi mã
mângâie, cã pot constitui obiectul unei
afecþiuni. EL: Pe când îmi fãceam
armata, maiorului i se blocase un cheson.
L-am reparat cu o ºurubelniþã. Drept
recompensã, m-a invitat într-o duminicã
la masã, mi-a dat sã înþeleg cã ar fi bucuros
dacã i-aº permite sã-mi ordone sã-i devin
ginere. (Avea o fatã nostimã, cu zestre).
Dar viaþa abia îºi deschidea ferestrele...
Actul cãsãtoriei cere meditaþie prealabilã,
am preferat sã meditez ºi sã mã pregãtesc
temeinic pentru acest examen.
Se utilizeazã, în continuare, o butelcã
de vin tare, în scopul radicalizãrii
sentimentelor, egal ºi simetric distribuite
între cele douã inimi. Tocmai se cântã un
tangou argentinian compus de un neamþ,
când ea observã subit cã n-a mai dansat
din timpul când era elevã. Coincidenþã: nici
el n-a mai dansat de pe vremea când se
organizau, la liceu, serbãri urmate de dans;
în lipsã de partenere, elevii se împerecheau
atunci între ei, sub atenta supraveghere a
profesorului de educaþie fizicã. Dansul
trebuie sã evolueze în aºa fel încât ea sã
simtã neîntârziat cã se aflã în braþele unui
bãrbat puternic, încã tânãr, cãruia i te poþi
dãrui cu cea mai mare încredere. ªi cum
sã nu-i acorzi tot tangoul ºi viaþa, când
dansatorul se dovedeºte un navigator
îndrãzneþ ori de câte ori se cere o piruetã,
deosebit de timid totuºi atunci când se produce o apropiere neprevãzutã a trupurilor,
sfârºitã într-o mângâiere a obrajilor ºi un
ah! interferent? El trebuie sã încheie dansul
cu un pas triumfal ºi cu concluzia teoreticã,
bazatã pe temeinice probe practice, precum
cã femeia purtatã în acolade vertiginoase
prin toate colþurile sãlii, peste zeci de
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bombeuri ºi printre sifoane, nu este alta
decât exemplarul ideal pe care l-a visat ºi
autentificat. La despãrþire, transpiraþi, gâdilaþi
la linguricã de sardelele delicioase ºi paharele
cu ºpriþ, sentimentele izbutesc sã se închege
într-o declaraþie articulatã, în timp ce el îi
indicã pe cer splendida constelaþie a
Andromedei (în realitate Orionul).
Pe la jumãtatea romanului, se creeazã
toate condiþiile pentru ca cei doi sã se
cãsãtoreascã cât se poate mai curând. Se
elibereazã, în capitole scurte, descrise cu
realism, câteva acte necesare, un
apartament, un garaj. Se calculeazã rapid
costul mesei într-un mare restaurant,
numãrul ºi funcþiile persoanelor invitate,
gabaritul ºi calitatea darurilor, utilitatea lor
parþialã, costul cãlãtoriei în luna de miere,
inclusiv bacºiºurile, benzina automobilului,
se apreciazã volumul toaletelor ºi viteza de
deplasare a perechii cãtre cuibul fericirii
închiriate la munte. Se contacteazã câteva
rude apropiate, pentru ca tinerii sã aibã de
la cine sã-ºi ia rãmas bun, cu lacrimi, înainte
de fericita plecare. Toate operaþiunile iau un
caracter galopant, þinându-se riguros seama
de ochii ºi gura lumii, de temperatura vremii
ºi mersul trenurilor.
O descriere amãnunþitã a marelui hotel din munþi, unde cuplul se instaleazã, este
absolut necesarã. Se remarcã poziþia
stabilimentului, confortul, liniºtea
garsonierei, caracterul stenic al tablourilor
de pe pereþi, lipsa urmelor de ploºniþe,
tariful îmbietor al serviciilor, buna
funcþionare a veiozei, a broaºtei yale ºi a
bideului. Se planteazã în faþa ferestrei
câþiva brazi, de pe care sã se scuture, în
timpul nopþii, picuri de rouã ºi de liniºte.
Se confecþioneazã, pentru o folosire
judicioasã, o lunã plinã, magnificã, cu ore
de rãsãrit ºi de apus helvetic reglate, în
preajmã întârziind discret o privighetoare
extrem de îndatoritoare, cu un program
bine alcãtuit, fãrã pauze sau repetiþii. Se
aruncã încã o datã o privire de control, în
aºa fel ca nimic sã nu fi scãpat în alcãtuirea
adecvatã a cadrului. Eroii, îmbãtaþi de aerul
proaspãt, de dragoste ºi respect reciproc,
sunt lãsaþi sã se descalþe ºi sã-ºi relaxeze
corespunzãtor spiritele.
Aici ºi acum se plaseazã scandalul. Se
poate imagina un debut fulgerãtor, o
rãbufnire iscatã de la un cuvânt rãu pronunþat sau echivoc, urmat imediat de insulte
grave, rãsturnate grãmadã sau desfãºurate
în rafale. Se poate recurge ºi la varianta
cealaltã, a suspensului, mai înþeleaptã 
lungã mocnire expresivã, timp de câteva
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ore, dupã o agreabilã escapadã în poianã,
rãbufnire verticalã la izvor, cataracte la
înapoiere. Pretextele sunt aproape
indiferente, sunt atâtea câte stele se aflã în
adâncul bolþii cereºti. Ea, de pildã, poate fi
îndemnatã sã declare cã, dintre toate
automobilele preferã Pontiacul decapotabil,
care este, dupã pãrerea ei, antiderapant ºi
uºor manevrabil  toate acestea spuse
simplu, dintr-o datã, nelegat de vreo idee
sau de vreo discuþie anterioarã, cu aerul
cã dã rãspuns la o întrebare despre flora
carpaticã. Absent, plutitor, ferice, lui 
posesor al unui Fiat  nu trebuie sã-i scape
nici o silabã a declaraþiei. Printr-o figurã
de stil cu lamã de briceag, sau doar printr-un
gest, bãrbatul trebuie sã replice tãios, jignit,
spunând în esenþã cã, dimpotrivã, singura
maºinã acceptabilã este Fiatul, cu
carburator la vedere, din urmãtoarele patru
considerente tehnice: primul, al doilea, la
treilea, al patrulea.
Cu imaginaþie, recurgând la logicã, cu
care este echipat oricare buzunar de bãrbat,
el izbuteºte sã construiascã argumentaþii
inatacabile: se poate afla, auxiliarã, o
demonstraþie oarecare  evocarea dificultãþilor de strãpungere a vârfului Mont Blanc
sau invenþia paraºutei  capabile sã
întãreascã ºi sã blindeze opinia lui. De
priceperea de a deteriora alert lucrurile
depinde mai departe reuºita capitolului. Ea
neglijase sã mãrturiseascã despre sine cã
este o fire impulsivã, pânditã uºor de isterie,
astfel cã prima ei reacþie la tonul lui ironic,
disproporþionat, urmeazã sã fie alegerea
precisã, cu maximã rapiditate, a unui obiect
casabil din inventarul garsonierei, zdrobirea
lui de parchet, însoþirea operaþiunii cu þipete
scurte, distribuite în acte ºi tablouri, cu un
vocabular pietruit ºi coborâri fãrã frâne. E
îndoielnic ca un bãrbat, asistând la
asemenea averse, sã afle alt cuvânt de
replicã decât semaforul vocativului:
imbecilo! Se profitã de rãgazul barierei, a
liniºtii inundând din pãdure garsoniera,
pentru ca buºteanul cuvântului sã cadã cât
se poate de scurt, de expresiv, vuietul lui
golit de venin sã rãsune totuºi copleºitor,
definitiv, crengile sã sarã fuzant în toate
direcþiile, cãruþa dragostei ultragiate sã se
umple instantaneu cu vreascuri.
Disputa poate fi condusã mai departe,
cu folos, numai urmãrindu-se îndeaproape,
în gros-plan, figura femeii schimonositã de
durere, care trebuie sã fie universalã 
durerea gravã a Femeii eterne în faþa
Bãrbatului despot. Ea plânge, bate cu pumnii
în masã, rapid-rapid, mãrunt-mãrunt, îºi
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blestemã zilele, blestemã clipa în care l-a
întâlnit, când s-a lãsat înºelatã, ca o cretinã,
când ºi-a imaginat cã individul este capabil
de sentimente alese, dezinteresate. De altfel,
nu ignorã, declarã ea, cã în urmã cu doi
ani, el a rupt logodna cu o fatã de familie
cu livadã ºi pian, dupã ce devalizase pe
viitorul socru de aurul pentru danturã. Mai
ºtie cã fusese dat afarã de la fabrica de
apometre, unde lucrase, cã abia gãsise 
prin intervenþiile unui fotbalist  un loc pe
ºantierul unde îºi pierde acum vremea, iar
automobilul, o rablã, îl primise cadou
pentru cã mijlocise afaceri de sute de mii,
necurate, cu ciment ºi cherestea. Din
cauza incompetenþei lui, în cartierul gãrii
se surpase chiar un bloc cu etaj. El
primeºte toate acestea cu pumnii strânºi,
descoperit, indignat ºi istovit, uimit ºi
cutremurat de competenþa cifricã a femeii,
care i-a aflat pânã ºi porecla cu care-l
numeau în închisoare: Gazelul.
Un bãrbat, e timpul sã i se dezvolte
psihologia, nu poate suporta la nesfârºit
asemenea jigniri. Rabdã cât rabdã, dar îºi iese,
în cele din urmã dumnezeieºte, din sãrite.
Cel mai potrivit moment ar fi acela când ea
încã n-a epuizat lista blestemãþiilor, înainte
în orice caz de a cãdea, cu faþa în palme, în
hohote de plâns, când poziþia atrage dupã
sine fenomenul surzeniei temporare.
Intervenþia lui  e necesar, e obligatoriu 
trebuie sã fie cumplitã. Cinci, patru, trei, doi,
unu...! Se repede, o prinde strâns, voiniceºte
de mânã, o plesneºte rectiliniu peste gurã, îi
lunecã degetele în pãr ºi o învârteºte cu
strânsori repetate ºi smucite prin toatã casa,
apoi o culcã pe podea, ºi, cu palmele
amândouã, o plesneºte peste pãrþile grase,
pânã simte cã dracii adunaþi în trup încep sã
ºchioapele ºi sã se predea.
În tot acest timp, sã nu se neglijeze
sonorul: ea trebuie sã þipe, sã se zbatã, sã
cheme ajutor, sã strige mamã, sã strige
Titi, Bebe sau Victor, nume nemaiauzite,
care, dupã toate indicaþiile, nu aparþin
contractului lor de cãsãtorie. ªi sã nu se
dea uitãrii cã ºi el, la rândul sãu, nu poate
face atâtea câte le face fãrã a însoþi
operaþiunea cu elemente verbale menite sã
dea justificare miºcãrilor, repetãrilor
usturãtoare ºi indignãrii, ca sã nu mai
vorbim despre necesitãþile de ritm, pe care
vorbirea, chiar ºi cea obligatã la incoerenþã,
trebuie sã le împlineascã muzical în
asemenea scene de gen. Durata secvenþei
nu e bine sã se prelungeascã peste mãsurã.
Din douã considerente: primul, pentru cã,
oricât de spectaculos ar fi spectacolul, el
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se depreciazã emoþional pe mãsurã ce
palmele cad ºi cuvintele lovesc ºi, al doilea,
pentru cã luna de miere nu e mai lungã
decât o lunã calendaristicã, ºi acþiunea
romanului are încã multe de depãnat pânã
la deznodãmânt. De aceea, o regie
inteligentã pune capãt scandalului, îndatã
ce patimile încep a obosi. Eroii trebuie
convinºi cã a sosit clipa în care resentimentele lor s-au copt destul, cã nu le rãmâne
decât sã se ridice de jos, sã-ºi spele firele
de sânge izbucnite pe nas, sã-ºi aranjeze
puþin coafura ºi vestimentaþia ºi sã se
pregãteascã de masã.
În restaurant e plãcut, câþiva
necunoscuþi îi salutã dulce, în toate se
remarcã grija gazdelor pentru buna primire
a vizitatorilor, supele sunt gãtite cu
pricepere, de pe listã se pot alege specialitãþi
de pescãrie, la cerere se preparã salate ºi
minuturi delicioase. La desert trebuie ales,
fãrã discuþie, tortul, crema lui fiind
întotdeauna proaspãtã. Distinsa doamnã
poate comanda, la început, salam ºi
mãsline, icre de ºtiucã sau salatã. Agreabilul
inginer poate deschide masa cu un coniac
sau o þuicã, cu omletã ºi brânzã de Brãila.
Mai departe, serviciul fiind ireproºabil, se
pot aduce ºniþele, muºchi de vacã în sos
de vin ºi altele. Alegerea îi pune, fireºte, în
oarecare încurcãturã. Propunerea
chelnerului de-a alcãtui el singur meniul e
primitã de tânãra pereche ca o uºurare, ca
un semn cã destinul þine cu ea ºi înþelege
s-o ajute în depãºirea dificultãþilor.
Romanul îºi continuã cursul ºi dupã
înapoierea eroilor la domiciliul din capitalã.
Scena memorabilã, insultele, bufniturile în
profunzime sunt definitiv uitate. Viaþa intrã
pe fãgaºul sãu firesc. Legaþi prin
sentimente puternice ºi prin lovituri experte,
de neuitat, care le dau conºtiinþa cã au o
experienþã comunã cu care se poate întãri
o casã de piatrã, tinerii cãsãtoriþi îºi reiau
cu voioºie ocupaþiile ºi bucuriile lor,
evolueazã, se împlinesc ºi, dupã ce se simt
cu adevãrat împliniþi, maturi în toate
privinþele, se hotãrãsc sã aibã un copil.
De studiat îndeaproape, în episoade
scurte, gingaºe, acest produs suplimentar.
Cu puþinã înþelegere ºi abilitate, romancierul îl poate confecþiona din material
ieftin, de prin casã, cu stofã dintr-un
palton vechi, din mãrgele ºi nasturi,
înzestrându-l, sub burtã, cu un dispozitiv
melodic care, la apãsare, sã poatã zice
mamã ºi tatã, pentru ca noua familie sã
aibã motive temeinice de a retrãi fericirea
vocativelor paralele.
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BREVIAR

Barbu Cioculescu

AGENDA ÎNCÃRCATÃ
A UNUI VLÃSTAR STUDIOS*
Va fi fost plãcutã vara anului 1936 în noua
casã, în noul cartier, cu noii prieteni de vârsta
mea  sau pe aproape  dar încã de pe la
jumãtatea lunii august tot pe aici, cerul începe
sã se înalþe, cu soarele lui cu tot, frunzele sã-ºi
piardã prisosul de apã, vestind schimbare,
Vremea Toamnei  pe atunci anotimpurile se
scriau cu majusculã,  ridicã problema gãsirii
unei ºcoli pentru odrasla care trecuse în clasa
a doua. Lângã biserica veche Sfântul Elefterie
era o asemenea ºcoalã, dar tatãl o preferã pe
aceea la al cãrei liceu avea ore  Sfântul Andrei,
ºcoalã confesionalã cu tradiþie. Câtã vreme
bãiatul nu prezenta indiciile vreunei vocaþii
anume, confesiunea ºcolii nu înãlþa obstacole.
Ba chiar seriozitatea ei impunea.
Aºa cã într-o bunã luni de septembrie mama
trase pe mine un ºorþ negru cu guleraº alb, iar
tata mã duse de mânã cãtre staþia de la poalele
Þãcãliei a autobuzului 47, în care urcarãm
sprinten. De unde, coborând la o staþie foarte
depãrtatã, ajunserãm undeva, prin strada
Cãlãraºi. Urcând ºi coborând strãduþe
necunoscute, diferite cu totul de Cotroceni, de
parcã ar fi fost în alt oraº, în altã þarã, am ajuns la
aceastã ºcoalã, unde fusesem înscris în cea de
a doua clasã primarã  ºcoala avea ºi curs superior. ªi în acest stabiliment, sobru ºi silent,
m-am simþit ca într-o altã þarã. Pãstrându-mi,
fireºte, impresiile pentru mine.
Aici institutorul se numea bruder, circula
în rasã neagrã, vorbea ºoptit, când româneºte,
când nemþeºte, pe un ton egal cu care nu
eram obiºnuit ºi cu o aplecare cãtre interlocutor care-mi pãrea când caldã, când rece, de o
distrugãtoare noutate. Câteva zile tata m-a
condus la ºcoalã, apoi când s-a convins cã
învãþasem drumul, m-a trimis singur, dându-mi
bani pentru biletul de autobuz. La intrarea
din spate a acestuia se afla un taxator care
tãia biletele, bãgând banii într-o uriaºã tolbã,
când lucra în picioare. Fiecare cãlãtorie spre
ºcoalã mã mobiliza total, stãpânit de teama
de a nu mã rãtãci, cu toate cã nu mi s-a
* Din volumul în pregãtire la Editura Bibliotheca
intitulat Amintirile unui uituc  Exerciþii de
memorialisticã
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întâmplat niciodatã, efortul mã epuiza,
punctele de reper îmi pãreau înºelãtoare,
atmosfera ostilã. Strãzile, casele, cele mai multe
mirosind a sãrãcie, slab populate la acele prime
ore ale zilei se refuzau comunicãrii, oricãrei
confidenþe, când soseam la ºcoalã m-aº fi
putut socoti în sânul lui Avram, dacã ºi aici
n-ar fi dominat uºile închise. În clasã chiar
aerul îmi pãrea încremenit, o tãcere
apãsãtoare contrasta cu vuietul constant al
clasei, ºcolii gãeºtene întregi. Bruderii cãlcau
parcã pe tãlpi de vatã, pe când în recreaþiile
mici, noi ºcolarii clasei a doua  ca ºi toþi
ceilalþi, de altfel  dãdeam ocol, þinându-ne
de mânã, marii aule a ºcolii ºi doar în recreaþia
mare ieºeam în curte, unde se alerga moderat,
fãrã urmã de violenþã sau þipete.
Lumea clasei îmi inspira, la rândul ei,
uimire, proaspeþii colegi nu semãnau deloc
cu cei dinainte, mai bãlani decât mine cei mai
mulþi, puternic personalizaþi, ne asemãnãtori
cu foºtii mei colegi ce erau toþi ca unul în
înãlþime ºi figurã, de pãreau fraþi. Aici,
Mãldãrãscu era scund ºi fenomenal de gras,
Ortinschi lung, deºirat, în fiecare bancã
convieþuiau bãieþi perfect incompatibili ºi,
totuºi, în adâncã armonie. Un mister. Cu toþii,
disciplinaþi, nu manifestau cea mai micã
rezistenþã faþã de regimul de claustrare la care
erau supuºi, ca ºi cum acesta ar fi fost firescul.
Cel mai clar mi-a rãmas în minte
premiantul, se numea Chiraleu, era frumos la
chip ºi elegant în purtãri, blond cu ochi
albaºtri, îl admiram, aº fi fost în al ºaptelea cer
sã-i câºtig prietenia, timiditatea mã oprea sã
mã apropiu mai mult de el când nu-mi fãcusem,
în fapt, încã nici un prieten. Nici o ºotie, nici o
poreclã, nici o îmbrâncealã  toate acestea
îmi conveneau, la urma urmei. Aºa cã apucam
mâna cui se întâmpla, în recreaþia în care
ocoleam aula ºcolii. Un bruder tânãr, cu
ochelari, falnic dar paºnic, pe care doar nasul
împãstat îl ferea de a fi ºi frumos, apãrea, în
timpul recreaþiei de la ora 11 cu un coºuleþ cu
sanviºuri, chifle uºor atinse cu unt, la mijloc
cu cea mai subþire felie de parizer ce se poate
închipui. Gustarea costa doi lei ce-mi erau
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înmânaþi zilnic, iar pe când chifla pãrea tuflitã,
parizerul era absolut delicios. Aº fi luat douã
 nu zic trei  sanviºuri, dar mã copleºea
ruginea sã cer patru, în loc de doi lei.
Era momentul fast al dimineþii, în rest orele
în limba românã, iar unele în germanã, nu-mi
ridicau dificultãþi. Nu mi se puneau întrebãri
într-o limbã pe care se ºtia cã n-o cunosc. Cei
mai mulþi dintre colegi vorbeau nemþeºte de
acasã ºi, oricum mai absolviserã o clasã. Mie,
un bruder vârstnic, cu cioc alb, îmi scria pe
caietul cu liniaturã dublã  un rând lat, unul
strâmt  câte douã-trei rânduri în alfabet gotic,
pe care sã le copiez, pentru ziua urmãtoare.
Ceea ce ºi fãceam, alfabetul gotic fiind uºor
de asimilat. Ce scria în acel paragraf, n-am
avut niciodatã curiozitatea sã aflu, tata m-ar
fi lãmurit, el învãþase nemþeºte în copilãrie
înainte sã vorbeascã limba maternã. Din limba
germanã învãþasem câteva expresii, precum
bitte schön, cu care mã ceream afarã. Era,
desigur, doar un început ºi el era socotit
satisfãcãtor. Pe un cartonaº albastru mi se
treceau rezultatele sãptãmânii, în douã
pãtrãþele, unul cu nota la studii, celãlalt
privind purtarea. Obiºnuit, luam la ambele 10,
ceea ce-mi asigura cel puþin un avantaj: la
note mari, elevii cãpãtau niºte puncte, iar la
un numãr considerabil de puncte cãpãtau un
grad în plus, pe epoleþii de pe umãr. Nu era
totuna sã fii maior sau general! Sistemul
stimula ºi-mi strângeam, cu osârdie punctele.
Câte doi lei mai costau ºi galoanele, dar aceºti
bani puteam sã-i pretind în chip natural.
Tata nu-mi urmãrea direct evoluþia
ºcolarã, aºa cum n-avea s-o facã nici mai
târziu, de-a lungul tuturor anilor de ºcolarizare
manifestându-ºi prezenþa numai în cazuri
excepþionale. N-avea nicio înrudire cu
profesorii care nu înþelegeau, ca fiii lor sã nu
fie cei dintâi în clasã, de ce nu, pe ºcoalã.
Discreþia sa îmi uºura viaþa, dar, pe de altã
parte nu mã încuraja sã-l þin la curent cu
cotidianul meu ºcolar. Îmi dãdea lecþii de limba
francezã, dar se enerva repede de lipsa de
atenþie cu care urmãream meandrele acestei
limbi belalii, în care nu se citeºte cum se scrie.
Îl completa mama, confidenta mereu
înþelegãtoare  ºi cu cele mai grele cuvinte,
când mã certa, ca pe unul când foarte bun,
când neaºteptat de prost.
Însã nu numai pãrinþii se preocupau de
dezvoltarea mea spiritualã: unchiul Radu,
muzicolog  o vreme fusese directorul Operei
din Cluj , cãsãtorit, de altminteri cu o
cântãreaþã de operã, tanti Gyn, s-a oferit sã
acopere cheltuielile unor lecþii de pian ºi aranja cu o cunoscutã profesoarã, din cercul lui
de prieteni, primirea mea în clasa de începãtori.
Nu aveam pian în casã, tanti Paula ni-l puse,
la dispoziþie pe al ei  puteam veni oricând sã
exersez în iatacul din piaþa Lahovary. Am fost
astfel înfãþiºat doamnei Mania Botez care
conducea de una singurã un conservator de
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apartament. Luau lecþii mai mulþi elevi
deodatã, care la pian, care la vioarã sau chiar
tobã. Copii mai mici sau mai mari exersau de
zor, într-un fericit bruhaha, ºi nu puþini destul
de avansaþi. Ignorant cu totul, am fost
acceptat cu bunãvoinþã, în ideea cã mi se
împlineºte un vis. Am fost aºezat la pian, cu
mâinile pe clape, încurajat sã le apãs, în sus ºi
în jos. Alfabetul notelor l-am fãcut cu un album splendid colorat în care acestea se
zbenguiau vesel, în format mare, ca niºte
capete ovale ori ca lebede, partitura pãrea cã
te invitã la un joc. Albume mai mari, cu game
mult mai complicate slujeau unor etape mai
avansate, aici notele erau mici ºi înghesuite,
cu bemoli ºi diezi pe de lãturi. Am priceput cã
nu e de glumã, agenda mea se încãrca pe zi ce
trecea, fie ºi numai cu drumurile la ºcoalã, la
lecþiile de pian, la tanti Paula. Profesoara nu-ºi
pierdea rãbdarea cu mine, dar devenea tot
mai insistentã. Iar în sistemul ei, te punea sã
cânþi de la început cu ambele mâini, sconta
pe grabnice rezultate de la ucenici care nu
aºteptau decât sã înveþe fiecare nouã bucatã
atacatã mi se pãrea de o complicaþie
inextricabilã, degetele mele, robuste, dar
scurte, ºovãiau sã apese clapa, ca sã nu
greºeascã, doamna trecea la alt elev, revenea
ºi parcã, parcã, de astã datã mersese mai bine.
Pe la jumãtatea anului încã nu deosebeam
notele, când le cânta ea, ca sã-mi verifice
urechea muzicalã.
Mi se dãdeau teme de descifrat acasã,
luam drumul cãtre piaþa Lahovary, în speranþa
cã tanti Paula mã va, cum se spune astãzi,
monitoriza, îmi va da explicaþiile necesare, va
exersa alãturi de mine  vai, cunoºtinþele ei
erau vagi, cânta pe dinafarã câteva bucãþi
învãþate la pension. Bãteam pasul pe loc între
colegi care intuiau miraculos.
La finele anului, discipolii doamnei Maria
Botez ofereau un spectacol, pãrinþi, apropiaþi,
luau loc pe scaune, în timp ce progenitura se
producea, totdeauna con brio, învingând
capcanele ºtimei, triumfând asupra
acordurilor, dovedind virtuozitate, pofta vie
de a nu se dezlipi de pian, de vioarã. Mie mi-a
revenit, dintr-o cãrticicã cu note-imagini,
bucata Kastenteufel, pe care am executat-o
la ambele mâini cu sprintene mãsuri,
aducãtoare de aplauze. Nu am mai revenit la
lecþii, pesemne profesoara îi va fi spus
unchiului Radu cã eram un întârziat, iniþierea
mea muzicalã acolo s-a ºi oprit pentru o
foarte lungã perioadã. Când pãºeam în
salonul unei radioase fete, dotat cu pianinã,
nu mã aºezam pe scãunel, spre a cânta câteva
game ºi, eventual, câteva mãsuri din Für
Elise, cum fãcea Tudor Þopa în vizitã la
mine, când pianina mãtuºii Paula somnola în
dormitorul meu. Iar când Sanda Fodor, cea
mai frumoasã fatã din Cotroceni, m-a poftit
în salonul ei ºi, aºezându-se la pian a cântat
ceva din Brahms, nu i-am urmat, cu, de pildã,
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un dans cavalcadã, din Liszt. Nici mãcar n-am
întrebat-o ce anume cântase. A spus ea.
Lucrurile nu stãteau pe roze nici la ºcoala
confesionalã. Nu eram performant, nu
izbuteam mãcar sã-mi fac câþiva prieteni, colegii mi se pãreau inexpugnabili, mai cu seamã
Chiraleu, pe care-l plãceam din toatã inima, ca
un model prea greu de atins, îmi pãrea
perfecþiunea întrupatã, îl îndrãgisem. În clasã
suportam cu dificultate înceata trecere a orelor,
mã foiam chiar la lecþiile bruderului preferat,
cel mai tânãr. Într-o zi, deranjat, mã pofti afarã
din clasã. Am ieºit, fireºte, nu fãrã a protesta,
dar în barbã: de ce, doar n-am fãcut nimica.
Nici n-am ieºit bine ºi m-am trezit poftit
înãuntru. Bruderul mã întrebã ce anume
spusesem, la plecarea pe uºã. Rãspunsul meu
nu-l mulþumi. Mã luã deoparte ºi, spre
stupoarea mea, mã întrebã dacã atunci  sau
altãdatã  m-a supãrat cu ceva, dacã socoteam
cã greºisem cu ceva faþã de ultimul lucru care
mi-ar fi trecut prin cap. M-a rugat, cu cãldurã
sã fiu sincer, fiindcã nu mi se va întâmpla nimica
rãu, era dispus sã-ºi cearã scuze chiar, când aº
fi suferit vreo nedreptate plecând de la el.
Ruºinat la culme, l-am asigurat cã
spusesem întocmai ce-i ºi declarasem  ºi
nimic altceva. L-am vãzut rãcindu-se brusc,
m-a lãsat în pace. În clasã, am aflat cã, la ieºire,
îl drãcuisem. Mã auzise, de la locul lui, în prima
bancã, în rândul dinspre uºã, însuºi Chiraleu.
În aceeaºi dimineaþã vestea a ajuns la tata. La
întoarcerea acasã de la ºcoalã l-am gãsit
într-o posturã de severitate pânã atunci
nemaiîntâlnitã. Privindu-mã drept în fundul
ochilor, îmi ceru sã-i relatez ce se întâmplase
cu doar câteva ceasuri înainte. Cerându-mi,
imperios sã nu bâzâi. Consternarea îi sporea,
pe mãsurã ce mã dezvinovãþeam mai energic.
Mi-a explicat cât de urât este sã-l iau pe nu în
braþe, mã vãdeam nu numai mincinos, dar ºi
încãpãþânat. Asta se petrecea la masã, aveam
în faþã farfuria cu ciorbã de lobodã, lacrimile
îmi ºiroiau în lichidul roºu-liliachiu, duceam
mecanic lingura la gurã. A fost momentul cel
mai trist al copilãriei mele, când înºiºi pãrinþii
nu m-au crezut.
Cu atât mai întunecatã era situaþia cu cât,
ca sã par sincer ar fi trebuit sã mint, iar minþind
aº fi obþinut iertarea, împãcarea, revenirea în
paradis. Pe când curajul de a nu ceda în faþa
presiunii devenea josnicã laºitate. Eram prea
necopt, ca sã pricep complicaþia, dar am înþeles
cã fusesem turnat. Acela care o fãcuse auzise
greºit sau profitase de împrejurare spre a mã
scoate din joc. Era la alegerea mea sã decid, pe
ºleaul zicalei cã pãgubitul e de douã ori vinovat.
La ºcoalã, pe cartonul cu cele douã note
ale sãptãmânii, pãtrãþelul prim, al purtãrii
rãmase alb, o mustrare pentru eternitate ºi
semnul sigur cã mã ºtersesem pe bot de vreun
premiu, la sfârºitul anului. Material, am fost
tãiat, la distribuþia celor 25 de puncte ale
sãptãmânii, împrejurare în care le-am cumpãrat
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de la un coleg, de la el ºi de la alþii, cãtre
sfârºitul anului coseam pe epoleþi gradul de
colonel  al premianþilor. Frauda n-a rãsuflat
 sau nu interesa cancelaria. La împãrþirea
premiilor am primit o menþiune, pe numele de
Cioculescu Niklaus  cel de Barbu nu exista
în nomenclatorul ºcolii. În toamnã, tata m-a
retras de la ºcoalã, spre a gãsi una mai
apropiatã de casã, zisu-sa.
Pe Chiraleu nu l-am mai vãzut deloc,
parcã îl mâncase pãmântul, în anii
comunismului am auzit cã un Chiraleu ar fi
fost ucis în beciurile securitãþii, un om de o
exemplarã virtute ºi curaj. Mult mai târziu,
dupã rãsturnarea Ceauºeºtilor, într-o
dimineaþã în care aveam întâlnire la staþia de
metrou a Spitalului Universitar cu amicul meu
Alexandru George ºi nu dãdeam de el, un
domn de vârsta mea mã opri ºi se recomandã.
Era Chiraleu. Pãrea ponosit, când l-am întrebat convenþional, ce face, mi-a rãspuns cã nu
tocmai bine. Chiar atunci l-am sãrit pe George,
aferat, în staþie într-adevãr, dar la celãlalt capãt
al ei, cel de la statuia Eroilor Sanitari. Mi-am
luat brusc rãmas bun de la Chiraleu, în pas
alergãtor spre George ºi regretând
numaidecât, cãci pe el puteam sã-l contactez
oricând, iar pe Chiraleu îl pierdusem în mod
stupid ºi poate pentru totdeauna. Cu toate
pe care le-aº fi putut afla despre el, cel puþin
în privinþa profesiunii, a valurilor vieþii. A fost
una din obiºnuitele mele opþiuni greºite, din
a cãror pricinã n-am ajuns monarh, mareºal,
magnat, mogul, barem ministru sau, cum zicea
Piron (Alexis), mãcar academician.
Legat de cele petrecute pe vremea celei
de a doua clase primare, Chiraleu cred cã a
auzit ceea ce se aºtepta sã audã de la un intrus
între aleºi. Despre hotarul de nisip ce desparte
adevãrul de minciunã rememorez o scenã de
maturitate, o împrejurare când trecusem printr-o
gravã, primejdie, fãrã nici un fior de teamã.
Bunul, regretatul meu prieten, Dan Damian 
Dan Anghel Damian  comentase: Trebuie
sã-þi fi fost tare fricã. Am ºovãit o clipã, apoi
am dat din cap, cã da. Întorcându-se cãtre Gabi
 soþia lui  Dan a conchis, luminat la chip:
Eram sigur cã va spune adevãrul. Barbu nu
minte niciodatã. ªi, unde veni vorba, într-o
cãrþulie pentru buzunarul de la piept, intitulatã
Éloi contre Éloi, tot atât de vechiul meu amic
Jules Renard în luptã cu sine: Tu a dis: je nai
pas peur, seulement je suis nerveux et le coeur
me bat. Cum sã nu te recunoºti în el, când
zice: Êtes vous comme moi? Quand jai des
petites ennuis avec une persoonne je voudrais
la voir tout de suite morte.
Erata: În nr. precedent rog a se citi astfel
fraza mutilatã: La doi paºi de palatul de varã
al monarhului, la trei de Facultatea de
Medicinã, la patru de Grãdina Botanicã, la
cinci de stadionul A.N.E.F., cu ºtrandul
Bragadiru  ºi sã nu-þi aminteºti nimic?
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PARANTEZE

