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Vladimir Streinu – omul ºi scriitorul
Critica şi chiar destinul literar al lui Vladimir Streinu, de la a cărui naştere se împlinesc, pe
25 mai, 110 ani, poartă, într-un fel, pecetea biografiei sale. S-ar putea spune că, în ciuda
faptului că scriitorul a încercat, mai mereu, să separe activitatea sa diurnă, de om social
(profesor de liceu, politician, deputat) de cea nocturnă (poet, eseist, cronicar literar), cu alte
cuvinte să-i considere distinct pe Nicolae Iordache şi pe Vladimir Streinu, în ultimă instanŃă,
lucrul s-a dovedit imposibil.
Dincolo de momentele limită, este evident, însă, că avatarurile existenŃei omului au marcat
existenŃa literatului. Şi chiar stilul operei sale. Mai simplu spus, condiŃia de profesor în licee
provinciale (din Turnu Severin, Găeşti, Piteşti) sau bucureştene, silit a face permanente eforturi
pentru a se afla în contact cu viaŃa literară din Capitală, a generat, probabil, două aspecte:
întârzierea relativă (în comparaŃie cu alŃi critici de prim-plan ai epocii interbelice) a publicării
primului volum (Pagini de critică literară, culegere selectivă de cronici, realizată la vârsta de
36 de ani, de către un critic care debuta la 19), pe de o parte, şi o anumită notă polemică, explicită
sau implicită (înscrisă, e drept, în orizontul unui asumat „militantism estetic”), sesizabilă în mai
tot demersul critic al autorului, pe de altă parte. Trebuie amintită, însă, numaidecât o observaŃie
pe care o făcea Mircea Zaciu: deşi a fost silit de împrejurări să trăiască în atmosfera mediilor
didactice, având, poate, avantajul (mai curând iluzoriu, aş zice) al unui contact benefic cu
tinereŃea, Vladimir Streinu a reuşit să evite primejdia mortală care-l pândea aici din toate ungherele
– rutina. Tot aşa izbuteşte să evite condiŃia de marginal (fie şi de excepŃie), şi să se afle, în
numeroase rânduri, în centrul dezbaterilor. Nevoit a infirma, dacă nu chiar a le transforma în
renume (alături de prietenul şi camaradul său de arme literare Şerban Cioculescu), epitete simpaticironice precum „simigiii de la Găeşti” ori „găeştenarii”, ale adversarilor de idei. Totuşi, condiŃia
de trăitor o bună bucată a vremii în provincie şi practicarea meseriei didactice explică din ce
pricină, aşa cum observă, în Istoria critică a literaturii române, N. Manolescu (care pune
situaŃia pe seama hazardului), de multe ori, criticul de întâmpinare n-a scris despre operele
majore ale unor importanŃi autori, comentând „Robul lui Dem Theodorescu, nu Rusoaica lui
Gib Mihăescu, Logodnicul Hortensiei Papadat Bengescu şi nu Concert, ori Cazul EugeniŃei
Costea de M. Sadoveanu şi nu Baltagul, Creanga de aur, FraŃii Jderi şi celelalte...”. Faptul e
de necontestat şi poate că împiedică, într-adevăr, ca tabloul literar al epocii să se contureze în
culegerile sale de cronici. Însă nu e mai puŃin adevărat că Vladimir Streinu comentează ceea ce
comentează din perspectiva întregului, şi nu doar când e vorba de poeŃi, dar şi când se referă la
proză. De aici vine o dimensiune eseistică (inclusiv de aspect teoretic) în critica lui de întâmpinare,
slujită de o cultură deschisă către modernismul european, intim asimilată şi întotdeauna
funcŃională, dar şi de talent.
Revenind, însă, la ideea că destinul literar al lui Vladimir Streinu a fost influenŃat de cel al
lui Nicolae Iordache, nu pot fi trecuŃi cu vederea cei 16 ani de suferinŃă, interdicŃie şi umilinŃe
(dintre care trei în închisoare). Cu atât mai mult cu cât au fost (mai exact: ar fi fost să fie) anii
maturităŃii intelectuale şi creatoare. Publicistul de atitudine antifascistă şi anticomunistă şi
deputatul Ńărănist îl scot, în momente diferite, pe critic şi pe poet din viaŃa literară şi-l trimit pe
profesor, în anii ’50, la condiŃia de mozaicar. Aş observa, însă, un lucru: demnitatea cu care
scriitorul suportă nefericirile omului, puterea cu care le domină, fără să se lamenteze. Mi se
pare semnificativ următorul fapt: în anii 1950-1952 (dar şi mai târziu) când scrie, pe patul de
suferinŃă din Sanatoriul Stejeriş, un ciclu de poeme târzii, el nu lasă nici măcar o umbră a
suferinŃei sale omeneşti să pătrundă în versurile sale îndelung şlefuite. Omul aproape murea,
dar poetul dăltuia o inscripŃie pe soclul Venerei din Milo. Tot aşa cum, cu câteva zile înainte
de moarte, le vorbea studenŃiloir nu despre avatarurile literaturii postbelice, făcând eventuale
trimiteri la cele ale propriei vieŃi, ci despre himera poeziei. Ceea ce dovedeşte că acest intelectual
de elită era o fiinŃă dintr-o stirpe aleasă, astăzi, din păcate, dispărută.
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BREVIAR

Barbu Cioculescu

V I A Þ A L A Þ A R Ã (I )*
Cum ziceam cândva, dacă nu a fost
încă separată gena retragerii în codri şi în
munŃi a poporului român, nimeni, nici cei
ce subscriu la miracolul prezentei acestuia
pe un amplu teritoriu, şi de aici la enigma
ce rezultă, nu-i contestă existenŃa, iar mai
departe, unele beneficii. Spre a nu o
dezminŃi, familia Cioculescu se afla, încă
din seara zilei de 4 aprilie 1944 găzduită în
cea dintâi căscioară pe mâna stângă, dinspre
capitală venind, a comunei Ciorogârla. O
bejanie la 12 kilometri de rezidenŃă, cu
atâtea lucruşoare câte să salveze un minimum de igienă, într-un mediu care nu
dispunea de niciunul. Desigur, pentru o
durată nedefinită, dar dorită cât mai scurtă.
Locul ruşina secolul, singurul element
compensator fiind aerul tare al câmpiei în
zori, larga deschidere a zărilor. Şi, în
mijlocul curŃii un butuc pe care stând,
asemeni poetului romantic cu fundul pe
stei, la marginea lacului, primeam în urechi
bâzâitul încă îndepărtat al flotilei aeriene
americane, apoi întreaga zarvă a celui de
al doilea bombardament asupra
Bucureştilor, o primeam mai calm, dar cu
inima cât un purice. Umbra fortăreŃelor
zburătoare trecuse peste Ciorogârla şi avea
să se întoarcă. La plecare, în văzduhul
comunei se purtau, la mari înălŃimi, scurte
schimburi de focuri, în sporadice lupte.