Tudor Cristea

POEMUL PIERDUT. O AMINTIRE
Regretabila dezvãluire de ultimã orã a
CNSAS, care n-a lãsat insensibilã lumea
noastrã literarã, mi-a redeºteptat o veche
amintire, pe care de multã vreme voiam
s-o aºtern pe hârtie, dar am tot lãsat. Însã
iatã, fantomele propriului nostru trecut ne
urmãresc pe fiecare ºi li se aratã ºi altora
atunci când ne aºteptãm mai puþin.
Nu ºtiu care dintre noi a avut, în
toamna târzie a lui 1965, ideea. Eram
studenþi la Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã, iar noi, bãieþii din anul I,
fuseserãm mutaþi de la Cãminul Carpaþi,
de pe Academiei, vizavi de clãdirea
Universitãþii (aripa în care locuiam avea sã
se prãbuºeascã la marele cutremur din 4
martie 1977), într-un alt cãmin, mult mai
puþin confortabil, numit Regnault ºi situat
la capãtul intrãrii Costache Negruzzi. Era
în zona Operei ºi nu departe de fostul
Stadion al Republicii. Strãmutarea noastrã
se fãcuse, dupã câte se ºoptea, spre a ne
feri de influenþa unor agitatori care
încercau sã le bage în cap studenþilor nu
mai ºtiu ce idei duºmãnoase. Aºa, de la
patru în camerã, cum eram la Carpaþi,
am ajuns sã locuim, într-o încãpere, nouã
studenþi de la Românã; doar cã prin camera
noastrã mai treceau încã ºaisprezece de la
diverse limbi strãine. Ca unul care fãcuse
un an ºi zece luni de armatã, eu n-am
încercat niciun ºoc. A fost, de altfel,
dincolo de inconvenientul de a ne deranja
unii pe alþii ºi de a fi siliþi sã studiem în
sordida salã de lecturã a cãminului sau în
biblioteci, o perioadã frumoasã, pentru cã
mulþi dintre noi ne-am împrietenit acolo ºi
am rãmas prieteni întreaga viaþã. În curtea
cãminului era ºi un teren de sport pe care
încingeam repetate partide de fotbal. Râsul
tineresc era la el acasã, alãturi de iluziile de
tot felul, pe care uneori ni le alimentam
reciproc, alteori ni le cenzuram ironic. Un
coleg hâtru (despre care am auzit cã nu
mai este printre noi) le-a gãsit tuturor celor
de la camera bis câte o poreclã foarte
potrivitã, care s-a lipit de ei pentru toatã
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studenþia (ºi pe care unii au purtat-o
întreaga viaþã).
Câþiva dintre noi scriam, ne citeam
textele, trimiteam la reviste, aºteptam
debutul ºi, poate, gloria. Era un moment
favorabil literaturii. Într-o zi sau într-o
searã, prietenul meu Alex ªtefãnescu (pe
atunci numai Sandu) mi-a vorbit despre
un cenaclu literar la care ar fi fost bine sã
mergem, pentru cã eram doriþi acolo.
Organizat la Casa Raionalã de Culturã
Nicolae Bãlcescu, cenaclul, numit
George Bacovia, era patronat de soþia
poetului, o bãtrânicã simpaticã ºi vioaie,
care trãia în cultul fostului sãu soþ,
imaginându-ºi de fiecare datã ce-ar fi spus
acesta despre cutare fapt sau despre cutare
vers. Zis ºi fãcut! În prima sãptãmânã am
luat, alãturi de Sandu, de Gabriela Vasilache
(cunoscutã, mai apoi, ca Negreanu), de
colegul nostru de la Turcã, Doru Valeriu
Veliman, ºi de alþi câþiva, drumul cãtre casa
de culturã cu pricina, situatã undeva,
dincolo de Dealul Mitropoliei. Acolo ne-am
întâlnit cu colegul nostru R.G.S., despre
care aveam sã aflu mai târziu cã era
descoperitorul (deloc întâmplãtor) al
lãcaºului. Am gãsit în cenaclu ºi câþiva
tineri, între care doi fraþi gemeni pe nume
Timofte, care scriau (sau poate cã doar
unul, Valentin, scria) ºi pe care noi îi
confundam mereu, ceea ce a ajuns sã-i ºi
supere. Dar cei mai mulþi dintre participanþi
erau oameni ceva mai în vârstã, ba chiar
cam bãtrâni. Pe unii îi ºtiam, oarecum, din
presa literarã, cum era cazul Verei Hudici.
Pe alþii nu, cum era cazul bãtrânelului cam
prizãrit ºi ciufut, pe nume Andrei Ciurunga.
Care avea, totuºi (dar noi nu ne dãdeam
seama), doar 46 de ani. Toþi vârsticii aceia
care pãreau nu doar complexaþi în faþa
tinereþii noastre impetuoase (ºi, poate, cam
impertinente) ne-au atras, totuºi, atenþia
printr-o culturã pe care, cu discreþie ºi
parcã ºi cu prudenþã, încercau sã ºi-o
punã-n valoare. Dar ºi prin bunul-gust,
prin receptivitate ºi chiar prin generozitatea
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faþã de noi. În orice caz, deveniserãm, fãrã
s-o meritãm pe deplin, niºte mici vedete
ale acelui cenaclu (pe care, dupã câteva
luni, am început sã-l considerãm o
experienþã tranzitorie). Am citit pe rând,
am fost discutaþi, ni s-au fãcut ºi
observaþii. Ceea ce propuneam spre lecturã
era, totuºi, dat cu o sãptãmânã înainte spre
avizare unor inºi care nu ni se pãreau a fi
scriitori. Îmi amintesc, acum, a doua mea
lecturã acolo. Scrisesem un poem amplu,
în versuri libere, întrucâtva polifonic, cu
pretenþii (aº zice azi) vizionare ºi un limbaj
destul de radicalizat. A fost un mic triumf,
s-au rostit chiar cuvinte mari, aºa cã micul
nostru grup de tineri a luat episodul ca pe
o veritabilã lecþie datã ruginiþilor, siliþi a
recunoaºte ºi ei valoarea noastrã. Ajunºi la
cãmin destul de târziu, am fost întâmpinaþi,
ca de fiecare datã, cu interes, iar Alex le-a
vorbit colegilor cu înflãcãrare despre
succesul meu ºi m-a silit sã le citesc
poemul. Era ceva destul de sumbru, cu
vreun soi de surpare a lumii, sfârºitã printr-o
trezire dintr-un vis, la razele zorilor ºi ale
vieþii. La sfârºitul lecturii, unul dintre
colegi, care mai târziu a ajuns istoric literar,
m-a sãrutat pe obraji, explicându-mi cã a
fãcut-o îndeosebi pentru finalul optimist
al poemului meu. Aveam sã înþeleg mult
mai târziu adevãratul motiv al sãrutãrii.
Din tot acest succes repede uitat a
rãmas obiceiul lecturilor în camerã. Aºa,
într-o searã, Alex ªtefãnescu ne-a citit
o parodie destul de acidã cu trimiteri
directe la realitãþile comuniste ( Þãran
ºi secretar se intitula, dacã-mi aduc
bine aminte), pornind de la poemul
eminescian Împãrat ºi proletar.
Gustatã de colegi, pentru cã era
punctatã de umor ºi foarte bine scrisã.
Lucru pe care l-am subliniat ºi eu,
atrâgându-i, totuºi, atenþia cã Eminescu
n-ar trebui sã fie jertfit pentru o
asemenea cauzã, cã vulgaritatea
subiectului contemporan jigneºte
poemul de la care se pleacã. Uºor
dezamãgit, Sandu mi-a dat dreptate;
mãcar parþial.
În primãvara lui 1966, Casa de Culturã
N. Bãlcescu a celebrat un deceniu de la
înfiinþare prin publicarea unei broºurele
compozite, intitulatã sec Popas
aniversar. Printre texte festiviste,
angajate ºi patriotarde, mai toate fãrã
nicio valoare, ni se gãsise loc, cu câte douã
poezii, scrise pe alt ton, mie ºi Gabrielei
Vasilache. Avea una ºi colegul nostru
R.G.S. Tot o poezie semna ºi bãtrânelul
cu înfãþiºare chinuitã Andrei Ciurunga.
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Cititã azi, când ºtiu ceva mai mult despre
autor decât atunci, poezia sa, intitulatã
derutant Schimbul II, îmi pare a fi în
cheie dublã: Suntem schimbul doi. Iatã
ceasul:/ cadranului destule secunde i-au
trecut/ de când mãsurarãm cu zenitul, cu
pasul,/ timpul aflat în noi nestrãbãtut.//
Schimbul întâi a rãzbit cu revoltã,/ grav,
pe sub temple cu idoli sãtui,/ surpând
subteran câte-un mit, câte-o boltã./ E caldã
ºtafeta de sângele lui.// Suntem schimbul
doi. Pe braþe, pe frunte/ purtãm constelaþii:
Urse ºi Lei/ ce muºcã abruptele pulpe de
munte  / treptele spre umerii schimbului
trei. Surpriza noastrã a fost, însã, absenþa
lui Alex din culegere. Citise ºi fusese foarte
apreciat. Scria, de altfel, foarte bine ºi, mai
târziu, Geo Dumitrescu îi va tipãri grupaje
lirice la rubrica sa din România literarã;
semnate, însã, Ioana Matei. Iritat de
absenþa colegului nostru, l-am abordat, la
un moment dat, pe unul dintre acei indivizi
care-mi pãreau a trage sforile pe-acolo ºi
i-am reproºat-o cu vehemenþã. Am primit
sfatul vag ameninþãtor de a nu mai face
sãpãturi în aceastã problemã. E o decizie
ºi nu e treaba mea. A fost, probabil, ºi
acesta unul dintre motivele pentru care, în
toamna lui 1966, grupul nostru n-a mai
mers la casa de culturã cu pricina. Lua
naºtere, de altfel, ºi Cenaclul Junimea,
al facultãþii noastre, condus de George
Ivaºcu.
Fuseserãm cazaþi, acum, din nou la
Cãminul Carpaþi, ocupând camerele pe
baza prieteniilor încheiate la Regnault.
Într-o zi, nu mai ºtiu care, spre toamnã,
prietenul Alex mã abordeazã, cu o minã
îngrijoratã, dezvãluindu-mi faptul cã este
anchetat de Securitate ºi mã avertizeazã
cã, mai mult ca sigur, voi fi chemat ºi eu,
ca prieten declarat al sãu, spre a da relaþii.
Între probele de la dosar se aflã ºi parodia
dupã Împãrat ºi proletar. Asta, îmi
spune, spre uimirea lui, care, fãrã a-mi da
explicit dreptate, gândindu-se la ce i-am spus
eu în seara lecturãrii de la Regnault,
rupsese a doua zi manuscrisul. Pesemne
cineva, unul dintre colegii noºtri, i-l luase
din sertarul noptierei ºi îl copiase în acea
noapte, depunând, apoi, copia la Securitate.
Lucrurile s-au petrecut dupã cum mã
prevenise amicul meu. Am fost chemat,
într-o bunã zi (iatã cã nu-mi mai amintesc
cine mi-a dat þidula, poate portarul
cãminului), la un sediu (nu ºtiu al cui) de
pe strada ªtefan Furtunã, cea care duce,
din spatele Grãdinii Botanice, cãtre Spitalul
Militar ºi spre zona Gãrii de Nord. Am lãsat
buletinul la punctul de control ºi am fost
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condus, ca în romanele de prost-gust cu
ilegaliºti, într-o camerã în care se aflau
numai douã mese goale ºi câteva scaune.
Am fost lãsat sã aºtept acolo cam patru
ore. Din când în când, câte un miliþian îºi
bãga capul pe uºã, constata, fãrã a mã
întreba nimic, cã-l aºtept pe tovarãºul
Achim (am auzit cã individul a ajuns, cu
timpul, colonel ºi se ocupa de Uniunea
Scriitorilor) ºi se retrãgea. Pe la ora 14 mi
s-a spus sã mã duc la cãmin (tovarãºul
Achim are alte probleme) ºi sã vin a doua
zi, buletinul reþinându-mi-se la poartã. A
doua zi, trei ofiþeri, dintre care unul,
îmbrãcat în haine civile, era tovarãºul
Achim, care, spre surpriza mea, poseda
bune cunoºtinþe de literaturã, m-au luat
la-ntrebãri. Care mai potolite, care
insinuante, care ameninþãtoare. Punctate
de glume ºi ironii. Nu mai ºtiu cine a scris
declaraþia. Cred cã eu, punct cu punct,
dupã fiecare întrebare consideratã
importantã (pentru cã, în afarã de acestea,
miliþienii comentau ºi îmi puneau ºi alte
întrebãri). Toate îl vizau pe colegul meu,
ªtefãnescu Alexandru, unele încercând sã
scoatã de la mine informaþii ºi privind
eventualele lui relaþii necunoscute. Dupã
mai multe ore, unul dintre ofiþeri a citit ce
a rezultat ºi m-a întrebat dacã nu cumva
doresc sã reformulez tot ce am scris. Am
spus cã nu doresc. Iar el a þinut sã observe, în timp ce eram pus sã ºi semnez
declaraþia, cã, dupã opinia mea, ªtefãnescu
ar trebui premiat, iar nu dat afarã din
facultate. ªi m-a avertizat, susþinut de
zâmbetele insidioase ale celorlalþi doi, cã
dupã ªtefãnescu aº putea urma eu.
Dupã un timp (poate o lunã) a avut
loc o ºedinþã UTC deschisã a anului II de
studiu, care avea ca scop discutarea
cazului colegului nostru, considerat un soi
de duºman al regimului comunist ºi chiar
adept al unor idei fasciste. Participau ºi
profesori ºi, în primul rând, conducerea
Facultãþii. ªedinþa se desfãºura în
amfiteatrul Odobescu ºi, în primele
rânduri, i-am recunoscut pe securiºtii care
mã interogaserã. Îmbrãcaþi, evident, în
haine civile. Cu câtva timp înainte de
ºedinþã cazul era deja cunoscut ºi se
discuta cu aprindere. În aceste discuþii, dar
ºi în ºedinþa propriu-zisã, unii colegi care
nici nu-l cunoºteau pe Alex acuzau cu
vehemenþã în fraze-ºablon. Una dintre cele
mai patetice acuzatoare a emigrat în Anglia
la scurt timp dupã terminarea facultãþii.
Alex a avut, însã, ºi doi apãrãtori: pe mine
ºi pe Gabriela Negreanu. Inconºtienþi ºi
idealiºti. Cineva mi-a ºoptit, mai târziu, cã
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unul dintre profesorii noºtri s-ar fi
exprimat, în timpul cuvântului meu, cam
aºa: Pe ãsta o sã-l terminãm ºi mai repede
ca pe ªtefãnescu!. Nebunia mea a fost
aceea cã, la un moment dat, în timp ce
vorbeam, mi-a venit ideea sã-l întreb,
privindu-l fix ºi indicându-l cu degetul
(aproape toþi cei din primele rânduri
întorseserã capul ºi se uitau cãtre mine),
pe unul dintre securiºtii aflaþi în faþã dacã
pot spune ce am spus la anchetã. Omul
s-a fâstâcit ºi, pus în dificultate, s-a
demascat, precizând cã pot, dar cu grijã.
La care sala a râs timid. N-aº putea spune
de cine.
Pânã la urmã prietenul meu n-a fost
exmatriculat. Dar asta nu datoritã atitudinii
mele ºi a Gabrielei Negreanu (deºi ar fi
posibil sã fi avut ºi noi o contribuþie, cât
de micã) ºi nici pentru cã ºi-a fãcut, la
final, mea culpa, ci graþie admirabilei
demnitãþi a profesoarei noastre Zoe
Dumitrescu Buºulenga, prodecan pe
atunci, care, într-o altã ºedinþã, de la
decanat, s-a opus cu îndãrãtnicie
exmatriculãrii. Astfel, Alex s-a ales doar
cu o suspendare de câþiva ani din UTC. El
a rememorat pentru prima datã întâmplarea
despre care vorbesc aici, într-un supliment
al revistei Expres magazin, intitulat
Indiscret, prin anii ´90. A evidenþiat în
primul rând atitudinea profesoarei Zoe
Dumitrescu Buºulenga, dar n-a uitat sã
sublinieze ºi poziþia celor doi colegi ai sãi:
Gabriela Negreanu ºi Tudor Cristea.
Atitudinea noastrã a avut ºi n-a avut urmãri
(pentru noi). Iatã trei episoade, care mã
privesc doar pe mine. Într-o zi, la scurt
timp dupã acea ºedinþã, trecând prin faþa
Decanatului, în drum cãtre biblioteca de
literaturã a Facultãþii, am fost lovit în mod
violent cu cotul peste braþ de cineva. M-am
întors contrariat ºi am vãzut un individ care
rânjea ºi mã ameninþa, din mers, cu
degetul. Era unul dintre securiºtii care mã
anchetaserã. Mai târziu, când eram
profesor, directorul ºcolii, un bun amic,
m-a sfãtuit de mai multe ori sã-mi mai þin
gura, pentru cã, de câte ori trece prin
ºcoalã, securistul oraºului, un colonel,
întreabã ce mai vorbesc. Iar în vara lui
1989, într-o dupã-amiazã declinând cãtre
searã, pe când eu mã aflam împreunã cu
acelaºi director ºi prieten al meu la un
popas turistic de lângã oraº, întrebându-mã
în sinea mea de ce în ziua aia ne tot salutã,
volubili, trecând pe lângã masa noastrã, tot
felul de miliþieni, întors acasã, mi-am gãsit
soþia ºi fetiþa înspãimântate: avusese loc o
perchiziþie domiciliarã a Securitãþii
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târgoviºtene, având ca scop ceva foarte
nebulos în legãturã cu mine. Soldatã, din
fericire, doar cu un proces-verbal, semnat
ºi de cãtre o vecinã, ca martor. De aproape
22 de ani copia acestui proces-verbal se
aflã într-un sertar al biroului meu, iar eu
vorbesc aici întâia datã despre ea.
Respectând regulile compoziþiei
clasice, textul acesta ar trebui sã se
întoarcã la premise spre a trage concluzia.
M-am întrebat, aºadar, multã vreme, cine
a avut ideea ca noi sã mergem la cenaclul
Bacovia. Apoi am început sã mã întreb
de ce am fost invitaþi în acel cenaclu. Într-o
bunã zi am gãsit rãspunsul: am fost, în
realitate, infiltraþi acolo, cu scopul ca unii
dintre noi, dar ºi unii care se aflau deja în
cenaclu, sã fie urmãriþi mai cu eficienþã.
Mi-am dat seama de asta când am citit
într-o revistã literarã poeziile de la Canal
ale lui Andrei Ciurunga. Noi habar n-aveam
cã bãtrânelul acela prizãrit, închis în
sine ºi parcã speriat, era autorul a cinci
volume de versuri apãrute înainte de
1948 (despre care nimeni nu îndrãznea
sã vorbeascã) ºi cã se întorsese, de nici
doi ani, de la Canal. Mi se pare cã alãturi
de el se mai aflau ºi alþii cam în aceeaºi
situaþie (doar cã numele lor n-a mai
apãrut în presa literarã). Am aflat apoi
(de fapt, Alex a aflat, în perioada
anchetei) cã infatuatul nostru coleg
R.G.S., bucureºtean get-beget, care ne
dusese acolo, era principalul turnãtor
(urmare de la pagina 5)

Mirabilul spirit
constructiv
Era un pas enorm, decisiv, pe care
copilul, adolescentul sau chiar tânãrul de
orice fel îl fãcea pe calea laºitãþii, a
demiterii, a acceptãrii oportuniste.
Criticismul, aºa de caracteristic
românului din ultima sutã de ani, a rãmas
a fi cultivat în cercuri restrânse,
pierzându-ºi adevãratul sens, dar mai ales
pentru vreun strãin, caracterul emblematic, definitoriu pentru ce ar putea fi
românul. Dar, în special, ceea ce îi
caracterizase trecutul, când tirania
ocupantului strãin îi lãsase totuºi o parte
de libertate, incontrolabilã.
Comunismul ºi, în primul rând,
marxismul, dintr-un început au falsificat,
dupã obiceiul lor, noþiunea de criticã
fãcând din ea o armã de luptã politicã,
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(mai erau doi, din cei nouã care locuiam
în camera de la Regnault, iar unul va fi
copiat parodia lui Alex ºi o va fi dus la
Securitate). Mai mult decât atât, R.G.S.
era un soi de provocator: i se plângea lui
Alex cã tatãl lui este persecutat fãrã vinã,
iar acesta se solidariza cu suferinþa
prietenului, fãcând felurite aprecieri; pe
care colegul sãu le comunica, grijuliu,
ofiþerului sãu de legãturã. Omul mai are
puþin ºi iese la pensie de la Televiziunea
Românã.
Am priceput ºi de ce lui Alex nu i se
publicase nimic în culegerea aniversarã.
Dar ºi de ce lui R.G.S., care nu avea
talent literar, i s-a tipãrit un text
convenþional. Printre vagile eminenþe
cenuºii ale acelui lãcaº de culturã se va
fi aflat un informator sau un securist.
Mai târziu am înþeles ºi din ce pricinã
colegul nostru care a ajuns istoric literar
(un om, totuºi, de treabã) m-a sãrutat
pentru sfârºitul optimist al poemului meu
care a plãcut aºa de mult la cenaclu: se
simþea uºurat cã nu mai este nevoit sã-l
copieze ºi sã-l depunã la Securitate. Cu
toate astea, nu ºtiu când ºi în ce
împrejurare, poemul acela a dispãrut. S-au
scurs de atunci patru decenii ºi jumãtate,
iar eu nu-mi mai aduc aminte aproape
nimic din el. L-am cãutat ani la rând prin
toate hârtiile mele, dar în zadar.
Nu vreau sã mã gândesc unde ar putea
fi gãsit.
unidirecþionatã în sens negativ, un element
hotãrâtor în nimicirea preopinentului, care
nu era doar adversar ci totdeauna duºman.
ªi nu un duºman oarecare, ci unul al
întregii clase muncitoare, chiar dacã
imensa majoritate a acesteia din toatã
lumea habar nu avea de marxism ºi de
bãtãliile pe care acesta le purta pentru ea.
În realitate, judecata criticã, verdictul
introduc de fapt o nouã ordine în spaþiul
noosic, în universul culturii unei
comunitãþi, unui popor, nu ca un rãu, ci
asemenea unui nou temei mai sigur pentru
o revalorificare; prin negaþie se marcheazã
un punct pozitiv, ceea ce pentru mulþi
anchilozaþi ºi blocaþi poate sã parã
scandalos ºi indezirabil.
Critica artisticã având-o pe cea literarã
în frunte, acum dupã nefericita ei
experienþã din timpul comunismului,
trebuie sã se întoarcã la rosturile ei,
indiferent de eºecurile pe care le-a înregistra
uneori în realitatea ei de fenomen vital al
spiritului liber.
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VALENÞE LITERARE

Mihai Cimpoi

CONDIÞIA UMANÃ
Ioan Al. Brãtescu-Voineºti ne ajutã 
azi  sã meditãm asupra condiþiei umane,
asupra modului de comportament în situaþii
limitã existenþiale, asupra felului în care
înþelege menirea ºi problema noastrã.
Vorbind în termenii lui Nietzsche, care
apare citat în În lumea dreptãþii, noi, ca
spirite libere, nu suntem decât aventurieri
ºi navigatori în jurul a ceea ce se numeºte
om  pãtrunzând peste tot, savurând
totul, cernând totul de ceea ce este accidental pânã când putem spune: Iatã o
nouã problemã! Iatã o scarã lungã, pe ai
cãrei fuscei am stat ºi ne-am urcat noi
înºine,  care am fost noi înºine cândva!
Iatã un mai înalt, un mai adânc, un subnoi, o imensã ordine lungã, o ierarhie pe
care o vedem: iatã problema noastrã
(Omenesc, prea omenesc).
Predoslovia la Întuneric ºi luminã
conþine o meditaþie lungã asupra omului
care tinde progresiv sã cunoascã din lume
cât mai mult, deoarece e hãrãzit cu o
oglindã a conºtiinþei: Nu omul nu e numai
o fiinþã care se naºte, mãnâncã, doarme,
se înmulþeºte ºi moare, ca toate celelalte
vieþuitoare; omul nu e numai o fiinþã care,
cu ºiretenie ori cu brutalitate, cãlcând ºi
strivind pe alþii, cautã sã-ºi cucereascã un
loc la ospãþul vieþii... Omul e o fiinþã care
e uneori mai puþin înarmatã pentru izbândã,
dar, spre deosebire de toate celelalte
vieþuitoare, nãzuieºte ca în aceastã oglindã
a conºtiinþei, cu care a fost hãrãzit, sã
cuprindã o cât mai mare parte a lumii pe
care trãieºte  o fiinþã care, în aceastã
scânteie de dumnezeire, cautã sã pãtrundã
bezna de îndoieli ºi de taine care-l
împresoarã....
În continuare prozatorul face elogiul
Sporului de pricepere pe care îl aduce
ºtiinþa care nu e o zãdãrnicie ca toate
zãdãrniciile ºi care este scopul pe care-l
urmãreºte firea de la începutul începutului.
Sporul de pricepere consemneazã ºi
deosebirea dintre om ºi celelalte vieþuitoare.
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Arta e cea care ajutã acest spor: ªi între
oameni, cine face fala ºi mândria ºi
podoaba omenirii nu sunt cei ce s-au
înfruptat cu belºug din bunurile omeneºti,
ci acei care au putut cuprinde în mintea
lor o mai mare parte a lumii în care am
trãit  acei care uneori cu preþul vieþii lor
au cãutat sã dezveleascã tainele lumii... ªi
nu, arta nu e o zãdãrnicie ca toate
zãdãrniciile. Artistul ajutã înfãptuirea
sporului de pricepere. Admiraþia, ori
înduioºarea pentru suferinþele altora aduc
omului lepãdarea de sine, dezrobirea minþii
de cele prea pãmânteºti....
Elogiul puterii artei este, indiscutabil,
nietzschean. Or, Nietzsche, comentând pe
Schopenhauer, marele pricepãtor la
omenesc ºi prea omenesc, vorbeºte despre
mintea lui filosoficã ce nu duce nicidecum
la câmp deschis, în aerul voinþei libere, ci,
dimpotrivã, dezvãluie zidul sclipitor de
bronz al destinului: noi suntem în
închisoare, liberi ne putem doar visa, nu
face.
Eroii lui Brãtescu-Voineºti, foarte puþin
înarmaþi pentru izbândã, se lovesc anume
de acest zid de bronz sclipitor al
destinului. Ce-i drept, voinþei care stã în
dedesubtul întâmplãrilor i se recunoaºte un
anumit efort de cunoaºtere în spiritul
reflecþiei din Predoslovia la Întuneric ºi
luminã: Substratul tuturor întâmplãrilor,
îi mãrturiseºte prozatorul lui Ibrãileanu, la
1912, e o voinþã, nu însã absurdã ºi
inconºtientã ºi fãrã scop, cum scrie
Schopenhauer, ci o voinþã care tinde la o
cunoaºtere din ce în ce mai deplinã.
Putem vorbi, la Brãtescu-Voineºti, de
o axare programaticã pe un homo aethicus,
lumea înfãþiºatã de el fiind o lume moralã
prin însãºi raþiunea de a fi. Eºti întrucât
eºti moral, întrucât aparþii acestei lumi
morale. Bântuie, în nuvelele sale, aerul aprig
al eticului, implacabil ca ºi destinul, nimbat
cu sacralitate. Etic = sacru. Eticul este
valoarea supremã; totul se valorizeazã prin
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etic. Personajele iau fiinþã prin opoziþie cu
viaþa imoralã, opera lui Brãtescu-Voineºti
fiind, dupã cum observa Lovinescu la
apariþia nuvelei În lumea dreptãþii, una
din cele mai morale opere din câte avem
noi în literatura noastrã: Ea produce o
adevãratã mulþumire sufleteascã. Tot ce
e curãþenie a inimii ºi a vieþii face câmpul
de preocupare a d-lui Brãtescu. Tot ce e
cinste, tot ce e iubire de bine ºi de frumos,
tot ce e nãzuinþã cãtre liniºte ºi pace, tot
ce e duios ºi nevinovat a gãsit în acest
scriitor un tãlmaci de o simþire ºi
cumpãtare în adevãr clasice. Eroii lui sunt
mari. Ei sunt însã ca acei albatroºi
împiedicaþi în mers de aripile lor prea
mari, despre care vorbea Baudelaire: Ses
ailes de géant lemêchent de marcher...
(E. Lovinescu, Opere, IV, Bucureºti,
1986, p. 197).
În cadrul vieþii etice, spiritul scindat
în el însuºi oscileazã între legea umanã ºi
legea divinã, între domeniul culturii ºi
domeniul esenþei, al credinþei. Conþinutul
acþiunii etice, postuleazã Hegel, trebuie sã
fie substanþial, adicã întreg ºi universal.
Acþiunea eticã nu se poate deci raporta
decât la individul întreg, adicã la acesta ca
universal (Hegel, Fenomenologia
spiritului, Bucureºti, 1965, p. 253).
Raportul conºtiinþei care gãseºte
identitatea, dupã Hegel, este Binele, iar
cel care gãseºte neidentitatea este Rãul.
În raport cu statul, care devine Sine
propriu, Sinele se înstrãineazã. Lumea eticã
arãta spiritul doar pierit în ea, Sinele individual ca fiind soartã ºi adevãr al ei, iar
conºtiinþa-de-sine cunoaºte datoria ca
fiind esenþa absolutã. În conceptul
conºtiinþei-de-sine morale datoria purã ºi
realitatea fac o singurã unitate. Totul se
adunã, prin urmare, în kantianul cuib de
contradicþii.
Manifestarea plenarã a conºtiinþei de
sine o gãsim în cugetul moral, care apare
ca acþiune conformã numai cu datoria; nu
cu variate datorii, ci doar cu cea pe care o
recunoaºte ca însuºire (Cugetul moral are
pentru el însuºi adevãrul sãu în
certitudinea nemijlocitã a lui însuºi).
Cugetul moral se închide în sine, fiind
negativitatea absolutã a ceea ce este
determinat ºi þinând mai mult de conºtiinþa
naturalã, axatã pe instincte ºi înclinaþii:
El determinã numai din el însuºi: cercul
(Ibidem, p. 363).
(ªi vom vedea cã personajele lui
Brãtescu-Voineºti se miºcã, fie conºtiente,
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fie inconºtiente, în acest cerc al cugetului
moral.)
Hegel recunoaºte cugetului moral o
genialitate moralã, dat fiind cã se înalþã
deasupra legii determinate ºi a datoriei prin
conþinutul care îi place ºi prin voinþã; mai
mult: cunoscând nemijlocit existenþa se
identificã puterii de creaþie divine care are
în conceptul ei vitalitatea. Ea este
deopotrivã serviciul divin în el însuºi, cãci
acþiunea ei este intuiþia acestei divinitãþi
proprii a ei, postuleazã filosoful gãsind cã
acest serviciu divin este ºi al comunitãþii.
Intervine frica de a-ºi pãta
splendoarea interioritãþii prin acþiune ºi
prin existenþã-în-fapt ºi atunci conºtiinþa
fuge de contactul cu realitatea. Ea se
pierde ºi recade în sine, acum, nefiind
decât un nefericit suflet frumos. Vine
momentul crucial al inimii dure care
respinge comunitatea cu alþii. Este
momentul conºtientizãrii acute a
imposibilitãþii de a ajunge la identitate: În
mãsura în care acum spiritul sigur de el
însuºi, ca suflet frumos, nu posedã forþa
de a-ºi exterioriza cunoaºterea de sine,
care rãmâne în el, el nu poate ajunge la
identitate cu conºtiinþa respinsã ºi, deci,
la unitatea intuitã a lui însuºi în altul, nu
poate ajunge la existenþa-în  fapt;
identitatea se înfãptuieºte deci numai
negativ, ca o fiinþã fãrã spirit. Sufletul
frumos, lipsit de realitate, în contradicþia
dintre Sinele sãu pur ºi necesitatea
acestuia de a se exterioriza ºi de a se
transforma în ceva real, în nemijlocirea
acestei opoziþii,  a unei nemijlociri care
este singurã media ºi împãcarea opoziþiei
ridicate la abstracþia ei purã, ºi este fiinþã
purã sau pur neant  fiind conºtient de
aceastã contradicþie în neîmpãcata ei
nemijlocire, este rupt pânã la nebunie ºi
se dizolvã într-o anemie nostalgicã.
Conºtiinþa renunþã în fapt la menþinerea
durã a fiinþei sale pentru sine dar numai
spre a produce unitate a lipsitã de spirit
a fiinþei (Ibidem, p. 377-378).
Aceastã proiectare în Altul face sã
aparã Rãul ºi împãcarea cu el, cãci sufletul
frumos se reîntoarce la conºtiinþa
universalã ºi se identificã Spiritului
absolut. Între Eu ºi opusul sãu, care se
cunosc ca cunoaºtere purã, apare
Dumnezeu.
Andrei Rizescu are în mod expres
convingerea cã existã o conºtiinþã
universalã:   Crez, da, crez într-o
conºtiinþã a întregii lumi. Când vezi
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armonia ºi echilibrul ãsta admirabil din tot
universul, ce te poate îndreptãþi sã-i
tãgãduieºti o conºtiinþã? (...) Crez, da crez
cu toatã tãria cã intervine o minte ºi o
putere mai mare....
Prima loviturã a sorþii a fost ordinul
de mutare în altã localitate, care i-a adus ºi
primul semn al situaþiei sale de om singur
ºi lipsit de sprijin: Ca la loviturile fizice
care tocmai mai târziu dor, acum la
întoarcerea sa spre casã, Andrei îºi dã
seama nu numai de grozãvia situaþiei în care
îl punea aceastã mutare, dar ºi de cât de
singur ºi de lipsit de sprijin era pe lume.
Cea de-a doua i-o aduce momentul
înþelegerii situaþiei sale din barou, unde
funcþioneazã maºina care împarte
dreptatea ºi unde era silit sã munceascã
pentru câºtigarea ei, într-o lume în care
însuºirile lui sufleteºti nu erau de niciun
folos, monede fãrã curs în piaþã.
Întrebarea, pe care ºi-o pune,
priveºte incapacitatea sa de disimulare:
Ce cautã el într-o meserie în care
însuºirea de cãpetenie este ºiretenia?.
Întrebare care e dezvoltatã într-o
meditaþie mai lungã asupra profesiei de
avocat: Dar nu e meserie care sã-þi
producã frãmântãri sufleteºti ºi care sã
te sileascã la scamatorii cu propria ta
conºtiinþã, ca asta. Nu e meserie care
sã-þi producã atâtea indignãri.
În discuþia cu doctorul apare ºi o
reflecþie asupra permanenþei ticãloºiei
sufletului omenesc ca o condiþie a
existenþei noastre.
Survin mereu alte împrejurãri care
dovedesc cã el nu se poate adapta la mediul
vicios, precum se adaptau oamenii buni
de odinioarã, precum Zãrnescu. Asupra
lui Andrei Rizescu se porneºte cel mai
supãrãtor rãzboi, el nefiind lovit cu sabia,
ci împuns cu acul.
La zbuciumãrile de la tribunal, cu douã
momente care se mirã cã nu ºi-a pierdut
judecata (pornirea de cãtre moºtenitorii lui
ªerb Cãlugãreanu a unui proces de anulare
a ipotecii ºi venirea cocoanei Zinca cu
citaþia), se adaugã circumstanþa
sentimentalã a gelozirii soþiei Elena.
Imposibilitatea de a se proiecta în Altul
provoacã alienarea sa finalã.
Eticul se înscrie în contextul
habitatual, habitudinal ºi habitual al mediului.
Sunt trei h ce desemneazã o determinare
existenþialã decisivã pentru condiþia umanã:
legea datinii, legea felului de a fi al
comunitãþii, legea obiºnuinþei.
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Maestrul lui Rebreanu
(Condiþia artei)
La întrebarea unui interviever al revistei
Spre ziuã (11 martie 1923), ce prozatori
urmãreºte cu mai multã atenþie, Liviu
Rebreanu rãspunde:   În afarã de
Sadoveanu ºi Brãtescu-Voineºti care,
împreunã cu Creangã ºi Caragiale, sunt
maeºtrii mei români (cf. Niculae Gheran,
Andrei Moldovan, Liviu Rebreanu prin el
însuºi, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2008, p. 308).
Afirmaþia, care se pare conjuncturalã
unor cercetãtori (vezi ºi nota de subsol din
acelaºi volum), are o notã de credibilitate,
întãritã de preocuparea lui Rebreanu pentru
limpezire, coordonare, construcþie ºi
pentru ca personajele sã aibã trãsãturi luate
sur le vif, sã aibã, adicã, ceva din viaþa
autorului.
De altfel, expresia sur le vif e utilizatã
ºi de Brãtescu-Voineºti într-o scrisoare
cãtre Titu Maiorescu în care-ºi comenteazã
primele poezii: Versurile mele sunt pline
de o neroadã intimitate ºi simplitate, care
mie mi-ar dovedi, de aº gãsi aceste însuºiri
în versurile altuia, cã lucrurile spuse de
scriitor au fost, cum se zice pe franþuzeºte,
prinse sur le vif (Ibidem, p. 18).
Miniaturile lui Brãtescu-Voineºti impun
(am mai spus-o) un maestru al compoziþiei,
fapt demonstrat de Ibrãileanu.
Construcþia (cu psihologie), elaborarea
unui plan ºi însuflarea cu viaþa proprie a
personagiilor, luate sur le vif constituie o
conditio sine qua non a artei nuvelistice ºi
romaneºti rebreniene.
Rebreanu îl considerã maestru
român al sãu pe Brãtescu-Voineºti într-o
epocã în care se înregistreazã un exces
de psihologie ºi introspecþie. De aceea,
va vorbi despre o necesitate a evoluþiei
romanului spre forme clasice, spre o
artã echilibratã care sã nu lase sã încline
balanþa prea mult spre un anumit domeniu
al vieþii, spre acela al interiorizãrii. Autorul
lui Ion pledeazã, în acest context, pentru
un realism nou, care sã fie un realism al
esenþelor.
Mãrturisirea lui Rebreanu ne întãreºte
în convingerea cã Brãtescu-Voineºti este
un clasicist, cãci prin clasicism trebuie sã
înþelegem o artã preocupatã de studiul
omului, sub toate raporturile sale (Ibidem,
p. 262). Realismul clasic, mai precizeazã
el, revine însã obligatoriu în acest caz, cãci
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atunci când ai atât de mult de arãtat ºi de
creat, studiul vieþii sub toate chipurile ei
este obligator, ºi asta devine în chip necesar
polidimensionalã, realistã, echilibratã,
clasicã (Ibidem, p. 263).
În lumina programului estetic
rebrenian se proiecteazã convingãtor
clasicismul de fond, de atitudine de viaþã
(Const. Ciopraga) al lui Brãtescu-Voineºti,
demonstrat ºi de propriile mãrturisiri.
Ataºamentul sãu faþã de direcþia
maiorescianã, de eminescianism ºi
junimism este de asemenea probatoare.
Brãtescu-Voineºti are, ca ºi cei doi
cotârgoviºteni ai sãi Grigore Alexandrescu
ºi Ion Heliade Rãdulescu, o conºtiinþã
artizanalã a scrisului. El limpezeºte,
coordoneazã ºi construieºte, dedicându-se
unei permanente meditaþii asupra condiþiei
artei ºi artistului.
Creatorului i se recunoaºte o deosebitã
formã de impact social, chiar un rol
mesianic, rolul de a deschide drumuri
noi, de a promova profunde prefaceri
sociale. Cititorului trebuie sã i se ofere
momente de eliberare de suferinþã, o clipã

de uitare de sine, un simbol sau o lacrimã
de înduioºare pentru suferinþele altora.
Obiectivul suprem al artei este
autenticitatea, ea urmând sã fie mai
veridicã decât realitatea: Fiþi sinceri,
probi, iubitori de adevãr, feriþi-vã de
exagerãri ºi de mistificãri. Numai aºa cele
povestite de dumneavoastrã vor avea
caracterul de autenticitate, de lucruri
petrecute, însuºiri de mare valoare pentru
o operã literarã. Scriitorul nu trebuie sã
depãºeascã niciodatã limita credulitãþii
cititorului, el e dator sã fie mai veridic decât
realitatea însãºi. Caragiale este modelul de
biciuitor al tuturor formelor neroziilor
noastre (citat apud Ion Gavrilã, I. Al.
Brãtescu-Voineºti, viaþa ºi opera literarã,
Târgoviºte, 2004, p. 49).
Maiorescian programatic, nu poate fi
decât un constructor sever, sacrificator al
amãnuntelor care ar strica proporþia
lucrãrii: Aºa se fac adevãratele lucrãri
de artã, încet, pe îndelete, cum se fac
stalactitele, cum se cristalizeazã cãrbunele
prefãcându-se în diamant, cum se dezvoltã
pruncul în pântecele mamei (Ibidem).
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RECITIRI

Henri Zalis

IPOTEZE LA PLENITUDINEA
NOBELIZÃRII (2)
Curios rãmâne faptul cã în cazul
prezumtivei candidaturi a lui Lucian Blaga
la nominalizarea sa pentru Premiul Nobel
nicio ipostazã nu a funcþionat, la parametrii
pozitivi cu atât mai puþin.
Dacã în cariera sa diplomaticã nu a
contat prea mult funcþia (cea de ataºat de
presã, cu precãdere, fiindcã i-a oferit
posibilitatea, atât la Varºovia cât ºi la Belgrad,
sã intre în contact cu mediul radiofonic ºi
publicistic, iar ulterior la Berna, unde a ºi
ajuns la un anume prestigiu, fiind vorbitor
de germanã s-a bucurat de concursul unui
traducãtor reputat, Hugo Marti), în schimb,
la Lisabona, a fost chiar ºeful misiunii cu
rang de ministru plenipotenþiar al României.
Ca ºi la Viena, unde fusese numit consilier
de presã, la Lisabona l-a interesat prea puþin
ºansa de a se prezenta în calitate de scriitor
cunoscut în þara sa. Drept urmare, n-a
acordat niciun interviu, nu s-a bucurat de
receptare ºi, deºi venea din poziþia de
subsecretar de stat la Ministerul de Externe
(postul anterior presupunea avize la nivelul
Europei de Sud), nu a obþinut licenþe de
traducere pentru vreun confrate lusitan, nici
nu a relatat (prin rapoarte notabile) despre
evenimente care sã-i consacre puterea de a
anticipare a unor mari evoluþii. (Se ºtia însã
cã Lisabona era dintre capitalele europene,
metropola cu cel mai mare numãr de spioni
pe kilometru pãtrat). Cum a ºi contat, pentru
intervalul 1938-1939, poziþia neutrã a
României în disputa care inflamase întregul
Occident, dupã ce Germania atacase, la 1
septembrie 1939, Polonia. Punct de vedere
care pentru un academician (Lucian Blaga
fusese ales în 1938 în Academia Românã)
putea conta din varii puncte de vedere.
În fine, s-o spunem: Lisabona, scutitã
de Rãzboiul Civil din Spania vecinã,
devenise în Vestul extrem al continentului
nostru, oaza demnã de cutreierat. Aºa cã
acolo s-a îndreptat ºi Mircea Eliade, peste
câteva luni, convins cã Portugalia,
moºtenitoarea unui mare imperiu colonial,
avea sã-ºi reverse preaplinul conexiunilor
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încã mulþi ani de-acum înainte. Numai
Lucian Blaga s-a întors de acolo cu mâinile
goale. Pentru el conta doar paradisul
atemporal al eului peste care pogora cu un
har indubitabil utopia lãuntricului.
Suspendat din activitatea sa la catedra
de filosofie a culturii (mã refer la anul
ºcolar 1949-1950), Blaga va avea de
parcurs un întreg deceniu pentru
regãsirea propriei identitãþi. Sunt
momentele când retras la Biblioteca
Academiei, filiala Cluj, traduce Faust,
cu prefaþa vechiului prieten, Tudor Vianu,
ºi când începe sã colaboreze la revista
localã Steaua ºi la Contemporanul
bucureºtean, condus de George Ivaºcu.
Va fi momentul revenirii lui Lucian Blaga
în prim-planul prezenþei curente în culturã
ºi prin culturã în lumea noastrã literarã.
Din pãcate, o boalã necruþãtoare îi
atacã, chiar în zilele ce pãreau promiþãtoare
existenþial, coloana vertebralã. Orice
iniþiativã luatã acum nu mai are timp sã se
dezvolte. Aºa cã demersul sugerat de
George Ivaºcu, aproape singurul în stare,
pe atunci, sã agite apele, de a începe un
program din traducerile de vârf ale lui Blaga
(Eonul dogmatic, Cunoaºterea lucifericã,
Geneza metaforei ºi sensul culturii,
Despre gândirea magicã) satisfac doar
tentative ipotetice. Destinul a vrut altfel.
O judecatã falsã, rudimentarã ne-a
lipsit de versiunile proiectate iniþial cu un
scop direct, lucrativ.
Dar ºi dacã Premiul Nobel rãmâne încã
departe, în domeniul gloselor, Lucian Blaga
þine de prezent ºi de viitor ca exponent al
valorilor naþionale. De unde rezultã
întrebarea: ce-ar fi fost dacã Lucian Blaga,
nominalizat în ultimele controale ale juriului
pentru Premiul Nobel, chiar se desprindea
în câºtigãtor? Cel dintâi scriitor român
deschizãtor de pârtie în numele sufletului
colectiv? Sunã bine, fie ºi ca magistralã
ipotezã într-o construcþie care întârzie sã
ne introducã în planul înalt, de netãgãduit,
al universalitãþii.

21

LECTURI

Liviu Ofileanu

ÎNTRE MONDENITATE
ªI DEDICARE SPIRITUALÃ*
Dupã Catacombe (2008), al doilea
volum de poeme semnat de bucureºteanul
Florin Caragiu  Sentic  are parte tot
de largheþea editorialã oferitã de poetul
Nicolae Tzone, primenire care a revelat
destule talente, între care ºi autorul cãrþii
de faþã. Împãrþitã în cinci secþiuni (anii
rotunzi, un oraº autentic, întâlnirea, un
punct dureros, sentic), cartea beneficiazã
de referinþe critice favorabile  Paul Aretzu,
ªerban Axinte, Felix Nicolau, Nicolae
Tzone ºi Marin Mincu.
Cartea e destul de
compactã ºi cere un efort de
interpretare, mai ales pentru
cei nefamiliarizaþi cu livrescul
teologic spre care textele
referã prin sugestii ºi
parafrazã. Solemnã, prima
parte a cãrþii (anii rotunzi)
debuteazã cu monologuri
care curteazã fiinþa etericã a
Poeziei: îþi place sã intri în
camerã fãrã sã te simt,/ aºa
cum nu-mi mai simt eu trecutul/ când trec
printr-un perete de hârtie/ pe care un
maestru a retuºat o urã familiarã.
(aproapedeparte, p. 8), dar ºi interogãri
ale anorganicului, elemente capabile sã-i
înþeleagã în chip blagian foamea de
univers: ºi tu, iarbã, ºi tu, munte, prea
curând loviþi/ de o privire otrãvitã la vârf,/
ne limpeziþi cuvintele., (ºi tu, p.14).
Astfel, autorul se cufundã în meditaþiile
nocturne, caracteristice miezonopticii ºi
liricii de sorginte creºtinã, unde poetul
foloseºte parafraza psalmilor biblici: e frig
ºi se apropie dimineaþa. nu lupt cu rãul,
sunt prea tãbãcit/ de tristeþea caiºilor tãiaþi.
liniºtea cu care privesc beþigaºele plutitoare/
lasã în mine frica de venirea ta
* Florin Caragiu, Sentic, [versuri], Editura Vinea,
Bucureºti, 2009.
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neaºteptatã., (trei ºi jumãtate, p. 9), sau
gloseazã scolastic pe marginea Lumii, a
conceptelor de timp, libertate ºi fericire:
iute casele ni se vor face mici, cât sã
încapã în intersecþia nevidã/ a interioarelor
rearanjate dupã o formã a libertãþii/ care
freacã între ele cuvintele, pânã se-aprind/
de dragostea crudã rãtãcitã printre noi./
(...) avem atâta timp cât sã ne uitãm unul
la altul,/ când soarele ruleazã pe sunetul
prins la capete de omuºori,/ fãrã teamã de
molima unei fericiri
neapucabile., (anii rotunzi,
p. 10). Circumscrisã între
limite, durerea de a fi e
flancatã de credinþã ºi emoþia
înaltã a Poeziei, care nu
conturbã
comuniunea
metafizicã: cu mâna pe
inimã, cu amândouã mâinile
pe inimã,/ în rãgazul scurt
în care durerile dispar,
bolboroseºti/ un cântec.,
(sentic, 11); ºi în alt poem:
începi sã faci exerciþii de durere/ ºi deruta
e cu atât mai mare cu cât rãmâi în urmã,/
fãrã apã rece la îndemânã sã închizi porii.
(poliform, 25); sau în altul: Dumnezeu îºi
întoarce faþa/ sã poþi miºca din loc partea
din mine/ care se strânge în jurul vedeniei
de noapte./ mã tragi spre o patã de luminã,/
dar moartea atârnã afarã din trup/ ºi cu un
zgomot surd face sã tremure/ sacoºele celor
ce se întorc de la piaþã., (preþ de un minut,
p. 13). Din aceastã comuniune se trag
conºtiinþa unui ales ºi încrederea absolutã
în mesajul poeziei sale: oricât de absurd ar
pãrea,/ mulþi aºteaptã de la tine/ un soi de
mântuire./ chipul trãdeazã felul în care
durerea/ te þine lipit de corpul lor / semn
cã eºti donator universal ( )/ din ce în ce
mai mulþi oameni/ vor sã-þi probeze sufletul/
ºi îºi înfig în vene cuvintele tale/ ca pe acele
de transfuzii., (transfuzii, p. 12).
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Partea a II-a  un oraº autentic 
redimensioneazã natura ºi elementele ei,
începând de la regnul mineral pânã la cel
angelic ce populeazã poemele simbolizând
tragismul curgerii Fiinþei printre lucruri ºi
evenimente, îndumnezeirea prin credinþã
fiind singura opþiune: ...în camera de zi ºi
pe holuri, în bucãtãrie ºi dormitor,/ în parc
ºi pe plajã sau în orice ungher în care v-aþi
oprit/ aºteptând un semn al îndumnezeirii./
de aceea, oricât de mult pãmânt aþi pune
între voi/ rãmâne un loc neumplut de
mãrimea unui copil,/ ºi staþi îndelung sub
jetul fierbinte/ care înmoaie articulaþiile.
(poliform, p. 26), dar ºi aceste versuri spun
acelaºi lucru: dar nu mã îndrept nicãieri,/
pentru cã Dumnezeu creeazã un spaþiu
inseparabil/ din punctele de întoarcere.,
(transplant, p. 28). Cum tema întregului
volum e datã de conceptul sentic,
explicat de autor (sentic  Cuvânt creat de
dr. Manfred Clynes, care a arãtat cã emoþia
 în calitatea ei de trãire umanã plenarã 
poate fi o experienþã ce nu subjugã. În sens
creºtin, se vorbeºte despre o simþire
înþelegãtoare.)  în deplin consens cu sine,
Florin Caragiu îºi finiseazã referinþele,
coroborând cadrul natural ºi cel psihic
pentru a elibera emoþia poeticã, urmãritã
cu ochiul îngãduitor al psalmistului:
durerea e o vietate leneºã care ne aºteaptã
la colþul parcului. // ºtiu numai cã eºti legatã
la ochi de o apã/ în care se terminã aleile
neobiºnuite cu moartea.// oamenii te uitã
când le vorbeºti de aproape,/ agaþã de tine
imagini ca de un perete proaspãt vãruit/ ºi
prind într-o plasã de fluturi trecutul
muribund., (un oraº autentic, p. 29).
Intitulatã întâlnirea, partea a III-a trateazã
efemeritatea fiinþei, în poeme calchiind
motivul deºertãciunii eclesiastice,
împlinirea duhovniceascã ºi viaþa în
meditaþie fiindu-i ancorã: singurul mort
ce-þi scapã din mâini/ se freacã la ochi,
alintat de temperaturã./ mã arunc în suliþe/
frontal, fãrã contorsiunile spaimei,/ un sol
în ascuþiºul ochilor tãi/ care intrã pânã la
pruncie./ tot ce strãpung îºi vine în simþiri,/
înfãºurat în porumb,/ fluturând ca un steag
al morþii/ învinse fãrã luptã,/ cu o floare
atârnatã de gurã./ Domnul e în urmã/ ºi
înainte e slava Lui,/ lemnul e încã verdemlãdios/ ºi apa sãratã reþine imagini., (cu
o floare atârnatã de gurã, p. 57).
Dar, în momentul când devine
pretenþios, apar în versurile lui ºi o lentoare
sufocantã, monologul steril, îndeosebi când
fluxul liric se toarnã în forme monolitice,
folosind pluralul: când ne gãsim, lumea
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intrã ca turnatã în cinci minute ce nu se
fracþioneazã./ nu suntem în spaþiu, ci
spaþiul este înãuntru cu toate fãpturile
bãtând/ în pereþii moi, þesuþi cu firul de
sânge care ne leagã,/ din pântecele nopþilor
deschise de o iubire tãioasã.// cinci minute
sunt de-ajuns, tocmai fiindcã veºtile
uluitoare/ devin neînsemnate faþã de
prezenþa care umple ( ), (cinci minute,
p. 60). Conceptele sunt reluate de la capãt,
lirismul pune stãpânire pe texte ºi rezultzatul
e o poezie molcomã, tributarã
modernismului ºaizecist. Partea a IV  un
punct dureros  continuã reinvestirile cu
sens ale universului, motivul omului strãin
ºi cãlãtor în spaþiul mundan, traiectoria
sa finalã. Între stãrile ºi personajele cãrþii
 Dumnezeu, câinele Tom, fotografii ºi
amintiri de pe vârful Omul , alãturi de
materia vie sau amorfã care îºi
întrepãtrunde esenþele, autorul îºi pipãie
coastele raþiunii ºi limitele acesteia în dreptul
macrocosmului.
Iatã-ne ºi în dreptul ultimei pãrþi (a V-a)
 sentic (jam session carmen lasswell ºi
florin caragiu), care marcheazã o
schimbare radicalã în grafia poemelor ºi
în expunerea temei; discursul solemn al
primelor trei pãrþi cedeazã locul unei emisii
narative pluriforme, unde autorul îºi
descãtuºeazã imaginaþia în diverse registre;
ironia presãratã la momentul oportun,
referinþele livreºti de asemenea, abundã cu
o bunã explicitare ºi acoperire a temelor
propuse. Considerãm aceastã ultimã
porþiune a volumului mai aproape de
pretenþiile poeziei moderne, datoritã puterii
de fantazare ºi luxului de amãnunte cu care
Florin Caragiu îºi risipeºte calmul ºi graþia
rostirii în genul lui T.S. Eliot din Predica
Focului. Sunt destule poeme care plac, ºi
acestea au amprentã personalã, chiar putem
vorbi de un salt calitativ al poeziei de
introspecþie religioasã, cantonatã efectiv în
zona de forþã a expresionismului rilkeean.
Prin poezia sa reflexivã, axatã pe contrastele
ritualitãþii ºi convertirii la credinþa în
Dumnezeu, se poate nuanþa tema ralierii
autorului în competiþia postdouãmiistã: 1.
mai degrabã forma ºi motivele tratate de
Florin Caragiu þin de acea poezie a
observaþiei fiinþei ºi dedicãrii spirituale,
diametral opusã mi-se-rupism-ului
douãmiist; 2. intertextualitatea (ca rod al
spornicelor lecturi) ºi miza pe livresc îl
apropie mai mult de optzeciºti, iar tonul
calm de ascet ridicã ºi mai mult ºtacheta
similitudinilor pânã la poezia beatitudinii unui
Juan de la Cruz.
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Niculae Ionel

OAMENI DE TINICHEA*
Un consecvent al actului gratuit este
prozatorul Ion Mãrculescu, ajuns acum la
a treia carte din ciclul Jurnalul de la
Marcona, intitulatã Al treilea picior
(Bucureºti, Ed. Trei, 2011). Pentru a
acutiza din capul locului întâmplãrile în
care este implicat (ca personaj narator),
autorul lãmureºte titlul numaidecât, fãrã a
mai miza, cum de obicei se practicã, pe
curiozitatea cititorului. E o tendinþã
devenitã caracteristicã pentru scrisul sãu,
de a extrage din materiale cu
semnificaþie tragicã gesturi
monumentale. La primul gând,
al treilea picior trimite la un
simbol falic, dar, restrictiv ºi
în fapt, nu se traduce, prin
prezenþa lui incomodantã,
decât incovenientul de a avea
talent: Talentul omului, atunci
când îl ai, este ca un al treilea
picior, Domnule Doctor Chirurg. Deºi nu-þi trebuie, acesta
îþi creºte fãrã sã-l fi vrut, fãrã
sã-l fi cerut. Un capriciu al
Providenþei! O ciudãþenie de
care se mirã toatã lumea. Un
ceva în care te împiedici, o ºtiu din proprie experienþã: e un picior care þi se
împleticeºte printre celelalte douã picioare.
Te încurci în el când urci scãrile sau când
vrei sã sari un gard. Un picior pe care
trebuie sã-l încalþi zilnic ºi de care se mirã
vânzãtorul de pantofi când îl vede. Ca sã
nu mai spun ce faþã nãucitã face croitorul
când te duci la el sã-þi comanzi o pereche
de pantaloni!
Iritat, probabil, de inutila complicaþie
a romanului contemporan ºi de lipsa lui de
epic, Ion Mãrculescu pare a-i pãstra formula prefãcându-se a o reabilita, dar, în
fond, bãtându-ºi joc de expresia ei
degradatã! Mã apucã greaþa! Reþete
literare... Ce reþete? Avem timp de reþete?
Nu ne poate sta mintea la ceva mai bun?
* Ion Mãrculescu, Al treilea picior, Editura Trei,
Bucureºti, 2011, 296 pag.

24

Am sã mã apuc sã scriu un roman aºa cum
ºtiu eu. Adicã fragmentar ºi de-a valma,
construind ironic în mãsura în care
distruge. Puseurile de mizantropie, acolo
unde se manifestã, sunt ale unui sentimental mascat, nu lipsit de un anume fond
tragic. Al treilea picior nu este o carte
frumoasã în accepþiunea curentã. Aceastã
afirmaþie nu trebuie înþeleasã peiorativ
oricât de puþin. Când afirmãm despre o
carte cã e doar frumoasã, ea poate fi
inofensivã sau într-un caz
mai rar exemplarã, datoritã
unui stil sau unui gen bine
delimitat. Avem de data
aceasta de-a face cu o
prozã de tectonicã mai aparte, prezentând o combinaþie
de armonie ºi dizarmonie,
de organizare ºi haos, de
zone mai liniºtite ºi altele de
catastrofã, de porþiuni de
triumf al formei, dar ºi de
recãdere în amorf. Prin
urmare, s-ar cere cu
îndreptãþire a fi valorizatã
estetic ºi nu plasatã într-o
zonã exclusã a limbajului.
În Al treilea picior, urâþenia se
prezintã ca semnul burlesc sau polemic al
neajunsului moral ºi prinde chip printr-o
voinþã artisticã de traumatizare a realitãþii
sensibile. Te simþi ca pe tãrâmul lui
Strâmbã-Lemne; e lumea ta, dar mult
pocitã ºi cu metehne mãrite, în felul
caricaturilor exagerate, spre a fi mai bine
vãzutã ºi înþeleasã. Parodierea unui regim
totalitar dominã cartea: oamenii au încetat
de multã vreme sã mai poarte încãlþãminte
fireascã, umblã zdrãngãnind cu picioarele
în niºte gãleþi de tablã cu toartã. S-au
chinuit cumplit aºa o vreme, dar graþie unei
babe, care a inventat niºte ciorapi dintr-un
fir ca funia de gros, viaþa a devenit suportabilã. Trai monoton, standardizat (mereu
amintit, ca un laitmotiv), forma gãleþii,
grosimea tablei ºi toarta de trei milimetri,
aceleaºi pentru toatã lumea. Doar ierarhia
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socialã, câteva trepte, e etalatã prin calitatea
metalului folosit ºi prin lustru. În absenþa
unei intrigi bine precizate (unele rudimente
de intrigã nu lipsesc) ºi a personajelor
viguroase care sã o punã în miºcare, numai
capriciilor sinuoase ale fragmentelor
textuale (mici capitole, vag marcate calendaristic) le rãmâne rolul de a da un tonus mai puternic întregului. Suspansul este
drãmuit în întorsãturile imprevizibile luate
de cuvintele naratorului. Rãsar presãrate
numeroase portrete, abia schiþate pe un ton
glumeþ, în dreptul unor nume oarecare, dar
ºi celebre de pretutindeni, care sporesc
complexitatea ºi dau culoare.
Sunt secvenþe de lecturã mai calmã ce
ne pot face sã zâmbim. Aºa e persiflat
naþionalismul ardent al comuniºtilor ruºi,
care altminteri clamau internaþionalismul în
toate zãrile (Numai Dumnezeu este
internaþionalist!  le replica poetul Sorin
Vieru): Am aflat de la academicianul M.
Cimpoieºu cã poetul rus Puºkin nu este
chiar rus. Era abisinian la origini, provenit
dintr-un tatã musulman. Se numea
Abraham sau Ibrahim ºi a fost cumpãrat
de ruºi din Anglia contra a câteva sticle de
votcã ºi dus la curtea lui Petru cel Mare,
pe care sã-l distreze. Adicã bufon! Dar mai
întâi a trecut pe la Iaºi, unde a fost botezat
drept creºtin. Când a ajuns la Moscova,
ruºii l-au mai botezat încã o datã, ca sã fie
siguri, M. Cimpoieºu nu-i contestã câtuºi
de puþin valoarea. Dimpotrivã! Dar dacã
le zici ruºilor cã Puºkin nu este din sânge
rus, ceea ce ar însemna cã nici nu se poate spune cu toatã gura cã e poetul lor
naþional, te împuºcã! Te împuºkim! Cum
se exprimã, într-un calambur,
academicianul! Sau o grevã a unor
muncitori, ciungi! Fãrã comentariu,
interjecþia spune tot: Din când în când,
inevitabil, lucrãtorii din fabricã se agitau,
intrau în grevã. Oameni ºi ei, în rândul
lumii! Încetau lucrul, fãceau ample
demonstraþii de stradã care uneori se
terminau cu violenþã, strigau lozinci
împotriva, directorului general care îºi
permite sã nu fie ciung ca ei ºi îl
bombardau cu cioate de mâini rebutate.
Cãzute pe asfalt, cioatele scoteau sunete,
boc! boc! boc! Nimeni dintre conducãtorii
þãrii nu se impacienta. Guvernul îºi vedea
mai departe de sarcina propãºirii naþiunii.
Boc! Boc! Boc! Tot astfel, o anecdotã
ieºitã dintr-un raþionament sprijinit pe false
premise! Timpul nu e o abstracþie. Timpul
înseamnã fapte, întâmplãri, evenimente.
Fãrã ele, timpul nu ar fi mãsurat. Ce ar
mai fi timpul dacã nu ar exista acestea?
Iatã un exemplu: o creºtinã, de la Marcona
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s-a dus cu copilul bolnav la doctor. Acesta a
certat-o pentru cã nu a venit la timp, adicã
de ce a lãsat atâtea zile în care boala s-a
agravat. Când s-a întâmplat? a întrebat
doctorul nervos. Apãi, domnule doctor, a
zis ea foarte gânditoare, stai puþin sã-mi aduc
aminte! Aha, mi-am amintit, copilul meu s-a
îmbolnãvit în ziua când ºi-a cumpãrat
Gheorghe cãciulã! Cam dupã masã, parcã
aºa ceva! Timpul înseamnã evenimente!
Alte secvenþe sunt posibil neliniºtitoare,
amintindu-ne stãri de sensibilitate rãnitã,
în ciuda comicului. Televiziunea exaltã o
curiozitate fãrã perspectivã, bezmeticã,
punând laolaltã catastrofa ºi fleacul.
Imaginile, ºtirile fascineazã prin livrarea fãrã
rãgazul de a detalia. E un soi de lãcomie
care se manifestã paradoxal prin nevoia de
a face risipã, gãina în vârful grãmezii.
Strânsã cu toptanul, informaþia e zvârlitã
cu furca: Ora 9:  Starea de urgenþã se
menþine. Vezi ºtirile. Vezi Georgia. Vezi
Venezuela, vezi Irak, Pakistan, Afganistan
etcaetera. Protestatarii dau cu pietre în poliþiºti. Poliþiºtii dau cu gloanþe în protestatari.
Doi reporteri au pãþit-o deja, s-au ales cu
capetele sparte, deºi ei nu cereau nimic,
nu protestau, stãteau ºi ei ca orice gurãcascã. Trei poliþiºti sunt rãniþi. Mai spre
searã, vremea în sud va fi foarte rece. În
capitalã o sã plouã sau o sã ningã, nu se
ºtie precis, încã nu s-a luat o hotãrâre în
aceastã chestiune, cu toate cã la ora asta e
soare ºi promisiunile pentru o vreme mai
bunã sunt dintre cele mai mari. Dar pe
promisiunile meteorologilor nu te poþi baza
nici mãcar cât pe promisiunile
politicienilor. Pe de o parte excepþionalele
descoperiri sunt glorificate pânã la
idolatrie  ªtiinþa a fãcut paºi importanþi.
A fost realizat, în proporþie de 97%, omul
sintetic , iar pe de alta, zvonurile cu
privire la o iminentã catastrofã planetarã
te îngheaþã. Teama creºte din ea însãºi,
hrãnitã cu enormitãþi: O giganticã «gaurã
neagrã în Univers», de dimensiunile unui
fir de nisip, dar cu o masã de trei bilioane
de ori mai mare decât al soarelui nostru,
absoarbe cu grohãituri tot ce se apropie de
ea. Astronomii spun cã în curând ea va
înghiþi, ca pe o cireaºã coaptã, galaxia în
care ne aflãm, concentrând-o într-o biluþã
cât nuca. Pãmântul se va încãlzi ca un jar,
apa oceanelor se va evapora, deºertul nu va
mai fi deºert, va fi un fel de altceva, dar la
puterea a patra sau la a opta. Adicã nu ºtiu
ce ar putea sã fie. Câþiva ºugubeþi se vor
cãzni sã mute sistemul nostru solar mai la
dreapta, într-un loc liniºtit ºi cumsecade.
(continuare la pagina 35)
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ISTORIE LITERARÃ

Iordan Datcu

VIAÞA LITERARÃ ROMÂNEASCÃ
ÎNTRE ANII 1944 ªI 1948
Dintr-un proiect care tinde sã
exploreze, în mai multe volume, viaþa
literarã româneascã pânã în aprilie 1964,
adicã cea mai sumbrã epocã din istoria
literaturii române, ºi în genere din istoria
modernã a României (Eugen Simion), au
apãrut primele trei*. Primul volum are ca
reper temporal data de 23 august 1944, de
când scriitori ºi publiciºti de stânga încep
o campanie obstinatã pentru reabilitarea
literaturii, pentru ieºirea cãrturarului în
arenã, pentru adeziunea lui la ideile în
marº, pentru refuzul artei pentru artã,
pentru o artã nouã, care sã aibã în centrul
ei omul nou, omul de mâine, care sã
militeze pentru libertate, dreptate, propãºire
socialã, pentru o literaturã esenþialmente
optimistã, ca ºi aceea sovieticã, adoptând
modelul sovietic, o literaturã proletarã,
pentru mase, o literaturã angajatã, militantã.
Ion Caraion, foarte prezent în presa acestor
ani, pledeazã pentru un contact permanent ºi prietenesc între intelectual ºi popor,
între bibliotecã ºi fabricã, între carte ºi
Ogor. Toate acestea nu sunt simple
recomandãri, ci obligaþii, fiindcã, scria
Fapta, nu se va mai îngãdui o literaturã,
o culturã detaºatã de politic ºi social,
scriitorii români trebuind sã fie aduºi la
realitate, alãturi de ciocan ºi secerã,
constituind trinitatea nouã a erei socialiste,
creatorii noii literaturi trebuie sã fie, dupã
* Academia Românã, Fundaþia Naþionalã pentru
ªtiinþã ºi Artã, Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã
C. Cãlinescu, Cronologia vieþii literare româneºti:
Perioada postbelicã, vol. I, 1944-1945, coordonare
generalã ºi prefaþã de acad. Eugen Simion,
Editura Muzeul Literaturii Române, 2010,
coordonare redacþionalã Andrei Grigor,
documentare ºi redactare Andrei Grigor ºi Mariana
Ionescu (1944), Mihai Iovãnel ºi Andrei Terian
(1945), vol. II, 1946-1947, documentare ºi
redactare Oana Soare (1946), Cristina Balinte
(coordonator), Petruº Costea ºi Alexandru Farcaº
(1947), vol. III, 1948, documentare ºi redactare
Lucian Chiºu (coodonator), Cristina Deutsch,
Magdalena Dragu, Andrei Milca ºi Cristina Scarlat.
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definiþia stalinistã, ingineri de suflete.
Aceasta fiind orientarea, este denunþatã
consecvent abstragerea scriitorului,
retragerea în turnul de fildeº, care trebuie
sã fie asediat ºi eliberaþi sinistraþii din el.
Turnul de fildeº trebuia sã fie înlocuit, scria
Cicerone Theodorescu, cu atelierul
scriitorului. Precizãm îndatã cã, datoritã
libertãþii relative de exprimare, care a mai
fost posibilã pânã la abdicarea silitã a regelui
Mihai I, tuturor tezelor de mai sus li s-au
dat replici critice de mare curaj ºi
demnitate. Astfel, denunþãtorilor turnului
de fildeº le-a rãspuns polemic ªt. Aug.
Doinaº în Naþiunea românã: Invitaþia de a
ieºi din «turnul de fildeº» este o invitaþie la
moartea artisticã, iar literatul o va asculta în
calitate de cetãþean, dar nu în calitate de
scriitor; Literatura ne aratã cã scriitorii
prinºi în realitatea brutã a vieþii au rãmas
simple figuri de interes istoric. Iar adevãraþii
creatori au fost în afara timpului lor,
întârziind sau anticipând. Primejdia de care
e ameninþat scriitorul «la zi» e
superficialitatea. Cu o acuitate extrem de
accentuatã, la care-l obligã complexul
cotidian, încã nelimpezit în conºtiinþa
creatoare, scriitorul este sortit a realiza numai
un gen spontan, cromatic, entuziast, dar
superficial: reportajul. Pentru cã opera
literarã adevãratã cere o îndelungatã
elaborare ºi nu permite stringenþe exterioare,
de naturã extraartisticã.
Foarte semnificativ este cã
nenumãratelor pledoarii pentru politizarea
actului literar, pentru înregimentarea
scriitorului, pentru scrisul propagandistic,
pentru sensul unic al culturii (Miron
Radu Paraschivescu), pentru literaturã
socialã, pentru naþionalizarea literaturii,
pentru o criticã literarã marxistã, li s-au
dat replici deloc timorate. Critici literari de
þinutã inflexibilã se opun încercãrilor de
înrolare a scriitorilor în viaþa politicã,
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esteticii profesate de articlerii care
propovãduiau realismul socialist. Despre
estetica acestora, Vladimir Streinu, în
Dreptatea, spunea cã este partizanã (ceea
ce duce la stil de cazarmã, fabricã,
propagandã!). Cât despre determinismul
literaturii, profesat de aceiaºi teoreticieni
comuniºti, Vladimir Streinu, în Marxism
ºi creaþie literarã, din Semnalul, scria cã
literatura nu e legatã de niciun determinism,
cã arta este autonomã, cã prefacerile
sociale, politice ºi economice, cã realitãþile
fiziologice cã într-un cuvânt faptele, sã le
zicem ponderabile, ating cel mult tangenþial
formele creaþiei artistice, filosofice,
poetice. Chiar ºi blândul Perpessicius se
ridicã împotriva sectarismului noilor
orientãri, scriind în Ardealul: A îmbrãþiºa
cât mai mult ºi a nãzui la înþelegerea a cât
mai multe ºi variate moduri de expresie
literarã este întâiul dintre canoanele
eclectismului ºi cu toatã strãdania ce ne-am
dat, de-a lungul a douã decenii de
îndeletnicire foiletonisticã, n-am izbutit sã
ne situãm pe dealul dimpotrivã al
sectarismului.
Pentru a i se crea noii literaturi un
impunãtor piedestal, este negatã o mare
parte a literaturii interbelice sunt criticate
suprarealismul, hermetismul, dadaismul,
futurismul, fiindcã, scria Al. I. ªtefãnescu,
nu au gãsit rãsunet în mase. Se
procedeazã la o purificare a vieþii
culturale, Zaharia Stancu minimalizând, în
Revista literarã, poezia interbelicã. Se cere
suprimarea unor reviste ca Gândirea ºi
Vremea, a unor ziare ca Universul, este
criticat estetismul de la Kalende. În
Dreptatea (oct. 1944), se cere curajos, în
replicã, suprimarea ziarelor comuniste
Scânteia ºi România liberã. Elogierea
ditirambicã a literaturii sovietice este
însoþitã de minimalizarea literaturii
occidentale, inferioarã, în viziunea
articlerilor realismului socialist, celei
sovietice. Cezar Petrescu, în România
literarã (16 apr. 1947), respinge
sincronizarea literaturii române cu cea
apuseanã. Mai optimist, Silvian Iosifescu
credea cã se va putea restabili ca ºi când
în interbelic fusese blocat  adãugãm noi
 contactul indispensabil unei respiraþii
libere spirituale cu marile culturi strãine.
Sunt ani când au loc valuri, vãluri de
epurãri, din toate eºaloanele culturii. Au
apãrut pagini vitriolante despre Liviu
Rebreanu, spre exemplu, notoriu fiind
articolul, scris cu umoare neagrã de Ion
Caraion la moarta autorului Rãsoalei. Mai
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exista încã un loc unde sobrietatea mai
dãinuia, Academia Românã, unde Dimitrie
Gusti l-a elogiat pe romancierul genial al
þãrãnimii române. Cei care denunþau mari
personalitãþi credeau cã cei acuzaþi de ei
vor rãmâne în veºnicie în domeniul
tenebrelor. Un oarecare scria astfel despre
autorul studiului Personalismul energetic:
Cariera culturalã ºi politicã a d-lui C.
Rãdulescu-Motru a luat sfârºit... Ea va
forma însã un capitol pitoresc în istoria
lichelismului nostru naþional. Ion Caraion
scria, în 1947, un Panegiric la moartea
lui Ionel Teodoreanu, deºi scriitorul avea
sã treacã în lumea umbrelor în anul 1954.
Atacul privea ignorarea de cãtre autorul
Medelenilor a elementului social. În aceiaºi
termeni, suburbani, scrie G. Mãrgãrit
despre Ion Petrovici: Generaþiile viitoare
vor vorbi despre filosoful literat Ion
Petrovici ca de cel mai nereuºit cabotin,
însã, pânã la acel apropiat verdict, corpul
mãtãhãlos al filosofului continuã numai
prin acest fel de greutate sã ocupe un
fotoliu la Academia Românã. Faþa flascã,
masca-i rãtãcitã ºi încreþitã de ultimele
deziluzii, continuã sã-ºi arate ochii vicleni
în aula celui mai înalt aºezãmânt de
culturã. Pânã când?
Câtva timp, se încearcã atragerea unor
scriitori de talia lui G. Bacovia ºi Tudor
Arghezi. Poezia primului este rãstãlmãcitã
pânã acolo încât în poetul Plumbului este
vãzut un cântãreþ proletar, Interpretare
în care a strãlucit Eugen Jebeleanu.
Tudor Arghezi a fost sãrbãtorit, la
începutul lui ianuarie 1947, la cincizeci de
ani de activitate literarã. Peste douã luni,
în Scânteia, Miron Radu Paraschivescu
semneazã doua articole dure împotriva
poetului, Drumurile unui poet: Tudor
Arghezi (3 martie 1947) ºi De la dealul
Mãrþiºorului la... Iasnaia-Poliana (5
martie). Ura lui M.R.P. împotriva poetului
Cuvintelor potrivite era mai veche, în acest
sens fiind de amintit articolele Planeta lui
Tudor Arghezi (din Reporter, 1957) ºi Un
impostor (din România liberã, 1943). Cel
mai dur atac ºi cel mai ticãlos este acela al
lui Sorin Toma, Poezia putrefacþiei ºi
putrefacþia poeziei. Rãsfoind volumele lui
Tudor Arghezi, din Scânteia (5, 7, 9, 10
ianuarie 1948), care l-a scos pe poet din
literaturã timp de un deceniu. Lui Lucian
Blaga îi sunt contestate poezia ºi filosofia,
prin articolele tipãrite de H. Wald, Ion
Vitner, Aurel Baranga, Nestor Ignat.
(continuare la pagina 31)
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ESEU

Victor Petrescu

INFLUENÞE STRÃINE ASUPRA
OPEREI LUI IANCU VÃCÃRESCU
Fiul lui Alecu ºi Elena Dudescu, Iancu
Vãcãrescu continuã tradiþia culturalã ºi
poeticã a familiei, precum ºi pe cea de
prim-plan în viaþa politicã ºi socialã a Þãrii
Româneºti. Primeºte o educaþie aleasã, mai
întâi în casã, dupã moda vremii, iar apoi la
Viena, unde învaþã germana, franceza,
italiana. Pentru a înþelege mai bine opera
sa poeticã considerãm necesarã o analizã
a influenþelor, date de vasta sa culturã
câºtigatã printr-o temeinicã ºi continuã
lecturã a unor cãrþi de sintezã privind istoria
universalã sau naþionalã, dar ºi de filosofie,
esteticã prin care-ºi creioneazã propriul sistem
de valori. Se înscrie în galeria scriitorilor cu
opere minuþios elaborate. Influenþele îi vor
marca opera poeticã, numeroasã dacã o
raportãm la cea a contemporanilor (conþine
peste 200 de creaþii), variatã ca gen, dar
inegalã ca valoare.
Debutând, ca ºi bunicul sãu Ienãchiþã,
cu poezii în limba greacã, va dovedi mai
târziu o bunã cunoaºtere a mitologiei
greceºti, incluzând numeroase nume
proprii, având un adevãrat cult pentru
Anacreon sau Safo. De altfel, poezia
anacreonticã era frecvent rãspânditã prin
ediþiile în francezã, germanã sau italianã
apãrute în secolul al XVIII-lea.
Anacreonticele au influenþat în timp pe
Pierre Ronsard (sec. XVI), dar ºi pe
preromanticii Rousseau, Hagerdon. ªi-au
pus pecetea ºi pe începuturile liricii româneºti
prin Iancu Vãcãrescu ºi Costache Conachi.
Alexandru Piru susþine cã Anacreon a fost
idolul poeþilor acestui secol, al francezilor
Grecourt, Panard, Bernis, Massou de
Marvilliers ºi Cubicres de Palmezeaux, al
italienilor Angelo Mazza, Ludovico Savioli,
Angelio Bertola ºi Iacopo Vittorelli, al
grecilor Rigas de Velestinlis, Ziºi Dauti,
Dionisie Fotino ºi Athanasie Cristopulos.
(Alexandru Piru, Poeþii Vãcãreºti,
Bucureºti, Ed. Tineretului, 1967, p.98).
Cu acesta din urmã, care a trãit la
Bucureºti, Iancu Vãcãrescu a întreþinut
relaþii de amiciþie, volumul sãu Liricele

28

(din 1811) fiindu-i familiar. De ele se va
servi în poeziile erotice sau în cele
închinate lui Bachus.
Se preferau subiectele erotice, cu dese
referiri la mitologie, evocarea lui Eros sau
mãrturisiri de ordin intim. Pe un ton elegiac se fîlosofeazã asupra destinului
omenesc. Apare însã ºi cântecul de pahar
skolion, plin de voie bunã, cu tentã
satiricã sau umoristicã. Remarcându-se
prin simplitatea expresiei, cu o versificaþie
uºoarã, graþioasã, având rezonanþe ale
poeziei safice, se constituie într-o adevãratã
direcþie poeticã.
Poetã a antichitãþii greceºti, Safo era
cunoscutã prin versurile sale tuturor
poeþilor Vãcãreºti, Nicolae numind-o în
corespondenþa cãtre nepotul sãu sufletul
poeziei, sufletul meu, dragostea mea.
D. Popovici (La littérature roumaine à
lépoque des lumières, Sibiu, 1945, p. 383)
susþine ipoteza unei traduceri în româneºte a
versurilor poetesei de cãtre Iancu Vãcãrescu.
Iar în semn de preþuire acesta îi va dedica
douã epigrame. El afirma: Fericit cel lângã
tine,/ Pentru tine sã suspine/ De noroc
învrednicit!/ Salt-în sus de bucurie,/ Mãcar
oricare om fie,/ Auzind cã i-ai vorbit/
Nemuritori nu cuteazã/ Deopotrivã sã se
creeazã,/ Cu om cãreii ai zâmbit.
Avea cunoºtinþe temeinice ºi de
literaturã latinã. în susþinerea ideilor sale
de emancipare naþionalã apeleazã la
Catullus, Ovidius, Horaþiu. Simbolurile
antichitãþii fac parte din arsenalul sãu
poetic: Ivirea însuºirilor lui Romu,
Remu, Numa,/ Camil, Brut, Cocles,
Scevola o-nfiinþeazã numa./.../ Ciceron!
Caton! Cesare! o, Tite! O, Traiane!/ O,
nume, pãrþi de numele a slavei suverane!.
Este cel dintâi din ºirul scriitorilor care
se aratã mai adânc influenþat de literatura
francezã, mai conºtient de ce i se pãrea cã
poate fi derivat din ea la noi ºi mai bine
orientat în înþelegerea ei (Ovid
Densuºianu, Literatura românã modernã,
Bucureºti, Ed. Eminescu, 1985, p. 139).
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În manuscrisul 1651 (f. 185, 189, 226,
228) se aflã lista cãrþilor franþuzeºti care
au îmbogãþit biblioteca Vãcãreºtilor. Din
ea ne dãm seama cã el cunoºtea poezia lui
Colerdeau. Millevoye, Gentil-Bernard, CI.
J. Dorat, Gilbert, Maissy, Parny, Piron,
Pompignan, Delille dar ºi pe La Fontaine,
Florian, Lamartine, J.B. Rousseau, Voltaire,
Racine (din care traduce Britannicu) sau
scriitorul voiajor Pouqueville. Face lecturi
din operele dramatice a lui Delavigne,
Scribe, Charles-Desire, Dupeuty sau
Hyppolitte  Francois, Regnier-Destourbet
(din ultimii traducând Napoleon la
ªoenbrun ºi Sânta Elena).
Referiri la literatura francezã apar ºi la
Conachi sau Stamati, ele sunt însã mai mult
întâmplãtoare fãrã urme vizibile asupra
scrisului lor. La Iancu Vãcãrescu influenþa
francezã se vede în creºterea ºi
direcþionarea creaþiei hotãrâtoare mai ales
ca formã de realizare artisticã.
De altfel, Ovid Densuºianu, în studiul
Iancu Vãcãrescu ºi cele dintâi semne de
înrâurire francezã hotãrâtoare (ibidem,
p. 143-145), clarificã în mare parte acest
aspect, reliefând cã ea s-a manifestat în
activitatea de traducãtor sau asupra ideilor
despre societate, filosofie, destinul omenirii
precum ºi în abordarea mijloacelor de
expresie artisticã, situându-i creaþia
deasupra înaintaºilor sãi.
Face posibilã cercetarea împrejurãrilor
prin care cultura francezã a ajuns sã
pãtrundã ºi sã se propage la noi. Introdusã
în Principatele Române cãtre secolul al
XVIII-lea, prin traduceri sau pe alte cãi
cunoscute, aceasta începe sã exercite o
înrâurire mai mare asupra literaturii române
la începutul veacului al XIX-lea. Scriitorii
francezi traduºi cu multã sârguinþã în orele
de zãbavã de cutare boier de þarã nu erau
printre cei mai de seamã ºi, cu toatã
insuficienþa culturii literare, nu puteau gãsi
un rãsunet în sufletul modeºtilor literaþi
români ai vremii.
Secolul al XIX-lea aduce schimbarea.
Apar scriitori ce-ºi fac studiile în strãinãtate,
unde cunosc pe cei mai populari creatori ai
Apusului, printre ei aflându-se romanticii,
al cãror curent literar atrãsese atenþia întregii
lumi civilizate. ªcoala clasicã francezã, de
la care au învãþat multe lucruri scriitorii
noºtri, era la acea vreme demodatã. Epoca
ei de înflorire, secolul al XVII-lea ºi o parte
din cel urmãtor, cu preocupãrile spre lucrãri
istorice sau traduceri bisericeºti, nu putea
gãsi ecou acum. Pe lângã aceasta, mai erau
ºi alte cauze de ordin politic, social sau cultural, care nu îngãduiau ca o influenþã literarã
superioarã, cum era pe atunci aceea a
clasicismului francez, sã lase urme
semnificative.
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Pompiliu Eliade face o analizã a stãrii
societãþii româneºti în vremea domniilor
fanariote în lucrarea Influenþa francezã
asupra spiritului public în România.
Originile (Bucureºti, Ed. Univers, 1982),
stabilind cã aceastã influenþã s-a manifestat
pe durata a aproape 150 de ani, în trei
perioade aproximativ egale: prima, de la
mijlocul veacului al XVIII-lea pânã la 1804;
a doua, din 1804, anul instaurãrii imperiului
francez, pânã la 1848; a treia, începe cu
1848 ºi se continuã pânã spre sfârºitul
veacului al XIX-lea ºi începutul celui de-al
XX-lea. Studiul se ocupã predilect de
perioada 1750-1821. Este evidenþiatã
activitatea de traducãtor a lui Iancu
Vãcãrescu, strãdania sa de a imita modele
franceze, în folosul dezvoltãrii mijloacelor
de exprimare a literaturii române.
Anii de studii la Viena i-au permis un
contact benefic ºi cu literatura germanã,
vizibil în special în traducerile sale: din
Heinrich Von Collin (Regulu), Fr. Wilh
Ziegler (Ermiona, mireasa lumei ceilalte),
August Von Kotzebue (Grãdinaru orb sau
Aloiul înflorit). Cunoaºte ºi opera lui Gessner
dar ºi pe Goethe (din care se inspirã pentru
crearea atmosferei din baladele sale). Paul
Papadopol susþine cã traduce chiar destul de
greºit-un pasagiu, crezând cã Erdgeist-ul...
care-i o razã din Geist-ul dumnezeiesc al
lumii, poate fi Dracul, nu spiritul pãmântului
(Paul Papadopol, Poeþii Vãcãreºti. Viaþa ºi
opera lor poeticã, Bucureºti, Ed. Cugetarea,
1940, p. 189).
Poezia italianã îºi face ºi ea simþitã
prezenþa; îi era cunoscutã opera lui Dante sau
Petrarca, creaþiile acestora apropiindu-se de
structura sa sufleteascã. Din Muta di Portici,
traduce o canþonetã (Barcarolã), atmosfera
napolitanã ajutându-l în susþinerea propriei
filosofii asupra vieþii: Al nostru ceas ºi el
soseºte/ Oricum îl vom apuca,/ Îndrãzneala
izbuteºte/ Cât cuminte vom umbla.
Ca ºi Ienãchiþã, va avea admiraþie faþã
de opera lui Metastasio, din care traduce
La partenza sub titlul Plecarea. Îl ajutã
la diversificarea versificaþiei ºi îmbogãþirea
vocabularului.
Iancu Vãcãrescu a luat câte ceva din
toate acestea pentru a-ºi desãvârºi creaþia,
care poartã pecetea unei originalitãþi
modeste, dar sincere. Dupã Paul I.
Papadopol, el reprezintã o încruciºare de
influenþe complicate, din lupta cãrora iese
întreaga sa activitate cu calitãþile ºi
defectele ei. Îl vedem, prin educaþie, expus
mai mult influenþei germane, pe urmã expus
influenþei mai durabile ºi mai profunde a
literaturii franceze..., iar la întoarcerea în
þarã, influenþei spiritului general
domnitor.... greco-oriental, care dispare,
însã, încetul cu încetul (Ibidem, p. 190).
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DIN ISTORIA...