Era clar că nu ne puteam eterniza în
comuna gârlei negre, dar nu mai puŃin
limpede că nu de noi atârna soluŃia.
În fapt, mareşalul Antonescu declarase
război Statelor Unite ale Americii, raŃiunea
fiind că acestora le declarase război şi
aliatul german, care nu trebuia dezamăgit.
În seara zilei de 4 aprilie, la reluarea
emisiunii radio, mareşalul ceru iertare
victimelor bombardamentului. Trebuie să-i
fi venit tare greu unui om atât de mândru
* Din volumul în pregătire la Editura Bibliotheca
intitulat Amintirile unui uituc – ExerciŃii de
memorialistică
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ca el – orgolios, dacă e să pronunŃăm
cuvântul – dar şi pe victime, morŃi şi vii,
câtă mângâiere, câtă recunoştinŃă! Pe când
noi, cei rescăpaŃi, reveneam la bucuriile
vieŃii simple, pretutindeni se produceau
mari mutări de populaŃie, valuri de refugiaŃi
din Moldova şi Bucovina, din capitală se
dispersau ministerele, principalele instituŃii
ale statului, înviorând cotidianul unor oraşele
unde, până atunci obiceiul era să nu se
întâmple nimic. Şi peste care rar de mai
cădea câte o bombă, la întoarcerea acasă a
Liberatoarelor. Pe o cartă poştala cu
magnifica-i caligrafie de premiant absolut,
Sergiu Gerota îmi comunica refrenul
oraşului unde familia lui avea o casă:
Câmpulung, oraş frumos/mâine te întorc
pe dos. Soartă de care nu scăpase oraşul
de obârşie a neamului meu, Turnu Severin.
După fiecare bombardament, dar şi în
zile fără prealarmă, încălecam bicicleta cu
negru ghidon şi porneam către oraş, cu
cheile casei în buzunar şi cu mâncare
pentru pisică. Nu o putusem lua cu noi,
într-o curte cu câini şi gard la pământ. La
întoarcere, aduceam vestea că totul fusese
găsit în ordine pe dr. Turnescu 5, MiŃi
făcuse pui care, necunoscători de oameni,
mă stupeau din cais. Acceptat, cu eroism,
în primele zile, inconfortul începuse să ne
apese, pe măsură ce ploile îndelungate ale
întunecatului april ne Ńintuiau în mizerosul
spaŃiu al unei căsuŃe de Ńară, din rândul
celor cu ferestrele bătute în cuie. Veşti
bune, de pe urma intrării în acŃiune a noilor
arme secrete germane încă nu soseau.
Într-o dimineaŃă, pe când tata se
pregătea să iasă pe poartă, dintr-o limuzină
coborî un bărbat corpolent, smolit la chip
şi cu obraz puternic disimetric – avea un
ochi închis sau mai jos – şi-i dădu mâna
părintelui meu. Era gazetarul Pamfil
Şeicaru, proprietarul trustului de presă
„Curentul”, de el înfiinŃat, persoană
influentă. Şerban Cioculescu condusese un
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timp „Curentul literar”, una din publicaŃiile
de fudulie ale trustului şi fusese plăcut
impresionat de lipsa oricărei ingerinŃe din
partea patronului. DespărŃirea chiar fusese
amicală, când un incident nesemnificativ
forŃase încetarea publicaŃiei. Tip de
anvergură, de intuiŃie şi de decizie, insul
înŃelese spontan impasul în care ne
zbăteam şi, magnanim, ne pofti să locuim
la ferma lui, din capătul opus al comunei.
A fost o schimbare de soartă imediat
simŃită. Dispuneam, acum, de o încăpere
curată, într-o căsuŃă de lângă aceea, cu
două terase, şi bazin de înot a
pamfletarului, un puŃ american ne oferea
apă rece (aqua recens) din sănătoase
străfunduri ale solului, pădurea era la doi
paşi, o sfoară din ea aparŃinea noii noastre
gazde. Un parc lung ducea către şosea,
mărginit de o bucată de vie, cu toatele
apărate de băştinaşi printr-un gard înalt de
sârmă. Electrificat o vreme, acesta ucisese
un copil, vina şi-o asumase paznicul, pe
front, la venirea noastră. Ferma era mai
cu seamă locul de odihnă şi inspiraŃie al
gazetarului, raiul personal în care sosea în
fiecare seară să-şi scrie editorialul.
ObŃinuse ferma în schimbul lotului de
cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, lărgind-o
prin cumpărare de terenuri până la douăzeci
de hectare. Exploatarea agricolă se afla în
sarcina unui bătrân specialist, rus alb, pe
nume Corninschi, cadru universitar, înainte
de revoluŃia bolşevică, dar câştig nu
aducea decât când lua frâiele soŃia
proprietarului. Din luna mai şi până în
septembrie însă nu a apărut niciodată la
fermă, nici Viorica, fiica pamfletarului, şi
muza lui, foarte tânăra directoare a
„Curentului copiilor”.
De pe terasa vilei, îl auzeam pe Şeicaru
Ńipând în receptorul telefonului. La celălalt
capăt al firului se afla un colonel, tartorul
cenzurii, ce-i răşluia textele referitoare la
tot mai gingaşa situaŃie a frontului. Ideea
lui Şeicaru era că în U.R.S.S. se petrecea,
tocmai, o schimbare, perioadei revoluŃionare urmându-i una bonapartistă. Dar
aceasta însemna şi victorie militară – şi
cenzorul intervenea. Exasperat, Şeicaru îşi
intitula, atunci, editorialul, „Despre pisică”,
cu un conŃinut integral necenzurabil.
SusŃinător al unui regim care se prăbuşea,
Şeicaru trebuia să se gândească şi la sine.
Îşi calma stările de furie, jucând table cu
tata, jucător de întâia categorie. Ambii
afirmau a fi învăŃat jocul la Brăila... capitala
mondială a tablelor.
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A privi cu studiată detaşare trecerea
printre nori a elegantelor unelte ale morŃii,
în auzul câte unei explozii mai pe aproape
şi a unor descurcări de arme la bord – câte
cinci răpăituri cu regularitate – a urmări
beteala argintie, parcă fără pondere,
descinzând din văzduh, a prinde în câmpul
vizual, preŃ de trei secunde, un avion de-al
nostru Ńâşnind către adversar – în comună,
se răspândise zvonul că vor sosi curând
avioane de luptă japoneze, spre a ne proteja
– asigura un cu totul alt statut decât al
subiecŃilor cocoşaŃi sub bombe, cer să fiu
crezut. Împingând dincolo de buna cuviinŃă
lucrurile, ai fi zis că o certă voluptate
perversă te lua în stăpânire, de felul visului
în care asişti la un film ce te cucereşte,
pentru ca, de la un moment în sus, să te
amesteci printre personaje, stricând sau ştergând totul. Ceva pentru uzul scriitorului.