Aurelian Silvestru

ELEVI EªUAÞI
Sus, pe Golgota, mai strãlucea în
soare crucea pe care fusese rãstignit
Iisus, când dincolo de mare, în peninsula
Italicã, la Roma, un împãrat murea în
chinuri nemaipomenite.
 Agrippina! striga el cãtre soþia sa.
De ce m-ai otrãvit?!
Frumoasã,
dar
vicleanã
ºi
necruþãtoare, Agrippina aºtepta ursuzã la
capãtâiul lui finalul tragediei pe care o
gândise pas cu pas.
 Am vrut ca fiul meu sã fie împãrat
în locul tãu.
 Cum îndrãzneºti? Doar nu va reuºi!
Nu te-ai gândit cã fiul meu legitim,
Britanicus, se va opune?
 Naivule! Chiar crezi cã sunt atât de
mãrginitã, încât sã las la voia întâmplãrii o
nãzuinþã atât de importantã? Tu care
mori aici, sub ochii mei, habar nu ai cã fiul
tãu, Britanicus, tocmai acum este înjunghiat
ºi el de cel pe care tu l-ai înfiat în ziua
când te-ai însurat cu mine
 Straja! Sã vinã straja! chema cu
disperare muribundul.
 Degeaba strigi. Nu te aude nimeni
Doar eu voi fi aici, de faþã în clipa când
lumina va pieri în ochii tãi.
Înþelegând cã nu mai are nicio ºansã,
bãtrânul împãrat s-a resemnat ºi a rostit:
 Poate cã n-am fost bun sau drept cu
tine Poate cã te-am rãnit, fãrã sã vreau
Dar el, bãiatul tãu, de ce sã mã urascã? Doar
l-am iubit, l-am educat, i-am dat de toate
 A vrut ºi tronul! Asta ai uitat sã-i
dai, i-a amintit ea cu rãcealã.
 E încã tânãr. Mult prea tânãr ºi n-a
fãcut nimic deosebit în viaþã Unde-i
recunoºtinþa lui? Cum sã rãspunzi la
dragoste cu urã ºi cu nesimþire?
Soþia ucigaºã s-a apropiat de el ºi l-a
privit în ochi:
 Recunoºtinþã zici?! Cei tari, cei care
stau în vârful piramidei nu de recunoºtinþã
au nevoie. Nu mila este arma lor, ci ura!
Puterea nu are nici un farmec, dacã nu ºtii
sã storci cu ajutorul ei tot sângele din
adversarii tãi!
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La scurtã vreme, femeia care rostea
aceste vorbe  Agrippina  avea sã moarã ºi
ea de mâna tânãrului împãrat, iar el, feciorul
ei, avea sã intre în istorie ca unul dintre cei
mai cruzi tirani ai Romei Numele sãu e Nero,
împãratul care se considera poet ºi care
într-o noapte, vrând, sã se inspire, a dat foc
Romei, prefãcând-o în cenuºã, ca mai apoi sã
dea vina pe creºtini ºi, sub acest pretext, sã-i
omoare cu sutele în faþa spectatorilor, la circ.
Mulþi au crezut cã setea lui de sânge a
fost o consecinþã a unei proaste educaþii.
Dar cel care l-a educat a fost un filozof. Nu
unul oarecare, ci un geniu - Seneca  cel
care a scris pagini magnifice despre moralã
ºi despre puritatea noastrã sufleteascã.
Vãzând ce hidoºenie a fost în stare sã
educe, marele filozof s-a dus la Nero ºi l-a
condamnat pentru ferocitatea sa. Împãratul
l-a ascultat un timp, apoi a izbucnit în râs ºi
a rostit:
 Îmi ceri sã fiu moral Dar ºtii tu,
oare, cã morala nu poate naºte împãraþi?
Doar robii procedeazã aºa cum li se cere,
pe când un împãrat e liber. Eu fac ce vreau
ºi nimeni nu are dreptul sã mã contrazicã!
Uimit, Seneca i-a rãspuns:
 Îmi ard obrajii de ruºine când aud
asemenea cuvinte. Nu pot sã cred cã ai
uitat ce este demnitatea. Opreºte-te aici!
Ai omorât destul!
 Cum aº putea sã mã opresc? l-a auzit
pe Nero. Nu dumneata m-ai învãþat sã fiu
perseverent?
 Perseverent în bine, l-a corectat
Seneca.
 Mã mai înveþi? Mai crezi cã sunt ºi
azi elevul dumitale? Ei bine Atunci mai
dã-mi o lecþie, te rog.
 Ce vrei sã fac? l-a întrebat Seneca.
 Sã mori! Aratã-mi cum se moare pe
nepregãtite Îþi aminteºti? Cândva mi-ai
spus cã cea mai dulce este moartea care
vine pe neaºteptate.
 Asta e tot ce þi-a rãmas din ceea ce
te-am învãþat?
 Nu. E doar plãcerea pe care mi-o
doresc acum!
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Citindu-i condamnarea în priviri,
Seneca s-a retras din faþa lui, spunându-i:
 Tu nu eºti împãrat. Tu eºti un laº!
Un laº nebun!
 Nebun?! Ei bine, atunci un dascãlfilosof va fi ucis de mâna unui împãrat nebun!
În clipa urmãtoare, mâna de fier a
fostului elev l-a prins de piept, l-a ridicat
în sus ºi, fãrã pic de remuºcare, l-a aruncat
în hãu de pe terasa unde discutau
Noi spunem: elevii îºi depãºesc, de
regulã, învãþãtorii.
 Întotdeauna, oare?
Nero a fost elevul unui mare filosof.
Asta l-a ajutat cumva?
Brutus a fost cel mai fidel discipol al lui
Cezar care l-a educat ºi l-a crescut ca pe copilul
sãu, iar el, drept rãsplatã, a pus la cale un
complot ºi l-a înjunghiat cu spada pe la spate.
Iuda, un alt elev, unul din cei 12 ucenici
ai lui Isus, cum ºi-a manifestat recunoºtinþa
faþã de Învãþãtor? Trãdându-l? Vânzându-l
pentru o pungã de arginþi?
Attila, marele satrap al hunilor, în
copilãrie a fost civilizat la Roma, ca mai
apoi sã vinã peste Imperiul Roman cu toatã
hoarda sa barbarã, de sãlbatici
Stalin, tiranul fostului imperiu sovietic,
în tinereþe a fost trimis la studii la un seminar duhovnicesc, visând în tainã sã ajungã
(urmare de la pagina 27)

VIAÞA LITERARÃ
ROMÂNEASCA ÎNTRE
ANII 1944 ªI 1948

Ion Vitner se rãfuieºte cu critica
interbelicã ºi cu cea contemporanã. Lui Titu
Maiorescu îi este opus Gherea, unghiul din
care este privit demersul criticii în general
fiind cel politic: Criticul literar exprimã în
opera lui, ºi apãrã, interese de clasã, precise.
Un prozator ºi publicist care n-avea cãderea
 ca el au fost ºi alþii, nu puþini  de a se
exprima despre mari critici literari, l-am
numit pe Ion Cãlugãru, denunþã autonomia
esteticului, profesatã de Eugen Lovinescu.
Filosofi, istorici reprezentativi sunt
negaþi cu seninãtate. Alãturi de T. Vitner,
care îi priveºte de sus pe N. Iorga, D.
Caracostea, G. Cãlinescu s.a., Ion N.
Bãlãnescu îl neagã pe C. RãdulescuMotru, I. Vlãdescu pe C.C. Giurescu, N.
Tertulian pe Anton Dumitriu. Cineva, care
nu semneazã, se îndoieºte, în Scânteia,
de valoarea criteriilor, de temeinicia
cunoºtinþelor d-lui Vianu ºi de eficacitatea
influenþei d-sale asupra unei culturi noi
româneºti.
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într-o bunã zi mitropolit, iar când s-a
pomenit în fruntea statului condus de
comuniºti a dat ordin ca bisericile sã fie
demolate ºi preoþii sã fie omorâþi sau
deportaþi în lagãre de concentrare
Noi credem cã educaþia înseamnã totul
ºi cã nimic nu-l poate împiedica pe cel care
educã sã facã din elevul sãu un om de treabã.
Dar practica adesea ne dezminte. Elevii
uneori ne întristeazã. Sãmânþa (despre care
ne vorbea Mântuitorul) cade din când în
când pe un teren viran ºi se usucã.
 E, oare, numai vina bietului Semãnãtor?
Elevul nu joacã nici un rol? E doar
un boþ de lut? Nimic mai mult?
În seara când satrapii lui Caifa l-au
arestat ºi l-au târât cu forþa dupã dânºii,
Isus Hristos a fost trãdat de ucenicii Sãi.
Cu toþii au fugit, s-au speriat, l-au pãrãsit.
Pânã ºi Petru s-a lepãdat de El de trei ori.
Doar un elev (Ioan), cu Magdalena ºi cu
mama Sa au fost de faþã în clipa când cãlãii
L-au bãtut în cuie, pe Golgota
ªi, totuºi, dupã un timp, ºi-au revenit ºi
s-au întors. Învãþãtura Lui le-a dat putere ºi
i-a luminat. Sãmânþa a dat rod prin ei, prin
noi, prin cei care urmeazã sã se nascã ºi sã
creadã cu tãrie cã Binele nu poate fi învins ºi
cã Pãmântul a fost ºi va rãmâne pururi o casã
a elevilor care ascultã de Bunul Dumnezeu!
Au fost ani, aceia care fac obiectul
acestor trei volume, dar ºi alþii, mulþi, care
vor urma, de agresiune împotriva
personalitãþilor, de desfiinþare a
instituþiilor democratice, de interzicere a
presei de opoziþie (ziarele Dreptatea ºi
Liberalul, între altele, care nu mai apar
dupã 1947), de atacare a editurilor ºi de
slãvire, în schimb, a Editurii Partidului
Comunist Român, pe care Ion Vitner o
prezenta ca pe o instituþie a poporului
român, de interzicere a literaturii
occidentale ºi de umplere a librãriilor cu
carte sovieticã.
Coordonatorul general ºi prefaþatorul
ediþiei, acad. Eugen Simion, scrie în
Prefaþã cã una din raþiunile Cronologiei
este aceea de a-i determina pe tinerii care
n-au trãit sub comunism (sau au trãit doar
în anii copilãriei ºi adolescenþei) sã
cunoascã mai bine viaþa literarã în aceastã perioadã. Prin bogãþia informaþiei, prin
plaja largã de publicaþii care au fost
cercetate, prin anexele la fiecare volum,
care conþin, de multe ori in extenso, texte
semnificative, Cronologia... se constituie
în lucrare de referinþã pentru cine va dori
sã scrie istoria literaturii române din anii
comunismului.
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ALAMBICOTHECA

Dumitru Ungureanu

MOAR TEA PRIN CULTURÃ
Ce-i omenesc, e omenesc. Dar când ce-i
omenesc devine... prea omenesc, puþinã
intoleranþã e o necesitate, mãcar temporarã.
Nu pot fi admise la infinit minciuna, prostul
exemplu, falsa înþelepciune. Cu riscul de-a
pãrea nechibzuit, trebuie spus câteodatã ºi
adevãrul. Deprindere care, se vede, ne-a ieºit
din obiºnuinþã, devreme ce un om care
spune un adevãr e considerat anormal,
împroºcat cu noroi chiar ºi azi, într-o
societate presupus europeanã ce garanteazã
drepturi, libertãþi etc. Garanteazã, dar
admite? S-a format în România o societate
capabilã sã-ºi recunoascã defectele, sã-ºi
asume prostiile? Tare mã tem cã nu.
Mi-amintesc un exemplu oferit de Alex
ªtefãnescu, apropo de asumarea trecutului.
Dânsul nu-ºi asuma deloc neghiobiile nu ºtiu
cãrei generaþii de români, pentru cã nu se
ºtia rudã cu niciunul dintre componenþi.
Publicist, formator de opinie publicã, el
dãdea o pildã negativã de conduitã, tipicã
mentalitãþilor post-comuniste, când sã aperi
cu ghearele ºi cu dinþii privilegiile trecute
se conjugã perfect cu efortul de rescriere a
acelui trecut, deseori infamant. Sã-i cerem
lui Alex ªtefãnescu o pãrere obiectivã
despre partidul la care voia cândva sã devinã
uºier? Ce glumã!...
Existã destule momente penibile în istoria
României, pe care mentalitatea comunã,
majoritarã, le deformeazã cu iluzia cã dacã
pune pe ele eticheta diplomaþie acoperã
materia din care sunt fãcute. Câþiva istorici
au scos faptele în lumina crudã a
penibi(rea)litãþii. Refuzul de a suporta
adevãrul mãsoarã cât de mult mai avem, ca
societate, ca naþiune, sã ne curãþim de bolile
copilãriei, sã devenim popor matur. Þine de
educaþie, de actul de guvernare, de justiþie,
de moralitatea industriei numite show-biz [a
cãrei putere (de)formatoare nu poate fi
subestimatã], ca sã ne reclãdim caracterul. Sã
reîntemeiem România, dacã pot spune aºa,
ca paºoptiºtii!
Totdeauna, ºi în orice societate, exemplul
personal dã tonul, dã imbold, împinge lucrurile
pe un fãgaº normal. Excepþiile confirmã regula.
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Dar când regula e proastã, cum poate fi
schimbatã? Mai ºtie cineva cine a fost Mucius
Scaevola? Dar Liviu Babeº? Întrebaþi
trecãtorii, dar mai bine întrebaþi elevii oricãrui
liceu de limbã românã. Rãspunsul va lãmuri
cum stãm, deºi putem presupune ºi fãrã
asemenea sondaj. Educaþia prin exemple
pozitive nu-i, desigur, soluþia suficientã de-a
însãnãtoºi o societate bolnavã. Cel mai bun
exemplu de... contra-exemplu (fie-mi îngãduit
jocul de cuvinte!) l-a oferit comunismul, care a
fãcut atâta educaþie pozitivã, adicã îndoctrinare, încât a deformat fiinþa româneascã. Rãul
comis în perioada respectivã pare greu de
înlãturat, fiindcã pildelor exagerate de
cuminþenie româneascã li s-a adãugat cultul
discret al fricii, ignoranþei ºi minciunii. Ciudat
sau nu, legea anilor respectivi poate fi
sintetizatã într-o formulã de sorginte mafiotã:
cine e orb, surd ºi tace, trãieºte o mie de ani în
pace. (Sã mai spunã careva cã noi nu de la
Râm ne tragem ºi tot acolo ne ducem!)
Am pomenit de Liviu Babeº. În 1987
muncitorii braºoveni au dat o palmã serioasã
regimului represiv comunist. Câþi dintre
scriitorii domiciliaþi în acel oraº s-au implicat
în evenimente? Câþi au fost arestaþi, judecaþi,
condamnaþi? Întreb direct pe Alexandru
Muºina, deoarece numele lui e primul care
îmi vine în minte, dupã al lui Gh. Crãciun, ºi
e foarte combativ la adresa aceloraºi realitãþi
pe care eu le amintesc aici. Întrebarea este
valabilã pentru toatã scriitorimea românã,
afirmatã între 1944-1989. Iar dacã un exemplu
ca Liviu Babeº n-au putut da, scriitorii
români puteau sã tacã mãcar. Dar noi am
rezistat prin culturã, motiveazã destui. O
culturã care nu cultivã, prin exemplul
sacrificiului de sine, virtuþile cetãþeneºti,
este inutilã. N-o spun eu, o spune istoria
popoarelor care au murit prin culturã.
Justificarea post-decembristã e
simptomul unei vinovãþii subconºtiente. Dacã
recunoaºterea laºitãþii nu-i posibilã, tãcerea
în continuare putea sã fie beneficã pentru toþi.
Lichelele apelate de Liiceanu chiar în 1990 au
rãspuns prezent. Erau mai multe decât îºi
imagina filosoful!
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ESEU

A.D. Louni

CARNAVAL TRANZITORIU (5)
Goana dupã plãceri costisitoare, luxul
desfrânat, pitrecirile urieºe (Alecu
Russo, Studie moldovanã, în Piatra
Teiului, Scrieri alese, ediþie îngrijitã ºi
prefaþã de Geo ªerban, EPL, 1967.),
ostentaþia fastuoasã a costumelor adâncesc
confuzia ºi dezordinea în care se afundã
rangurile sociale. Magia fastului înceteazã
sã mai exercite efectul scontat, lasând locul
unei gesticulaþii vane, care, indirect, atrage
propria-i devalorizare. Dimensiunea ludicã,
pe care ceremonialul o conþinea iniþial, este
supralicitatã în epoca fanariotã; este
momentul de decadenþã, de compromitere a solemnitãþii printr-o seriozitate
mimatã. Prezenþa suitarilor din alaiul
domnesc dezvãluie derizoriul unui univers
ce se autoparodiazã. Cortegiul lui Mavrogheni
sau sania lui beizadea C. Caragea, fãcutã
în forma carului lui Apollon, ºi cei ºase
cerbi ce o trãgeau (Nicolae Filimon,
Opere, II, ediþie îngrijitã, note, glosar ºi
bibliografie de Mircea Anghelescu, Ed.
Minerva, Buc., 1978, p. 98), dincolo de
extravaganþã, sunt nu mai puþin, ºi expresii
ale descãtuºãrii de pompa oficialã.
Încãlcarea chiar a ceremonialului impus de
protocolul oficial determinã ocârmuirea de
sub Alexandru Ipsilanti sã înfiinþeze, la 20
iulie 1797, o Logofeþie a obiceiurilor, al
cãrei titular era un fel de ministru al
protocolului obligat, între altele, sã vegheze
la respectarea rânduielilor când se face
înãlþare de dregãtori, sau sã dau boierii ºi se
sãvârºesc alte obiceiuri ºi þeremonii atât
politiceºti cât ºi bisericeºti, sã se afle faþã
pentru îndreptarea ºi povaþa în ce chip se
cuvine a se face dupã obicinuita lor
orânduialã. (apud Poeþii Vãcãreºti 
Ianache, Alecu ºi Nicolae, Opere, ediþie
criticã, studiu introductiv, note, glosar,
bibliografie ºi indice de Cornel Cîrstoiu, Ed.
Minerva, Buc., 1982, p. 15).
În structuri constituite printr-o
îndelungã funcþionare se disting semne
aparent insignifiante, care intrã în jocul
fluctuant al circumstanþelor ºi vor atrage
naºterea unui fenomen cu o dinamicã
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unitarã, consonantã cu tendinþele de
ansamblu ale tabloului epocii. Din arsenalul
caleidoscopic de imagini se detaºeazã
aspecte între care se poate presupune cã
existã o corelaþie evidentã. Ele se înscriu
într-un traseu imaginar ce duce de la ceremonial la teatralitate. Chiar dacã nu avem
întotdeauna la îndemânã o mãrturie directã,
pentru a discerne raportul exact dintre
reziduurile vechiului ºi germenii care
prefigureazã o nouã stare de spirit, prin
însumarea liniilor de forþã evoluþia miºcãrii
este aproximatã logic. Refacerea
traiectoriei, ameninþatã de fisuri poate fi,
desigur, amendatã pe diverse paliere.
Sensul ei, însã, ni se pare cert.
Ideile Revoluþiei Franceze, pe care J.
Starobinski o considerã o linie
despãrþitoare în istoria politicã a Europei
(J. Starobinski, 1789. Emblemele raþiunii,
traducere ºi prefaþã de Ion Pop, Ed.
Meridiane, Buc., 1990, p. 19), nu ºi-au
limitat câmpul de reflectare doar în
domeniul vieþii politice. Ele au primenit
climatul ideatic ºi moral, desãvârºind
erodarea lentã, dar constantã în timp, a unui
mental a cãrui gesticulaþie se dovedise tot
mai golitã de sens pentru noii protagoniºti.
În secolul al XIX-lea, una dintre
ipostazele degradate ale ceremonialului se
recunoaºte în ceea ce s-a numit
teatralitate. (Prin teatralitate, ca termen
de specialitate, categorie esteticã specificã,
se înþelege modul de existenþã a teatrului
ca reprezentaþie scenicã, adicã semnele ºi
mijloacele de expresie aparþinând scenei.
Cea mai cunoscutã circumscriere a acestui
sens îi aparþine lui Roland Barthes pentru
care teatralitatea cuprinde o pluralitate de
semne ºi de senzatii care se construiesc
pe scenã pornind de la argumentul scris,
acel fel de percepþie ecumenicã de artificii
senzuale, gesturi, tonuri, substanþe, lumini
care copleºesc textul sub plenitudinea
limbajului lor exterior  Le théâtre de
Baudelaire, în Essais critiques, Editions
du Seuil, Paris, 1964, p. 41). Teatralitatea
presupune ficþiune, fabricarea mentalã a
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unei identitãþi, a unei fabule, a unui costum,
a unei gestualitãþi, toate acestea adâncind,
prin mãrcile lor de alteritate, distanþa care
separã pe unul (receptorul) de celãlalt
(emiþãtorul). (Michel Corvin  coord.,
Dictionnaire Encyclopédique du théâtre,
Bordas, Paris, 1991, p.820.).
Fenomenul, plurivalent, este vãzut de
mulþi critici drept una dintre caracteristicile
veacului: Societatea europeanã este inundatã
treptat, pe neobservate, de o adevãratã
revãrsare de teatralitate, înþeleasã atât sub
forma concretã a instituþiei ºi a textului dramatic, care prolifereazã, pãtrund pânã în cele
mai îndepãrtate ºi modeste localitãþi, pãturi
sociale, familii, cât ºi ca o relaþie de tip nou
(subl. n.) pe care spectatorul, omul politic, o
stabileºte acum pentru prima datã cu scena.
(Mircea Anghelescu, Ion Heliade Rãdulescu
(o biografie a omului ºi a operei), Ed.
Minerva, 1986, p.73.).
Pentru necesitãþile argumentaþiei noastre
când disociem ceremonialul de teatralitate
reþinem dintre accepþiile ultimului termen,
pe cea care semnificã un mod de existenþã
mimat, neautentic. Faptul cã secolul al XIXlea, mai ales în primele decenii, se travesteºte
cu atâta fervoare în pelerina teatralitãtii este
legat evident de afirmarea romantismului.
Este momentul în care o veche temã, ce-ºi
dovedise deja fertilitatea (cea a lumii ca
teatru) gãseºte un climat spiritual propice
de proliferare, teatralitatea dobândind astfel
o nouã dimensiune ontologicã. Din aceastã
perspectivã identificãm gesturi ºi atitudini
teatrale nu numai în liricã ºi epicã, ci ºi
în celelalte arte care transfigureazã artistic realitatea. În picturã, de pildã, se
vorbeºte curent despre scene, decor,
pozã, fundal.
Foarte curând dupã impunerea
romantismului, teatralitatea, în înþelesul pe
care i l-am remarcat anterior, pierde
suportul autenticitãþii interioare din care
s-a nãscut ºi continuã sã se manifeste doar
prin imitarea formelor ei exterioare de
cãtre indivizi care trãiesc în umbra
modelelor literare ºi aspirã ei înºiºi la
condiþia de personaje. Aºa se explicã ºi
faptul cã cea mai frecventã utilizare a
termenului este aceea cu sensul de gest
teatral transpus, cel mai adesea artificial,
de pe scenã în viaþa zilnicã, teatralitatea
devenind sinonimã cu o gesticulaþie
bogatã, cu senzaþia de grandilocvenþã,
excentricitate, emfazã, exhibiþie, lipsã de
originalitate ºi chiar cabotinism.
Pluralitatea manifestãrilor teatralitãþii în
viaþa cotidianã se explicã prin atracþia/
fascinaþia pe care o exercitã teatrul asupra
unui public nedeprins încã sã discearnã
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între convenþie ºi realitate. Din dorinþa de
a se obþine un plus de expresivitate se
recurge la gesturi îngroºate, ostentative,
fireºti pe scenã, dar nenaturale în planul
concret al existenþei.
Fenomenul de mutaþie a ceremonialului ºi de apariþie a teatralitãtii este ºi
un efect al procesului de omogenizare
socialã, rezultat al ideilor egalitare ce
cunosc o largã difuziune în medii din ce
în ce mai diverse. În acest context, una
dintre consecinþe este abandonarea de
cãtre individ a poziþiei pasive de spectator al ceremonialului ºi propensiunea spre
asumarea de roluri sociale. Insul anonim,
încurajat ºi flatat de ideea cã are acelaºi
drept prin naºtere cu cei care, pânã atunci,
fuseserã protagoniºtii istoriei, îºi doreºte
sã se remarce pe scena societãþii. O
nãzuinþã generalã de ieºire la rampã, acolo
unde bat proiectoarele, de pãrãsire a
monotoniei cotidianului, dominã viaþa
socialã a vremii. Este dorinþa fireascã de
afirmare a individului care îºi cautã
identitatea ºi trece printr-o fazã de
extravaganþe vestimentare, excese
mondene, cochetãrie, de fudulie oþãrâtã
(Alecu Russo). Aceastã propensiune
psihologicã va provoca o adevãratã
epidemie de melanj cultural, generatã ºi
de cãutarea confuzã a unui mod propriu,
diferit, de a fi; de aici contrastele de diverse naturi, existente, de altfel, în orice
epocã de tranziþie, dar care acum sunt
frapante, violente, pentru cã virajul a fost
brusc, în timp ce procesul de transformare
a mentalitãþilor este lent ºi sinuos.
În contextul socio-cultural românesc,
manifestarea teatralitãtii nu implicã în mod
necesar o dispariþie (imediatã) a
ceremonialului. Cele douã forme de
manifestare a dramaticitãþii specific umane
vor coexista încã o vreme, adepþii
ceremonialului feudal reprezentând latura
tradiþionalistã a societãþii (tombaterele), în
timp ce partizanii teatralitãþii (bonjuriºtii)
vor fi exponenþii veacului nou. În esenþa
sa, fenomenul este surprins ºi de Jules de
Gaultier, care îl prezintã ca pe o formã
tipicã de bovarism al colectivitãþilor, ce
apare îndatã ce un anumit numãr de
indivizi (...) suferã fascinaþia unei tradiþii
strãine în loc sã sufere sugestia tradiþiei
specifice grupurilor (...) unii rãmânând
fideli în imitaþia tradiþiei ereditare, alþii
strãduindu-se sã imite modelul strãin. Acest
antagonism dã naºtere la o lipsã de
convergenþã în efortul comun, iar acest
prejudiciu se traduce, ca ºi la individ, fie
prin efecte superficiale ºi comice (subl. n.),
fie prin consecinþe mai grave, determinând
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un randament mai mic al activitãþii
generale. (Jules de Gaultier, Bovarismul
colectivitãþilor: forma sa imitativã, în
Bovarismul, Institutul European, Iaºi,
1993, p. 54-55.) Din aceastã perspectivã
se poate spune cã una dintre cauzele
importante ale extensiei extraordinare pe
care o cunoaºte fenomenul teatral în prima
jumãtate a secolului XIX poate fi
descoperitã în coexistenþa acestor procese.
Pe de o parte, degradarea ceremonialului
cerea cu necesitate suplinirea nevoii de
spectacol a marii boierimi, care asista
neputincioasã la erodarea unui mod de
existenþã. Pe de altã parte, un grup social din
ce în ce mai numeros, cel al tinerilor orientaþi
spre alt orizont socio-cultural, refuza masca
fastuoasã a Orientului, preferând poza
romanticã a Occidentului. Dar ceea ce uneºte
cele douã extreme, deºi din raþiuni divergente,
este aceeaºi sete de spectacol.
Dacã efervescenþa fenomenului teatral
în primele decenii ar putea fi justificatã,
dincolo de motivele moral-educative, prin
satisfacerea unei adevãrate apetenþe ludice
a majoritãþii societãþii româneºti,
predominanþa genului comic este
determinatã de o multitudine de
circumstanþe, dintre cele mai diverse ºi, din
aceastã cauzã, neexplorate îndeajuns.
O sumarã enumerare a principalelor
forme de ceremonial ce puteau fi întâlnite
în Principate, la cumpãna dintre secolele
XVIII-XIX (serviciul divin, procesiunile
religioase, nunþile, botezurile, fastuoase
(urmare de la pagina 25)

OAMENI DE TINICHEA
Dacã nu vor reuºi, aida-de!... Ne vom
ciocni! Ne vom buºi! Ne vom trânti ºi ne
vom zdrenþui! Deja Andromeda se îndreaptã
cu 500.000 de kilometri pe orã! Va fi cea
mai mare coliziune din Univers. Ne va sãri
tava cu colivã din mânã. Soarele nostru va
muri ºi el de plictisealã peste câteva miliarde
de ani. Stelele se vor stinge. Adio poezie cu
stele! Totul va trece în neant, totul va deveni
o gaurã neagrã lipsitã de pofte ºi de ambiþii.
Demenþa nu cunoaºte starea de obosealã.
Altfel privind, registrul comic e odihnitor.
Deznodãmântul cãrþii  nostalgia dupã
vechiul regim al suferinþei, foarte uºor de
decriptat pe temeiul experienþei noastre
reale. Hazul þâºneºte din simbolica
scriiturii! Astãzi s-a dat legea prin care se
interzice purtarea gãleþilor de tablã ca
încãlþãminte! Da! Chiar astãzi a fost
promulgatã cu atâta seninãtate inconºtientã
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înscãunãri ºi dramatice maziliri) vorbeºte
de la sine atât despre amploarea, cât ºi
despre diversitatea factorului spectacular.
Însã, dintre toate spectacolele publice, nici
unele nu au putut fi, negreºit, mai fãloase
decât alaiurile domneºti (subl. aut.), atât
prin desfãºurarea puterii militare, cât ºi prin
bogãþia ºi frumuseþea odoarelor ºi
vestmintelor, cu care, din vechime, s-au
împodobit Domnii, boierii ºi curtenii.
(Dimitrie C. Olãnescu, Teatrul la români,
ediþie îngrijitã, prefaþã, note ºi comentarii
de Cristina Dumitrescu, Ed. Eminescu,
Buc., 1981, p. 82). Din punctul nostru de
vedere, aceastã formulã de ceremonial nu
este importantã doar prin latura
spectacularã detectabilã imediat ºi care nu
este decât o ilustrare a satisfacerii, desigur
supradimensionate, a unei nevoi intrinseci
de exhibiþie. Ceea ce ne apare ca un detaliu
mult mai semnificativ este prezenþa
soitarilor care precedau suitele
domnitorilor: Aceºti soitari domneºti
mergeau în alaiuri, doi înaintea beizadelelor
ºi patru înaintea Domnului, purtând cãciuli
mari de blanã de tigru ºi coadã de vulpe
atârnatã. În faþa cãciulii aveau oglindã,
purtau pistoale la brâu ºi toporaºe în mâini.
Ei mergeau pe jos, strâmbându-se ºi râzând
în hohote cãtre privitori, ca sã dispunã bine
lumea, sã fie veselã când va trece vodã.
(Dimitrie C. Olãnescu, Teatrul la români,
ediþie îngrijitã, prefaþã, note ºi comentarii
de Cristina Dumitrescu, Ed. Eminescu,
Buc., 1981, p. 80).
de preºedintele þãrii! Asta e atribuþia lui
principalã, sã se ocupe de nimicuri! Vestea
a fãcut ca omenirea, în integralitatea ei, sã
fie debusolatã! Dezamãgitã! Frãmântatã de
întrebãri ºi spaime! Oamenii nu mai ºtiu
încotro s-o apuce! În ceea ce mã priveºte,
marele meu vis s-a dus! ªi, poate, odatã
cu el, s-a dus ºi viitorul omenirii! Pierdut
pentru totdeauna! Eu visam (ºi nu voi
înceta niciodatã sã gândesc astfel) la ziua
când întreaga umanitate va fi încãlþatã în
gãleþi de tablã ºi va mãrºãlui spre un viitor
luminos! ªi încã visez cu ochii larg
deschiºi! Îmi rãsunã deja viitorul în urechi!
Aud zumzetul de paºi al batalioanelor celor
încãlþaþi cu gãleþi de tablã mãrºãluind
victorios peste dealuri, peste munþi, peste
mãri ºi oceane, rap! rap! rap! rap! rap!...
Dar se pare cã totul s-a dus! La urma
urmei, zicea un cetãþean onorabil, nimic
nu s-a schimbat! Deºi prin legea de astãzi,
i s-au luat gãleþile de tablã, în linii mari
omenirea a rãmas la fel, o mare aglomeraþie
de tinichele. Care strãlucesc admirabil!
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STEIURI

George Anca

SPIRITUL INDIEI
în recunoaºtere româneascã (2)
Masã rotundã dedicatã
lui Mahatma Gandhi

Biblioteca Academiei din Bucureºti a
gãzduit miercuri 27 mai 2007, în Sala
Acad. Virgil Cândea o masã rotundã
dedicatã lui Mahatma Gandhi, inauguratã de
E.S. Debashish Chakravarti, ambasadorul
Indiei printr-o evocare a cãrþii deschise
care a fost viaþa lui Gandhi.
Dr. Ioana Feodorov, cercetator la
Institutul de Studii Est-Europene a fãcut o
trecere în revistã a preocupãrilor indianistice
ale lui Virgil Cândea (prima sa lucrare
bibliograficã fiind asupra lui Rabindranath
Tagore în România), a volumelor de
indianisticã din colecþia faimosului cãrturar.
Dr. Surender Bhutani, rezident, de 20
de ani, în Varºovia, s-a referit la cartea
Gandhi, a Sublime Failure de Surender
S.S. Gill, adãugând semnul întrebãrii, dar
invitând, similar, la coborârea lui Gandhi
de pe piedestal ºi privirea (judecarea?) lui
ca om  mare, cu greºeli mari,
comparat, însã cu Buddha sau Hristos. S-a
speculat, în context, ca holocaustul
provocat de separarea Indiei de Pakistan,
în 1947, ar fi putut fi evitat. Vorbitorul a
reuºit sã familiarizeze auditorul atât cu
problematica, inclusiv actualã, politicasocialã cât ºi cu implicarea lui Gandhi, la
scara poporului indian ºi a omenirii
(gandhianism, sesizabil, prin Martin Luther
King, ºi în campania prezidenþialã a lui
Barack Obama) eventual ca singurul
gandhian veritabil, ucis de un fanatic
hindus. Dacã ar fi fost asasinat de un
musulman? (istoria ar fi fost alta...).
Moderatorul mesei rotunde, dr.
George Anca, preºedinte al Asociaþiei
Culturale Româno Indiene / RICA
(organizatorul dezbaterii) a fost rugat de
cãtre vorbitor sã dezvolte, în româneºte,
conceptele gandhiene de ahimsa
(nonviolenþã) ºi satyagraha (adevãrfermitate). Întrebãrile ºi comentariile
participanþilor au învederat, în pofida
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deconstrucþiilor postmoderne, o înþelegere
personalist-universalistã, poate, totuºi, din
afarã, a mesajului lui Gandhi, pânã la
posibila înnoire de paradigmã ºi în cazul
eºecului gandhian (Dr. Mircea Aurel
Niþã, ªcoala Naþionala de Studii Politice ºi
Administrative) dar ºi cã s-a putut asculta
ce nu se gãseºte în cãrþi (Speranþa Neagu,
masterand, Universitatea Spiru Haret).
Întrebat dacã se considera un
postmodern, Dr. Bhutani a rãspuns: pânã
la un punct  în urdu, nu sunt postmodern.
Apropo de enigama Gandhi, la o
generalizare  fiecare este o enigma, s-a
replicat, dar nu fiecare este Gandhi.
Scriitorul Surender Bhutani a primit în
dar, de la d-na Gabriela Dumitrescu, ºefa
serviciului Carte veche ºi manuscriste,
BAR, prima carte tiparitã în româneºte, de
Macarie, acum 500 de ani, iar din partea
RICA, o antologie a poeþilor indieni
publicatã de Editura Bibliotheca la
Târgoviste, în care este inclus.
Dr. Niculae Diaconescu, directorul
Muzeului Tehnic Naþional Dimitrie
Leonida (Parcul Carol), va gãzdui
miercuri 17 iunie 2007, ora 11, simpozionul
Spiritul tehnic românesc, indo-european,
sub auspicii comune cu Asociaþia Culturalã
Româno-Indianã (RICA).
Clasici români în India

Romanian classics in Sanskrit, un
cãieþel copertat în carton khadi, artizanal,
tipãrit pe alb, cu tuº roºu, în alfabet
devanagari, nu avea decât simbolic
destinaþia sacralitãþii ºi clasicitãþii limbii
sanscrite, altfel o limbã moartã. Se voia ºi
o partiturã, întâi sub ochii traducãtoarei,
din româneºte, dr. Urmila Rani Trikha 
într-adevãr, adesea cânta, ºi public ºi în
intimitate, acele echivalenþe cu putere
ritualã, poate precum Ion Creangã îºi
silabisea, ca pe o muzicã, abecedarul, ce
sã mai zicem de Amintiri. Un prestigiu textual dincolo chiar de accesul la sens
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suplimenta atractivitatea clasicitãþii
româneºti pânã la asimilarea subconºtientã
celei a Indiei.
ªi mai simfonic, Luceafãrul lui
Eminescu, Dyvyagraha, tot în sanscritã,
iar în hindi, Memna/Mioriþa se recitau
trilingv, se studiau dupã o metodologie
milenarã, dar ºi improvizatã de fiecare student, la un curs de limbã, de literaturã
românã, în cãutare disperatã de punþi, fie
ºi recunoscând salutul-rugãciune RamRam în (ºi dacã) ram (ramuri bat în geam),
alþii ºi în o, rãmâi, rãmâi la mine. Sunetele
româneºti regãsindu-se în cea mai veche
limbã clasicã ori în limba oficialã a celei
mai numeroase democraþii actuale vor fi
reîncarnat, într-un avatar pe viu, de studiu
universitar, un mesaj altfel, pe cât de
dumnezeiesc în ochii conaþionalilor 
dincolo de deconstruirea la modã, politicã ,
sortit închiderii în sine, spre frustarea
noilor porniþi, în ce lume, fãrã clasici.
Arundhati

Cãtãlina-Kate-Christina iubesc pânã la
identificare avataricã luceafãrul blând ºi
atotputernic în dedublarea sa cosmiceroticã. 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
tauromahic-militarã, 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
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dimineaþã masculin (Marte) 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)

Cenuºa lui Eliade (rezumat)

Muzica: jazz, raaga. Titlul: Cenuºa lui
Eliade. Început: fluturã pãsãri nasul lui
Shakespeare Sulmona solimanã. Continuã
(teme): Agar fiere, fiu. Tot cu Medeea se
vede din Tomis în Bãlþi. Se împlinesc 2000
de ani de când Ovidiu ne-a venit în exil.
Shakespeare se numi noul Ovid, iar acesta,
D.H. Lawrence al antichitãþii.Calambur vid
m-a vidma.
Radha în Madura aurie. Din cuib în
cuib nimic nimic de am îmbãtrânit calic.
Sculptate-n Victoires Paris de Emmanuel
Fremiet feciorii, arse, Jeanne ºi Valery
nãscute la Domremy. Ce nest pas normal
de chanter en public. Autant on emporte le
vent gone with the wind  octosyllabe vieux
proverbe francais en Villon. Nu m-aº
franþuzi, bãtrânã zi, eliadi, colibi.
O recunosc pe Maytreyi avatar sacontal.
ªi regele chiriaº tatãlui. Sun-o pe
Viorica Navamalika.Uzi seceta pe litere
Eliade, pe scurt matineu, texte citabile
anume, poezia de mâine spre maci.
Bambu iambu muzic din exil blanduzic.
Poemul Eliade pe necitite, cenuºã Chicago,
ediþii moldovene,alamkarika scãpãtat, cititul
gangetic, fadoare versus fantasmã,o maºinã
din altã lume purtându-l mituri. Nimic din
zilele, cãrþile Eliade, chiar el s-o fi opunând.
Electrocutare Rudolf, Dominic
Orãºtiei, noi ai lui Zalomit, raaga yaman,
raaga pilu, busuioc tulsi, canon hindus,
raaga de searã serenitate.Te respiri zei de
sunete, întrupãrile liniºtii, norocul
epifaniilor. Fiecare cu ale lui ºi raaga te
împresoarã atman, sitar secerãtorul macilor
traducãtor de gitanjali. Blânde sunete de
prãbuºire în dharma dansantã.Tabla-n
tropot pe sitar de întoarcere în valuri, staþi
nedestructuraþi trãznet pe raaga
Eliade.Argonauþi din raaga întorcându-ne
drum cosmicã rugã.
Orga mascatã în sitar invitaþie avatar ,
nemaitristeþe amar. Nu mai confunda
comunismul cu Eminescu. N-ai plâns de
douã zile, lumânare aprinsã. Cenuºa lui
Eliade ai zis poemului. Mã întreba Mrinal
Sen ce face Mircea. Orgie David, rugãciune
Kahlil, devi Mircea, cenuºã George. Al
câtelea revers, luminã de întors, Kalypso
apokalipso, mritior ma amritam gamaya.
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RAFTUL DE SUS

Mircea Constantinescu

CINE ªI DE CE SE RÃZBOIEªTE
CU DECALOGUL? (2)
Porunca a V-a. Cinsteºte pe tatãl tãu
ºi pe mama ta, pentru ca sã þi se lungeascã
zilele în þara pe care þi-o dã Domnul,
Dumnezeul tãu. (Poate cã a sosit clipa sã
remarc, cel puþin pentru cititorul uºor mai
neglijent, cã  doar respectând traducerea,
eu necunoscând originalul ebraic sau
aramaic,  mi-e peste poate sã nu remarc
o diferenþã prestabilitã între Puterea
terestrã = DOMNUL, ºi Puterea celestã =
DUMNEZEUL tãu; sper cã n-am
descoperit America, totuºi, pregnanþa
repetitivã a unui termen, convingãtor doar
în registrul justiþiei terestre [= rege,
împãrat, þar, sultan, emir, voievod etc.],
plasat anterior termenului explicit creºtin,
poartã în marsupiu sugestia fermã a unei
tiranii strict pãmânteºti ºi  abia apoi  pe
aceea marsupial legatã de o tiranie celestã).
Amuzant, pânã la un punct, este cã s-a
preferat exemplificarea poruncii decalogice
prin taman povestirea lui Creangã, Soacra
cu trei nurori, ale cãrei pagini de un humor negru sunt rarisime în literaturã, dar
mai ales în spaþiul carpato-danubian.
Alegerea acestei poveºti este nimeritã,
mãcar pentru faptul cã, lectorul accidental, maniac al computerelor, va afla în fine
cã s-a scris ºi aºa ceva în limba românã.
Asta, fireºte, dacã a achiziþionat (ºi deschis/
rãsfoit) prezenta antologie.
Pauzã de prânz (sau respiratorie).
Dupã ce am (re)citit cu atenþie antologia 
acest recitit referã asupra multor texte deja
[re]citite,  mã simt obligat sã-mi trag
respiraþia. Epistemologic, dialectic, semantic, semiotic, structuralist sau, sau, sau
cum vreþi s-o numiþi, recreaþia mi-a
resuscitat-precipitat unele generalizãri. Nu
neapãrat prezumþioase, cât mai ales
ipotetice, ºi totuºi imposibil de ignorat. Una
dintre acestea ar putea sã sune astfel: Totul
mi se pare un boicot al canoanelor biblice
(ºi, în general, religioase, fiind unul manifest ºi mult dincolo de fruntariile ritului
creºtin). De altfel, prima ispitã de a acþiona
non-canonic este consemnatã în sâmburele
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Pãcatului Originar: coruperea Evei,
coruperea lui Adam... Mai drastice, religiile
orientale nu-ºi permit scrupulul
recunoaºterii vreunui Pãcat Originar. În
aceastã privinþã, într-adevãr, Creºtinismul
rãmâne ritul cel mai autocritic dintre
principalele religii mondiale. Afirm asta,
chiar dacã un Saadi sau Mishima (sau chiar
Confucius&Lao Tzâ) au, la distanþe
considerabile, condamnat în felul lor
canoanele oficiale. Abundenþa potopitoare
a sectanþilor de pretutindeni confirmã
regula. Într-o lume în care sateliþii de
comunicaþie-spionaj îmi pot descrie tatuajul
totemic de pe umãrul drept, în timp ce
circul cu 180 km/h printr-un tunel
subpãmântean  credinþa absolutã devine
o utopie... artisticã. Nu mai intereseazã
acum cã numai cinci-ºase þãri sunt
posesoare de asemenea sateliþi!... Noul
turn Babel îºi are deja fundaþiile
construite, viguros consolidate. Sunt
vieþuitoare câteva mii de indivizi care ºtiu
pe ce lume trãiesc, alãturi la distanþe infinite de miliardele de convieþuitori
(ne)salariaþi al Planetei. Ispita ce prefaþeazã
aceastã antologie s-ar fi cuvenit sã se
ocupe de aceste peste ºase miliarde de
concetãþeni neajutoraþi; sute de milioane
dintre aceºtia nefiind nici mãcar
alfabetizaþi. Sunã populist protestul meu?
Ei, ºi ce dacã?!...
Porunca a VI-a. Sã nu ucizi.
Alegerea demonstrativã, aici, s-a dovedit
mai subtilã-decât în ocaziile similare. S-a
preferat, întâi, una dintre povestirile cele
mai cinice, pe lângã care Deºertul
tãtarilor al lui Dino Buzzati ori Muzeul
negru al lui Pieyre de Mandiargues par
niºte elegii, anume În colonia penitenciarã
a lui Franz Kafka. Oricine poate deduce
cã acest partizanat estetic e motivat...
estetic: extrem de rar, în literaturã, un
autor sau altul ar fi dezvoltat subiectul 
altminteri, comun majoritãþii operelor
literare,  cu o asemenea anvergurã, cu o
asemenea detaºare de sentimentalismul
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(inclusiv homeric..., cãci de-acolo s-au
ramificat toate subiectele modernilor),
specifice abordãrii în scris a asasinatului,
individual sau colectiv; oricât i-aº supãra
pe amanþii voluminosului tom Rãzboi ºi
pace, textul lui Kafka mi se pare  nu doar
prin scurtime  mult mai inteligent decât
risipa formidabilã de energie pentru a
demonstra cã Napoleon a fost... un ticãlos
când a invadat Rusia sau cã iubirile
ofiþerilor au de suferit, diferenþiat, când e
pace, când e rãzboi... Nu voi comenta, nu
voi cita nimic  dacã n-aþi citit opera
kafkianã, (nerecomandatã suferinzilor de
cord patetic), oricum n-aº reuºi hic et nunc
sã vã conving. A doua poveste convocatã
aici este  din nou, inspirat demonstrativã,
 În loc minunat, în loc cu verdeaþã,
semnat de Arlette Renee Morlan. E o
povestire care completeazã  complementar  iscodirea kafkianã. Abonaþii literaturii
rose pot sã sarã ºi peste pagini fãrã vreo
pagubã. Minunatul regiment al scriitorilor
mentenabili este prea variat, în viziune ºi
strategie, încât sã satisfacã toate... calibrele
armamentului adversar. Dacã tot m-am
duelat cu amanþii epopeii Rãzboi ºi pace,
veni clipa sã mã duelez ºi cu alþi masteranzi:
nu Metamorfoza, nu Procesul, nu
Castelul, ci aceste povestiri (fireºte, o includ
ºi pe A. R. Morlan) vor dãinui într-o... istorie
criticã a literaturii universale. Cine mã crede
pe cuvânt, sã le tot (re)citeascã.
Porunca a VII-a. Sã nu preacurveºti.
Precum ºi în cazul poruncii anterioare 
exemplificãrile literare sunt (excesiv de)
numeroase. S-a preferat universitarul A.
David, cu povestirea Spãrgãtoarea de
case. Elocventã intenþie, indiscutabil.
Anecdotic, meritã spus cã englezul A.
David abia de... americani a reuºit sã fie
publicat. Nu pentru picanterie (ar mai fi
ceva picant în acest domeniu?...), cât
fiind personal sedus de frazarea în registru
modern, contemporan ºi, vai, curajos, dat
fiind cã David nu planteazã pomiºori întrun spaþiu lipsit de arbori viguroºi, sunt
tentat sã folosesc iar penseta: ... pentru
a-ºi rãscumpãra faþã de el cei opt ani în
care îºi fãcuse de cap în marele oraº, în
care se culcase cu sute de bãrbaþi, dansase
pânã la epuizare cu un cercel în buric,
luase amfetamine cu strãinii care-o
întreþineau ºi îi cumpãrau pantofi scumpi
ºi poºete din piele de cãprioarã... am
început devreme, la ºaisprezece ani, eram
amândouã pe stradã, totul a început prea
devreme... ºi mi-am pus sutienul invizibil
cu push-up cu douã rânduri de perniþe ºi
cu sfârcuri false, o adevãratã bijuterie cu
balene de titaniu, care lua forma corpului
ºi se mula extraordinar de bine, astfel
Anul XII, Nr. 3 (132)  martie 2011