Un bombardament cumplit, pe data de
8 mai, de zi, apoi de noapte, ridică atâtea
incendii în oraş, încât, în bezna nocturnă,
un zid de flăcări, dezignând hotarele urbei,
se înălŃa brusc, ca aŃâŃat de vânt, căzând,
apoi, fără vreo noimă, ca o respiraŃie
enormă. Câteva zile mai târziu am scris
prima mea proză, descriind fenomenul,
prin posibilităŃile unui personaj numit Elizeu.
A apărut în „Revista tineretului”, pe care o
edita ministerul învăŃământului, probabil în
ultimul ei număr. Dând-o spre lectură, în
toamnă, fraŃilor Tudorel şi Magdalena
Popa, vecini de cartier, am citit pe figura
lor dezamăgirea. Ei se aflau sub vraja
prozelor lui Petru Dumitriu, din Eurydice.
Se pare că Elizeu nu se putea compara.
La fermă, lumea era filogermană, cu
excepŃia noastră, ceea ce nu învenina deloc
relaŃiile. DiscuŃiile se purtau cu gentileŃe –
noi, oricum, nu puteam modifica nimic.
Linia frontului ajunsese în miezul Moldovei,
se vorbea de redotarea triunghiului
Focşani-Nămoloasa-GalaŃi, ca loc de oprire
a blindatelor sovietice. O divizie de tancuri
germane, staŃionară în Moldova, fusese
deplasată în Polonia, Mai bine să nu ştii...
Noi, băieŃii refugiaŃi în Ciorogârla nu
eram nici măcar premilitari. Aveam şi alte
preocupări: un buchet de fete în floare îşi
făcu apariŃia, cu paşi discreŃi, în acea lume
în care dăinuia preceptul băieŃii cu băieŃii
şi fetele cu fetele, până la bacalaureat.
Acum, situaŃia îngăduia o licenŃă. Paşii lor
discreŃi îi cuceriră pe rând pe Gicu CăltuŃ,
fost coleg de liceu, pe Şerban Goiceanu,
Lulu Tanoviceanu, pe Nelu Pavlescu.
Încântătoarele fete Smaranda, Gabi, Elisa,
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Jeni intrară în horă şi, desigur, Laia, cea
cu negre sprâncene, aşa cum o cântase
Serghei Esenin, de mine cunoscut în
traducerea lui Zaharia Stancu şi a lui
George Lesnea.
Se alcătui un cerc căruia i se alăturară
Radu şi Dinu Cocea, fraŃii Albulescu, mai
vechi cunoştinŃe de la fermă, o lume.
Cineva aducea un patefon cu discuri de
jaz marca Brunswick, de cum suna
prealarma, în şuieratul sirenelor, ne
strângeam în miezul comunei, într-o vale
din adâncul căreia se înălŃăm trei plopi
frăŃini. În larma depărtată a exploziilor, a
loviturilor de tun antiaerian din comuna
apropiată Tântava şi sub privirile reprobative ale localnicilor dansam, pe ritmurile
orchestrei afrocubane Lecuona, ale lui
Duke Ellington, Count Basie şi chiar ale
pianistului neamŃ Peter Kreuder, dansam
în legănarea unor bucăŃi precum Sing Sing
Sing, Cubana can, Caravan, Tabu, Inca
tango. La finele alarmei, porneam spre
Bucureşti, unde, prin bălăriile înalte ce
copleşiseră straturile de cârciumărese,
udam gheŃişoarele în amurg şi mai dădeam
o raită prin casă, deschizând ferestrele, pe
care bufnea un vânt fierbinte.
Nu totul era dans şi petrecere în
natură. Ca elevi cu sarcini în vacanŃă
trebuia să depunem o muncă obştească.
Pentru efectuarea acesteia şi pentru o
purtare corectă urma să ni se înmâneze
adeverinŃe, fără de care nu ne-am mai fi
putut înscrie în clasa următoare. Ni se
indică să curăŃăm şanŃurile comunei, ceea
ce, băieŃi şi fete făcurăm, sub privirile
amuzate ale băştinaşilor, care ne priveau
din pridvoare, cu braŃele încrucişate,
Corpul didactic dorea ceva mai mult,
organizarea unei serbări, cu piesă de teatru
şi cântări patriotice – întru înălŃarea
moralului. Piesa aleasă făcea parte din
repertoriul acelor alegorii în care, în
dispreŃul marelui Mateiu, îşi vorbesc
personaje istorice din epoci diferite, în
versuri, fireşte. Mi-a revenit rolul Geniului
roman, pe care l-am jucat îngroşându-mi
glasul, într-o costumaŃie de ocazie în care
m-am simŃit bine, aşa că am recitat cu
patos: „Oricâtă furtună pe umerii tăi s-ar
abate, O Românie…”. În rolul acesteia
apărea, fragedă şi durdulie, Smaranda.
Într-un număr comic, Radu Aldulescu,
viitorul mare violoncelist, mima, în forŃă,
rolul Ńiganului la cinematograf, despicând
seminŃe şi sărind în sus la scenele tari. Mai
departe în program: „Şi-o să ne cânte la
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pian / domnişoara Damian” – o studentă,
deasupra cercului nostru. Serbarea a fost
un succes, Şeicaru, care asistase, mă luă
de o parte, rugându-mă să mă fac solul
său pe lângă pianistă, pentru ca aceasta
să-l cerceteze, contra unei bune răsplăŃi,
1a conac – misiune de la care m-am
derobat, fără supărare. Aşa e arta, fiecare
ia ce-i place.
Neaşteptată a fost vizita la Ciorogârla
a doamnei mareşal Antonescu, prilej de a
trece în revistă tineretul refugiat în comună.
Firavă, elegantă, cu tradiŃionala pălăriuŃă,
de pai negru în vârful capului, trecu prin
faŃa noastră, oprindu-se în dreptul meu,
cu intenŃia vădită de a-mi adresa o
întrebare. Pe loc, un ofiŃer din delegaŃie se
interpuse între vizitatoare şi mine,
împingând-o mai departe, într-o scenă
mută, de efect. N-am priceput niciodată
noima întâmplării. Bănuieli târzii mă
conduc spre ideea că ofiŃerului i se va fi
părut că sunt evreu, că ilustra vizitatoare
greşise Ńinta. Multă lume, multă vreme
m-a dotat cu o vie asemănare cu fiii lui
Israel, buna mea prietena Vera Socoleanu
– strănepoata lui Mihali de Apşa – mă
vedea ca pe un amestec de evreu cu negru
– poate din cauza buzelor pofticioase, nu
mai zic a nasului. Din acea prea scurtă
întrevedere, doamna mareşal Maria
Antonescu mi-a lăsat impresia unei victime.
Dar relaŃiile mele cu familia conducătorului
statului nu s-au oprit aici.