încât nici nu se vedea, oricare ar fi jurat
cã nu port sutien, cã aºa sunt sânii mei,
rotunzi ºi mari ºi sãltaþi ca în filmele
porno.... dar de-asta existã implanturi cu
silicon ºi chirurgie esteticã, pãrinte, ca
femeile sã capete ce nu le-a dat mama
naturã de la-nceput, iartã-mã, nu am vrut
sã fiu necuviincioasã etc. Povestirea se
bazeazã pe procedeul  reþetã verificatã 
al mãrturisirii neruºinate. Confesionalul
 catedrala cititorilor amatori de literaturã
bunã.
Porunca a VIII-a. Sã nu furi.
Aoleo!... Eva a furat un mãr din pomul
(interzis al) cunoaºterii. Dar asta e-un
mizilic pe lângã faptul cã însuºi Domnul a
furat la cântar expediind în univers o Evã
dintr-o... coastã masculinã. Asta, aºa, doar
pentru a reaminti cele mai ilustre rapturi.
Basmele, cosmogoniile, epopeile
întemeieratoare ale lumii comit eroarea de
a ne tot comunica furturi celebre ºi,
aparent, inevitabile  fie doar amintind acum
despre acel Prometeu (... ºi dacã ar fi fost
fiind singurul...). Protestul contra
canoanelor este unul religios? etic? profan?
Nesocotirea acestor canoane este o decizie
religioasã? juridicã? umil omeneascã? A fura
o chiflã sau un combinat siderurgic este
totuna cu a pãstra verbul ca atare, a fura?
A iubi intens o femeie care nu-þi este
oficialmente distribuitã, este tot un furt? un
semn al preacurviei? sau numai o trãire
sentimentalã fireascã? Mã-ntreb dacã nu
sunt destule persoane/personalitãþi care sunt
predestinate organic-mental sã vieþuiascã ºi
sã gândeascã altfel, adicã non-canonic.
Sã nu furi, în lumea de azi pe mâine,
sunã galant, glumeþ, gongoric, gargarisit
 spre a specula o aliteraþie posibilã.
Tribunalele oficiale ºi acelea nevãzute, doar
cutumiare, (unele ginþi þigãneºti numesc aºa
ceva staboruri) au serios de lucru cu acest
subiect. Abandonez orice dicþionar,
explicativ, de sinonime/antonime/paronime
sau de expresii argotice/obscene. Inventez
ad-hoc un numãr de ipostaze doar spre a
aminti ºi justifica faptul cã aceasta e
porunca decalogicã cea mai nerespectatã, concomitent ºi gemelar ataºatã celei
anterioare, sã nu preacurveºti. La drum,
deci: furi ºi încrederea unui superior
(ierarhic) prin presiuni linguºitoare. Furi
ºi când promiþi, olograf, cã vei respecta
un contract (bancar). Furi pisici, câini,
papagali celulare, televizoare (expirate sau
3 D), gazon irigat sau plantaþii florale
publice, ochelari de soare ºi dantelaþi chiloþi
de damã. Furi din ochi/priviri. Furi o
meserie, ca ucenic autorizat ori ba. Furi
printr-un fault neobservat de arbitru. Furi
idei  neaccesate de marele public  ºi,
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prin vagi modificãri, acelea ajung uneori
sã-þi glorifice numele. Furi ºi încrederea
unor rude/prieteni/colegi prin fãgãduinþe
false, raþional irealizabile. Furi ºi din loja
unei religii dominante când spovedeºti
sperjur pacientul sufletesc. Furi ºi când
fãgãduieºti iubire eternã, cunoscând cã
înoþi într-un lac brizat sensibil, delicat, pe
valurile cãruia lumea înoatã rareori limpedesentimental ci mai degrabã calculatmercantil sau doar strict sexual. Furi triple
parole garantate de servere severe ºi
programe informatice tot sever paznice.
Furi când câºtigi un campionat mondial de
fotbal înscriind un gol cu mâna fiindcã...
aºa a dorit Dumnezeu. Furi la cântar. Furi
portofele (goale). Furi minute lungi din
programul licit de serviciu. Furi masiv ºi
profund votul unor cetãþeni care ºi-au
imaginat cã te intereseazã realmente ºi
soarta lor. Furi din ochi vitrine exorbitante
ºi trecãtoare provocatoare ºi trecãtori cu
chipuri virile ºi strãlucirea milionarã a unor
vehicule decapotate. Furi când... Furi ºi...
Dar mai cu seamã se furã pâinea cea
de toate zilele: este ºi imboldul principal
al selectãrii unor pasaje din (probabil) cel
mai lung roman scris vreodatã (În cãutarea
timpului pierdut sau Omul fãrã însuºiri
sunt de fapt cicluri romaneºti), pasaje ce
sunã a tatuaje minuscule aplicate pe
caroseria imensã, marca Mizerabilii.
Secþiunea prezentã, prin urmare, se
opreºte, aº spune previzibil, asupra celei
mai cunoscute (ºi apreciate) opere scrise,
unde acest nãrav engramat speciei devine
sâmbure ºi crupã ºi înveliº al uzufructului.
Lumea, (pre)anticã sau actualã ºi-au
asumat deliberat riscul verbului a fura.
Furãm, azi ca ºi alaltãieri, cum arãtam mai
înainte, mere, gãini, mirese, aparate,
veºminte, automobile, idei. Nicio legislaþie,
oricât de fundamentalist s-ar aplica în
concret (vezi plutoanele chineze de
execuþie, deloc singurele exemple punitive)
n-are cum sã mã determine sã extirp
extensia psihicã a gestului de a fura orice,
oricând, oriunde. Mizerabilii lui Hugo,
roman din care se extrag aici câteva
momente crezut convenabile, încorporeazã mii de pagini romantic-expugnabile,
dar ºi altele, câteva sute, de un patetism
riguros ºi generos ºi doveditor (literar) al
injustiþiilor de care ne facem permanent
vinovaþi, din momentul când am fost deacord cu izgonirea din Rai pentru cã o
cineva a sustras un mãr apetisant. Hugo a
scris orice: chitanþe dovedind cu cât ºi de
ce-ºi plãtea curvele, poezioare omagiale,
poeme kilometrice, discursuri antinapoleone,
discursuri proregaliste, piese de teatru
scandaloase, scrisori divulgante, romane,
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pamflete contra inamicilor imediaþi sau doar
oficiali, dedicaþii linguºitoare etc., etc. Cu
toate astea, Mizerabilii rãmâne cartea cea
mai tradusã, cea mai filmatã, cea mai
apropiatã de sufletul public, cel atât de
ignorat sau de batjocorit de instanþele
judecãtoreºti oficiale. Mai impresionante,
azi, când doar câteva duzini de cititori mai
pot fi anatemizaþi ca fiind fanatici, Omul
care râde sau Cocoºatul de la Nôtre
Dame pot fi cãrþile recuperabile, semnate
de acest autor prolific ºi polifonic, nu se
pot lupta cu greutatea Mizerabililor.
Acest Hugo, un geniu-al-mediocritãþii, cum
perfect l-a premiat Llosa într-un eseu
celebru, meritã a fi reamintit ca exemplu
ilustru al partiturii musculoase a unui solode-saxofon într-o orchestrã simfonicã,
unde/când se interpreteazã Nunta lui
Figaro...
Dar prezenta secþiune  iarãºi mã
aºteptam, dat fiind subiectul,  îi insereazã
ºi pe Boris Vian (O inimã de aur) ºi pe
Gilbert Keith Chesterton (Stelele
zburãtoare). Sunt povestiri absurdrocamboleºti, dotate cu ingredientele unei
lecturi moderne ºi reconfortante. Obþin un
posibil motto din textul lui Chesterton: Ei
bine, dacã te-ai nãscut în partea nepotrivitã a
zidului, nu vãd de ce ar fi o greºealã încercarea
de a sãri zidul pentru a ajunge în partea
potrivitã. (Culmea,  sau nu?  este cã mi
se pare a fi un epigraf extrem de profitabil
fluviului apelat Mizerabilii). Mai reþin ºi o
remarcã nu lipsitã de tâlc: Sunt ºi glume
mai proaste decât a te aºeza pe jobenul cuiva.
Doamne, ºi de câte ori mi-am zis cã mi s-ar
fi potrivit jobenul, ca accesoriu!...
Porunca a IX-a. Sã nu mãrturiseºti
strâmb împotriva aproapelui tãu. Acum
concureazã doi autori de prim raft, LIsleAdam ºi Poe. Sustrag din povestirea
francezului, Regina Ysabeau  sub semnul
cruzimii oarecum supra-umane, cum
rãsunã, de altfel, ºi povestirea lui Poe,  o
galanterie sexualã premergãtoare
asasinatului realizat ºi printr-o mãrturisire
strâmbã: La auzul acestor vorbe, regina
s-a rezemat în coate, l-a scrutat pe de Maulle
cu atenþie, foarte fix ºi, fãrã sã scoatã o
vorbã, a clãtinat apoi din cap, nepãsãtoare
ºi surâzãtoare, strivind buzele tânãrului cu
un sãrut lung.... ªi, în timp ce arome
orientale ieºeau din trupul ei, zãpãcindu-i ºi
incendiindu-i simþurile, lãsându-l fãrã putinþa
de a mai gândi, regina s-a lipit de el.... Îºi
contempla amanta înfocatã  ºi totuºi atât
de palidã  care tocmai îi oferise cu
generozitate plãcerile ºi abandonul celor mai
încântãtoare voluptãþi.
(continuare la pagina 44)
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MARI POEÞI AI IUBIRII
Aºezaþi în limba românã de

Radu Cârneci

HAFIZ
(ªAMS AL-DIN MUHAMMAD)
(1320-1389)

Unul dintre cei mai importanþi poeþi persani. S-a nãscut la
1320? în Siraz, ce era considerat oraºul poeþilor, al trandafirilor
ºi al privighetorilor (biul-bul).Provenea dintr-o familie
modestã, însã, datoritã strãlucitului sãu talent, a gãsit în ºahii
iubitori de frumos protecþie ºi preþuire, ceea ce a fãcut ca numele
ºi opera sa sã cunoscã gloria încã din timpul vieþii, citit ºi lãudat
fiind pânã în þara piramidelor, dar ºi în cea a zidului chinezesc.
S-a stins la 1389. Gazelurile sale  preamãrind iubirea ºi vinul 
sunt mult rãscolitoare prin profunzimea gândirii ºi muzicalitatea
învãluitoare a zicerii poetice. Simbolurile cele mai des folosite ºi
care trezesc sentimente ºi trãiri alese sunt: trandafirul (roza),
ce semnificã dragostea noastrã pãmânteanã; privighetoarea, trimiþând la dramatismul
îndrãgostitului; chiparosul, desenând chipul morþii neiertãtoare; busuiocul, invitând la
nemurirea spiritului; podoaba pãrului, creând mitul multiplicitãþii lumii ºi, în sfârºit, vârtejul
vieþii, ce duce la o aparentã dezordine a lumii care, esenþial, a rãmas aceeeaºi în permanenþã.
Fãrã îndoialã avem în Hafiz piscul de aur al liricii iraniene ºi, totodatã, pe unul dintre cei mai
mari poeþi ai umanitãþii. Bunicului Sadoveanu, aceastã miraculoasã lume orientalã i-a inspirat
 se ºtie  Divanul persian, în care se regãsesc tonuri din Divanul Hafiz cu cele peste
2000 de distihuri nemuritoare.

Cetatea dragostei
Cetatea dragostei în care
Iubirea e o sãrbãtoare!
Lumina cerului alintã
Fete-n minune la oglindã

Când, iuþi, sãgeþile iubirii
Le înfloresc toþi trandafirii

ªi precum îngerii, suave
De dor adânc se simt bolnave!...
O, tu, Iubito, te salut,
Mai sper în tainicul sãrut!?
Priveºte, viile-s rodite:
Sã bem cu clipele grãbite

Cãci primãvara care vine
Nu ºtiu, mai fi-voi lângã tine?...

În luna dragostei

Tu, lunã-a Dragostei, robie
Da nu te-aº da pe-o-mpãrãþie

Anul XII, Nr. 3 (132)  martie 2011

Privirea-þi cu minuni vrãjitã
Pe mulþi îi cere în ispitã 
Ah, inima mi-e azi pustie
Plecatã tu, de-o veºnicie,

O, lunã tu, ca chipu-i drag!
Spre ea Hafiz e un pribeag...

Da, vinul, iar mã furã...
Da, iar mã furã vinul,
ºi iar sunt fãrã mine
Aromele-i mã-nalþã,
minunile-s depline

Voi scrie iarãºi rime
culorilor de-amurg
Ce-mi purpurã privirea
ºi în obraz îmi curg;
Ce mânã de copilã
ciorchinii a cules
ªi i-a zdrobit în cadã
visând la cel ales,
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Sã-i creascã faima-n lume,
iubirea-i se-mplineascã
În cântecul din suflet
ºi-n drum nu se opreascã,

Din vase scumpe toarnã-mi
balsam de dor nebun
Ca inima sã-mi zboare
spre ea ca un lãstun

Dar vremea noastrã-i scurtã
n-o irosi trecând:
Precum Hafiz te-mbatã
ºi zilnic, pânã când

Din arcul feþei blânde
sprâncenele-i minune
Sãgeþile privirii,
din pulberi sã m-adune

Înþelepciunea fie-i
pe fruntea sa drept nume:
Ca Aristot pleca-va
umil din astã lume.

Cu Cel-de-Sus ºedea-vei
la-a Veºniciei masã:
ªi-n Raiul de miresme
te vei simþi acasã!...

Cântarea mea în zori...

Cântarea mea în zori, mireasmã
ºi amintire ce nu minte
În ea rãmânem de esenþã
iar gândurile ne sunt sfinte

Durerile-s fãrã durere
ºi lacrima o mângâiere
Atunci chiar ºi regala rozã
nu-þi mai învie vreo plãcere

Petalele-i în risipire
în vânt nebun ori jos în tinã
Închid tãcuta carte-a vieþii
ºi doar uitarea e deplinã.
Da, amintirea mai rãmâne
ca o putere-n dulci fiori
ªi vinu-n purpurii parfume
bãut cu Domnul deseori;

Se rânduiesc pe iarbã iar
frunze-n adormitoare perne
Iar chiparosul ca un zeu
tãrii miresmele-i eterne

Ca un covor nepreþuit
tãcuta-i umbrã pentru tine
Iar flautul cuprinde lin
doar cântãreþi în ritmuri line:
Lãute, harfe, piculine
Hafiz le-adunã-n lung sonor
ªi ºtiu pãmânturile toate
de-al sãu amor mistuitor...

O, vânt al serii blânde...
Tu, vânt al serii blânde
adu-mi parfumul ei
Spre-a-mi vindeca iubirea
sub cer de curcubei
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Din praful cãii sale
adu-mi, spre-a-l respira
ªi sângele-o sã tacã
în toatã tânga sa.

Cel pustiit de vreme,
ºi mândru-n sãrãcie
Vreau, ea, sã-mi umple cupa
cu vinul bucuriei

Iar celor ce m-ascultã,
vreo trei ulcele pline
Sã piarã-a lor tristeþe
ºi proasta lor ruºine

Plãcerea mea e clipa
ºi vreau sã mã-nfloreascã
Nu ºtiu ce fi-va mâine,
cine-o sã mã iubeascã.

Frumoasele rãtãciri...
S-a dus iubirea toatã
credinþa tot la fel
Iar sufletu-mi sãrac e
sub palidu-i drapel

Dar, dupã cum e omul,
stã la ospãþul vieþii
Trãind înminunarea
ºi-n faptul dimineþii

Ca o fãclie arde
din searã pânã-n zori
ªi-nvingãtor te-aratã
la mulþii trecãtori;
Aºa, zefir cu muguri
din miile de roze
M-a ameþit, iar astãzi
trãiesc apoteoze,

ªi ameþit mã clatin
bãrbat la întâlnire
Cu îngerii iubirii
cântându-þi de iubire.
Chiar falnic chiparosul
de doru-þi e pãlit
ªi a murit regeºte
cã nu l-ai fost iubit...
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ROMÂNUL A RÃMAS POET?

Liviu Grãsoiu

ALTFEL DE LUCIANOGRAME
Dacã nu am scris pânã acum despre
cãrþile lui Lucian Vasiliu, am fãcut-o nu doar
întâmplãtor, ci ºi din curiozitatea de a vedea
cum se consolideazã în timp opera sa, una
dintre cele mai originale ºi profunde dintre
acelea datorate Generaþiei 80, cãreia
specialistul în monadologie îi aparþine biologic ºi estetic. Atâta doar cã magistrul sãu
este un artist aproape singular în poezia
românã contemporanã. L-am numit pe Mihai
Ursachi, poet inimitabil, în a
cãrui foarte restrânsã familie
spiritualã, eu unul îl regãsesc,
cu mare satisfacþie, pe autorul
Lucianogramelor, al obsedantei Mona-Monada, cu
timbrul sãu venit de Dincolo
de disperare. Lucian Vasiliu
continuã seria celor înnobilaþi
de spiritul ieºean, perpetuând
eleganþa, rafinamentul, umorul,
sensibilitatea ºi dragostea de
frumos ce pluteºte pretutindeni în oraºul de pe cele ºapte
coline moldave, raportându-se mereu la
faptele ºi urmele înaintaºilor din vremuri poate
mai favorabile lucrãrii într-ale spiritului ºi
artelor. A declarat-o în poemele publicate
vreme de peste trei decenii, în publicistica
practicatã fãrã grabã, acordând atenþia
cuvenitã ideilor ºi nu impulsurilor riscante,
dar ºi în activitatea sa tenace în domeniul
culturii atât de nãpãstuite în centrele
spiritualitãþii naþionale. Anul trecut, pentru
Editura Niculescu, poetul a selectat o micã
parte a acestor eforturi, fãrã de care
personalitatea sa nu prea ar putea fi înþeleasã
ºi apreciatã la nivelul meritat. Sciaticã de
Copou este, în egalã mãsurã, profesiune de
credinþã civicã dar ºi artisticã, demonstraþie
de gazetãrie intelectualã, meditaþie asupra
relaþiei trecut-prezent, cât ºi pledoarie pentru
dreptul la perenitate al valorilor estetice
definitorii pentru Iaºii de altãdatã ºi de acum.
ªi mai înseamnã, numita carte, o ilustrare a
felului cum o anume atmosferã citadinã îºi
pune amprenta asupra gândirii ºi acþiunilor
unui individ, ce-i drept din sfera rarissimã a
scriitorilor adevãraþi, dar ºi a modalitãþii în
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care acesta marcheazã respectivul mediu cultural, prin asimilare reciprocã. Atunci când
declarã: Nu m-am nãscut în Iaºi, dar sufletul
meu vieþuieºte în toate orologiile sale (chiar
ºi în cele nerestaurate dogite sau decorative), Lucian Vasiliu sintetizeazã perfect
atitudinile sale, modul de a retrãi decenii
apuse dar exemplare, concomitent cu dorinþa
manifestã de a da identitate acestor ani,
aºezaþi abil sub eminescianul au prezentul
nu ni-i mare?, desluºit în
subtextul mai multor articole
tipãrite dupã 1990.
Volumul Sciaticã de
Copou cuprinde douã secvenþe
aproximativ egale ca numãr de
pagini ºi putere de convingere
asupra cititorului: Luminaþi-vã
faþa însumeazã, într-o formulã
esenþialã ortodoxiei practicate
la noi, pagini adesea memorabile referitoare la realitãþi din
actualitatea ieºeanã, iar
Dialogul inedit cu poetul
Cezar Ivãnescu scormoneºte în adâncurile
nu prea frecvent luminate pentru public de
mai vârstnicul sãu confrate, poet de referinþã,
cu operã încheiatã ºi convingeri filosoficoartistice ferme.
Lucian Vasiliu recurge, în prima
secvenþã, la ceea ce aº defini drept altfel de
lucianograme, întrucât subiectivismul dublat
de lirism, umor, echilibru ºi fine nuanþãri se
alãturã firesc poeziei sale, cam prea puþin
cunoscutã (din pãcate) criticilor ce oficiazã
momentan spectacolul literaturii, împãrþind
premii, onoruri ºi stabilind ierarhii uneori
ciudate. Gazetarul întotdeauna poet supus
kalokagatiei  îºi capteazã de la primele pagini
lectorul, scriind Despre mâini ºi mâine, fãrã
mânie. Credinþele sale sunt spuse discret,
simplu, fãrã emfazã, pe un ton de litanie
binefãcãtoare: Mâinile sunt fãcute pentru
a comunica, pentru a lucra, pentru a scrie,
pentru a face cruce, pentru a îmbrãþiºa.[ ]
Îmi plac mâinile care mângâie coama cailor.
Mâinile care oferã cãrþi în bibliotecã, librãrie
sau anticariat. Mâinile care cântã la pian.
Mâinile care picteazã, mâinile care joacã
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volei  Întregul text are cãldurã poeticã, la
fel ca Vis de bibliotecar: Bucuria mea
consta în a ºterge de praf cãrþile aºezate,
blând, în rafturi. Imaginea rãscolitoare a
reînvierii bãtrânului dascãl eminescian.
Echilibratã ºi lucidã, concluzia despre relaþie
centru-periferie în culturã, vizibilã
satisfacþie în elogierea Nobelului de
Botoºani, adicã încoronarea poeþilor cu
Premiul Mihai Eminescu. Acesta consacrã,
con-sfinþeºte, con-firmã, încercând a ordona
dezordinea. Aceluiaºi scop i se subordoneazã ºi succinta Poveste a unei case,
patronatã de umbrele bãrbaþilor din familia
Pogor, ale cãror merite sunt mult mai bogate
decât le bãnuiam. Fãrã a fi un paseist Lucian
Vasiliu se lasã prins de ilustrele umbre de
altãdatã, dar pledeazã consecvent pentru
obligaþia contemporanilor de a nu duce chiar
totul la pierzanie. Exemplele nu sunt greu de
gãsit la Iaºi, cel mai elocvent fiind Casamuzeu (Bojdeuca) Ion Creangã, cel
producãtor de miracole. Dintre însemnãrile
referitoare la diverse evenimente, se
detaºeazã acelea intitulate Poezie ºi erezie.
Textul i-a fost inspirat de participãrile la
Festivalul-concurs Costache Conachi ºi
(urmare de la pagina 40)

CINE ªI DE CE SE
RÃZBOIEªTE CU
DECALOGUL? (2)
E.A. Poe e prezent cu Crimele din Rue
Morgue. E o nuvelã poliþistã  de altfel,
scriitorul american a inventat genul!  din
care, fireºte, n-am a cita nimic, datã fiind
structura specialã a acestui tip de naraþiune.
Investigatorul criminalist, procreat de Poe,
Auguste Dupin, premerge galeria de tipul
Holmes/Maigret/San Antonio º.a. A nu se
omite pe acea Lady a crimei din OrientExpress, Agatha Christie, sau pe-unii
precum Collins, Chandler, Stevenson, A.
ºi Gh. Weiner etc.
Porunca a X-a. Sã nu pofteºti casa
aproapelui tãu; sã nu pofteºti nevasta
aproapelui tãu, nici robul lui, nici roaba lui,
nici boul lui, nici mãgarul lui, nici vreun alt
lucru, care este al aproapelui tãu. Poate
pentru a detensiona lectura unei cãrþi de
peste 430 de pagini, autorii antologiei au
recurs la concursul unor povestiri
accentuat humoristice. Acestea sunt
Bancnota de un milion de lire sterline (=
Mark Twain) ºi Un incendiu ratat (=
Ambrose Bierce). Ambele piese sunt,
fiecare într-altfel, savuroase. O notã
pitoreascã: Bierce pleacã în 1913 în Mexic
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cuprinde observaþii pertinente asupra liricii
practicate la vârsta premergãtoare debuturilor
editoriale. Subscriu întru totul la afirmaþiile
lui Lucian Vasiliu, responsabile ºi pline de
bun-simþ în sensul clasic al termenului
preluat din francezã.
Dialogul inedit cu poetul Cezar
Ivãnescu s-ar fi putut intitula simplu
Mulþumesc, don Caesar, reluând finalul
convorbirii cu rezonanþã de vers apodictic.
Cei doi slujitori ai versului nu se sfiiesc în al omagia pe cel fãrã de vârstã ºi fãrã egal,
înaintaºul lor de odinioarã, Mihai Eminescu,
rãspunzând fãrã zgomote inutile acelora
plictisiþi de Poet. Dialogul are substanþã,
reporterul ºtie sã provoace ºi apoi sã tacã,
lãsând invitatului posibilitatea de a-ºi
expune convingerile artistice. Mãrturisirile
lui Cezar Ivãnescu pot ºoca prin ataºamentul
declarat faþã de marea artã tradiþionalã ºi prin
îndemnul de a fi tu însuþi ca poet, adorându-l
totodatã pe Eminescu. Nimic paradoxal, în
fond, cãci ºi aºa ascultãm binevenita
Luminaþi-vã faþa. Este o constantã în
gândirea lui Lucian Vasiliu, care îºi încheia
astfel volumul selectiv din 1995. Poetul nu
s-a dezminþit niciodatã.

sã supravegheze o revoluþie, cam cum se
va amesteca ºi un Malraux în revoluþia
chinezã, ºi dispare; Malraux, pitit, a revenit
ºi ºi-a elaborat capodopera, Condiþia
umanã  experienþa indochinezã serviindu-i
de piedestal ºi pentru Calea regalã  în
schimb, Bierce a intrat în legendã ca unul
dintre cei mai legendari scriitori dispãruþi,
dupã Exupéry sau Rimbaud...; profit de
ocazie pentru a recomanda amatorilor
romanul lui Carlos Fuentes (mexican),
Gringo Viejo, tradus la noi, indubitabil,
cu titlul dublu Gringo Viejo/Bãtrânul
gringo (asta dupã ce-a fost ecranizat,
onorabil, avându-l drept protagonist pe
Gregory Peck: Peck l-a interpretat
impecabil pe-acel-pe-acest scriitor, Bierce,
pe care l-a înghiþit pãmântul, tainic ºi
discret, cum numai pãmântul se pricepe
s-o facã...).
Oricât de iconoclastã poate trece citirea
atentã a textelor doveditoare din antologia
Ispita ºi cele 10 porunci, ea meritã a fi
realizatã. Cel puþin pentru faptul cã ne
reprezintã ºi ne include pe noi toþi, dincolo
de rase ºi religii. Când nu vom mai
recunoaºte acest fapt capital, ei bine, atunci
cred cã homo sapiens sapiens este pe ducã.
Astfel cã a te întreba în ce fel ºi cu care
rezultat deconteazã acestea povestiri (ºi
multe altele!) poruncile scrijelite de Moise
ar deveni un subiect inutil, ºi estetic, ºi
sociologic ºi, probabil! religios!
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POEZIE

Mãdãlina Nica
Nãscutã la 29 aprilie 1980 în Craiova, Mãdãlina Nica este asistent universitar la
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative din acelaºi oraº. A publicat poezie în revistele
Oglinda Literarã ºi Tomis, precum ºi cronicã de teatru în revistele Tomis ºi Mozaicul.
Este, de asemenea, o prezenþã activã pe unele site-uri literare. (T.C.)

Când muzica tace
Stoarsã, aºez portocala
peste vraful de cãrþi.
Dacã puþinã viaþã
mai e,
se va face transferul.
Între Oleg ºi Saºa
þin cu mirosul
ce musteºte în coajã.
Mai jos, trec de partea
copertei albe,
greu de pãtruns.

Dacã puþinã viaþã
mai e,
se va face ºi-nvãlmãºealã.
Oleg îi va spune Saºei
mai tot despre sferã.
Ea va fredona uºurel,
proaspãtã-n pulpã,
în pori.
Dacã puþinã viaþã
mai e,
pata de schimb
se va-ntinde
pânã m-aºez, uºurel,
la podea.

Telescop

E liniºte în satelit;
în stratosferã tãcere.
La mijloc se iubeºte
firesc,
se iubeºte nespus.

De sub mantaua de plastic,
Oleg observã hubloul sticlos,
tasta prin care frigul se dã
mai încet,
sunetul cu care strãbate eclipsa
pânã aproape de fereastra ei.

Anul XII, Nr. 3 (132)  martie 2011

Acolo Saºa aºteaptã,
stãpânã pe sine ca-n vis.
E frumoasã
în sarafan mãtãsos
peste pielea ei de satin.
Sub un scut din scrisori,
fixeazã maneta de dat cãldurã
mai mult.
E un susur nici jos
ºi nici sus.
Niciunul nu are semnal,
nici curaj sã apese,
sã tragã.

E calm în suiºul ãsta pe dos.
În mine e grijã.
Curãþ lentila, ºterg ochiul,
sfios,
deschid geamul pregãtitã
de colaps.

Polaroid

În pupila Saºei,
Oleg o priveºte citind
poeme despre micile bucurii
ale celor simpli.
Zoom
pe miºcarea hârtiei ºi
în iriºi falii lãrgite
ca pentru obuz.
Electricitatea din aer
se aºazã pe buzele
Saºei ºi sfârâie
lung.

Din impuls, Oleg
rãstoarnã globul de sticlã:
zãpada acoperã morþii,
artificial.
Este loc de sfârºit
fericit, se gândeºte,
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cãutând punctul unde
s-ar putea cuibãri.
Poate aluna Saºei
de pe coapsa stângã,
poate foºnetul
cãrþii încinse de ea 
curajul de a crede
în ceilalþi.
Altfel, luna
coboarã, goalã,
din panoul publicitar.

Pulsar

Soarele ferfeniþeºte
armura de nori ºi
atinge punctul în care
nici luminã, nici umbrã
nu se mai vãd
pe mâinile Saºei, pierdutã
în Oleg, în spatele unei ferestre
ascunsã în draperii.
Dogoare între podea ºi covor,
aer între stucaturã ºi uºã.
Umezealã între ochi ºi
tocul de piele,
secundarul o ia înainte 
e liniºtea pe care graba o cere
pentru a nu exploda.
E tãcerea vrutã de obiecte,
în amintirea momentelor
când nu ele contau.

Existã o singurã prãbuºire
ºi nu încape în noi, repetã
Oleg sã uite.
Ritmul nu e al lui 
sunt ºiroaiele de maºini þâºnite
pe strãzi, ca dupã înþepãtura
de moarte.
Nu se ºtie de unde
sau cum,
sunete s-au infiltrat
între Saºa ºi Oleg 
un miez fosforescent în golul
sãpat împreunã.

Trai ocolitor

Din nou,
ruta porneºte din noi.
Îºi traseazã singurã paºii,
cu siguranþa unui soldat
ce-ºi transportã arma
de nefolosit.
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În urmã, ploaia îºi pierde controlul.
Se aruncã în gol, izbeºte pervazuri:
cineva sã rãspundã, cineva
sã o prindã în pieptul
deschis.
Nu suntem cauza liniºtirii,
deºi în noi o cãutãm
cel mai des.

Oricare alte detalii pocnesc
într-o succesiune întâmplãtoare:
un jeton pentru nesscafe,
bun tremurului ºi inimii dur,
graba unor bagaje sã nu piardã trenul
cât sufletele rãmân pe peron,
gândul cã golul alege
cui sã-i vorbim ºi
ochii doar unghiul din fotografie.
Suntem ai noºtri
ºi iarãºi nu ºtim încotro.

Aºteptarea e o uniformã
tare frumoasã.
Rotocoale de aer ni se prind
de mâini ºi în pãr ºi
se coloreazã când roºu când gri ºi
explodeazã în picuri.

ªi nu creºtem
întrebând cât mai e,
doar lumea se face mai strâmtã.

Este dragoste

Este dragoste când privim
cum din soare þâºnesc doi delfini ºi
ºtim cã-n adânc se ascunde balena lui Iov
cu Pinocchio-nãuntru cu tot.
Este dragoste când aducem
dansatorii pe ringul de box,
ardem corzile ardem mãnuºi
apoi ne miºcãm dupã limba de foc.
Este dragoste când
facem ancorã din orizont
sã ne aruncãm împreunã cu el
într-un ocean amniotic.
Este dragoste când trimitem
boxerii pe ringul de dans
sã execute îmbrãcaþi în tutu
un pas de deux nesfârºit.

Este dragoste când rãmânem la mijloc ºi
aplaudãm cu putere cu forþã
se cutremurã lumea ne cad stele în poalã
þinem luna în cârcã ºi nu ne oprim.
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Victoria Ana Tãuºan
POEME ÎN SPIRALE
Neliniºti
Numele meu înseamnã victoria celei zidite,ziditã într-o creaþie ºi într-un destin.
Lângã fereastrã trei femei de plasmã
unduitoare
ºi-au ridicat braþele ºi au menit
ca în numele meu sã fie legendã ºi sãrbãtoare
când eu nu voi mai fi.
N-au lãsat nici aur, nici smirnã, nici tãmâie.
Doar vorbele lor au rãmas pânã acum
undeva, nu ºtiu unde,
ºi se împlinesc.
ªi nu pot sã nu mã gândesc
ce sãrbãtoare se va întinde pe-aceste
pagini,
în numele meu, într-o zi 
sub cortul de slavã, ceresc.
*

Noaptea mã þine treazã,
ziua mã þine treazã,
Caii mei verzi
pe cei patru pereþi
Stau la pãscut ºi necheazã.
Noaptea, pe Lunã,
le vãd spulberatã coama nebunã,
Ziua, pe Soare,
piedici de aur le vãd la picioare...
Dacã mai cu temei aº privi,
aº vedea cã nu-i decât ramura
teiului de la fereastrã, care-ºi clatinã flamura.
Dar eu vreau visare în stãrile treze
ºi caii mei verzi sã-mi necheze...
*

Cum sã încapã-n ochii mei lumina Ta,
mai orbitoare ca un miez de Soare?
Cu arsele pupile cum sã Te pot vedea
ºi rana slovei cum s-o spun cã doare?
Prin spaþii îngheþate cum voi trece,
prin cozile cometelor de foc?
Ori eºti contrast de flacãrã ºi rece,
de infinit ºi Punctul dintr-un anume loc?
Cu mintea mea, eu nu te pot cuprinde.
Înaintez cu ºovãielnic glas
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în lumea ce mi-ai dat-o ºi-n harul de cuvinte,
dar tot ascuns ºi tainic ai rãmas.
Ce vede sufletul, e-o nesfârºire.
Ce poate gândul, este doar un pas.
*

Un mic poem, cât un felinar
lãsat în noaptea omenirii pe prag.
Nu se vor speria jivinele,
nu le va þine departe,
dar va fi semnul
cã oraºele încã sunt locuite
ºi satele încã nu-s moarte.
Ori poate semnul în vremuri discret
cã odatã a fost un poet...
*

Am învãþat arta despãrþirii tãcute.
Am învãþat sãrmanul limbaj al libertãþii.
Am vãzut frunze de lauri, contrafãcute.
Am vãzut steagul minciunilor pe zidul
cetãþii.
Cine þi-a spus cã aº mai putea
sã reiau totul de la-nceput?
Nu-mi doresc nimic din viaþa mea.
Toate, în tot, m-au durut,
De ceruri, mã leagã pãmântul, ce poate
sã scoatã din sine generaþii de flori.
De pãmânturi mã leagã nu leagãn de moarte,
când pe scândura mea va fi sã cobor.
Dacã iubesc? Mi-este în inimã încã
priveliºtea lumii, cu Soarele faur,
Soarele, încercat zilnic de mare ºi stâncã,
De parcã ar fi dacicul, cosorul de aur.
Dacã mã plâng? Cui sã mã plâng?
Sã se plângã de soartã, nu las niciun cuvânt.
ªi nici eu nu mã las sã mã stâng,
cât mai sunt ca un strop de jãratec
în cenuºile zilelor spulberate de vânt.
*

Am ajuns la porþi închise
sã duc sacul meu cu vise.
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Hai la vise, hai la vise!
Porþile rãmân închise.

Dincolo de-nchise porþi
Cântã vii, dar sunt morþi_

Sufletul e-n ei tãciune
ºi nu simt, orice le-aº spune.
Ce sã spun? Nimic nu spun.
Mã îndemn din nou la drum.
Porþi închise, Porþi închise.
Lume moartã, fãrã vise.
*

Poeþii spun numai minciuni.
Ei spun cã inima arde. ªi nu arde.
Ei spun cã sunt martorii unor minuni,
Dar nu li se întâmplã nicio minune.
Imitând numai glasuri de rugãciuni,
nu au puterea sã vadã-n genune,
însã mint cã stau de vorbã cu stele,
ºi aripi de îngeri ne spun cã sunt norii,
cã marea-i izbeºte cu zilele rele
ºi sfãrmându-ºi viaþa o împart tuturor
fiind astfel sãrmanii ºi risipitorii...

Ci, oare, spun poeþii nesãbuite minciuni?
Nu sunt ei cei ce simt mai adânc o durere?
Nu îi acoperã, fãrã de vrere,
cenuºa cuvintelor în care au ars
adesea mocnit? Nu este sufletul lor
logodit cu Vecia care uneori îi trãdeazã,
pãrãsindu-i pe marginea anilor
unde au plâns ºi-au iubit?
Iar dacã adaugã celor vãzute
ceea ce lor doar li se pare,
este pentru cã-n brazde circumvolute
sãmânþã dumnezeiascã rãsare.
Împinºi de ispite? Împinºi de ispite.
Vorbesc despre stele de parcã ar fi o redutã.
Prea puþini înþeleºi în vremuri trãite,
cu dor pãtimaº se vor sus, în stele,
ca într-o patrie cândva pierdutã.
Iertaþi sã fie, pe Pãmânt ºi în Cer,
ei, poeþii, care nu pier, când pier.
*

Vindecã-mã, toamnã, de iluzii,
ia-mi din ramuri ultimele frunze
ºi închide cerul dupã ultim zbor
de cocori. Sub cortina norilor sã-mi þii
stelele ascunse. De venirea iernii sã mã înfior,
ºi sã-mi vãd scurtate razele de zi.
De-am visat o varã fãrã de sfârºit,
iartã-mã tu, toamnã. Vremea ta sã-mi fie
ardere de vreascuri ºi de frunze moarte.
Nu-mi doresc iluzii. Ce a fost, a fost.
Eu îþi las grãdina, sã mi-o arzi cu totul,
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Dacã crezi cã n-a avut vreun rost.
Vindecã-mã, toamnã, de iluzii...
*

Scriu pentru femeile care nu scriu,
care poate niciodatã n-au scris,
în locul femeilor care nu ºtiu
sã-i scrie o simplã scrisoare,
în locul celor care n-au putut
sã-ºi citeascã scrisoarea sositã.
Scriu în Locul femeilor acestui neam
care n-au ºtiut sã citeascã o rugãciune,
Dar au îngenuncheat ºi s-au rugat
Dintr-o strãveche înþelepciune.
Mare este rãspunderea mea
ºi conºtientã de ea, mã închin. Amin.
*

A fost demult, când mi-am topit destinul
în cupa ta, mai plinã ca a mea.
N-am bãnuit cã, revãrsat, preaplinul
sufletul însetat îmi va lãsa.
ªi însetat, ºi prea nevolnic, Doamne,
sã-ºi mai doreascã buza altei cupe.
O umbrã singurã îmi port prin toamne
ºi rabd urgia vremii, ce mã rupe
în lungi fâºii, gând dupã gând,
de parcã-aº fi un steag fãrã izbânde,
uitat în drum, în ploaie ºi în vânt.
*

Trecãtorule, asemenea mie,
spune-mi prin pulberea de veºnicie,
ce a vrut viaþa cu mine,
de ce nu m-a lãsat nici sã mor, nici sã fiu,
ci întotdeauna mi-a spus
cã mi-e totul mult prea devreme,
ori mi-e norocul târziu.
Dacã din lumea luminii de sus,
dacã din bolgii cu stele cineva ºtie,
sã vinã sã-mi spunã,
ori semne sã-mi dea,
cã iatã, ceara-mi se terminã
ºi tot n-am aflat
de mi-a fost traiul încredinþat
unei stele care-a trecut,
ori uneia, care-o sã vinã
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POEZIE

Iuliana Paloda-Popescu
LUMINÃ PENTRU MANUEL*
I
Iarna încearcãnã Luna,
focuri pe mãri se aprind,
inima poartã cununa
visului meu înflorind!...
Singur e fratele meu,
ruga sporeºte fierbinte,
sufletul poartã mereu
aripi înalte ºi sfinte!...

Singur e fratele meu,
marea-n adâncuri vuieºte,
cântecul lui ºi al meu
Domnul în Ceruri primeºte!...

II
Manuel,

Toatã vara lãstunii
au învãþat sã zboare,
plutind pe bolta lumii
cu aripi visãtoare!...
Iar în fereastra zilei,
pe þãrmuri cãlãtoare,
ardea-n cãuºul milei
o vie lumânare!...