Peste ani, prin ’46 iarna, în autobuz,
în drum către Cella Delavrancea, între tata
şi mama, de pe scaunul de vis-à-vis, o
femeie în vârstă, plinuŃă la faŃă, cu obrajii
roşii şi ochii foarte albaştri, care mă privea
cu stăruinŃă, începu să plângă. Pe când,
stingheriŃi, o întrebam de ce, ea ne spuse:
„Ce fericiŃi sunteŃi, dumneavoastră,
împreună cu fiul. Pe-al meu l-au împuşcat.
Sunt mama mareşalului Antonescu”. Dar
în vara anului 1944, mareşalul Antonescu
îşi făcea timp să se ocupe şi de ale şcolii. În
inspecŃie judeŃeană întrebase dacă vin la
datorie inspectorii şcolari. I se răspunse că
da, că trecuseră tocmai inspectorii Tănase,
Cioculescu şi Păcală. Tovărăşie mult gustată
de tata. În plină luptă de clasă, gazetarii
comunişti îl atacau pe tata, colaborator la
„Dreptatea”, nu pierdeau ocazia de a-l numi
„inspectorul antonescian”. De parcă ar fi
inspectat trupe şi nu profesori, la catedră –
şi încă în vacanŃă şcolară.
Prin iunie, când avu loc debarcarea din
Normandia, Pamfil Şeicaru deveni tot mai
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nervos. Primea la fermă vizite, ministrul
ElveŃiei, René de Weck, ba chiar şi primul
ministru, Ică Antonescu. Pe Ică îl priveam
cu fascinaŃie, pentru felul în care-şi
dezlipea buzele uscate – părea bolnav.
Circulau vorbe despre genul elocvenŃei sale.
Se adresase studenŃilor, în aulă, cu vorbele:
„Puii mei pui…”, iar de neunde îi
răspunsese o voce anonimă „zexe”. De
cum se auzea, tot mai apropiat şi mai
îndesat zgomotul spărgător de aer ai
bombardierelor şi mai ales când se vedeau
pe cerul comunei, în formaŃie strânsă,
Şeicaru ridica mâinile spre cer, proferând:
„Amice Cioculescu, îi vezi? Ştii cine sunt
ăştia?”. Şi răspundea tot el: „PoliŃia cerului.
Dacă ruşii au să vrea să ajungă la Atlantic,
ele au să vină şi au să cace peste ei, uite
aşa, uite aşa...”. Prin iulie, când nu mai
încăpea îndoială că debarcarea izbutise,
tata îi demonstră că spărtura de la
Avranche nu mai poate fi acoperită, iar
Şeicaru mi-l contrazise. Tot pe atunci,
când situaŃia frontului din Moldova
devenise dezastruoasă, Şeicaru îi comunică
tatei că va pleca din Ńară, ca să nu cadă în
mâinile ruşilor.
„– Dar, domnule Şeicaru, încerca să-l
liniştească, tata, de ce să pleci? Aici are să
se instaleze un regim democratic, care nu
va permite abuzuri, vindicte”. „– Eşti naiv,
amice Cioculescu, îi răspundea Şeicaru.
Dacă pun ăştia, mâna pe mine, mă
spânzură. De altfel, asta au vrut să facă şi
legionarii. Eu n-am avut noroc în politică!”.
Şi se întuneca la faŃă. Din felul violent în
care-i vorbea despre Nichifor Crainic, al
cărui vârf politic fusese o scurtă perioadă
de ministeriat, Şerban Cioculescu trăsese
concluzia, pe care şi alte confidenŃe ale
interlocutorului i-o întăriseră, că regretul
vieŃii marelui gazetar fusese de a nu fi
ocupat un fotoliu ministerial. Stelian
Popescu, rivalul său în presă, gustase
bucuria, se pare că pe distanŃa de numai
24 de ore – după o tabletă a lui Arghezi –
dar rămăsese pentru restul vieŃii cu calitatea
de „excelenŃă”. În necazul său, Şeicaru
condamna în bloc viaŃa politică,
politicianismul interbelic. Tata mai credea,
în sinea lui, că, de fapt, Şeicaru visase rolul
de dictator. Însă reaua reputaŃie de rechin
al presei, uriaşa avere în marş constituită
– îi mărturisise tatei că lăsa în urmă, în
Ńară, o avere de două miliarde de lei –
printre altele, câte o casă în fiecare din
oraşele României – îi marginalizaseră în
stima publică.
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Acum, îi rămânea să urmeze exemplul
concurentului său din presă, Stelian Popescu,
din timp refugiat în patria şvaiŃerului, cu bune
mijloace de trai şi în plenul familiei, care, ce
e drept, avea să-i provoace prin cine s-ar fi
aşteptat mai puŃin surprize la nivelul cel mai
înalt. Dar asta e o altă poveste. Printre oaspeŃii
fermei soseau şi persoane mai departe
încrezătoare în victoria forŃelor Axei. Un
cumsecade institutor îşi botezase tocmai fetiŃa
cu numele de Galia Petana – de la numele
mareşalului francez colaboraŃionist. Un
gazetar francez din aceeaşi tabără, musafir
la fermă, îi spunea, cu indignare tatei: „–
Dumneata ştii că luptătorii din rezistenŃă mau condamnat la moarte?” „– Tant pis pour
vous”, îi răspunsese tata.
Pregătirile de plecare ale gazdei noastre
se apropiau de sfârşit, avea să se ducă, iar
noi să păşim mai departe pe solul fermei.
Un număr însemnat de lăzi de mărimea unui
birou şcolar se băteau în cuie, călătorul în
perspectivă, viitorul exilant, punea totul la
punct ca la noua reşedinŃă să nu ducă lipsă
de nimic, o îndelungată vreme. Una din
lăzi conŃinea numai hârtie de cură, o alta,
uitată în febra plecării şi viciată de fidelii
săi salariaŃi, conŃinea feutruri de pălărie.
În exil, Pamfil Şeicaru avea să poarte numai
basc. Trustul de presă „Curentul” fusese
transformat în societate pe acŃiuni şi pus
sub comanda unui inginer Petrescu, cu
indicaŃia secretă ca, în cazul unor
evenimente excepŃionale, să fie pus la
dispoziŃia Partidului NaŃional łărănesc. În
treacăt, polemistul îi mai spusese tatei că
în împrejurarea unei schimbări de regim,
guvernul care va rezulta va fi condus de
un general, pe nume Sănătescu. InformaŃia
îl dispuse pe Şerban Cioculescu, mi-o
comunică drept încă una de-a lui Şeicaru.