III
O floare albã-n câmpuri
spre-nalturi a pornit,
petale din adâncuri
rotind în infinit!...
Rotire veºnic purã
ce-n tainã vamã cere
pe pleoape ºi pe gurã
luminii efemere!...

Iar cartea ce se scrie
rotind hulubi albaºtri
e-o catedralã vie
cu murmur de sihaºtri!...

Acum e toamnã-n Cer,
tãcerea încã doare,
iar sufletu-mi stingher
în candelã tresare!...

Lãstuni cãlãtoriþi
prin liniºtea pribeagã
par îngeri, poate sfinþi
ce-n depãrtãri se roagã!...

IV
Manuel,
duhul mãrii
ne învãluie-n zori,
pãsãri albe se-adunã
pe þãrmuri surori!...

Iar sufletele-nchinã
potirul de argint
în cercul de luminã
din care ne-am ivit!...

V
E toamnã ºi departe
se nãruie o stea,
în ceruri, sau în carte,
sau în tãcerea mea!...

Se-adunã pãsãri multe
în aerul sonor,
iar sufletele sfinte
rãsar în nimb de nor!...

E toamnã ºi târzie
mi-e aºteptarea grea,
iar lacrima pustie
sã înfloreascã-ar vrea!...
E toamnã ºi ne doare
cuvântul ce-a apus
pe þãrmuri cãlãtoare,
în rana Lui Iisus!...

* Manuel  martir, de sabie s-a sãvârºit în 30 octombrie
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PROZÃ

Claudiu Popescu

TREI MAGI
(dupã cuvintele XLVIII, 21; LXXXI 6-7; VIII, 5-6)
I. Leonid a fost cel mai puternic bãrbat
pe care l-am cunoscut. A luptat alãturi de
tatãl meu pentru întregirea neamului în
primul rãzboi. Îmi povestea cã dacã Leonid
apuca sã intre în vreun tranºeu inamic sau
în vreo întãriturã de mitraliori, nu mai scãpa
nimeni. Fãcea minuni cu armele. Nu omorau
ºobolanii, puricii, broaºtele, foamea, schijele
sau gloanþele la fel de repede ca el. Fusese
împuºcat de trei ori ºi înjunghiat, dar ceruse
de fiecare datã sã fie trimis înapoi în prima
linie. Am ºi o fotografie de pe front
împreunã cu tatãl meu: Leonid e cu un cap
mai înalt, îºi þine puºca Steyr ca pe o bâtã
ºi aratã cu mâna cealaltã cãtre câmpul din
spatele lor.
Dupã rãzboi, s-a întors la pasiunea lui,
îmblânzitul animalelor. Lucra numai pentru
case regale ºi pentru cei mai bogaþi boieri
ºi industriaºi ai Europei libere. Fãcuse
nenumãrate excursii de vînãtoare în Africa ºi în Australia. Nu se dãdea înapoi din
faþa niciunei bestii, pe toate le cuminþea cu
forþa lui de Samson. Se spunea cã s-a luptat
cu un leu, care a apucat doar sã-l zgîrie pe
spinare. Despre crocodili spunea cã sunt
cele mai proaste fiare, adesea þinea câte
unul de coadã învârtindu-se odatã cu el ºi
lovind-l cu bocancul peste bot. Ura ºerpii
mici ºi veninoºi, cãlcându-le capul pe undei gãsea. Nu avea câini în curtea casei, ci
un urs brun, pe care-l educase de mic, nu
fãrã accidente.
Pe cât era de neînfricat, pe atât i se
dusese vestea de mare petrecãreþ. Cînd îl
supãra cineva, nu ezita prea mult ºi-i arunca
o loviturã ca muºcãtura de viperã. Se
nãpustea peste cei care-l supãrau ca un
taur înfuriat ºi lua ce i se cuvenea ca un
lup lacom. Nu prea ºtia sã danseze, dar
iubea muzica de pahar ºi sãrea pe ritmul ei
ca un mãgar încãpãþânat. Cu femeile era
la fel de voinic, necheza dupã ele ca un
armãsar la curse. La mâncare era mai
lacom decît porcul scãpat între dovleci.
Dacã era supãrat de ceva, era la fel de
ranchiunos ca un câine care-ºi pãzeºte osul.
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Mulþi îl strigau numai cu porecla de Junglã,
care-l enerva la culme. Dar cu adevãrat
tulburat a fost când a vrut sã meargã la o
nuntã, iar preotul de acolo nu i-a dat voie
sã intre în bisericã, zicîndu-i: Îmblînzeºti
sãlbãticia animalelor, dar te sãlbãticeºti din
blândeþea ta; faci ca fiarele sã semene cu
oamenii, iar pe tine te pui în locul lor. Om
cu raþiune, în cinste fiind de la Dumnezeu,
n-ai priceput; te-ai alãturat dobitoacelor
celor fãrã de minte ºi te-ai asemãnat lor!
Cînd þi-oi îmblînzi mânia, atunci sã cauþi
sã intri în casa Domnului!.
II. David a fost cel mai apreciat filosof
din ultimii treizeci de ani. Am lucrat ºi eu
împreunã cu el, pe vremea cînd edita revista
Eunoia. Am ºi o fotografie din redacþie:
David stãtea la birou, cu maºina de scris
în faþã, þinea o coalã albã în mânã ºi cu
cealaltã arãta spre tâmplã. Deºi publicase
multe dizertaþii ºi compendii de specialitate,
era cunoscut ºi de publicul larg datoritã
apariþiilor sale de la televiziune ºi mai ales
datoritã curajului sãu de a le reproºa
politicienilor lipsa lor de principialitate.
Catedra de la facultate, unde prinsese de
tânãr postul de conferenþiar, i se potrivea
ca o mãnuºã. Se strângeau sã-l asculte ºi
studenþii altor facultãþi. Nimeni nu-i rezista
argumentaþiei imbatabile. Raþionamentele
sale erau adevãrate opere de artã, magii de
cuvinte. Ca vorbitor, era egalat poate doar
de cei zece oratori ai Aticii la un loc.
Cartea care a cîºtigat respectul
mediului academic a fost un tratat de
moralã, atât pentru conþinutul sãu, cât ºi
prin formã, fiind scrisã ca o piesã de teatru,
în care diferiþi oameni discutau chestiunile
legate de subtilitãþile spiritului ºi de
contemplaþie. Lucrase la ea ºapte ani. ªtia
foarte bine, de exemplu, cã virtuþile
stoicilor erau alegerea binelui, curajul,
dreptatea ºi auto-controlul, a cãror
existenþã intricatã depindea de reciprocitate;
cã pentru Platon, virtutea era un scop în
sine, iar pentru Nietzsche virtutea nu era
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nimic în sine, fiind o negaþie a realitãþii. Se
strãduia sã fie cît mai obiectiv în studiile
sale, sã nu se lase influenþat de opiniile
predecesorilor. Pentru el, ideea de om era
esenþialã în orice întreprindere a
intelectului, însã toate aceste excursii ºi
incursiuni ale minþii nu-l feriserã de tristeþe.
Încadrarea universitarã, revista, editura
pe care o crease, terenurile închiriate din
capitalã, dreptul de autor îi aduceau un
venit decent. Mesele de la restaurant îi
dãdeau ocazia sã vorbeascã, la cererea
prietenilor, despre virtuþi, cum ar fi
cumpãtarea ºi mila. A fost odatã surprins
de o camerã când polemiza cu un adversar
despre solidaritatea socialã, la un semafor,
ordonîndu-i ºoferului sãu sã parcheze
maºina pe trotuar. În cele din urmã David
a obþinut ºi o emisiune la postul de culturã,
mai ales dupã ce s-a aflat cã are cancer la
cap. Într-una din ele, a invitat ºi un preot
care i se propusese, fiind ºi doctor în
filosofie. Dupã cum mi-a spus neoficial
regizorul de pe atunci, ceea ce a reuºit sã-i
stârneascã cele mai adînci întrebãri ºi sã-i
tulbure mintea lui David au fost cuvintele
interlocutorului: Vã respect pentru munca
dumneavoastrã, dar mã tem cã e zadarnicã,
aºa cum sunt singur cã vã spune ºi
conºtiinþa. Aþi pierdut din vedere ce e mai
important, dintr-o eroare de clasificare, cãci
nicio virtute nu vã va desãvârºi singurã atît
timp cît lipseºte un principiu transcendent,
nemuritor. Iatã ce spune Dumnezeu despre
om prin gura omonimului dumneavoastrã:
Eu am zis: «Dumnezei sunteþi ºi toþi fii ai
Celui Preaînalt». Dar voi ca niºte oameni
muriþi ºi ca una din cãpetenii cãdeþi.
III. Ioan a fost cel mai bun sclav al
meu. L-am cumpãrat ca prizonier de rãzboi,
din port, de la un vânzãtor vechi, prieten
bun al chestorului. În cetatea lui, Ioan fusese
cizmar, dar de multe ori minþeau plãcuþele
pe care le atârnau de gâtul sclavilor de
vânzare. Nimeni nu-l cumpãra pentru cã era
firav ºi uscat, iar palmele erau curate, fãrã
împunsãturi. Îmi amintesc cã atunci când
roata s-a nimerit în dreptul meu, el se ruga
plângând zeului pãrinþilor sãi, cu mâinile
împreunate, þinându-ºi lanþul, cu faþa plecatã
la pãmânt. Eu socotind cã e vreun învãþat,
având nevoie pentru gramatica ºi oratoria
copiilor mei, l-am întrebat pe elineºte dacã
plânge de fricã ºi mi-a rãspuns cã îi pare
rãu de pãcatele lui, pe care le-a fãcut în
tinereþe. Pe sãnãtatea cezarului, dacã mai
auzisem aºa ceva, deºi mai vorbisem cu doi
creºtini înaintea lui.
Acasã, l-am încercat întâi sã vãd dacã
ºtie meºteºugul cizmãriei ºi i-am poruncit
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sã-mi facã niºte sandale noi. El mi-a zis cã
va împlini cu bucurie porunca ºi cã voi
avea cele mai bune sandale dacã îl voi lãsa
mai întâi singur sã se roage. I-am dat o
rogojinã ºi l-am aºezat într-un grajd vechi
de cai, pe care nu-l mai deschisesem
demult. Dacã Jupiter ar fi coborît prin
praful pieþii lui Traian, pe gloria Romei
dacã nu ar fi cerut încãlþãminte ca
sandalele pe care mi le-a fãcut mie Ioan.
L-am luat odatã la cules, cã nu mai aveam
la vremea aceea pe cine sã-mi care
lucrurile, ºi s-a întîmplat cã s-a stricat un
fier la culegãtorul roadelor. Nimeni nu
putea sã-l punã la loc, pentru cã-l luasem
de la un meºter briton. Vãzînd Ioan cã
mã mâhneam mult din cauza pagubei, cã
aveam numai ºapte zile sã termin þarina,
a îngenuncheat lângã roatã ºi ºi-a ridicat
mîinile la cer, apoi luând fierul, a cerut sã
se facã un foc, a cãlit puþin un capãt ºi
l-a bãtut tare cu ciocanul la locul lui, de
parcã ar fi lucrat sãbii toatã viaþa. Atunci
m-am uimit ºi l-am luat deoparte sã-l
întreb. El mi-a mãrturisit cã nu era nici
cizmar, nici armurier, ci fusese grãmãtic,
precum socotisem.
Mereu mã miram de viaþa lui. Copiii
mei, fiind pui de dregãtor, mai bãteau
sclavii. ªi pe Ioan l-au bãtut de multe ori,
îi luau mîncarea fãrã ºtirea mea, îi fãceau
tot felul de înjosiri. El nu numai cã nu se
mânia, ci se bucura, zicând cã nu este
vrednic de nicio cinste, ci ca animalele sã
se socoteascã. Auzind feciorul meu mai
mare judecata aceasta, i-a dat pace ºi-l
urmãrea sã vadã ce face. Mi-a povestit cã,
dacã Ioan nu mânca în vreo searã, niºte
pãsãri veneau cu poame în cioc ºi i le
dãdeau prin acoperiºul grajdului, iar când
îi sîngera vreo ranã, un bãrbat strãlucitor,
mai frumos decât nimfele, i-o îngrijea. Sub
jurãmînt punându-l, fiul meu nu s-a lepãdat
de ce spusese. Atunci m-am speriat. Mã
gîndeam cine este omul acesta mai bun ºi
mai blând decît toate nereidele, mag al
smereniei, cãruia îi slujeau animalele ºi toatã
fãptura ca unui stãpîn. De parcã îmi auzise
gândul, îmi rãspunse spre marea mea
tulburare: Eu sunt robul tãu aici, pentru
pãcatele mele, dar sunt liberat al Domnului
meu prin har. Stãpânul meu Hristos îmi
ajutã din marea Lui milã. El ne cheamã pe
toþi în Împãrãþia Sa, unde nu este nici
întristare, nici suspin. Acesta este destinul
omului, sã se asemene cu Dumnezeu. Cã
zice psalmistul: micºoratu-l-ai pe om cu
puþin faþã de îngeri, cu mãrire ºi cu cinste
l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul
peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai
supus sub picioarele lui.
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PROZÃ

Ion Mãrculescu

Jurnalul de la Marcona
Kinegetikã. Eram la vânãtoare.
A apãrut o cãprioarã. Am ridicat puºca,
am ochit ºi am tras. A cãzut fulgerãtor!
Nu, nu s-a întâmplat ca în povestirea aia a
lui Odobescu în care cãprioara s-a ridicat,
s-a apropiat de vânãtor ºi a început sã lingã
þeava puºtii din care încã mai ieºea fum.
De data asta, a rãmas acolo. Moartã!
Dar sã povestesc mai departe! Glonþul
a trecut prin cãprioarã ºi, absolut
întâmplãtor, a nimerit ºi un iepure care se
zbenguia prin partea locului.
Un pescar aflat pe malul lacului 
pentru cã, precizez, totul se petrecea în
preajma unui lac  mi-a povestit cum
glonþul care a trecut prin iepure, i-a trecut
ºi lui pe la ureche ºi s-a oprit într-un peºte
din lac, care tocmai se apropia de undiþa
lui, atras de râma din cârlig.
Peºtele a murit fulgerãtor, lovit de
glonþ unde credeþi?...
Am uitat sã precizez, peºtele era mare,
unul mare, uite-aºa de mare era!...
*

Un personaj. Personajul Vasile. Vasile
este un personaj nu numai pentru cã
amintesc eu aici de el, ci ºi pentru cã are o
mustaþã de ºoarece fiert.
Nu ºtiþi cum aratã un ºoarece opãrit?
Nici eu, dar aº putea, cu oarecare
bunãvoinþã, sã-mi închipui.
De fapt, ce vroiam sã spun? Voiam sã
spun cã el este un personaj nu pentru cã
are o mustaþã de ºoarece pârlit la lumânare,
pe care o þine într-o parte, când în stânga,
când în dreapta, ci în mod deosebit pentru
cã întreg lexicul limbii noastre, atât de
strãveche, atât de strãlucitã, atât de bogatã
ºi atât de puncte puncte, s-a redus la un
singur cuvânt: bani! Banii! Zi-i lui Vasile
bani ºi ai sã-l vezi cum tresare! Aratã-i o
bancnotã ºi exprimã-þi o dorinþã, oricât de
urgentã ºi oricât de ciudatã!...
De fapt, nu asta voiam sã spun. Voiam
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sã spun cã eu sunt Vasile ºi mã recunosc
când mã uit în oglindã, când mã uit la tine,
când mã uit la el.
Eu sunt Vasile, tu eºti Vasile, el e Vasile!
Lumea e Vasile.
*

Cum am omorât eu o muscã, dându-i
un bobârnac.
Trebuie sã recunosc cã avem destule
lucruri mai importante de fãcut în viaþa
noastrã, decât sã omorâm muºte. De
exemplu sã zburãm în cosmos, sã devenim
cei mai bogaþi, sã scriem cele mai mari
capodopere, sã pictãm, sã sculptãm, sã
cântãm etcetera. Pentru omorât muºte este
de ajuns ca primãria sã angajeze unu-doi
lucrãtori specializaþi.
Pe mine, bâzâitul de muscã nu mã
delecteazã ca pe alþii, dimpotrivã, mã
enerveazã, mã înfurie, mã face sã devin
violent!
Am un vãr cãruia toatã lumea îi zice
Muscã. Nu bâzâie, dar e un tip mãrunt,
pirpiriu, cam negricios ºi pare plãpând. Dar
nu e! Nu zboarã ºi nici nu ºi-a dorit
vreodatã sã devinã aviator. Deºi i se spune
Muscã, mã înþeleg bine cu el.
Aºadar, în ziua aia, musca bâzâia pe
pervazul ferestrei mele. M-am apropiat ºi
m-am pregãtit s-o lichidez cu un bobârnac.
Mi-am apropiat bobârnacul de nasul ei. Se
uita la degetul meu cu niºte ochi mari,
uimiþi, sunt sigur cã nu pricepea nimic. Nici
n-avea ce sã priceapã! Ehe, dacã aº putea
povesti de câte ori mi-am privit eu degetele
ºi tot n-am înþeles nimic!...Dacã aº
putea!...De fiecare datã mi s-a pãrut cã
degetele mele sunt caraghioase ºi cã nimic
nu poate fi mai caraghios decât degetele.
Probabil cã ºi acelei muºte i s-a pãrut
caraghios degetul meu ºi poate cã se întreba
ce naiba o fi caricatura aia. Dar n-a apucat
sã-ºi dea seama pentru cã bobârnacul meu
s-a dezlãnþuit ºi a aruncat-o dupã ghiveciul
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de pe pervaz în care þin o frumuseþe de
cactus. Recunosc cã, dacã mie mi-ar fi
fãcut cineva aºa ceva, înnebuneam de
furie, îl înjuram de mã-sa, îl muºcam de
nas, îi bãgam degetele în ochi, îi trãgeam
un ºut în boaºe, îi puneam piedicã, îi
violam femeia, îi bâzâiam la ureche pânã
îl îmbolnãveam de nervi... nici nu ºtiu ce
nu-i fãceam!...De felul meu sunt violent
ºi coleric!
Tot de felul meu, meu, sunt perseverent,
nu mã las pânã nu termin treaba începutã,
aºa cã mi-am strecurat mâna pe dupã
ghiveciul de pe pervaz ºi i-am mai tras muºtei
o bombardea. Dupã aceastã loviturã, a rãmas
cu picioarele în sus. Le zbãtea neputincioasã
în aer. A treia loviturã i-a fost fatalã. În casã
s-a fãcut liniºte.
Apoi, bineînþeles, au urmat întrebãrile
alea idioate, gen: dacã eu pot omorî o
muscã, pot sã ºi fac, cu pricepera mea, o
muscã? Fie ea cât de schiloadã ºi de urâtã!
Dar sã fie muscã ºi sã fie vie! A reuºit
cineva pânã acuma sã construiascã o
muscã? Pentru cã de omorât se pricepe
toatã lumea, nu doar eu...
*

Orice elev mediocru îþi poate spune
cã apa e compusã din hidrogen, oxigen ºi
gunoaie, unele vizibile, altele invizibile: apã
grea, apã la un genunchi sau la plãmâni,
apã la prova, apa sâmbetei, apa care se
rupe când naºte femeia, cu toate stãrile ei
de agregare, lichidã, gazoasã ºi sub formã
de þurþuri de gheaþã.
Niºte americani au luat Premiul Nobel
întrucât au descoperit cã apa se compune
din oxigen, hidrogen ºi peºti. Dar un
cercetãtor de-al nostru, deºtept nu glumã,
le-a contestat cu argumente afirmaþia
declarând cã americanii ãºtia sunt niºte
nãtãrãi, cã probabil au analizat apã din vreo
baltã ºi de-aia le-a ieºit aºa. Presã, scandal, contestaþii, chestii!... Dar Premiul
Nobel a rãmas tot la americani, degeaba la revendicat românul!
Ca sã vezi cum se scrie istoria, fratele
meu!
Când vezi atâtea nedreptãþi, te cuprinde
supãrarea, dezamãgirea, îþi piere orice
speranþã, te simþi bolnav...
Doctore, mã simt trist, obosit, mã
doare ceva, habar n-am ce. Lasã, zice
Doctorul, de vinã e bãtrâneþea, bãtrâne!
Aia e! Aia te doare! Bãtrâneþea! Doctore,
zic, mã doare cosciugul ºi mã doare lopata
cu care mi se sapã groapa, Doctore! Lasã,

Anul XII, Nr. 3 (132)  martie 2011

zice el, am eu un popã prieten ºi o sã-l
rog sã-þi cânte frumos când n-o sã te mai
doarã nimic.
Stai liniºtit!
*

Mai întâi, am bãut o cafea, apoi am
ronþãit un morcov. Asocierea între cafea
ºi morcov pare o aiurealã. Dar nu e! Vã
recomand s-o încercaþi. E ºocantã. Veþi
trãi stãri de revelaþie.
Apoi m-am gândit ce legãturã ar putea
sã existe între Wilhelm Tell ºi
antigravitaþie. Hai sã fim serioºi! Niciuna!
Ce legãturã ar putea avea aceasta cu
scheletul lui Montesquieu? (dupã cum îmi
aduc eu aminte, acesta era un mare
muzician care avea, ca preocupãri
colaterale, studiul universului!)).
Universul e concentrat în mai multe locuri
numai dacã o putem demonstra
matematic, cicã ar fi spus Montesquieu
sau, dacã nu el, atunci altcineva. Poate fi
universul o naturã bicefalã, binarã,
dublã?mã întreb eu acum, ca un om al
secolului douãzeci ºi unu. Nu cred!
Leonardo da Vinci avea ºi el un hobby,
grãdinãritul ºi, ca sã-ºi plãteascã chiria ºi
telefonul, imagina jartiere pentru elveþienii
din garda papalã. Tot el a inventat arcul
ºi mãrul care l-au propulsat în istorie pe
Wilhelm Tell. Montesquieu? Monesquieu
era de o invidie oarbã! Toatã viaþa lui a
proiectat (în minte!) cravate cu licurici.
Nu se ºtie sã fi realizat mãcar un singur
exemplar. Tot aºa cum nu se ºtie sã fi
inventat cineva paranoia. Aceasta a apãrut
singurã , precum salata verde, spanacul
sau purecele de varzã. De niciunde.
*

Te apucã greaþa ºi te saturi pânã ºi
de dezgust. Nu-þi mai trebuie nimic, te
culci, adormi ca mortul, te trezeºti
dimineaþa cu iarba proaspãt crescutã
peste ochi ºi peste gurã.
Te ridici ºi te apuci din nou de ale vieþii.
Spre searã te apucã din nou greaþa.
ªi ce afli? Cã în timpul zilei þi-ai prins
mâna în vreo uºã, în ceva, pentru cã nu ai
fost atent.
Apoi vine noaptea ºi te culci ca sã
adormi, ªi, având o mânã mai puþin, s-ar
putea sã ai un somn agitat, vei visa cã þi-ai
uitat mâna pe undeva, pe vreun gard sau
agãþatã de vreo uºã.
A doua zi te apucã din nou greaþa...
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ARS LONGA...

Dan Gîju

VULTURUL NU ZBOARÃ-N STOLURI
 Confesiunile din anii crizei  (4)
Dane,
Am primit revista ºi îþi mulþumesc. Tu
mi-ai spus însã, cã articolul despre cartea
mea este scris de cãtre tine, nu de acest
Bogdan Didescu. Cine este individul? Este
plin de venin ºi frustrarea lui de scriitor
ratat autoînvestit ad-hoc în critic literar
este vizibilã de la o poºtã. Niciun strop de
altitudine esteticã, nicio urmã de vibraþie
metafizicã! Cât despre sincronizarea sa cu
fenomenul literar actual, ce sã mai
vorbim? Îi lipseºte cel mai elementar
instrumentar critic, cea mai elementarã
recuzitã de a face o cronicã. Ceea ce face
el nu este, în fond, decât o compunere de
elev diletant de clasa a 6-a, în care,
beneficiind de spaþiul pus de o revistã la
dispoziþie, împroaºcã totul cu noroi în jurul
lui. Regret cã mi-am pierdut timpul cu el
citindu-l. Dar sã n-o mai lungesc. E de
reflectat dacã prezenþa lui în revista ta te
onoreazã.
Cu bine, A.U.
Scrisoarea aceasta m-a ºi amuzat, dar
m-a ºi pus pe gânduri, ºi este lesne de
presupus de ce. Între multe altele, m-am
gândit la anii de demult, din primãvara
poeziei mele, m-am gândit la cum îl
cunoscusem pe acest A.U. ºi, mai ales,
m-am gândit la cameleonismul acestei lumi,
la cât de ciufut pot fi eu însumi uneori ºi,
mai ales, m-am gândit la prieteni. ªi nu
ºtiu dacã este cazul sã mã bucur sau sã-mi
parã rãu, dar adevãrul este cã, de când mã
ºtiu, nu am avut prea mulþi prieteni. Nici
în copilãrie, nici în liceul militar, nici mai
apoi, la cele câteva locuri de muncã sau în
garnizoanele în care am tot fost aruncat
de valurile vieþii; maximum câte unu-doi
în fiecare etapã s-au ales. Nici cu duºmanii
nu mã pot lãuda, ºi asta e drept! Cel mult
cu amicii de ocazie, genul acela de bãieþi
buni în compania cãrora poþi lua o cafea
în barul din centrul târgului ºi fuma o orã54

douã, cel mult, în mod agreabil, bârfind
despre una-alta, inclusiv despre literaturã,
dar în general disecând subiecte banale,
efemere, de interes bulevardier.
Ei, la o astfel de bârfã, pe terasa
localului cu nume de cod Venera Caré (nu
dau în clar cã patroana, deºi provocatã
odatã, cândva, n-a vrut sã-mi ofere niciun
coniac contra reclamei în capodoperele
mele), l-am cunoscut într-o superbã zi de
varã valahã pe poetul A.U., mi se pare cã
amicul I.I.V. mi l-a prezentat. ªi ce mai,
dacã spun cã este un personaj cel puþin
aici, sub Turnul Chindiei, cred cã am spus
tot. Omul, ce sã zic, m-a captat de prima
datã, chiar ºi cu stilul sãu doct-arogantepatant într-ale literaturii, în genere, în
primul rând, dar nu numai. Îmi fãcea
impresia cã atunci auzeam pentru prima
oarã în viaþa mea de unele repere absolut
obligatorii într-ale poeziei, ºi chiar aºa ºi
era, pe alocuri, în ciuda amãnuntului cã
deja întârziasem ºi eu vreo patru decenii,
aproape cinci, prin zonã. Pe scurt, omul
meu avea în cap numai Bhagavadgita,
Septuaginta, eventual Casa Budenbrook,
James Joyce..., mã rog, numai lecturi grele
ºi autori imposibili. Pãi, mã puteam eu 
care în ultima vreme citisem numai din
Florea Turiac, din Iancu Vale, Nicu Deal
ºi aºa mai departe , mã puteam eu, spun,
compara cu unul ca el? Acum, ce sã zic,
scena se petrecea în urmã cu circa treipatru ani, ºi omul avea tot dreptul sã fie ca
L.O. ªi chiar ca mine în 1983, adicã în
stare de imponderabilitate, întrucât, ca sã
nu o mai lungesc atât, tocmai... debutase.
În volum. La 50 de ani! Or, treaba asta e
idem ºi la fel ca dragostea la bãtrâneþe; cu
cât mai aºezatã, cu atât mai al dracului de
controlat. Aºa cã, tot pe scurt, l-am înþeles.
Îi apãruse cartea vieþii lui, la care trudise o
viaþã, nu se grãbise ca alþii, recte ca mine,
nu trãsese împrãºtiat, nu dãduse chifle, nu
pe cantitate, ci pe calitate, oþel clasa întâi,
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diamant, crema..., pe asta mizase ºi nu avea
nici cea mai micã îndoialã cã nu procedase
inspirat, altfel spus, punct ochit, punct
lovit. Nu mai insist cum îmi dãdea de înþeles
cât de încrezãtor e vizavi de tanti Gloria
care va veni negreºit la randevu, singurul
impediment fiind doar unul ce þinea de
factorul timp, de... receptare, numai sã afle
ºi gata. Momentan însã era prematur, abia
ce-i apãruse invitaþia pe piaþã, la cãrþulie
mã refer, ieºitã doar de douã zile din incubator. Fireºte, a profitat de ocazie ºi mi-a
fãcut o descriere amplã, inclusiv ceva
destãinuiri din timpul travaliului, din chinurile facerii, a meritat sã-l ascult. Într-un
final, logic, m-am declarat profund impresionat, ºi o spun cât se pot de sincer, cum
sincer sunt când declar cã nici nu ºtiu când
m-am ºi pomenit cã, în calitate de redactor-ºef ce încã eram pe atunci la o revistã
destul de importantã în lumea ei (zic
importantã în primul rând pentru cã apare
chiar ºi azi, în 12.000 de exemplare!), îmi
iau angajamentul sã i-o semnalez acolo, la
loc de cinste. Evident, cu condiþia sã intru
în posesia cãrþii. Nu ascund cã la cât de
curios mã fãcuse, trãgeam nãdejdea cã se
va prezenta cu ea-n dinþi, nu chiar atunci,
dar cel mai târziu în sãptãmâna care debuta
imediat cu ziua urmãtoare, momentan fiind
duminicã (deºi, mai nou, cicã sãptãmâna
începe duminicã!). Problema însã, marea
problemã avea sã fie aceea cã, deºi-i
promisesem, nu i-am prezentat acea carte
niciodatã. Iar asta din principiu, cu toate
cã am încercat, martorã fiindu-mi tentativa
din pagina încã începutã în computerul
meu. Mai exact, dintr-un alt fixism ce are
ca punct de plecare banalul amãnunt (pe
care maestrul A.U., evident, nu avea de unde
sã-l ºtie pânã azi) cã pentru mine, ca ºi
pentru alþii în situaþia mea, a fost mai mereu
o datorie de onoare, uneori chiar obligaþie
deliberat asumatã, ca sã prezint cãrþile
primite gratis, din prietenie, de cele mai
multe ori, nu de puþine ori însã special,
deºi nemãrturisit, în acest scop, avânt în
vedere calitatea mea de ziarist profesionist.
Or, el m-a trimis ca sã i-o cumpãr de la Le
Point, librãria lui Mãrculescu. Dupã ce mai
înainte aranjase aºa, un fel de cercetare
la faþa locului. Adicã, terminându-ne berile
ºi venind vremea ca sã o luãm spre casã,
am fãcut, la propunerea lui, o voltã pe la
acea librãrie, aflatã nu departe, dar în sensul
diametral opus itinerarului nostru firesc
(mãrturisesc faptul cã mi-am dat seama
de manevrã abia când m-am pomenit în
faþa vitrinei, cu A.U. cãzut în extaz la
vederea propriei opere, cea de debut ºi, se
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þinea el tare atunci, decisiva, unica, esenþiala
etc.). Doamne, cu câtã nedisimulatã
satisfacþie, dar ºi suficienþã mi-a arãtat-o
acolo, în geam, alãturi de alte capodopere
ale genului! Cum sã nu-l înþeleg? ªi, mai
ales, cum sã nu-mi agite ºi mai ºi
curiozitatea? Aºa cã, a doua zi, cum ar veni
luni, imediat ce am revenit de la Bucureºti,
unde voiajez aproape zilnic, la serviciu, de
la garã m-am îndreptat glonþ spre librãria
lui Mãrculescu, cu teama în suflet cã,
poate, între timp se ºi vânduse. Spre
bucuria mea, cartea respectivã, de o
eleganþã graficã desãvârºitã, mã aºtepta
anume ca sã o devorez în noaptea ce urma.
Era acolo, la vitrinã, în poziþia deja studiatã,
cuminte ºi tãcutã. ªi ce pot sã spun acum
degajat total de orice obligaþie este cã nu
am dat banii degeaba pe ea. Concret, nu
m-a dezamãgit. Dar nici în coadã nu m-a
pus, mai invidios decât eram înainte pe
vreunul dintre concitadinii mei nu am
devenit ºi tot aºa. Atâta doar ce mã mai
încercau ceva mustrãri de conºtiinþã cã nu
gãseam pornire ca sã scriu câteva rânduri
despre ea. Sau despre noul autor apãrut
pe firmament. Cum în situaþii de genul
acesta cel mai bine este sã te dai la o parte
din calea timpului ºi sã-l laºi sã se scurgã,
aºa am procedat ºi eu. ªi aºa a mai trecut
cam un an ºi o varã, poate ceva mai mult.
Pânã la urmã, intuind el însuºi, A.U.,
cã nu au cãzut seceraþi din cauza isprãvii
lui literare nici unu la sutã dintre cititorii
preconizaþi, a fãcut el ce a fãcut ºi, peste
un timp oarecare, a ieºit la rampã cu altã
lucrare literarã pe care, având în vedere
cã de acum ne cunoºteam, ºi având în
vedere cã, din întâmplare, mã aflam sub
acelaºi acoperiº în momentul producerii...
cataclismului, adicã la Gaudeamus, mi-a
oferit-o cum speram eu, adicã ºi în cadru
festiv, ºi pe de-a moaca. Evident, n-am
mai tras de aþe ºi am început degrabã sã-i
prepar prezentarea în stilul meu uºor superficial, dar pe cât posibil la obiect, mai
corect spus  obiectiv. Însã nu ºtiu ce
mi-a venit iar, cã n-am putut sã o duc
pânã la capãt, deºi-mi plãcea atât subiectul
abordat, cât ºi stilul. Cum chiar nu-mi mai
permiteam sã-mi încalc angajamentul, de
astã datã i-am oferit-o colegei M.G., alias
Silvia V., poetã din ce în ce mai cunoscutã,
sperând cã ea, fiind în primul rând femeie,
iar cartea fiind tocmai o provocare pe faþã
la adresa sexului frumos, o va recepta
dintr-un unghi mult mai valabil decât aº
fi putut-o face eu. ªi nu m-am înºelat nici
de data aceasta.
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PROZÃ

Mihai Stan

SCENE DE VIAÞÃ DIN TRANZIÞIE*
Doamna Cici (Cecilia Elefteriade pe numele
ei din buletin) este, aflu din discuþiile din salon, descendenta unei vechi familii boiereºti,
strãbunicul doamnei Cici, ajuns în Delureni
prin anii 20-30 ai secolului trecut, pare-se din
satul care-l dãduse pe Vladimir Streinu, ilustrul
critic ºi istoric literar, îºi începuse cariera ca
bãiat de prãvãlie la domnul Spirea, proprietarul
celor trei librãrii ale oraºului.
S-a stins din viaþã în plinã putere, pe la
50 de ani, lãsând în urmã un bãiat ºi douã
fete. Una cea micã, pe nume Caliope, era
bunica doamnei Cici. ªi ceva avere. Se
însurase cu unica fiicã a lui Spirea. Lãsase
moºtenire ºi prima tipografie din Delureni. Era
o afacere prosperã sã fii proprietarul unei
tipografii în anii aceia când lumea era avidã
de informaþie, când apãreau zeci de ziare ºi
reviste, ce-i drept unele efemere, altele intrate
în istorie. Apoi numeroºi poeþi ºi prozatori
dornici sã-ºi publice opera nãvãleau asupra
tipografiei Litera dreaptã
Ce pãcat cã Antonel, fiul bãtrânului,
fratele lui Caliope, întors de la studiile de drept
din Capitalã, toca mãrunt agoniseala familiei.
Cu un post de arhivar, nici mãcar principal, la
Tribunalul Delureni, modest remunerat, Anthony, cum îi plãcea sã semneze, cu
apucãturile sale de dandy îmbãtrânit în rele
se sufoca în lumea provincialã a Delurenilor.
Poate acesta a fost ºi motivul pentru care s-a
sinucis, bulversând mica lume de negustori,
boiernaºi ºi mahalagii care au avut ce discuta
tot anul.
La înmormântare, înveºmântatã în negru,
blonda Caliope pãrea coborâtã dintr-o picturã
a lui Gh. Coman, talentatul pictor local care
imortalizase protipendada oraºului. Se
întâmplã sã treacã în trãsurica lui englezeascã
Narcis Elefteriade, fiul cel mare ºi unicul al
boierului pe pãmânturile cãruia se ridicaserã
mai toate casele orãºelului. Narcis, ajuns la
vârsta tinereþii mature, cum însuºi declara
la cei 50 de ani ai sãi, era idolul domniºoarelor
romantice ale urbei, care-l vedeau ca pe un
personaj din romanele francezului Emanuel
* Fragment din Întoarcerea în Paradis, cartea a
treia din ciclul Paradis.
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Dantes, prozator de duzinã, cu ale cãrui
romanþuri strãbunicul doamnei Cici,
tipograful, umpluse regiunea.
Un critic serios nu m-ar ierta dacã aici nu
aº prezenta, în detalii semnificative, portretul
suavei Caliope. Oricât m-am strãduit  n-am,
recunosc, talent de portretist  am reuºit
decât o palidã descriere a primei demuazele a
oraºului Delureni.
Fata  era prin studii profesoarã de
francezã  nu profesase niciodatã. Cânta 
pian ºi voce seraficã , picta, citea, fãcea mici
plimbãri în naturã. Prietene nu prea avea, mai
toate încercãrile izbindu-se de calitatea
îndoielnicã a acestora: ce sã discute ea cu
astea care vorbeau pânã la saturaþie despre
dulceþuri ºi budinci. Îi mergea, astfel, numele
de izolatã încrezutã. Luate pe rând, elementele
 uite ce cuvânt nepotrivit într-un portret,
dar asta e  nu erau nici pe departe perfecte:
nasul o idee prea acvilin, ochii un albastru
delicat dar nedefinit, bãtând uneori, când era
nervoasã, în verde cu adieri de violet, fruntea
generoasã pânditã de 3-4 cute ce se
accentuau dupã starea sufleteascã a
domniºoarei, urechi fine la locul lor, gura cu
buze groase roºii, rãsfrânte, ce mai, o ventuzã
ce-l înfiora pe orice mascul prin deliciile pe
care le promitea era un picuþ cam mare,
aproape cât bãrbia ºi asta o idee cam
pãtrãþoasã, pãrul, o combinaþie blond-ºaten
avea alternante sclipiri de aur vechi ºi cer
cenuºiu, picioarele lungi, Caliope era cevaceva mai înaltã decât media admisã de creatorii
de modã, bustul semeþ, þinuta mândrã, privirea
directã, caldã, ei bine toate acestea luate
împreunã închipuiau portretul unei frumuseþi
desãvârºite. Una caldã, plinã de vivacitate
cãreia îi erau strãine tristeþea ºi uitãtura rece
plinã de dispreþ cu care-o întâmpinau fetele
de aceeaºi vârstã, dar din familiile ce alcãtuiau
elita Delurenilor. Cu totul altfel o priveau ºi-i
cãutau compania celelalte domniºoare.
Perseverentului satyr, Narcis Elefteriade,
ºcolit în arta seducþiei la Paris ºi exersat serios
în Capitalã, i-au fost de ajuns cinci luni de zile
pânã la nuntã.
Pentru Caliope începea o viaþã de vis, lumea
orãºelului o invidia-respecta, soþul o diviniza.
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Cam scãpãtat  în jur de 90% din averea
vechii familii rãmãsese la Paris prin saloane ºi
tripouri  Narcis pãstrã tipografia ºi librãriile,
afacere ce mergea excelent aducând mai toþi
banii necesari menþinerii standardului, ºi nu
numai aparent, al unei familii din elita judeþului.
ªi mergea aºa de bine afacerea cred din pricinã
cã stãpânul nici nu trecuse pragul tipografiei.
Înþeleapta Caliope lãsase totul în seama
domnului Bidu, cam de aceeaºi vârstã cu
patroana, care parcursese scara de la ucenic
vânzãtor în papetãrie la director general, titlul
cu care-l blagoslavise patroana, generoasã
ºi poate fiindcã îºi trãiserã adolescenþa ºi
tinerea împreunã.
Se dovedi, în timp, cã nu totul sta pe roze.
Narcis, impecabil fizic în exterior, era aproape
impotent în urma deselor episoade cu boli
venerice din perioada sa parizianã. La început,
crescutã în frica lui Dumnezeu, Caliope, fatã
cuminte, nici nu remarcã vreo lipsã. Treptat,
tinereþea, hormonii clocotitori îºi cerurã
drepturile. Bidu, tânãr ºi frumos, a fost soluþia
cea mai la îndemânã. Nimeni, nici din casã,
nici din urbe, n-a bãnuit nimic. Nici mãcar când
pe lume apãru firesc, la doi ani de la nunta
fetei celei mai frumoase cu cel mai influent
om al locului, boierul Narcis Elefteriade,
Cecilia, o frumuseþe de copil. Nici mãcar atunci
când, crescând, fata semãna din ce în ce mai
mult cu domnul director Bidu. Se pare cã
Narcis bãnuia ceva (o servitoare gurã-mare
pomeni chiar despre o ceartã a stãpânilor în
timpul cãreia prin uºa de care-ºi lipise Safta
urechea se auzise de douã-trei ori numele lui
Bidu). Boierul, stãpânul, nu a luat nici o
mãsurã. Nici nu avut când, fiindcã, la fix trei
ani de la nuntã, unicul boier al Delurenilor
pieri dramatic într-un accident aviatic.
Toate acestea le-am aflat de la un
simpatic inginer, Nelu Andronache, pe care
l-am agreat de cum l-am cunoscut, poate ºi
fiindcã amândoi ne aºteptam rândul la cuþit
într-un salon din Spitalul Militar Central;
doctorii îmi recomandaserã imperativ
extirparea bilei, fiere popular. Zic ne aºteptam
rândul iar amicul Andronache fãcea sã treacã
timpul uºor, fãrã anecdotele ºi comentariile
lui sigur gândul mi-ar fi stat doar la operaþie.
Drept sã spun, mã cam temeam. Nu de tãieturi,
care practic nu erau; se fãcea o operaþie
modernã, laparascopicã. Trei orificii minuscule, cca un cm practicate în abdomen prin
care se introduceau o camerã de luat vederi,
un tub având în capãt elementul activ care
practic substituia bisturiul, al treilea orificiu
primea un dren pentru eliminarea lichidelor
rãmase în cavitatea toracicã. Se spunea cã,
dacã nu intervin complicaþii, operaþia era atât
de uºoarã încât dupã trei zile te externau. Ei
vezi, dacã nu intervin complicaþii! Mai rãu mã
temeam însã de cele douã ore de moarte
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aparentã, cãci ce altceva însemna anestezia
totalã? Se vãzuserã cazuri cu inºi care nu se
mai treziserã! Ei, nu aºa vreau sã trec pe lumea
cealaltã, dacã va fi fiind ceva dupã. Mã tem
cã nu.
 Dom inginer Andronache, de ce ai
lãsat domnule povestirea neterminatã? De ce
mi-ai zis toate astea? Cine este domnule Cici,
femeia asta de origine nobilã?!
 Las c-ai sã vezi dumneata, rãspunde
dom Nelu, ºi am timp sã vãd cum face cu
ochiul unui pacient  suntem patru în salon 
înainte de a aþipi.
Nu ºtiu ce dracu ne pun doctorii ãºtia în
perfuzii cã o þin tot într-un somn. Mâine, pe la
ora 16, sunt programat la salã. Mi-e din ce în
ce mai fricã.
 Mã rog, dar cum aratã, am vãzut-o
cumva?
 Pãi, o blondã oxigenatã planturoasã
care la 60 de ani aratã ca o damã de 45, ten
întins, frunte fãrã riduri  o bãnuiesc de ceva
injecþii cu botox  zise Andronache. Ochi
albaºtri, de vacã, nu te mira doamna Sica 
femeia care da cu cloraminã pe linoleumul
verde ce acoperea pardoseala  în Grecia
Anticã, ãsta era cel mai al dracu compliment
pentru o femeie, gurã senzualã, bust cu niºte
þâþe de fatã mare  s-a jurat cã n-are implanturi,
ba m-a lãsat sã i le pipãi , danturã intactã,
braþe ºi picioare zvelte fãrã pic de celulitã sau
vergeturi, chiar mã ºi mir de ce e celibatarã.
Doamna Cici e un fel de membru al echipei
care te va opera, un fel de prima mânã, ai sã
vezi, chicoti Andronache fãcând cu ochiul
cãtre vecinul de pat  colonel de securitate,
fost, recunoºtea acesta  semn de
complicitate, aºa ca între bãieþii puºi pe ºotii.
Ameþit oarecum de logoreea inginerului,
am ales sã aþipesc în sunetele delicate ale
operei-balet La Donna serpente a italianului
Alfredo Casella. Torinezul Casella provine
dintr-o familie de muzicieni  bunicul sãu a
fost prieten al lui Paganini. La Conservatorul
din Paris, în 1896, a fost în aceeaºi clasã cu
Enescu ºi Ravel. Alãturi de Malipiero,
Respighi, Pizzetti, Ildebrando ºi Franco
Alfano a format aºa-numita generaþie postPuccini, dellottanda generazione, ne-a
explicat ºeful de secþie, col. dr. Avrãmescu,
un meloman sadea, care fãcea programul
transmisiilor la staþia de amplificare. Amintind
de Delurenii anilor 50 când în fiecare casã
era montat un astfel de difuzor. Uniformizare
comunist-egalitaristã: toatã lumea asculta
aceeaºi melodie, aceeaºi piesã la Teatrul la
microfon, acelaºi radio-jurnal. Când
Avrãmescu nu era prezent, se ºtia dupã ce se
transmitea ca muzicã...
Sunetul suav, armonios al viorilor, mã
trimise în lumea viselor, fãrã grijile ºi teama
viitoarei ciopârþiri.
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PROZÃ

George Toma Veseliu

POTOPUL SLÃNICULUI*

În ultima vreme, timpul capricios
muºca pielea zgribulind-o cu o rãcoare
umedã. Ploua aproape zilnic. Cernea
dimineaþa, apoi da soarele, câteva ore ca
cerul sã se încarce de nori cenuºii, negri ºi
se punea sã toarne cu gãleata. Toate pâraiele
adunate de pe Dealu Piþigoiului se umflau
prin spatele prãvãliei cu etaj a lui Brodoiu,
treceau prin faþa casei lui Stãncescu unde-ºi
gãsise sediu Miliþia care avea o încadrare
ca la oraº, cu ofiþeri ºi plutonieri, elibera
buletine de identitate ºi fãcea tot felul de
lucruri ca la raion. Apa trecea învolburatã
pe lângã ei strecurându-se prin grãdini
rãbufnind în puhoaie în curtea naºului lui
Burcea, învãþãtorul care-l tot strunea fãrã
mãcar sã aibã pe cine.
Dar apele ale mari, puhoaiele scãldau
întreaga Gura Ocniþei când sus, în Ocniþa,
era furtunã. ªi cum zilnic þârãia iar în
Atelierul de cizmãrie cu trei becuri în perete
pentru fiecare lucrãtor ºi cu o sobã de
metal, un godin înalt în care ardeau gazele
mai puþin dezbenzinate de la sonde, acolo
Burcea cãdea într-o toropealã vecinã cu
somnul, doar cã nu cãdea cu nasul în
calapoadele înºirate pe masa cu picioare
scurte. Fuma neliniºtit ºi, când ºi când
scotea sticla de þuicã pe care o aducea câte
un creºtin sã le împartã pentru vreun mort.
Ei erau ca fraþii. Împãrþeau egal comenzile,
trãgeau carevasãzicã la acelaºi car al
sãrãciei. De aceea trãncãneau toatã ziua
vorbind de unul de altul cum s-a ajuns sau
s-a nenorocit din cauza beþiei, curviei lui
sau a nevestei lui, cum au distrus o familie,
cum au lãsat pe drumuri niºte copilaºi care
ar fi trebuit sã se ducã sã înveþe carte, sã
facã o profesionalã.
ªi trãgeau nãdejdie sã se îndrepte
vremurile ºi lefurile lor, ºi preþurile la
produse, puneau parcã într-o relaþie directã
totul cu timpul capricios de afarã, pentru
cã, într-o joi, apele venite pe Slãnic, acolo
în Gura Ocniþei pârâul ãla dispãruse,
deoarece plouase toatã noaptea sus la
* Fragment din Colonia I, în pregãtire la Editura
Bibliotheca.
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Ocniþa iar aici veniserã câteva picãturi ca
ºi cum se da de înþeles cã li se pregãteºte
lor, celor de aici, ceva special la care nu
se vor aºtepta.
Fiindcã terminase de tãlpuit niºte
pantofi pe care ar fi trebuit stãpânul lor
sã-i arunce la gârlã sã scape de ei cãci
numai el sãracul ºtie ce-a pãþit sã-i facã de
purtare, Burcea a ieºit cãtrãnit afarã ºi s-a
îndrepta spre podul lui Sibianu care era la
vreo sutã de metri de Atelierul de cizmãrie.
A trecut cineva pe lângã el, o femeie
speriatã ºi ia zis Bre ne ia Slãnicu pe toþi,
du-te ºi uitã-te, e nenorocire! Burcea a
dat fuga sã se convingã. Apa curgea repede,
liniºtitã parcã, doar când ºi când, mai
clocotea ºi din mâlul ãla galben, se ridica
câte o vitã moartã încurcatã în câte o rãgãlie
înghiþitã în puhoiul ce tot creºtea. Apa
ajunsese sub podul de lemn ºi începu sã-l
salte ca pe o barcã uriaºã, Burcea se retrase
fãrã sã se sperie, chiar îi plãcea cum viitura
lua cu ea tot ce întâlnea în cale, ºtergând
totul. În momentele acelea Slãnicul parcã
era venit sã cureþe din sufletul lui o zgurã.
Se întorsese în atelier ºi-i scose pe cei doi
la spectacolul la care asista întreg cãtunul.
Lumea þipa, vocifera de parcã cineva s-ar
fi fãcut vinovat de aºa ceva. Da, poate erau
de vinã cei de la Schelã care tot trecând
cu Leylandurile lor cu mosoare uriaºe de
cablu de oþel, tractoarele cu ºenile, Tatre
de acelea de gabarit uriaº, înfundaserã
aproape un metru stâlpii de lemn, altcum
rezistenþi dacã nu cedaserã la astfel de
greutãþi ºi vibraþii. Da, uite cã nu ei
dãrâmaserã podul, ci apa îl scose din
pãmânt, luându-l sã-l îngroape cine ºtie pe
unde. Cum apa nu-l cãrase ºi pe cel de la
bisericã fiind mai nou ºi mai înalt, maºinile
treceau pe acolo. ªi toatã vara pânã ce
Schela bãtu stâlpi grei de fier, þevi aduse
special ºi fãcu un pod pânã ce ãia de la
Drumuri ºi poduri vor construi unul de
beton armat, Burcea apropare zilnic se
ducea acolo ca sã þinã evidenþa. Puneau o
piesã, o sudau, punea ºi el în mintea ºi
sufletul lui o piesã din care se construia pe
sine. Atunci îi venise în minte afacerea
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vieþii lui, afacerea caprelor roºii, capre cu
uger mare încãrcat de lapte, dãtãtor de bani,
bani mulþi câºtigaþi cu sudoare, dar ai lui.
ªi când apãruse parcã din senin podul de
beton de la Sibianu, înalt lung arcuit peste
amãrâtul ãla de Slãnic cu o albie adâncã
dar destul da îngustã o liniºte ciudatã pusese
stãpânire pe el. Avea o bucurie fãrã temei.
Adicã, bine bine, l-au fãcut ce câºtigã el ºi
lumea aia care tot trãsese speranþã cã satul
lor Gura Ocniþei va deveni oraº ca ºi
Moreni, dar nu fusese sã fie, înþãrcase
Bãlaia, nu mai avea pãcurã, nici maºini
multe nu mai treceau pe pod, cât suferise
podul vechi, cât dusese el în spinare sã
þinã în activitate atâtea sonde, zeci, sute,
mii. Iar pentru el, pentru cã se vedea cãrat
la vale ca podul ãla vechi, cine ar fi putut
spune, mãcar în treacãt ºi sã aibã curajul
sã-l înfrunte, cã el Burcea a rãmas înþepenit
ºi nu se miºcã precum alþii, ºi dacã ar fi
fãcut-o s-ar fi trezit cu câteva bobârnace
în cap. Burcea, în ziua în care îºi aduse
aminte sfatul Margaretei cum cã dacã o
ascultã pe ea om se face, intrã în cizmãrie
fericit. Da, fericit pentru cã, ºtia el bine,
cum cã dacã vrei ca lumea sã te respecte
totul e sã ai ºi tu cu ce dispune de alþii.
Uite, un exemplu chiar în spatele casei lui
la o aruncãturã de bãþ era Ovidiu, bãrbatul
ãla înalt ca un brad, frumos de ziceai cã e
inginer nu cã are doar patru clase primare,
fin, deºtept, îmbrãcat într-un costum gri
albastru de camgarn englezesc. ªi tot ºi
toate, absolut toate veneau de la turma de
oi pe care o avea pititã de comuniºtii care
i-ar fi luat toatã lâna, toþi mieii ºi toate pieile
inclusiv pe a lui dacã ar fi putut, dar bine
cã nu ãla deºtept nevoie mare ºtia unde sã
dea, cât sã lase de la el ca sã-i rãmânã ºi
lui destul ºi toatã lumea sã fie mulþumitã.
Chiar dacã nevastã-sa, semãna leit cu
tãtâne-su ºi se þinea cu ºeful, asta era treaba
lumii ºi crucea lui, ce n-o avea pe
Margareta, vorba vine, o avea n-o mai
avea, cine putea sã jure cã ei s-au despãrþit
când, sãptãmânã de sãptãmânã, Agripina
da pe la el, apoi Margareta venea când ºi
când, Nea Tase, bãrbatul Agripinei
ciocãnea în poartã ºi se cinsteau amândoi
punând la cale sã punã jârdie pe muierile
lor cã altfel or sã fie ei împunºi de vacã.
Ovidiu venise în comunã se însurase,
plecase, se întorsese dar tot negustor se
numea. El, Burcea, putea oare sã fie socotit
negustor cã lucra în cooperativã cu
cârciumarii, gestionarii, cu librãreasa
Marioara lui Nea Mircea sudorul, cu
frizerii, cu cofezele, cu croitorii? Nu se
prea potrivea ºi frizerii luau câte un ciubuc
încât miliþia nu mai avea altã treabã decât
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sã-i urmãreascã pe prãpãdiþii ãia, nu pe ãia
graºii la pungã care furau ca-n codru, dar
asta era altã poveste, el avea povestea lui a
pantofarului care pune pingele, blacheuri,
coase carâmbii cizmelor, pune ºtifturi ºi
tocuri metalice la bocanci sã iasã ãla de la
sondã la pensie cu astfel de încãlþãri doar
pentru cinºpe, douãzeci de lei. Pe el îl
opreºte tariful afiºat cu preþuri stabilite de
cooperaþie ºi la platã lua jumatea lui cinci.
 Ce-ai bã? Vãd cã mustãceºti ºi
bombãni, tu ºtii ce! Vorbeºti singur, noi
de ce dracu suntem acilea puºi nu ca sã-þi
rãspundem, ori suntem nimeni pentru tine!?
îl apostrofã ºeful supãrat. Da, asta vedea
ºi el Burcea erau trei mari ºi laþi adicã o
unitate de cooperaþie meºteºugãreascã.
Atât ºi nu mai mult. Pe ãia care nu vroiau
sã intre la ei pusese miliþia oameni sã-i
pârascã spre a-i amenda. ªi toþi, de fricã,
îºi pitiserã sculele, cuþitoaie, ciocane,
calapoade ºi sule de împuns ºi cuie de lemn
ºi þinte de fier ºi aþã ºi ace, cleºti... Gãsiserã
nu gãsiserã de lucru era treaba lor, nu
suferea nimeni, deºi de la o vreme se
discuta cã e vorba sã le dea statul servici
cu forþa, nu se punea problema cât vor
câºtiga, treaba era ca toþi sã fie prinºi într-o
uzinã ca-ntr-o uriaºã puºcãrie. Tocmai asta
era problema pentru Burcea ºi alþii ca el.
Trebuia sã umble slobod, sã vadã soarele,
sã-l plouã, sã-l ningã, sã-l sufle vântul, chiar
cu praf, îi plãceau furtunile ale venite din
senin, fiindcã el, în sinea lui rãmãsese un
copil care fugea vara la gârlã ºi se scãlda în
Ialomiþa pânã cãdea jos de obosit.
Mã, rãspunse el ºefului, dacã zici cã
ºi Gheorghe ãsta al nostru, ºi arãtã înspre
acela, prostãnacul nostru care-ºi bate cuie-n
talpã ca sã nu fugã dã aici unde nu mai
poate de bine, trebuie sã ºtie ce vreau eu,
apoi ascultaþi bine amândoi ce o sã vã spui
eu, cã vã rup muºtiucu. Care mã gireazã
cu salariul lui, cu casa lui pe mine la Banca
Popularã din Rãzvad ca sã iau un
împrumut ºi sã cumpãr 50 de capre roºii
ca sã scap de sãrãcie ºi eu ºi voi?
Liniºte de mormânt. Parcã-i plesnise
cu ceva în cap. Lãsaserã privirile în jos
de parcã ar fi cãutat acul cãzut pe
duºumea. Dacã i-ar fi vãzut cineva strãin
în clipele acelea ºi-ar fi dat seama ce impact puternic avusese asupra lor aceastã
îndrãznealã sã le punã la încercare
prietenia cu astfel de pretenþii criminale.
Burcea calculase dinainte reacþia lor de
opunere. Îºi regrupã trupele de luptã ºi
începu asaltul. Nu era prost deloc. Plecã
neutru de la o demonstraþie extrem de
simplã, convingãtoare incitantã pânã la a
deveni o adevãratã momealã.
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GEOCIVILIZAÞIE ROMANEASCÃ

George Coandã

PELASGII DE LÂNGÃ
COLUMNA CERIULUI
DIN ÞARA ROHMANILOR (3)
Urmãrind cu un ochi atent paradigmele
pelasgice ale lui Nicolae Densuºianu, ºi mai
ales pe cele vizând rãspândirea arimilor/
ramilor/ rumonilor/ rumunilor spre toate
punctele cardinale euroasiatice, o adevãratã
roire radialã pornitã de la Munþii Rhipaei
(Carpaþi), deci ºi din Þara Rohmanilor, tutelatã
de Columna Ceriului (vârful Omu), vom
observa, fãrã a exagera pe duct etnocentrist
românesc, cã, ceea ce savantul susþinuse în
urmã cu un veac este confirmat astãzi de unii
istorici/ cercetãtori ai culturilor ºi civilizaþilor
cu expertizã. ªi, trebuie sã recunosc cã, o
vreme, am fost Toma Necredinciosul, datoritã
spiritului meu dialectic, îndoindu-mã de
teoriile densuºiene. Eram robul unui anumit
ancrasaj mental indus încã din anii de
facultate. Eliberându-mã, prin studiu ºi analizã
de acest ancrasaj, am acordat credibilitate
acelor teorii. Repet, ferindu-mã de exagerãrile
care în ºtiinþa istoriei pot avea efect de
bumerang. Sã mergem, aºadar, la Nicolae
Densuºianu ºi vom afla cã (am fãcut o selecþie
de texte revelatoare):
Numele cel vechi naþional al scyþilor
a fost, dupã cum ne spune Pliniu, aramei, o
numire modificatã dupã uzul limbei greceºti,
ce corespunde la o formã latinã de aramani...
În altã notiþã geograficã, acelaºi Pliniu
vorbind despre regiunile Europei de dincolo
de munþii Rhipaei, ne spune cã o parte a
Scyþiei europene se numea Raunonia, adicã
Ramnonia... (Nicolae Densuºianu, Dacia
preistoricã, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1986,
p. 499).
ªi continuã:
Tabela merovingicã
(tabelã
etnograficã publicatã în secolul XIX de K.
Müllenhoff în Memoriile Academiei de
ªtiinþe din Berlin  n.n.) [...] stabileºte [...]
cã vechea populaþiune a Germaniei a fost
de origine arimicã. Ea vorbeºte numai «de
regibus Romanorum». Aici termenul de
«romani» aplicat la primele seminþii germane este numai o formã latinizatã a
numelui de Herminones, sau a vechilor
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arimani; un popor care a lãsat reminiscenþe
adânci în tradiþiunile germane (Ibidem,
p. 505).
Dar pe arimi/ rami/ rumoni/ rumuni îi
întâlnim poposiþi în Gallia (Franþa) sub
denumirea de aremori, de unde numele
provinciei Aremorica (Aquitania), ºi de remi
 cum i-a cunoscut Cesar  în zarea dintre
Paris ºi Reims, dar ºi în Peninsula Ibericã,
istoricul Flavius Josephus descoperind aici
triburi arimanice în munþii Pirinei ºi în
Lusitania (Portugalia), aºa cum asemenea
triburi sunt identificabile ºi pe celebra Tabula
Peutingeriana în spaþiul dintre Munþii
Balcani ºi Adrianopol (rimerii), ºi pe care
vechii arabi o mai numeau ºi «þara rumicã»
(Ibidem, 511-513, 517-518). ªi tot pe arimi
Strabon îi identifica sub numele de aramei/
arimi din Mesopotamia pânã în Siria (Ibidem,
p. 524).
Nicolae Densuºianu crede cã aceºti
arimi ar fi emigrat chiar pânã în India. ªi face
apel la istoricul Ptolemeu care aminteºte în
pãrþile de apus ale Indului un popor cu
numele ramnae. Un alt trib cu acelaºi nume
de ramnae îºi avea locuinþele sale în
regiunile centrale ale Indiei, lângã Muntele
Vindius (Ibidem, p. 530).
Este interesant de vãzut  ºi este un
argument paradigmatic indubitabil în
favoarea teoriei mele ºtiinþifice pe care am
numit-o geocivilizaþie  cã a existat o
interferenþialitate ºi interdeterminare
lingvisticã în urmã cu mii de ani pe o
circulaþie sanscrito-latinã, cu similitudini în
limba românã. Întrebarea este cine pe cine a
influenþat. E riscant de rãspuns. Cert este cã
interferenþialitatea a existat. Pe relaþie
sanscritã-latinã-românã, iatã evidenþa
acestei interferenþe/ interinfluenþe (am
întreprins o selecþie parcimonioasã ºi
relevantã): cifre: unas/ unus/ unu, dvi/ duo/
doi, tri/ tres/ trei, catur/ quator/ patru/ ºaº/
sex/ ºase, sapton/ septem/ ºapte, navan/
noven/ nouã, daçan/ decem/ zece; substantive: sûris/ sol/ soare, ap/ aqua/ apã, dgarâ/
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terra/ þarã, nas/ nasus/ nas, svanas/ sonus/
sunet, hyas/ heri/ ieri, tâtas/ pater / tatã,
mâtar/ mater/ mamã, vidhava/ vidua/
vãduvã, priyas/ amicus/ prieten.
Nu-i aºa cã sunt spectaculare aceste
similitudini? ªi când te gândeºti cã încã din
1936, un savant într-ale lingvisticii  ºi l-am
numit pe Eichhoff , le-a deconspirat în
lucrarea sa apãrutã la Paris Parallèle des
langues de lEurope et de lInde!, însã
puþini, foarte puþini specialiºti români le-au
bãgat de seamã. Nicolae Densuºianu s-a
grãbit cu acribie sã le ia în seamã. Astfel cã
meritul sãu este uriaº. Pe de altã parte, este
drept, în prima parte a veacului XX, ºi nici
dupã aceea, nimeni nu era sedus  de interes
nici vorbã  de ideea geocivilizaþiei.
ªi cu toate astea, reputatul ºi
venerabilul istoric Neagu Djuvara, într-o
lucrare de excepþie, spirit de altminteri
comprehensiv la viziuni novatoare, fiind,
adept convins al efectelor produse de
Völkerwanderung (migraþia popoarelor)
asupra destinului lumii, invocând trei mari
culturologi, fraþii Munro ºi Kershaw
Chadwick ºi S.N. Kramer, profeseazã
convingerea cã epocile eroice (epocile
de acum aproximativ 5000 de ani  n.n.)
constante în diverse civilizaþii prezintã
prea multe caractere comune (sublinierea
îmi aparþine) pentru a putea atribui

hazardului apariþia, în epoci foarte
diferite, a unor structuri politice ºi sociale
asemãnãtoare [...]. Avem cel puþin patru
exemple tipice: Sumer, în Grecia primelor
secole de dupã venirea elenilor, în India,
dupã infiltrarea indo-europeanã, în
sfârºit în Europa Occidentalã dupã
invaziile germanice. (Neagu Djuvara,
Civilizaþii ºi tipare istorice. Un studiu
comparat al civilizaþiilor, Ed. Humanitas,
Bucureºti, 2007, p. 55).
ªi continuã, pe un demers de
geocivilizaþie, cum cã, oricât de depãrate
am coborî în timp, pretutindeni gãsim [...]
contacte ca motoare esenþiale ale
civilizaþiei. Chiar în cazul celor mai izolate
civilizaþii, cea din Mexic ºi cea din Anzi,
izolarea nu este totalã, iar, dacã la nivelul
ansamblului contactelor exterioare sunt
greu de perceput, la nivelul subunitãþilor
care compun civilizaþia, contactele sunt
numeroase ºi fecunde (Ibidem, p. 322).
Nu cred cã arimii/ ramii/ rumonii/
rumunii sã fi avut porniri transatlantice, dar
spre Europa vesticã ºi spre Mesopotamia, pe
fluxurile migraþiei dus-întors indoeuropeanã
trebuie sã fi ajuns ºi demersul djuvarian îmi
vine în sprijin. ªi vom vedea mai încolo cã
aceste motoare esenþiale ale civilizaþiilor,
au avut un rol fundamental în apariþia ºi
evoluþia limbii panlatine.

SCRIITORI DÂMBOVIÞENI DE IERI ªI DE AZI
Miercuri, 9 februarie 2011, în sala de
lecturã a Bibliotecii Gãeºti, a avut loc întâia
manifestare (consacratã, din raþiuni
aniversare, prozatorului I.C. Vissarion 
2.02.1879-5.11.1951) din cadrul unui
ambiþios proiect didactic intitulat Scriitori
dâmboviþeni de ieri ºi de azi, iniþiat de prof.
Florina Stoica în cadrul Colegiului Naþional
Vladimir Streinu ºi menit a se derula pe
parcursul a doi ani ºcolari. Este un proiect
ambiþios ºi, nu mai puþin, lãudabil, menit a
le face cunoscutã elevilor spiritualitatea
spaþiului dâmboviþean, care i-a dat, precum
se ºtie, pe intemeietorii literelor muntene
(Vãcãreºtii, Heliade, Gr. Alexandrescu),
dar ºi pe reprezentanþii ªcolii prozatorilor
târgoviºteni (M.H. Simionescu, Radu
Petrescu, Costache Olãreanu). În proiect
sunt angrenaþi efectiv 25 de elevi din trei
clase de liceu. Activitãþile vor aborda (de
preferinþã cronologic) 23 de autori, între
aceºtia numãrându-se ºi câþiva contemporani. Autoarea proiectului, prof. Florina
Stoica, se bucurã de colaborarea colegei
sale Andreea Ratea ºi de sprijinul prof.
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Ariadna Rãdulescu-Ghiþescu, director adjunct al Colegiului Vladimir Streinu.
Activitatea dedicatã lui I.C. Vissarion
a dat câteva indicii privind felul în care
sunt concepute activitãþile. Împãrþiþi pe
grupe de lucru, elevii au prezentat diverse
aspecte ale vieþii ºi operei, aprofundând
înþelegerea ºi prin mici eseuri. S-au citit
fragmente din corespondenþa trimisã ori
primitã, o povestire, au fost proiectate pe
un ecran fotografii ºi imagini ale
copertelor de carte ori date privind viaþa
ºi activitatea. S-a subliniat legãtura
scriitorului cu oraºul Gãeºti, iar evocarea
s-a fãcut în colaborare cu cenaclul care-i
poartã numele. La manifestare au luat
parte elevi ai colegiului, care au urmãrit
totul cu un real interes. Ar mai fi de
menþionat cã proiectul vizeazã un
parteneriat cu Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni ºi cu Editura Bibliotheca (dar
ºi unul, în latura de documentare, cu
Biblioteca Judeþeanã), astfel cã unele
activitãþi se vor desfãºura în cadrul
Salonului lunar al SST. (T.C.)
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FIRIDE BASARABENE

Nicolae Scurtu

O EPISTOLÃ NECUNOSCUTÃ
A POETEI LOTIS DOLENGA
Biografia poetei, prozatoarei ºi jurnalistei
Lotis Dolenga (n. 10 septembrie 1905,
Brãtuºeni, judeþul Bãlþi  m. 1961, Bucureºti)
conþine câteva momente remarcabile ce se
cuvin a fi elucidate. Biografii ºi exegeþii operei
sale, Iacob Slavov1, Lucian Predescu2, Mihail
Straje3, Iurie Colesnic4, Dumitru Micu5 ºi
Mihai Cimpoi6 au întreprins investigaþii
meticuloase ºi consecvente în arhive ºi
biblioteci ºi, cu pasiune ºi rãbdare, i-au citit
toatã opera publicatã în plachete ºi cãrþi spre
a-i stabili locul ºi importanþa în literatura din
Basarabia. Rãmân o sumã de incertitudini
privitoare la debutul în presã ºi în volum, la
colaborãrile sale în presa din Franþa,
Basarabia ºi România, la destinul cãrþilor

tipãrite, unele dintre ele neidentificate nici
pânã acum, precum ºi la soarta bibliotecii, a
manuscriselor ºi a iconografiei. De
asemenea, e necesar sã se precizeze ziua ºi
luna când a decedat ºi unde se aflã
înhumatã. Întâiul istoric literar, care s-a
adresat poetei Lotis Dolenga sã-i trimitã
informaþii despre biografia ºi opera sa, este
Lucian Predescu (n. 1907  m. 1983), pedant
cercetãtor, biograf ºi bibliolog dintre cei mai
creditabili. Un interes particular îl constituie
una dintre epistolele poetei Lotis Dolenga
trimisã cãrturarului bucureºtean în care îºi
manifestã dorinþa de a-i procura toate datele
ºi informaþiile privitoare la itinerariul sãu
de pânã în acel moment.

Stimate domnule,

[Bãlþi, 26 septembrie 1937]

Întorcându-mã din strãinãtate, am gãsit ambele d[umnea]voastrã cãrþ[i] poºt[ale] cu rugãmintea
de a vã trimite fotografia mea ºi note biografice pentru Enciclopedia7 d[umnea]voastrã.
Peste 10-12 zile voi face cu plãcere ceea ce m-aþi rugat.
Pentru moment nu mai am nici o fotografie potrivitã, dar am sã comand.
Când va fi gata, voi expedia-o împreunã cu informaþiile cerute ºi ceea ce am la dispoziþie
dintre lucrãrile mele neepuizate.
Pânã atunci, primiþi distinsele mele salutãri,
Lotis Dolenga
[Elisabeta Eliade)
[Domniei sale domnului Lucian Predescu, Strada Izvor, nr. 85, Bucureºti, Enciclopedia
Românã; Expeditor  Elisabeta Eliade (Lotis Dolenga), Bãlþi, Strada George Coºbuc, nr. 26].

Poeta Lotis Dolenga, instruitã ºi educatã în Franþa, înzestratã, cu o sensibilitate aparte, îi
trimite tot ceea ce îi solicitase Lucian Predescu pentru lucrarea sa excepþionalã, pânã la acea datã.
Pe atunci, mai exact spus, spre mijlocul secolului trecut, scriitorii se stimau, se apreciau,
dialogau ºi manifestau o realã bucurie pentru orice izbândã în plan spiritual.
Nicolae Scurtu

Note
Originalul acestei scrisori, nepublicate pânã acum, se aflã la Biblioteca Acad. Române. Cota

∫ CLXVII .
82

1. Iacob Slavov  O poetã basarabeanã: Lotis Dolenga în Bugeacul, 2, nr. 10-11, iunie-iulie 1937, p. 51.
2. Lucian Predescu  Enciclopedia Cugetarea. Material românesc. Oameni ºi înfãptuiri. Bucureºti,
Editura Cugetarea  Georgescu Delafras, 1940, p. 280, col. 1, mijloc.
3. Mihail Straje  Dicþionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor
ºi publiciºtilor români. Bucureºti, Editura Minerva, 1973, p. 226.
4. Iurie Colesnic  Lotis Dolenga în Basarabia necunoscutã. [Volumul 2]. Chiºinãu, Editura
Museum, 1997, p. 144-149 + iconografie.
4a. Lotis Dolenga în Femei din Moldova. Enciclopedie. Coordonator ~ Iurie Colesnic. Chiºinãu,
Editura Museum, 2000, p. 100 + 1 foto bust.
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5. Dumitru Micu  Lotis Dolenga în Dicþionarul general al literaturii române. [Volumul 2]. Bucureºti,
Editura Univers Enciclopedic, 2004, p. 710, col. 1-2.
6. Mihai Cimpoi  Lotis Dolenga (Elisabeta Eliade) în O istorie deschisã a literaturii române din
Basarabia. Ediþia a 4-a reactualizatã. Bucureºti, Fundaþia pentru ªtiinþã ºi Artã, 2009, p. 98-99 + 1 foto
bust. (Ora astralã. Anii treizeci ~ românism ºi culoare localã).
7. Fiºa de istorie literarã elaboratã de Lucian Predescu are urmãtorul conþinut  Lotis Dolenga (Elisabeta
Eliade), scriitoare, n. 10 septembrie 1905, în Brãtuºeni, Bãlþi, dintr-o familie de boieri basarabeni. A copilãrit
ºi a studiat în Franþa pânã în preajma alipirii Basarabiei, terminându-ºi, apoi, studiile în România.
Dupã aceasta a fãcut de mai multe ori cãlãtorii de studiu în strãinãtate, pentru a se specializa, mai
ales, în istorie.
A început sã scrie de la vârsta de 12 ani. La 15 ani a publicat primele sale lucrãri (poezii, nuvele ºi
schiþe istorico-geografice în ziarele  LIndépendance Roumaine ºi La Roumanie.
Opera  La Luth brisé (1929), LIdyle dun poète (1929). A Linconnu (1929), Simfonia amurgului.
Versuri (1937), Petale de crizanteme (1937) ºi În ghearele vulturului. Roman istoric (1937).

NOI CONTRIBUÞII LA BIBLIOGRAFIA
LUI OCTAV SARGEÞIU
Bibliografia poetului, jurnalistului ºi
memorialistului Octav Sargeþiu (n. 1908  m.
1991) este incompletã întrucât biografii1 ºi
cercetãtorii2 operei sale, din motive care,
deocamdatã, ne scapã, nu au investigat, cu
temeinicie, presa literarã ºi nonliterarã din
Basarabia, unde autorul plachetei Cântece
în singurãtate a fost învãþãtor ºi director al
ªcolii primare Victor Eftimiu din satul
Mârzaci-Orhei timp de doisprezece ani (1927
1939), ºi unde a desfãºurat o internã activitate
publicisticã ºi culturalã. Cercetând
corespondenþa sa, destul de bogatã ºi
interesantã, am gãsit ºi douã epistole,
necunoscute pânã acum, trimise poetului,
prozatorului ºi memorialistului I. Valerian (n.
1895  m. 1980), care a coordonat ºi
supervizat prestigioasa publicaþie de
informaþie ºi criticã literarã  Viaþa literarã
(19261938; 1941) ºi în paginile cãreia se
VREMEA NOUÃ
Ziar cultural, social, independent
Orhei

întâlneºte ºi numele poetului Octav Sargeþiu3.
Interesante prin informaþiile ce le conþin, cele
douã misive ne introduc în atmosfera literarã
ºi culturalã a Basarabiei de nord, unde Octav
Sargeþiu, pe lângã activitatea didacticã
exemplarã pe care o desfãºura, s-a impus ca
un poet autentic ºi un excepþional jurnalist ºi
animator cultural. Se cuvine sã precizez cã
poetul Octav Sargeþiu a fost numit redactor,
pentru secþia literarã, la ziarul Vremea nouã,
publicaþie bilunarã, ce a apãrut la Orhei ºi în
paginile cãreia am întâlnit ºaisprezece
colaborãri4, în rãstimpul 19351936, ce aparþin
scriitorului ºi jurnalistului care s-a identificat
cu mentalitãþile ºi aspiraþiile Basarabiei,
provincie a României Mari, atât de umilitã,
contestatã ºi jertfitã de forþele întunericului,
ce s-au aflat, pânã de curând, în stare de
reprimare ºi ocupare a unui spirit ºi spaþiu
eminamente romanic.
*

Mârzaci-Orhei, 20 august 1936

Distinse domnule Valerian,
Sunt un învãþãtor zvârlit acum zece ani5 din Bãrãganul Ialomiþei natale, aici în Basarabia
de nord, de unde urmãresc pe cât pot (cum poþi urmãri din inima unui cãtun?) miºcarea literarã
a þãrii, pentru cã chinuiesc ºi eu o muzã, dacã aþi avut bunãvoinþa sã observaþi Pãmântul6 ºi
Ancheta7 prietenilor Cialâc ºi Vasiliu.
Aº fi pe deplin satisfãcut de acþiunea mea modestã, dacã v-aº putea converti ºi pe
d[umnea]v[oastrã] sã-mi acordaþi distinsa prietenie, aºa cum am izbutit sã fac cu Eftimiu,
Radu Gyr, G. M. Vlãdescu, B. Iordan, N. Crevedia, G. Acsintescu, etc.
Baremi, d[omnu]l prof[esor] Al. Rosetti8 mi-a aruncat în inimã o mare bucurie, pe negândite.
Aº vrea sã am, cât de curând, romanul9 d[umnea]v[oastrã] ºi volumele de poezii10, dacã
mai dispuneþi de rezerve, pentru recenzie în Vremea nouã.
Cu cele mai distinse salutãri,

Octav Sargeþiu

P.S.
Dacã mã puteþi primi în coloanele Vieþii literare, v-aº putea trimite ºi eu ceva, îndatã ce
am cuvântul d[umnea]v[oastrã].
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*

Mârzaci-Orhei, 1 noiembrie 1936

Mult iubite domnule Valerian,
Am primit primul numãr din noul sezon al Vieþii literare, bucurându-mã enorm frumoasa
crizantemã pe care aþi binevoit sã mi-o oferiþi.
Cum doresc sã fiu reprezentantul d[umnea]v[oastrã] aici, alãtur douã fotografii ~ nota
biograficã? ~ ºase clase normale, învãþãtor, pasionat dupã literaturã, având în manuscris
volumul de versuri Vad de cântece ºi stele, din care am publicat un ciclu în Revista Fundaþiilor
Regale11 (Ianuarie 1935) ~ rugându-vã sã-mi trimiteþi cât mai curând cartea de corespondent,
pentru a vã face ºi câþiva abonaþi.
Gãsiþi, alãturat, ºi o poezie bunã pentru... coº.
Cordial,
Octav Sargeþiu

P.S.
La 8 noiembrie scot ºi eu Victoria ~ gazeta cãminului anunþatã de amicul Crevedia în
Porunca vremii (29 octombrie 1936).
Mãrturiile ºi precizãrile poetului Octav Sargeþiu, deloc convenþionale, se constituie, de
fapt, în extrem de preþioase ºtiri de istorie literarã ºi culturalã privind activitatea pe care o
desfãºura în Basarabia ºi, în acelaºi timp, dorinþa expresã de a-i face cunoscuþi ºi de a-i invita,
pe unii dintre confraþii sãi, în Orhei, unul din cele mai pitoreºti ºi însemnate oraºe ale provinciei
dintre Prut ºi Nistru.
Remarcabile, sub multiple aspecte, cele douã epistole contribuie, peste ani, la reîntregirea,
spiritualã deocamdatã, a românilor aflaþi într-o confuzie greu de imaginat cu douã decenii
în urmã.
Ora astralã a istoriei acestor locuri încã nu a sosit. Cineva, cât mai curând, va trebui sã
repare o abominabilã nedreptate ºi sã restituie ceea ce ni se cuvine nouã, românilor, de aici
ºi de pretutindeni ~ o þarã numitã Moldova.
Note
Originalele celor douã epistole, inedite, se aflã în biblioteca doamnei Dana Vasiliu, fiica scriitorului
I. Valerian.
1. Lucian Predescu ~ Octav Sargeþiu în Enciclopedia Cugetarea. Material românesc. Oameni ºi
înfãptuiri. Bucureºti, Editura Cugetarea  Georgescu Delafras, [1940], p. 759, col. 1 sus.
1a. Iurie Colesnic ~ Octav Sargeþiu în Basarabia necunoscutã. [Volumul 1]. Chiºinãu, Editura
Universitas, 1993, p. 208-211.
2. Elena Hotineanu ºi Nicolae Mecu ~ Octav Sargeþiu în Dicþionarul general al literaturii române.
[Volumul 6] ~ S/T. Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic, 2007, p. 42, col. 1-2.
2a. Mihai Cimpoi ~ Octav Sargeþiu în O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia. Ediþia
a 4-a reactualizatã. Bucureºti, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, 2009, p. 119-120.
3. Octav Sargeþiu ~ Final erotic în Viaþa literarã, 15, nr. 7, duminicã, 1 iunie 1941, p. 3. (Poezie).
4. Octav Sargeþiu a publicat în paginile ziarului Vremea nouã urmãtoarele: trei poezii ~ Presimþire
(nr. 6, 1935), Portret din triluri. D[omnu]lui cãpitan Constantinescu-Argeº (nr. 8, 1935) ºi Provincialã (nr.
17-18, 19836); patru recenzii ~ Vasile Spiridonicã ~ Oglinzi de vis ºi Aurel Tita ~ Undeva, în amintire (nr.
14, 1936), Ioan Georgescu ~ Cântece din umbrã (nr. 17-18, 1936) ºi Sandu Teleajen ~ Turnuri în apã (nr.
19, 1936); un necrolog ~ Tardivul nostru necrolog:  Gib I. Mihãescu (nr. 8, 1935), precum ºi nouã articole
privitoare la viaþa culturalã ºi literarã a Orheiului.
5. A fost numit învãþãtor ºi director al ªcolii primare Victor Eftimiu din satul Mârzaci prin decretul
Ministerului Instrucþiunii ºi al Cultelor din 1 septembrie 1927.
6. Pãmântul (1932-1944), revistã regionalã, apãrutã la Cãlãraºi, condusã cu abilitate ºi probitate de
jurnalistul Eugen Cialâc. Numele poetului Octav Sargeþiu apare cu regularitate.
7. Ancheta (1934-1946), publicaþie regionalã, apãrutã la Târgoviºte, ºi condusã cu pricepere ºi
destoinicie de gazetarul ºi scriitorul Jean G. Vasiliu. Un colaborator important e ºi Octav Sargeþiu.
8. Filologul ºi cãrturarul Al. Rosetti (n. 1895  m. 1990), în calitate de director al Fundaþiilor Regale,
dupã citirea unei poezii a lui Octav Sargeþiu publicatã în revista Ancheta din Târgoviºte, îi solicitã un
volum de versuri pentru a fi publicat de Fundaþia Regalã pentru Literaturã. Placheta intitulatã Vad de
cântece ºi stele nu s-a tipãrit la Fundaþiile Regale.
9. I. Valerian ~ Cara-Su. Bucureºti, Editura Cultura Naþionalã, 1935, 232 pagini. Octav Sargeþiu
insereazã urmãtoarea precizare: Cara-Su primul roman al poetului I. Valerian, îndrãgostit fanatic de
terenul alburiu al Dobrogei, peste care pluteºte o undã de miracol ca într-o stampã biblicã ºi care s-a
bucurat de un incomensurabil succes ~ întreaga criticã l-a elogiat ºi lectorii l-au devorat. (Dupã un an...
în Vremea nouã, 2, nr. 24-25, 15 august 1936, p. 3, col. 2, sus).
10. Se referã la cele douã cãrþi de poezii ale lui I. Valerian ~ Caravanele tãcerii (1923) ºi Stampe
(1927). Nu au fost recenzate în ziarul Vremea nouã.
11. Octav Sargeþiu ~ Drum, Cântec final ºi Final erotic în Revista Fundaþiilor Regale, 3, nr. 1,
ianuarie 1936, p. 47-49.
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PORTRETE ÎN PENIÞÃ