De zece august, ziua mea de naştere,
am primit permisiunea de a mi-o serba
printr-un ceai pe terasa vilei. Pamfil Şeicaru
a plecat în seara aceleiaşi zile, prinzând cum
s-ar spune, ultimul tren: pe 15 ale lunii, forŃele
germane invadau sudul neocupat al FranŃei,
în drumul exilantului care ajunse, cu etape
poticnite, în Spania. Nu ştiu dacă luase cu ei
şi patefonul, discurile cu cântece flamengo,
care-i plăceau cel mai mult, n-au fost găsite
după plecarea lui. În schimb, credinciosul
său personal rămas la datorie dădu peste
vinurile preferate de fugar, din recolta micii
vii, socotită fără egal, pe care le bău la
repezeală. Când avea oaspeŃi, Şeicaru prefera
să le dea şampanie. Fusese vinul său de viaŃă
lungă, ca în romanul lui N.D. Cocea.
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Mihai Cimpoi

ION GHICA: TABLOUL SUFLETULUI (2)*
Avându-i ca modele pe Plutarh şi pe
cronicari noştri, Ion Ghica Ńine să facă nu o
poveste a vieŃii sau o poveste a istoriei (în
sensul nostru de azi), ci o cronică a vieŃii şi o
cronică a istoriei, cea dintâi fiind prezentă în
rememorarea unor momente din tinereŃe şi în
consemnarea participării personajului – narator
şi a reacŃiilor de tip „Stranie epocă” sau a unor
îndemnuri şi învăŃături morale mai ample. Se
urmăreşte cu persuasiune şi cu supraveghere
deontologică exactitatea documentară,
veridicitatea şi nu verosimilitatea.
Care-i strategia, să-i zicem narativă, a
epistolierului. Obiectivarea totală, identificarea
evenimentului istoric cu evenimentul vieŃii
sale. El crede în adevărul celor întâmplate şi
crede în semnificaŃia lor, crede că au semnificaŃie.
Anume aici i se întinde cursa: are oare
întâmplarea semnificaŃie pentru lectorul de azi?
Nu întotdeauna, şi atunci înŃelegem că a
căzut în factologie, într-o înşirare de amănunte
deloc semnificative. În mod paradoxal îl
salvează ficŃiunea, elementele de literaturizare: portretuzări, confidenŃe, adresări
afective către corespondent, descrieri de
moravuri, retrăiri nostalgice legate de locurile
copilăriei şi, în genere, de momente ale
trecutului, inserări intertextuale, reflecŃii lirice
asupra trecerii timpului, relatări anecdotice,
speculaŃii morale şi filosofice despre cum
trebuie să fie omul şi omul român în particular,
societatea, economia, politica, învăŃământul,
cultura, presa şi, bineînŃeles, note de călătorie.
În BăltareŃu dăm de o mărturisire
surprinzătoare, dar care explică paradoxul pe
care-l semnalăm: acela a substituirii notaŃiei
cronografice a faptului prin reprezentarea lui
ficŃională. Locurile, obiectele, ambianŃa
naturală dispar, fiind greu de fixat aşa cum erau
(e vorba în speŃă de curtea Banului Ghica ce
începe de la Podul gârlei, devale de Ilătari şi se
încheie cu ocolul la podul gârlei Ilătari): „Dacă
timpul distruge tot fără milă, cel puŃin memoria
vie se restaurează pe cât se poate! Norocită
când izbuteşte a face să se vază cu ochii
sufletului ceea ce nu mai există şi nu se mai
* Fragment din Ion Ghica: amintirea ca existenŃă
în curs de apariŃie la Editura Bibliotheca
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vede cu ochii din cap, şi când face să se auză
cu gândul cuvintele care sunau la urechi!”
Iată şi varianta Ion Ghica a nietzsceanului
portret al sufletului! Ochii din cap nu mai văd
semnalmentele fenomenale ale lucrurilor şi
contururile fizionomice ale oamenilor de
altădată, vine însă memoria cu darul ei de a
restaura şi de a face să reproducă cuvintele
care sunau la urechi.
Portretul sufletului e, astfel, opera
memoriei. Or, memoria are dialecticile ei, vorba
lui Lupaşcu, mobilizând lucrarea tainică a
psihicului uman; ea nu reproduce cu exactitate,
ci restaurează cât poate, cum zice Ion Ghica.
Nu putem avea, ca rezultat, un studiu
descriptiv, fenomenologic propriu-zis, el
transformându-se, prin lucrarea intermediară
a memoriei, în studiu psihologic, moral (de
moravuri), social (=sociologic), în toate cazurile
intervenind punctul de vedere al autorului şi
ambiŃia – declarată sau latentă – că ceea ce
face este esenŃial. Un atare paradox ne
determină să revenim la observaŃia capitală a
lui Eugen Simion: „Citind multe cărŃi de
memorii, am ajuns la convingerea că memoriile
nu sunt niciodată modeste. Ele propun implicit
sau explicit o morală de viaŃă şi un model de
viaŃă. Nu trebuie crezuŃi cei care ne spun că nu
vor să fie decât notarii umili ai istoriei. Când se
apucă să scrie, ambiŃiile, ispitele îi copleşesc
şi, până la urmă, capătă convingerea, ca Jean
Jacques Rausseau, că ei sunt esenŃiali în
univers” (op. cit., p. 22).
Convingerea e verificabilă şi în cazul lui
Ion Ghica, impunându-se precizarea că
memorialistul nostru propune o morală de viaŃă
ideală şi un model de viaŃă ideal. Anume în
vederea acestui fapt el scrie şi moralizează.
Scrierea e totuna, la el, cu moralizarea.
Un subtext etic se ascunde în însuşi
modul de a cronografia evenimentele istoriei
şi evenimentele vieŃii sale. Avem de-a face
cu o libertate structurală deplină; personajulnarator lungeşte excesiv cursul narativ şi se
îneacă în amănunte (uneori nesemnificative,
în – am zis – factologie), apoi îl opreşte brusc,
redirecŃionându-l, schimbând ritmul şi tonul
(În Din vremea lui Caragea, adevărată frescă
socială, trece de la prezentarea cronografică
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a maziliei lui Ipsilanti şi a lui Moruz şi a
descălecatului la Sfântul Spiridon cel Nou al
lui Caragea la descrierea ravagiilor ciumei, de
la nota dramatică gravă la cea veselă, uşoară
a descrierii lungi a rânduielilor nunŃii, de la
descrierea domniei şi surprinderea portretistică a domnitorului însuşi ahtiat după
avere, neîmpăcat cu boierii şi iubitor de femei
la situaŃia artei, totul terminându-se cu un
episod când doi tineri se ceartă şi se împuşcă,
fapt care-l face să exclame „Stranie epocă!”.
Cronica alunecă uşor în portret, ca în
Şcoala acum cincizeci de ani, unde după
tabloul înfăŃişat apare portretul lui Nicolae
Filimon, părtaş la zaiafeturile dascălilor.
Portretul poate ocupa întregul spaŃiu al
scrisorii: Nicu Bălcescu (cu o trecere în revistă
şi a evenimentelor politice), Un bal la curte în
1827, în care apare Grigore vodă Ghica, boierii,
beizadelele şi cocoanele epocii, O pagină de
istorie care e un studiu asupra titlului de
principe şi de „hospodar”, Un boier cum a dat
Dumnezeu, identificat în aga Buzoianu şi
Moravuri de altădată, schiŃă de portret al
marelui ban Tudorache Văcărescu, zis Furtună.
O strategie evidentă, în afară de
programatica veridicitate, de expunere fidelă a
adevărului, este contrapunctarea timpului
narativ. Figura preferată din şah ar fi calul, cel
care saltă în unghi pe pătrăŃele, ocupându-le
după necesitatea jocului. În Liberalii de altădată
e pusă în antiteză perioada 1840-1850 şi anul
1880, o călătorie de la Bucureşti la Iaşi din 1881
este comparată cu cea de la 1841. Cursul narativ
este temporalizat uşor la 1823 (pentru a se vorbi
despre tineretul de atunci), la 1835 (pentru a fi
portretizat generalul Golleti), la 1821 (pentru
schiŃele unor episoade din lupta Eteriei şi viaŃa
lui Tudor Vladimirescu), la 1835-1840 (pentru a
se evoca acŃiunile studenŃilor moldoveni şi
munteni la Paris), la 1880 (pentru a se pune în
relief starea şcoalelor), la 1821-1825 (pentru a se
trece în revistă mişcările PorŃii Otomane şi
evenimentele legate de războiul ruso-turc şi
ocuparea de către ruşi, în 1828, a Principatelor).
În Povestea vieŃii lui Alecu Şoricescu,
se revine, la un moment dat, la copilărie, când,
având învăŃători bine plătiŃi, l-a citit pe
Xenofont, „a fost prieten şi entuziast de toŃi
oamenii lui Plutarh”; „a fost faŃă la toate
întâmplările războiului Troii”, zece ani nu l-a
lăsat pe Ahil de lângă el, zece ani a călătorit
cu Ulis. Pe Virgiliu nu-l putea suferi, parcă-i
spunea inima că va fi sătul de plug şi albine.
Această strategie a desfăşurării libere a
naraŃiunii – prin curgere nezăgăzuită, oprire,
mutare rapidă în alt registru, contrapunctare
– a fost remarcată de Tudor Vianu în Arta
prozatorilor români: „Lăsându-se stăpânit
de fluxul neregulat al amintirii, oprindu-se mai
mult asupra unui episod şi alunecând asupra
altuia, fără alt criteriu decât buna sa plăcere,
sărind peste decenii, revenind în urmă şi
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intercalând necontenit episoade neaşteptate,
obŃine Ion Ghica în şirul scrisorilor către
V.Alecsandri un document de o vivacitate
unică” (op. cit., p.88).
Schimbările spectaculoase ale perspectivelor narative, care constituie modul de a fi,
acea facultée maitresse a epistolierului nu
scapă nici lui Călinescu, el însuşi înzestrat cu
un excepŃional dar constructiv şi reconstructiv: „Împreună cu darul reconstructiv,
Ion Ghica are un talent de narator incomparabil, o imaginaŃie arabă. Punctele lui de
plecare sunt documentare, amintiri, studii
economice, sociale. În mijlocul celui mai arid
memoriu, prozatorul trece la anecdotă,
câteodată dramatizând , jucând pe rând toate
rolurile” (G.Călinescu, Istoria literaturii
române de la origini până în prezent, ed. a
II-a, Bucureşti, 1982, p. 386).
Încercările de caricatură, după V. Alecsandri,
cu nume tipic (Oftescu, Paraponisescu, Tache
łuică, Zamfir Toroipan, Spadon, Zinca
Limbuşeasca) nu îi par lui Călinescu cele mai
fericite, iar în invenŃie îi pare sărac.
„…Dimpotrivă, evocarea dă impresia
lucrului imaginat şi memoriile lui iau
întotdeauna proporŃii fabuloase. Cine poate
uita pe boierul Furtună, prezident de divan,
care azvârle cu fesul după împricinaŃi, pe
dascălul Chiosea bătând pe copii cu imineul
scos din picior şi cântând un pa-vu-gu-di
sonor „care-i ieşea pe nas cale de-o poştă”, pe
Bârzof cel care îşi scuză neomeniile oficiale cu
„Ia nevinovat… slujba!”, pe Manea Nebunul
cântând „Fivrelzon! Fivrelzon!” (vive leson!)?
Ghica are o cantitate de cunoştinŃe naŃionale
şi internaŃionale nemaipomenită şi urmăreşte
pe eroi în creşterea şi descreşterea lor, ca un
nuvelist romantic. Prăbuşirea personajului în
mizerie şi anonimat este finalul ce-i place
îndeosebi” (Ibidem).
Exemplificarea se face prin baronul
Spleny, „cel mai elegant şi mai lucitor tânăr
magnat” care are un sfârşit, după formula
Kean a lui Dumas: „…Cine n-a văzut pe
stradele Stambulului şi ale Perei un om
desculŃ cu hainele zdrenŃe ca de cerşetor, în
cap cu un fes soios, mestecând din gură
necontenit, spuind că stomacul său nu mai
poate mistui altă mâncare decât ziduri, temelii
de casteluri…”.
Deducem şi din aceste analize ale marilor
exegeŃi că tabloul sufletului epistolierului Ion
Ghica este compozit, arăbesc”, cu momente
dispoziŃionale şi cu deschideri / închideri
contrapunctate.
Sunt în acest tablouri mărturii revelatoare
despre ceea ce a trăit, a văzut şi a auzit, cu
ajutorul memoriei restauratoare, dar şi idei, pe
care le-a schimbat cu prietenii săi „în ceasurile
trecute”, pline de speranŃe şi aşteptări atât de
consolatoare – în felul invocat de Nietzsche –
pentru memoria corespondenŃilor.
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RECITIRI

Henri Zalis

PRIN TOATE FIBRELE ROMANESC
AUTOBIOGRAFICE (2)
Epica rămâne plană, în general expunerea
micilor amănunte va fi condusă ca parte
dintr-un ansamblu al accentelor comune,
mărunte, niciodată umbrite de precipitare.
Condeiul lui Emil Stănescu nu cade brusc
peste un ton microscopic. Unde este cazul
prozatorul se opreşte, notează cuvinte noi,
exprimă, stăpânit, semne de adeziune la viaŃa
satului dâmboviŃean. Nu lipsesc din peisaj
revoltaŃii, cum este Iancu Tegan, semn că în
jocul infim al cotidianului nu se dizolvă totul
în armonia universală. Trec ori dispar Librarul,
felcerul, bătrâna luată de ape. Personajul
narator, pe axa lui de biograf al întregului
itinerar, a devenit, între timp, student şi
amorez. Iar în şirul rezolvărilor, scutit de o
apariŃie accidentală, intră în scenă Bunicul.
Este cel care domină finalul, îi conferă
consistenŃă. Are atâta importanŃă că i se
spune Vodă.