Florentin Popescu

UMBRA EDITORULUI, PESTE ANI
Nu demult mi-a cãzut în mânã un numãr
relativ recent al revistei Literatorul ºi
acolo, printre altele, am descoperit ºi un text
(pare-mi-se cu titlul Din carnetul unui editor) pe care-l mai citisem, demult, într-un
almanah al vremii. Era semnat de Grigore
Damirescu, fostul meu coleg de la Editura
pentru Turism, devenitã mai târziu Editura
Sport-Turism. ªi cum în acel text în care
autorul evoca figura marelui istoric
Constantin C. Giurescu (cãruia îi fusese redactor la cartea lui de amintiri) ºi-ntâmplãtor
îmi amintea ºi mie numele, m-am întors
numaidecât cu gândul în amintire,
reconstituind, le rându-mi, atât secvenþa
descrisã cât ºi figurile unor colegi.
Unul dintre ei, Grigore Damirescu a fost
încã de la venirea lui în primul din colectivele
amintite recunoscut drept unul dintre cei mai
buni editori cu experienþã ºi pricepere în cam
tot ce însemna pe atunci pregãtirea unei cãrþi,
de la stadiul de manuscris ºi pânã la cel final,
când volumul lua drumul librãriilor.
Intenþie autoritãþilor de atunci care au
înfiinþat Editura pentru Turism era în primul rând
aceea de a mijloci Ministerului Turismului
tipãrirea unui larg evantai de materiale
propagandistice (pliante, hãrþi, ghiduri, fluturaºi
etc. ) prin care se nãdãjduia sã fie popularizate
în þarã, dar mai ales în strãinãtate frumuseþile
naturale, muzeele, locurile de agrement ale
României, evident cu scopul de a atrage cât mai
mulþi curioºi cu bani pe care sã-i cheltuie la noi.
E adevãrat, în programul de tipãrituri erau
înscrise ºi cãrþi de cãlãtorie, de reportaj, chiar ºi
traduceri, însã acest capitol îi interesa prea puþin
pe cei din minister, accentul cãzând pe tipãriturile
propagandistice  de aici ºi toatã tevatura...
Ei bine, le o astfel de ºedinþã (de frecat
ridiche, cum o numeam îndeobºte), desfãºuratã
chiar în sala de consiliu a ministerului, în prezenþa însuºi ministrului, într-o atmosferã atât de
tensionatã încât aproape uitasem cu toþii cã
trecuse biniºor de ora 16, când se termina în
mod obiºnuit programul unei zile de lucru,
Grigore Damirescu, care în ultimele zececincisprezece minute se tot foia pe scaun ºi se
tot uita la ceas, fãrã sã dea niciun fel de explicaþii
ºi-a strâns lucrurile ºi s-a ridicat sã plece. Unde
plecaþi tovarãºul Damirescu? 1-a interpelat unul
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din ºefii de acolo. Pe mine vã rog sã mã scuzaþi,
a rãspuns el, am întâlnire cu soþia mea, Delia ºi
deja am întârziat! ºi spre stupoarea tuturor s-a
îndreptat spre uºã fãrã alte explicaþii. Trebuie sã
spun cã acest coleg al nostru era, de altfel, un
familist model, judecând dupã multele telefoane
pe care le dãdea acasã sau le primea zilnic de la
soþia lui, Delia
Ca editor, profesional cum se zice, nu prea
aveai ce sã-i reproºezi, îndeosebi dupã ce din
pentru turism, editura a devenit SportTurism, iar el se ocupa în exclusivitate de
editarea de cãrþi: aducea colaboratori prestigioºi,
propunea subiecte ºi teme interesante, se
preocupa ca fiecare volum sã fie scos în condiþii
cât mai bune, cu prezentare graficã adecvatã.
Ceea ce astãzi, când apar sute de cãrþi,
semnate de te miri cine ºi tipãrite oriunde ºi
oricum, pare o bagatelã, o simplã formalitate,
pe atunci ere o muncã serioasã, migãloasã ºi
plinã de rãspundere. Exista cu adevãrat meseria
de editor ºi ea implica o mare rãspundere.
Colegul despre care scriu acum (ºi care,
repet, avea o îndelungatã experienþã,
dobânditã la Editura Ion Creangã, în care
lucrase încã de la începuturile lui
profesionale) nu fãcea niciodatã rabat de la
calitate ºi nu privea niciuna dintre operaþii cu
superficialitate. Avea în spate, pe lângã
amintita experienþã ºi o alta  cea dobânditã
în colaborarea cu mari scriitori ai timpului.
Bunãoarã ne povestea uneori, melancolic, ce
discuþii a avut cu Camil Petrescu, cãruia i-a
fost lector la Un om între oameni, ori cu alþi
grei ai literelor, pe care avusese ºansa sã-i
mai prindã în viaþã ºi sã-i întâlneascã în
ipostaza lui de editor. La fel ºi cu alþi ºi alþi
scriitori. Pãstra cu sfinþenie autografele lor ºi
cred cã acasã avea rafturi întregi cu ele. Odatã
m-a invitat sã mergem împreunã acasã la
Fãnuº Neagu (urma sã-i ducã o corecturã la
volumul Pierdut în Balcania) ºi pe drum mi-a
arãtat ce îi scrisese autorul cãrþii Ningea în
Bãrãgan chiar pe pagina de gardã a acestei
culegeri de nuvele pe care el însuºi i-o
editase. Dedicaþia prozatorului lasã sã se
înþeleagã multe, între altele, ºi despre
responsabilitatea lectorului: Lui Grigore
Damirescu, care mi-a fãcut atâtea zile fripte
cu alcãtuirea volumului de faþã. Lui Grigore
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Damirescu, pe care de atâtea ori în mod pripit
l-am înjurat, ca pe urmã sã-mi dau seama cã
are dreptate. Þin sã precizez cã acum, când
ostilitãþile au încetat ºi ne adunãm forþele,
pentru bãtãlia cu Satul hoþilor de cai (un
nou volum, aflat atunci în pregãtire, n.n. F.P.)
cã apariþia volumului în acest format numai
lui Grigore Damirescu o datorez, fapt pentru
care îi rãmân mereu îndatorat.
Potrivit de staturã, bine legat, cu faþa
brãzdatã de cute adânci (era, dacã nu cumva
mã înºel, trecut bine de cincizeci de ani), cu
capul strãjuit de pãrul cãrunt, lãsat, sã creascã
ceva mai mult, fãrã a se putea spune cã era
vorba de plete, acest coleg se dovedise a fi
ceea ce am putea numi un ins rapid în miºcãri,
vioi, fãrã a fi repezit, dând dovadã de o energie
pe care mulþi i-o invidiau. Cu toþii puneam
asta pe seama neamului de greci din care ne
spunea cu mândrie cã s-ar trage.
În birou (ºi cred cã ºi acasã la el) Grigore
Damirescu luase, cum s-ar zice, totul pe seama
lui, inclusiv preparatul cafelei într-un ibric vechi,
cu un fierbãtor pe care-l þinea înfãºurat în hârtii în
sertarul biroului, De cum intra în birou, scotea
ibricul ºi fierbãtorul, apoi un plic de Nechezol
(era în perioada în care cafeaua adevãratã
constituia un lux  ºi el nu ºi-1 permitea) ºi-l
vedeam cum se apleacã în spatele biroului, unde
era priza electricã ºi supravegheazã lichidul negru
ºi atât de aºteptat. Poate cã aº fi uitat definitiv
acest tabiet al lui dacã într-una din dimineþile când
îºi aºezase ceaºca pe birou ºi-ncepuse sã soarbã
tacticos din ea nu l-aº fi vãzut fãcând o grimasã
ºi ducându-ºi degetele la gurã: Mã, zice, ãºtia
au pus tot felul de paie în cafeaua asta!. Apoi, în
clipa imediat urmãtoare l-am zãrit cum scoate ceva
dintre dinþi. Ptiu, drace!, face el, nu-i pai, e un
gândac uscat!....
Într-altã zi, pe când o dactilografã venise
la servici cu copilul ei în vârstã de vreo treipatru ani, iar acesta se zbenguia prin birouri
deranjându-ne de la lecturã, Grigore s-a
încruntat la ºtrengar ºi s-a fãcut cã vrea sã-l
loveascã. Odrasla dactilografei a început sã
þipe ºi-a fugit la maicã-sa sã-i apunã ce i s-a
întâmplat, ori era sã i se întâmple. Aceea, ca
orice mamã, a vrut sã ºtie cine e fost agresorul
ºi, venind þinându-ºi de mânã progenitura, a
dat nãvalã în încãpere, întrebând: Cine, mamã,
cine-a vrut sã te batã?!. Copilul a arãtat
îmbufnat cãtre Grigore, dar neºtiind cum îl
cheamã a zis printre sughiþuri: Nenea ãla de
sub gâºte! (Pe peretele din spate colegul
nostru atârnase un frumos afiº fãcut de Mihai
Stãnescu pentru un pliant despre Delta Dunãrii
ºi-n el erau pictate douã lebede, una alba ºi
cealaltã neagrã împreunându-ºi ciocurile pe
fundalul unui soare aproape roºu...
Cât de umblat era el prin Bucureºti, cât
de hârºit într-ale vieþii Grigore tot n-a scãpat
de fel de fel de întâmplãri neplãcute. Ne
povestea cum, nu demult, a cãzut victimã unor
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escroci. ªi iatã cum. Nu ºtiu prin cine a tocmit
doi zugravi pentru a-ºi renova casa. Aceia au
venit, au vãzut, au cãzut de acord asupra plãþii
ºi-au plecat. A doua zi au apãrut cu douã
halate, cu o gãleatã murdarã de moloz ºi cu o
bidinea. Au zis cã se vor apuca numaidecât
de treabã, dar au nevoie sã cumpere materialele
necesare (var, ipsos, humã etc.) ºi pentru asta
e musai sã le dea niºte bani. Au cerut o sumã,
omul, de bunã credinþã, le-a dat, iar aceia au
plecat, chipurile, la un magazin. Au plecat ºi
de-atunci nu i-a mai vãzut nimeni niciodatã.
ªi uite aºa, ne zice Grigore cu un umor amar,
am plãtit eu o gãleatã ºi-o bidinea cu patru
sute de lei...
În birou cel mai mult ºi mai mult îi plãcea,
în rãgazul dintre douã lecturi, sã se tachineze
cu Valentin Borda, poate ºi pentru cã acela,
ardelean, avea un temperament cu totul
deosebit de al lui.
Valentin Borda nu era fumãtor, dar din
când în când mai punea ºi el câte o þigarã în
gurã, spre deosebire de Grigore, care aproape
cã aprindea þigarã de la þigarã, enervându-ne
ºi obligându-ne sã deschidem din când în
când ferestrele spre a ne aerisi încãperea.
Într-o zi ardeleanul îi cere un foc lui
Grigore, sã-ºi aprindã ºi el o þigarã. Grigore
bagã mâna în buzunar, scoate o monedã ºi i-o
întinde: Poftim, Valentine! Jos, în colþ e-un
debit. Du-te ºi ia-þi un chibrit!
Un astfel de gest ar putea conduce la
concluzia cã omul ar fi fost lipsit de delicateþe
 ceea ce nu-i adevãrat. Era doar un joc, o
tachinare colegialã, fiindcã altfel colegul
nostru era foarte atent, mai ales cu femeile.
La aniversãri sau onomasticã le oferea câte o
floare ºi le complimenta cu formulele uzuale
în aºa împrejurãri...
De cei doi colegi aveam sã mã despart în
1985, când m-am transferat le Editura
Albatros. ªi cum noul meu loc de muncã
era mult prea îndepãrtat de strada Vasile
Conta, unde se afla sediul Editurii SportTurism aveam sã mã mai întâlnesc cu ei
foarte rar, întâmplãtor ºi destul de rar.
Mult încoace, cred cã prin anul 2000, la un
târg de carte de la Muzeul Naþional de Istorie
m-a oprit un tânãr înalt ºi subþire: Nu mã mai
cunoaºteþi?. ªi la expresia mea de nedumerire
a simþit nevoia sã se prezinte: Eu sunt Andi,
bãiatul lui Grigore Damirescu!..., O, da acum
eºti un bãrbat în toatã firea! Ce mai face Grigore?.
Cum, nu ºtiaþi? Tata a murit de aproape zece
ani!.... N-am avut tãria sã-l mai întreb din ce
cauzã a murit fostul coleg. Probabil o fi fãcut
cancer la plãmâni din cauza fumatului.
Uneori, când se-ntâmplã sã mã-ntâlnesc
cu câte un veteran din lumea editorilor de
atunci, depãnãm amintiri, îl evocãm ºi pe
Grigore Damirescu ºi parcã ºi mie ºi
interlocutorului ne vine sã-l parafrazãm pe
poet: Ehei, unde sunt editorii de altãdatã?!...
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CONSEMNÃRI

Radu Petrescu

UN DÂMBOVIÞEAN  CONFERENÞIAR
LA UNIVERSITATEA POPULARÃ
DE LA VÃLENII DE MUNTE:
PREOTUL GH. COTENESCU
Aflat în cãutarea unui adãpost permanent ºi ieftin pentru numeroasa sa familie,
dar ºi a mediului prielnic de lucru,
profesorul Nicolae Iorga s-a simþit atras
de pitorescul Vãlenilor de Munte, unde îºi
cumpãrã în 1907 o locuinþã. Un an mai
târziu, inaugureazã tipografia
Neamul Românesc (21 mai) ºi
cursurile de varã (2 iulie).
Ideea i-a încolþit în discuþiile
purtate la Mânãstirea Putna în
1904, la comemorarea a patru
secole de la moartea lui ªtefan
cel Mare. Acolo propunea
construirea unui azil pentru
studenþii din diasporã. În 1906,
George Tofan sugereazã þinerea
de cursuri feriale într-o mãnãstire
regãþeanã sau a unor conferinþe în
localitãþi precum Cernãuþi, Suceava ºi
Câmpulung-Moldovenesc.
Vizionar, Nicolae Iorga intuieºte rolul
cursurilor de varã în realizarea unitãþii
culturale a tuturor românilor ca etapã ce
precede obiectivul final: realizarea unitãþii
politice.
Cursurile încep la 2 iulie 1908 cu 50
de cursiºti, temele propuse de Iorga fiind
Istoria românilor ºi Istoria literaturii
româneºti. Ceilalþi conferenþiari erau Gh.
Murgoci, N. Dobrescu, Al. Lãpedatu, ªt.
Bogdan, V. Bogrea ºi D. N. Ciotori. Gavril
Roticã menþioneazã participarea a 150 de
persoane  10 bucovineni, 10 ardeleni ºi
bãnãþeni, elevi, studenþi, militari, localnici
ºi prahoveni. În memoriile sale, Iorga îi
reþine pe pe dl. Alvirescu ºi pe clericii
Martinovici, Tãtucu, Gaºpar ºi Turbure.
Siguranþa identificã pericolul coagulãrii
unui nucleu opoziþionist dintre cursanþi ºi
determinã guvernul sã solicite lui C. Stere
(atunci liberal) organizarea unor cursuri
paralele la Iaºi, cu preluarea cheltuielilor
participanþilor. Improvizaþia dã greº ºi
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cursanþii dispar la Vãlenii de Munte. În
primii trei ani, cursurile au loc în ºcoala
localã. Propria salã de cursuri este
inauguratã în 1912, în prezenþa principelui
Carol, a principesei Elisabeta ºi a peste
6.000 de participanþi.
Între 1908-1914, focarul de la
Vãleni contribuie la realizarea
solidaritãþii ºi conºtiinþei naþionale
necesare înfãptuirii idealului
Marii Uniri, prin adunarea ºi
legarea laolaltã a fãrâmelor
trupului naþional (N. Iorga,
discurs din 1 iulie 1911). Dupã
Unire, creºte numãrul ºi
importanþa conferenþiarilor ºi
auditorilor: membrii familiei regale (Ferdinand ºi Maria, Carol
al II-lea, principesa Elena) ºi oamenii
politici (prim-miniºtri, miniºtri, deputaþi,
senatori, lideri de partide).
Ales preºedinte al Ligii Culturale în
1919, Iorga consacrã cursurile (reluate în
1921 ºi trecute sub egida Ligii în 1923)
conlucrãrii paºnice cu minoritãþile
naþionale, liantul înfrãþirii cetãþenilor
României Mari devenind dezbaterea
problemelor reale ale þãrii, furnizarea de
cunoºtinþe ºi soluþii, dar ºi atragerea
interesului minoritarilor prin atmosfera de
toleranþã culturalã ºi recunoaºtere
reciprocã (Iorga, discurs din 1925).
Universitatea Popularã Nicolae Iorga de
la Vãlenii de Munte (denumire preluatã în
1922) iniþiazã cursuri de limba ºi literatura
românã, foarte populare. În ianuarie 1922
se înfiinþeazã Asociaþia Auditorilor, care
vine în sprijinul organizatorilor.
Presa centralã comenteazã intens
comemorãrile din 1934 (25 ani de la
inaugurarea cursurilor) ºi 1939 (30 de
ani). ªtiinþa ºi tehnica progreseazã iar
deschiderea cursurilor se transmite la
radio în 1937.
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Agresivitatea extremei drepte,
combãtutã dur de regele Carol II (instituirea
dictaturii personale, înlocuirea Constituþiei
ºi lichidarea conducerii Gãrzii de Fier, ca
ripostã la asasinarea lui Armand
Cãlinescu), nu mai poate fi potolitã.
Împrejurãri interne ºi externe defavorabile
îl forþeazã pe rege sã abdice, iar la 14
septembrie 1940 se instaureazã statul
naþional-legionar condus de generalul Ion
Antonescu ºi Horia Sima. Sumbrele liste
negre devin realitate, iar Nicolae Iorga este
asasinat în 27 noiembrie 1940 la StrejnicPrahova.
Dupã moartea fondatorului, cursurile
reîncep în anul 1942, iar ediþia din 1943 a
fost ultima þinutã înaintea încheierii
rãzboiului. Cu aprobarea ministrului
comunist de Interne, Teohari Georgescu
 interesat în aparenta normalitate preelectoralã  se reiau cursurile în 1946.
Cântecul de lebãdã al Universitãþii Populare
se stinge în 1947 (blocarea autorizãrii), iar
dupã abdicarea regelui Mihai se desfiinþeazã
ºi Liga Culturalã (13 iulie 1948).
Printre conferenþiarii invitaþi personal
de profesorul Nicolae Iorga în perioada
1931-1940, iar ulterior de comitetul de
organizare, se numãrã ºi preotul Gh.
Cotenescu (bunicul în linie maternã al
autorului acestui text), originar din judeþul
Dâmboviþa.
Gheorghe Cotenescu (1886-1965),
urmaº de moºneni musceleni, ctitori de
biserici-monumente istorice, s-a nãscut în
com. Izvoarele (Dâmboviþa). Studiile
primare le urmeazã aici ºi la Târgoviºte. A
absolvit Seminarul Central din Bucureºti,
Teologia ºi Conservatorul de Muzicã din
Bucureºti ºi a fost membru al Ligii
Culturale (secþiile Bucureºti ºi CâmpulungMuscel). Între 1907 ºi 1912 a fost
secretarul particular al profesorului Nicolae
Iorga. A participat la organizarea primelor
ediþii ale cursurilor de varã (1908-1912) ºi
a festivalurilor Ligii Culturale. A fost
membru fondator al Partidului NaþionalistDemocratic condus de Nicolae Iorga ºi
A.C. Cuza (1910) ºi în conducerea centralã
(1931-1946), fondator ºi preºedinte al
PND-Muscel (1922) ºi membru al Camerei
Agricole Muscel (1925). De asemenea,
deputat iorghist de Muscel (1931-1932),
alãturi de Constantin I.C. Brãtianu (PNL.)
ºi Ion Mihalache (PNÞ).
Animator al vieþii culturale din
Câmpulung ºi din Muscel, ca dirijor al
corului parohial ºi al seminarului orfanilor
Miron Cristea, dar ºi prin concerte
susþinute alãturi de tenorul Leonard (retras
la Câmpulung), Gh. Cotenescu a fost ºi
cântãreþ la stranã, compozitor, redactor ºi
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publicist. Cãsãtorindu-se la Isvoarele, este
hirotonit în 1912 pe seama parohiei
Conþeºti ºi transferat în 1913 la parohia
Stoeneºti, unde va pãstori neîntrerupt pânã
în 1965. Este ctitor principal al noii biserici
din Stoeneºti, ridicatã prin liste de
subscripþie lansate în þarã (1919-1939),
dupã vandalizarea de cãtre nemþi a
bisericuþei-monument istoric (1916). De
asemenea, a fost preot militar în întreaga
campanie (1916-1919), avansat cãpitan ºi
decorat, învãþãtor la Stoeneºti ºi profesor
la seminariile din Câmpulung, Curtea de
Argeº ºi Mânãstirea Cernica; preºedinte al
tuturor obºtilor forestiere ºi al cooperativei
din Stoeneºti; vicepreºedinte de Cãmin Cultural; preºedinte al Asociaþiei Preoþilor
Musceleni (2 mandate).
Sprijinirea bandei colonelului Gh.
Arsenescu îl transformã în deþinut politic
(arestat cu nepotul sãu, martirul Traian
Marinescu-Geagu, va fi condamnat în
primul lot muscelean, în frunte cu liberalii
Nicolae Enescu ºi Ion ConstantinescuMãrãcineni).
Invitat de Nicolae Iorga ca muzicolog
(muzicã psalticã, folclor ºi bizantinologie
muzicalã), Gh. Cotenescu a susþinut
benevol un numãr egal de prelegeri (13)
cu toþi ceilalþi specialiºti la un loc, clerici ºi
laici (mitropolitul Tit Simedrea;
academicianul N. M. Popescu; profesorii
universitari Gh. Moisescu ºi M. Vulpescu;
Emil Riegler-Dinu).
Preotul-profesor Gh. Cotenescu ºi-a
petrecut o treime din viaþã în judeþul natal
ºi douã treimi în Muscel. A depus mari
eforturi pentru a-ºi face bine datoria de
dascãl, conferenþiar ºi deputat în diverse
localitãþi, cum ar fi Curtea de Argeº,
Cernica, Bucureºti sau Vãlenii de Munte,
cu numeroase ore predate ºi activitãþi
conexe desfãºurate în Câmpulung ºi în
judeþul Muscel, fãrã sã-ºi neglijeze
atribuþiile din parohie.
Dãruirea din timpul studenþiei ºi la
cursurile de varã i-a fost recunoscutã de
organizatorii ediþiei jubiliare din 1934, când
a fost invitat sã þinã un discurs.
A iubit ºcoala ºi copiii, pe care i-a
îndrumat ºi ajutat, iar aceºtia l-au îndrãgit
ºi respectat. Printre ei se numãrã valori ale
ortodoxiei, precum patriarhii Iustin
Moisescu ºi Teoctist Arãpaºu, episcopii
Gherasim Cristea ºi Eftimie Luca, vicarii
Atanasie Glatcovschi ºi Roman Stanciu,
arhimandriþii Sofian Boghiu, Grigorie Bãbuº,
Tãnase Petroniu, Roman Braga, Felix
Dubneac, Iustin Pârvu, profesorii Ioan
Rãmureanu, Anton Uncu ºi Ioasaf Ganea.
Vãlul uitãrii se subþiazã ºi meritã alungat
pentru un demn fiu al plaiurilor dâmboviþene.
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CLIO

Mihai Gabriel Popescu

DÂMBOVIÞEANUL
DIACONUL CORESI (2)
Asupra anului morþii lui Coresi diaconul
existã mai multe pãreri: unii propun anul 1581,
alþii 1583, credem cã veridic rãmâne anul 1581
când tipãreºte la Braºov Evanghelia cu
învãþãturã, datã, dupã care fiul sãu ªerban
tipãreºte la Orãºtie, Palia în anii 1582. Despre
fiul sãu ªerban, care îºi va desfãºura activitatea
în Transilvania, avem mai puþine date,
exceptând tipãriturile pânã la 1588. * Familia
Coresi o gãsim în cancelariile domneºti
reprezentatã prin Bunea logofãtul, fiul lui
Coresie, care scrie unele acte între 1602-1608.
De asemenea, acelaºi Bunea vinde în Bãrcãneºti
la 30 noiembrie, 1601 o parte din moºie,
jupanului Mihail ºi jupanului Stanciu. *
Considerãm cã familia Coresi avea descendenþi
la Târgoviºte, aºa se explicã faptul cã la 1632 pe
douã hrisoave date de Matei Basarab apare ca
martor Ion a lu Coresie. * Dar descendenþi ai
familiei Coresie continuã sã trãiascã la
Cucuteni-Dâmboviþa aºa cum ne indicã
documentele: sã se ºtie cum am cumpãrat eu
Frãþilã o siliºte în sat în Cucuteni de la Neagul
Vãtcã, pentru cã au fost ºi mai denainte vreme
iar a noastrã, de la moºi, de la strãmoºi, ce ni-o
am rãscumpãrat drept bani gata, ughi 3 pol. ªi
li-o am vândut eu Neagul de a mea bunãvoe. ªi
mãrturie, mulþi oameni buni anume: Coresie ºi
Ignat, i Badea, i Ion, i Coman, i Dragomir ot
Fiiani, i Ion braþ Coresie, i Neacºul, i Oprea, i
Micul, i Vasile snã Radul, i Badea, Iliia (loc rupt).
Pisah az popa Pãtraºco; pis mesiþa fevruarie
dni 10, vã leat 7146 (1638). Iar pentru credinþã
au pus ºi degetul eu Neagul. (12 semnãturi prin
punere de deget); pe verso: Zapisul Neagul
Vãtcã la mâna lui Frãþilã, tatã lui Ursu, pentru
siliºte în Cucuteni. * Tot pe 10 februarie 1638
pe un alt document în care ... Frãþilã, împreunã
cu fraþii lui Frusin, Neacºul, Stanciul, Oprea
cumpãrã moºie de la Maria, partea lui Radu
Surdilã cu preþul de 1800 bani, apare ca prim
martor Coresie, ca ºi pe actul prin care Lia vinde
lui Frãþilã ºi fiilor sãi un loc din funia de la vârf
cu preþurile 300 bani ºi o jumãtate obroc de grâu,
iar Frãþilã ºi fiul sãu Ursu mai cumpãrã de la
diverºi alte locuri în care gãsim ca prim martor
tot pe Coresie ºi Ion. * Faptul cã printre martori
în actele locale figureazã la loc de cinste Coresi,
Coresie (ca prim martor), cum am vãzut,
dovedeºte prestigiul ce-l avea în rândul
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consãtenilor aceastã veche familie româneascã.
În anul 1647 pe un act în care Stoica diaconul
împreunã cu soþia sa vând logofãtului Neanciu,
locurile ce au primit de zestre în satul Fieni pentru
15 ughi, apare ca martor Coresie alãturi de alþii.
În anul 1650 ianuarie 10, din Târgoviºte, Matei
Basarab voievod porunceºte la megiaºi sã
aleagã ºi hotãrniceascã ocina lui Oancea din
Coþiani (Moþãieni n.n.), jud. Dâmboviþa de cãtre
aceia a unchieºului Ivan, printre cei 24 megieºi
se gãseºte ºi un Coresii ot Cucuteni. * Familia
Coresi este pomenitã în actul din anul 1664
martie 6, dat din Cucuteni prin care Ilie cumpãrã
în satul Cucuteni  Dâmboviþa, o siliºte de la
Ion, ginerele lui Coresie, cu preþul de 6 ughi, 12
costande, precum ºi o siliºte cu pomi de la Ion,
fratele lui Coresie, preþul 4 ughi, 5 castande,
act ce a fost interpretat ºi datat greºit ºi luat ca
bazã pentru a stabili locul familiei Coresi. În acest
act apar Ion, ginerele lui Coresi ºi ca martor. *
Dobra sin braþ Coresi. La opt ani mai târziu
apar numele ºi prenumele. Ion Coresie megieº
pe un act de proprietate datat 1672 prin care
Ursu declarã cã a dat pentru robia fratelui sãu
Bran suma de 66 taleri ºi dacã fratele sãu Gudea
îi va înapoia banii, atunci acestea sã ia în
stãpânire partea de moºie a lui Bran, în caz
contrar, va rãmâne lui Ursu. Acelaºi Ion al lui
Coresie ot Cucuteni apare ca boier hotarnic
dintre cei 24 numiþi de Grigore Ghica în 1673
aprilie sã întãreascã stãpânire megieºilor din
satele Pietroºiþa, Þâþa, Fieni, precum ºi peste
munþii ce se cheamã Domneºti de pe apa
Ialomiþei. * Indiferent cã au purtat nume de
Corese, Coresi, Coresie, Coresii, ei rãmân în
istoria culturii prin activitatea desfãºuratã de
diaconul Coresi, editor, tipograf în limba românã.
* Considerãm cã permanenþa familiei pe
meleagurile dâmboviþene  Cucuteni 
Târgoviºte  Cucuteni, de peste 150 de ani
(atestatã documentar, ea este mult mai mare în
timp), a familiei Coresi, ne îndreptãþeºte sã
credem cã ilustrul tipograf, Diaconul Coresi,
care a fãcut sã pãtrundã pe tot cuprinsul
pãmântului românesc tipãrituri în limba românã,
ajutând la formarea unei limbi literare unitare,
este dâmboviþean, ot Târgovioºte, cu rãdãcini
adânci în acel sat românesc de pe valea Ialomiþei
numit Cucuteni  jud. Dâmboviþa ºi nu Cucuteni
din jud. Buzãu.
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VERNISAJ

Corin Bianu

CONSTANTIN P. POPESCU
ªI PICTURA BINE CUMPÃNITÃ
De Mãrþiºor 2011, Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni a expus pe simeze, lucrãrile
pictorului Constantin P. Popescu, consolidându-ºi o tradiþie proprie! Tradiþia universalã
fiind sãrbãtorirea Mãrþiºorului, ca un gest de
a consacra apartenenþa la naturã, de care nu
face abstracþie nici sus-zisa, voi sublinia doar
cã picturile expuse reprezintã o autenticã
ofrandã evenimentului în sine!
Tradiþia proprie este aceea cã, în
convoiul plasticienilor promovaþi se includ,
cu drepturi ºi mai depline, artiºti cu dublã
(sau triplã!) vocaþie! Plasticianul de astãzi este
al treilea, dupã Ecaterina Chiriþã-Andreescu
ºi Dan Gâju, care mânuieºte cu egalã înzestrare
ºi condeiul scriitorului!
Revenind la temã, subliniez cã picturile
expuse exprimã o gamã largã a artei vizuale; e
greu de încadrat într-una din cele douã mari
laturi (cam didactice), dacã aparþin de
figurativ ori de abstract, fiindcã expoziþia
însumeazã lucrãri din ambele orientãri, care
se însumeazã la rândul lor, într-un mod cu
adevãrat original pentru autor Iatã de ce:
de la patru-cinci metri distanþã, privirile îþi sunt
atrase de coloristica unui tablou abstract,
foarte expresiv; te apropii pentru a-l privi în
detaliu ºi constaþi surprins (plãcut) cã
abstracþiunea e alcãtuitã din limbi de foc,
flãcãri roºii sau galbene, pe un fond albastru!
Reuºita este meritorie, dacã avem în vedere
(ºi trebuie) cã albastrul este o culoare rece,
dar ingeniozitatea pictorului a asamblat-o
într-o picturã caldã, emoþionantã. Exemplele
pot fi multe, iar dacã le-aº înºirui, aº ajunge la
aceeaºi concluzie, anume, cã acest mod de a
îmbina culorile pânã la a scoate la ivealã
cãldura din ele reprezintã una dintre însuºirile
distinctive ale pictorului C. P. Popescu.
Bineînþeles cã la un asemenea plastician
nu pot lipsi peisajele! În larga tematicã,
elementele sunt alese cu grijã ºi conºtienþã a
puterilor proprii, chit cã ele sunt aceleaºi ca ale
tuturor, însã alegerea, îmbinarea, îi aparþin,
ca de exemplu: un câmp verde cu flori roºii ºi
galbene în centru, sub un vãzduh senin, adicã
albãstriu; pe de altã parte, o naturã moartã
cu un mãr roºu, o parã gãlbui-roºiaticã, struguri
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vineþi-albaºtri pe o farfurie roºie ºi acelaºi
fundal al ferestrei (închipuite), ce conduce
privirile spre un fundal alburiu-albãstriu; sau
o carte deschisã cu file albe pe conturul roºu
al coperþilor, cu alte cãrþi alãturi (tot coperþi
roºii ºi albul dintre ele al filelor), pe acelaºi
fond alburiu-albastru!
Peisajele, ºi chiar compoziþiile de interior
(naturã moartã), privite de la mare distanþã
înfãþiºeazã pânã la urmã, tot pete de culoare,
armonios îmbinate, corespunzãtor opþiunilor
ºi înzestrãrii pictorului, iar faptul cã reiterez ºi
eu aceastã axiomã, este pentru a ajunge la
abstracþionismul pictorului, real ºi el în opera
lui C.P. Popescu, dar tot la fel de atrãgãtor.
Dupã ce am avansat gradual în
comentariul meu, cred cã e momentul sã mã
refer la universul coloristic al pictorului C.P.
Popescu: în esenþã, el uziteazã roºul ºi
albastrul, apoi galbenul ºi negrul (cu contrariul
sãu, albul). Repet, modul cum le foloseºte îi
este propriu ºi conduce la lucrãri ce vibreazã
cald, sunt atractive ºi emoþionante; de e sã
privim ºi dedesubt, vom conchide cã pictorul
realizeazã un echilibru interior al lucrãrilor sale,
care echilibru nu se obþine prin simetrie (rece,
ca orice simetrie, sau ca poeziile scrise de
criticii literari), ci prin aranjarea nuanþelor în
procesul forjãrii culorilor. Trebuie sã mai
adaug cã esoteric, albastrul este culoarea
intelectului, a raþiunii, iar prezenþa
cvasipermanentã în opera pictorului vãdeºte
supravegherea neadormitã a raþiunii (de multe
ori, ca o înclinaþie naturalã, ca o atracþie
irezistibilã) asupra inspiraþiei în cazul sãu, de
unde acea sintagmã din titlu, de picturã bine
cumpãnitã, care înseamnã, în opinia mea, nu
o rece compoziþie picturalã fãcutã cu rigla ºi
compasul, ci intervenþia inteligenþei asupra
tumultuasei inspiraþii artistice.
Este momentul sã spun câteva cuvinte
ºi despre scriitorul Constantin P. Popescu:
prozele sale sunt psihologice, se remarcã
prin psihologia personajelor creionate pe
fondul aceluiaºi echilibru al raþiunii, dar
dublatã de moralã, pentru cã în esenþã este
un moralist, dar unul de calitate, din tagma lui
Thomas Mann!
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TEATRUL MUNICIPAL TÂRGOVIªTE
SALA TONY BULANDRA
2 martie, ora 19:00
DUBLU SAU NIMIC (spectacol
aniversar: 4 ani de la premierã), cu Maria Nicola
ºi Radu Câmpean. Un spectacol de Corneliu
Jipa. În Dublu sau nimic am încercat sã
împletesc candoarea ºi abjecþia, sã arãt cã
într-un singur om sunt de fapt mai mulþi. Acel
singur om este ACTORUL. Trebuie sã fie
în stare sã joace pe muchie de cuþit, sã treacã
de la o stare extremã la altã stare extremã.
ACTORUL trebuie sã se depãºeascã, sã fie
mai bun decãt el însuºi. Ar trebui sã scriu (ºi)
ACTRIÞA. M-am oprit la denumirea genericã: ACTOR. (Corneliu Jipa)
4 martie, ora 19:00
SOSESC DESEARÃ de Tudor Muºatescu, regia Laurenþiu Calomfirescu, cu Corneliu
Jipa, Sebastian Bãlãºoiu, Dana Stîngã, Delia Lazãr ºi Liviu Cheloiu. O comedie caldã ºi
sentimentalã, în care varietatea tipologicã se împleteste firesc cu intriga, cu replicile
amuzante ºi pline de vitalitate, marcã
Muºatescu.
5 martie, ora 19:00
COMEDIA ERORILOR de William
Shakespeare, regia Louise Dãnceanu, cu
Liviu Cheloiu, Alexandru Bogdan, Ana Maria
Oglindã, Graþiela Teohari, Corneliu Jipa,
Cãtãlin Babliuc, Radu Câmpean, Radu
Ciobãnaºu, Marin Grigore, Radu Micu, Ioana
Grigoriu ºi George Bonceag. Îndrãgit ºi
îndelung aplaudat de publicul târgoviºtean,
spectacolul prezintã povestea a douã cupluri
de gemeni identici care au fost accidental
separaþi la naºtere, dar pe care destinul îi
readuce împreunã. O serie de întâmplãri
produse de încurcarea identitãþilor duce la
o seducere aproape incestuoasã, arestarea
lui Antipholus din Efes ºi acuzaþii de
infidelitate, furt, nebunie ºi posedare
demonicã. Un umor shakespearian cu tâlc,
atemporal ºi tonic.
6 martie, ora 19:00
UN TRAMVAI NUMIT DORINÞÃ
de Tennessee Williams, regia Suren Shahverdyan, cu Costina Ciuciulicã, Antonia
Micu, Liviu Cheloiu, George Bonceag, Maria Nicola, Radu Câmpean, Andrei Mihai.
A juca astãzi Un tramvai numit Dorinþã
este riscant, nu doar pentru cã piesa vine
din lumea de alaltãieri, ci ºi, mai ales,
fiindcã pentru toþi spectatorii existã, ca
model redutabil de referinþã, filmul lui
Elia Kazan cu Vivien Leigh ºi Marlon
Brando [...] Tânãrul regizor armean
Suren Shahverdyan a sfidat toate aceste
pericole ºi a reuºit. (Adrian Mihalache,
critic de teatru)
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Revista revistelor

Fãrã comentarii

Un comandant de vas dinainte de 1989 (altul decât Traian Bãsescu) mi-a povestit o întâmplare.
Trecând odatã cu nava lui pe lângã un portavion american, marinarii români s-au repezit sã-l fotografieze,
din toate unghiurile posibile. * În mod surprinzãtor, americanii nu s-au alertat, nu i-au somat pe
indiscreþi sã le predea aparatele de fotografiat, ci, dimpotrivã, le zâmbeau ºi le fãceau semne încurajatoare
de pe puntea lor mare cât un aeroport. Când au ajuns la Constanþa ºi au dat filmele la developat,
entuziaºtii fotografi amatori (poate ºi cu veleitãþi de spioni) au constatat cã pelicula lor de celuloid nu
înregistrase nimic. Absolut nimic. Era «albã», iar prin copiere pe carton s-ar fi obþinut fotografii de un
negru compact. Dupã opinia celui care mi-a povestit întâmplarea, vasul american avea un sistem de
protecþie infailibil, care «bruia» orice fotografiere sau filmare. * Poate cã este vorba de o fabulaþie (din
categoria «legendelor urbane»), dar pentru mine, realã sau fictivã, întâmplarea are o valoare de parabolã.
Exact asta li se întâmpla, în timpul comunismului, ziariºtilor români care încercau sã fotografieze (în
sensul larg al cuvântului) realitatea: nu reuºeau sã capteze, nici cu stiloul, nici cu aparatul de fotografiat,
nici cu reportofonul ºi nici cu camera video, nimic din ce vedeau ºi auzeau. Ritualul documentãrii se
desfãºura în gol, ca ritualul votãrii legilor în Marea Adunare Naþionalã. La întoarcerea de pe teren,
ziaristul scria ceea ce ar fi putut sã scrie ºi dacã nu ar fi pãrãsit redacþia. Dar plecarea pe teren era
obligatorie, fãcea parte din ansamblul simulãrilor din care se compunea viaþa în comunism. (Alex
ªtefãnescu, Iar de n-ar fi, tot s-ar povesti, România literarã, nr. 8/ 2011) *  Deºi el a scris mult, în
genuri variate ºi cu succese pe mãsurã, eu consider cã Istoria literaturii române de la origini pânã în
prezent, în versiunea 1941, este scrierea sa cea mai reprezentativã, cea care-l divulgã ºi-l pune în valoare
cel mai exact, în bine sau în rãu. * În anii urmãtori, fãrã o râvnã specialã, dar totdeauna cu interes, am
absorbit, aº spune chiar cã am aspirat Istoria aceasta care (pe tãcute, nu printr-un ucaz categoric)
fusese interzisã, încât pânã la retipãrirea unei noi ediþii abia în 1981, a circulat clandestin, interpretãrile
autorului fiind foarte prudent folosite de «oamenii de ºtiinþã» ºi cadrele didactice «cu poziþii» care se
ºtiau îngãduiþi mai de sus. Eu nu fãceam parte din aceastã categorie, încercam sã fiu un spirit liber,
cãutând pe cât posibil sã mã eliberez de ceea ce mi-ar fi anulat plãcerea unei lecturi fãrã niciun folos
practic pentru vreun public. (Alexandru George, Revenind la vechi cuvinte noi, ibidem) * ªi totuºi,
o precizare: ediþia a II-a a Istoriei... cãlinesciene a apãrut nu în 1981, ci în 1982. * În numãrul 12 [din
1959] vine la rând o sãrbãtoare internã: Gazeta literarã împlineºte cinci ani de activitate. În pagina 1, în
locul cel mai vizibil ºi în chenar este publicatã felicitarea din partea surorii mai mari de la Moscova,
Literaturnaia Gazeta. Textul sunã aºa: «Vã felicitãm din toatã inima, cu prilejul împlinirii a 5 ani de la
apariþia revistei dumneavoastrã sãptãmânale. Am urmãrit cu luare-aminte activitatea rodnicã ºi folositoare
depusã de Gazeta literarã pentru înflorirea literaturii române contemporane, pentru consolidarea
forþelor scriitoriceºti, pentru întãrirea prieteniei dintre literaturile þãrilor socialiste. Vã dorim noi succese
în munca colectivã a Gazetei literare, pentru triumful socialismului în RPR.» * Este reiteratã astfel
legãtura strânsã de rudenie dintre cele douã reviste cu nume identice, iar textul de felicitare, departe de
a fi unul de complezenþã, reaminteºte, într-un extrem de eficace rezumat, liniile directoare: urmãrirea
«cu luare-aminte» din partea sovieticã, care, iatã, continuã la fel de vigilentã, activitatea trebuie sã fie
rodnicã, dar mai ales «folositoare», scriitorii trebuie sã fie o «forþã consolidatã», adicã unitã ºi puternicã,
prietenia strãinã trebuie sã se rezume la þãrile socialiste, munca trebuie sã fie întotdeauna colectivã
(atenþie la individualism!), iar scopul unei reviste literare este unul singur: triumful socialismului.
(Luminiþa Marcu, Literaturã ºi ideologie. Gazeta literarã, 1954-1968  ibidem). (T.C.)
Revista se distribuie: • în Bucureºti, la librãria
Muzeul Literaturii Române • în Târgoviºte,
la librãria Gaudeamus. Abonamentele se fac
prin poºtã la redacþia Târgoviºte ºi la librãria
Gaudeamus a Editurii Bibliotheca.
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