Suntem invitaŃi să luăm loc în cadre de
stampă. Aflăm de drama Bunicului înfometat
de fiu şi de noră, dovadă că nu datora nimănui
nimic. Ceea ce nu înseamnă că am făcut popas
într-un timp static, al absenŃei. Doar că
adevărata bucurie rezidă în forŃa iradiantă a
bărbatului în etate situat în lungul şir de
încercări la care îl supune traiul, zi de zi. Singură,
fizionomia lui primeşte, vizibil, tuşe lirice, până
a-l apropia, ca aspect, de pictorul Henri Catargi.
Din loc în loc, fără să abunde, găsim referiri
la nume devenite celebre. Aşa stau lucrurile
cu Hans Holbein cel Tânăr, intenŃia culturală
fiind evidentă. Pe tot parcursul scriitorul
asigură fluenŃa, eleganŃa reconstituirilor.
În cadrul general, printr-un efort de
readucere la matcă, revine Iancu Tegan. De
astădată biografia celui pomenit aparŃine
eroismului acestuia în războiul de la 1877. Şi
iarăşi ne întoarcem, pe firul timpului, în lanŃul
de retroproiecŃii, care implică legătura între
bunicul lui Tegan şi cel al naratorului.
O secŃiune esenŃială operează de-acum
încolo ca expresia ispitelor Destinului, ca act
ce menŃine în zona superioară de prezentare
figuri ce ies din simpla cronică. Nu aş susŃine
că micile povestiri se însumă romanesc. Fără
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îndoială interesează în măsura în care deschid
porŃi spre lumea fermecată a crâmpeielor
memorialistice. Strânse laolaltă îmi amintesc
de promisiunea făcută de artist mamei că va
scrie o carte, comoara de preŃ pe care începi
să o identifici distinct de limite incluse în
planuri inextricabile. Ar fi suficient să spun
că e vorba de o datorie asumată, venită din
afecŃiunea cea mai profundă. În efervescenŃa
sugrumată a descoperirilor, Emil Stănescu
ştie că sunt lucruri ce nu au dreptul să fie
uitate. Astfel se prezintă figura mamei,
grădina de care ea se ocupă, devenirea lui
ca om matur, descifrarea manuscriselor
găsite în pod, strânse acolo ca într-un
depozit extrem de sigur. Iar în interiorul
materiei persistă elogiul câmpiei, lupta cu
singurătatea, beneficiul cules de pe urma
marilor şi micilor emoŃii intelectuale.
Spuneam, la un moment dat, că începând
cu „Câmpia de gheaŃă” conturul trecutului ia
o formă relativ febrilă. Poveştile curg, cu un
sunet al lor; Didina lui Borac şi omul ei, Iancu
Tegan, văzut ca „o fiară sălbatică”. Accesul
direct la viaŃă invită către proiector pe Iancu
(şi prietenul lui, Vasile Pârvu, jandarmul), cel
care pleacă la război şi nu se mai întoarce. Aş
reŃine istoria calului cu ochiul alb ucis de o
bombă, povestea călăreŃilor fără faŃă şi
incendiul de la casa Tocilarului. Din istoria
recentă aflăm cum obştea îl izgoneşte din sat
pe Marin Osman venit să impună
colectivizarea, el fiind unealta comuniştilor.
În marea lor majoritate aceşti „giranŃi” nu
greşesc locul care le-a fost repartizat de
povestitor. Îi transcriu gesturile, ghiduşiile
trecătoare, intimităŃile. Fără a intra, pentru
moment, în notaŃii suplimentare se spune că
intervine o modificare de registru, cum un
desen cu liniile trasate primeşte, brusc, un
fundal haşurat, în alertă orfică.
SecŃiunea mediană a cărŃii pare scrisă de
alt autor, mesajul lejer se descarcă într-un
imaginar alegoric, generând o „sintaxă” fără
crispări, absolut suprarealistă.
Este, la mijloc, un câştig de personalitate,
dovada că Emil Stănescu dispune, în tolba
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lui cu săgeŃi de bizarerii, altele decât cele
încorporate în patetismele carnavaleşti.
Mizez pe această constatare fără să afirm
că e şocantă. Doar că reverberează laimotivul
unui biografism cu poantă.
În secŃiunea purtând titlul „Cartea
Bunicului” amplasată la mijlocul întregii
construcŃii Emil Stănescu dublează excursul
memorialistic, pătruns de umbre poetice, cu
ieşirea din scenă a Bunicului. Pagini
spiritualizate, inventiv emoŃionale, candide pe
cât şi uşor sofisticate spun tot binele despre
figura sa legendară. Se produce îmbinarea
între ecoul primei existenŃe şi cealaltă,
ascunsă, revelată târziu, făcută din impulsii,
călătorii pe o navă fantezistă, intrarea pe o
dungă de melancolie în afara celor cu care
ne-am obişnuit să trăim.
Bunicul, din personaj omologat, element
caracteristic pentru viziunea, mai exact ochiul,
prin care fraŃii şi cei din jurul lui trăiesc
despărŃirea de cel care le-a făcut recomandări,
încă într-un spaŃiu alb, puternic metaforizat.
Spectacolul este cu atât mai de reŃinut cu cât
intervine o povestire în povestea laitmotivelor.
Spectacolul final, revelat de Maria, asociază
delirului colectiv, cauzat de „retragerea”
Bunicului din viaŃă, din viaŃa activă, un stejar
vechi, majestuos, arbore imens, din mijlocul
grădinii, sădit pe locul unde a venit pe lume
Bunicul. Numai că, odată cu sfârşitul Bunicului
arborele începe să se usuce, mugur cu mugur,
ram cu ram, iar pe crengile uscate se aşază un
corb „greoi şi croncănitor”.
Din acel moment comuna e dominată de
prezenŃa corbului, supremă pricină de curiozitate.
Iar, fapt şi mai ciudat, apariŃia pe locurile unde
Bunicul făcuse experimental cercetări legumicole
pe culturi de cartofi şi castraveŃi, se ridică
avioane fabricate din polimeri.
Crengile arborelui se pietrifică, mai
departe de căsuŃa în care bătrânul lucrase pe
când ies la iveală fotografii, ultim relicvariu
dintr-o gospodărie ce dispare încetul cu
încetul, odată cu apariŃia unui pârâiaş cristalin.
Nu intru în alte detalii. Ideea lui Emil
Stănescu, întărită de ultimul capitol, tinde să
ateste că proza sa satisface, dacă mai este
cazul, şi alte valenŃe ale firului central.
Scriitorul transformă figura Bunicului întro prezenŃă majoră, ireductibilă, ultim simbol
al respectabilităŃii. Ni se comunică insistent
depăşind autobiograficul strict, în ce fel un
om poate să rămână în conştiinŃa celorlalŃi o
piatră de hotar. Ca semn al puterii deja
dobândite, în mormântul Bunicului se află
planurile sale de-o viaŃă, de o inepuizabilă
creativitate. Ca şi cum, printr-o extensie
incredibilă, acolo s-ar fi ridicat un mausoleu
purtând comoara unui antic sarcofag.
Mărturisesc uşoara contrazicere, aproape
argheziană, de a fi găsit în preajmă o familie de
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Ńigani alcătuită din Romică şi RaliŃa împreună
cu puradeii lor, chemaŃi să atenueze, din spirit
de revoltă, domnia morŃii. M-a derutat,
dezvăluirea, deşi admit că ideea poate să sune
particular de ingenioasă. În fond, s-a creat o
aglomeraŃie de sugestii, cu catâri, porumbei,
găini, nu întâmplător propuşi oameni şi
animale să îngăduie o spărtură acolo unde se
rupe o continuitate.
Mai rămâne o chestiune de menŃionat.
Abilitatea cu care Emil Stănescu a evacuat
epicul canonic pentru exerciŃii de observaŃie
şi auto-observaŃii plauzibil lirice. Autorul nu
ia iniŃiative spectaculare în calitate de narator,
ci rămâne îndatorat manierei în care „citeşte”
spaŃii sufleteşti. Le surprinde starea de
vegetare sau, egal de sobru, debitul, variaŃia.
A rezultat un biografism fin de fostă
strălucire, un biografism ce ocoleşte marile
paranteze. Sustras genului de literatură cu abuz
de mobilitate. Suntem în faŃa unei cărŃi a
reactivităŃii personale la evenimente cel mai
adesea tot personale. Socot că autorul a făcut
bine acest serviciu condiŃiilor exploratorii, din
umbra latentă, abia simŃită, a egotismului. Egotism ce trăieşte pe propriul relief, apt să reziste
multor libertăŃi dubios scrutătoare dacă purced
la ezitări, delimitări obscure, de nu chiar jenante.
*
Cartea lui Emil Stănescu ridică o întrebare
mai aparte. Oferă ea suficiente indicii spre a o
considera – prin formula propusă – o
autobiografie epică sau, prin Ńinutul în care ne
poartă, prin acumulări de tot felul (portrete,
dialoguri, datări, deplasări) propune câteva
precizări în construcŃia personajului superior,
povestitorul însuşi? Atât cât permite lumina
schimbată înspre final ne aflăm într-o regiune
ambivalentă, întâi sub unghiul adevărului, apoi
sub cel al portretului memorialistic.
Cititorul critic are, la rându-i, vanitatea să
creadă în dosarul localizării sentimentale, al
trăirii rareori dezgolite de actul scrisului.
Aşadar suntem în faŃa unui roman
constelat ale cărui funcŃiuni majore vin din
aluviuni ale memoriei. Între coperŃile cărŃii
autorul pune mai puŃin preŃ pe epicul pur,
răscolitor, şi infinit mai mult pe trăiri personale,
pe incursiuni în propria natură.
Cu experienŃa sa literară, Emil Stănescu
recurge, în avantajul evocărilor şi la factorul
liric (doar nu este pentru el greu să-şi
amintească de câte ori şi-a marcat teritoriul
poetic!). Aşa fiind construcŃia „Sub soarele
sudului” propune comunicarea în plan temporal-sentimental pe cât, din perspectiva
intimităŃii, amplifică spaŃiul retrospectiv, cel
rezervat unificării succesiunilor. Strategia
urmată ne pune la dispoziŃie condiŃionări
succesive, prestabilit ambivalente.
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CRONICĂ LITERARĂ

Margareta Bineaþã

UN ROMAN- DOCUMENT:
VÃCÃREªTII LA AMIAZÃ*
În anul 2011 apare la editura
Bibliotheca varianta integrală a romanului
„Văcăreştii la amiază”, al cărui autor, Corin
Bianu, ne oferise în 2010 o primă parte a
acestuia, mostră elocventă de îmbinare a
amănuntului istoric riguros cu ficŃiunea şi
documentul.
Autorul a păstrat în
mare măsură titlurile
capitolelor ce alcătuiau
partea întâi a scrierii sale,
detaliind în
cuprins
conŃinuturile acestora.
Modificările care apar
vizează denumirile capitolelor din partea a doua, căci,
de pildă, deja anunŃatele
titluri „Nuntă cu zaiafet şi
alte întâmplări”, „Nikos
Mavrogheni,
spaima
Fanarului” sau „Zoe Moruzi
ştie ce face” devin în
varianta definitivă „Amărâtă turturea”,
„Vodă Mavrogheni, spaima fricoşilor”,
respectiv „Zoe Moruzi, doamna lui Vodă”.
Tematic vorbind, romanul lui Corin
Bianu îşi propune o incursiune bine
documentată în peisajul social-istoric al
łărilor Române din secolul al XVIII-lea,
subiect mai degrabă inedit în peisajul literar
actual, preocupat în special de realitatea
cotidiană, cu toate suişurile şi coborâşurile
vieŃii individului modern într-o societate în
genere alienată şi ostilă.
AcŃiunea cărŃii se petrece în timpul
domniilor fanariote din Moldova şi łara
Românească şi înfăŃişează modul în care
acest regim şi-a pus amprenta asupra unei
perioade de mai bine de 100 de ani. łările
Române, aflate la confluenŃa marilor puteri
ale timpului, deveniseră în acea perioadă
teatru de război al intereselor expansioniste
* Corin Bianu, Văcăreştii la amiază, Editura
Bibliotheca, Târgovişte, 2011
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ale celor trei imperii, Habsburgic, Otoman
şi łarist şi al maşinaŃiunilor politice care
decurgeau de aici. Domnitorii, în mare parte
greci din Fanar, dar şi români totalmente
aserviŃi Înaltei PorŃi, erau numiŃi direct de
către sultan, consecinŃa fiind dependenŃa
faŃă de Imperiul Otoman, în condiŃiile în
care cele două Ńări româneşti
nu au fost niciodată
paşalâcuri. În plus, politica de
vasalitate acutizase până la
paroxism conflictele domnitorilor cu boierii pământeni,
văduviŃi de averi şi de
privilegii. Corin Bianu evocă
în acest context o întreagă
galerie de fanarioŃi, începând
cu Nicolae şi Constantin
Mavrocordat şi terminând cu
Alexandru Moruzi. Scriitorul
creionează, servindu-se de o
documentare minuŃioasă
fundalul social-istoric pe care se derulează
acŃiunea romanului său, punând accent pe
gravele pierderi teritoriale suferite de łările
Române în timpul domniilor fanariote, dar
şi pe impactul devastator pe care acestea
l-au avut asupra oamenilor. Practic, aflaŃi
între trei mari puteri – Imperiul Otoman,
Habsburgic şi Rusia – românii îşi văd
teritoriile sistematic mutilate. Prima parte
a romanului este preocupată, în speŃă, de
surprinderea climatului istorico-social şi
politic frământat şi mai puŃin de elementul
uman ca individualitate. Personajele au rolul
de a deveni, pe rând, voci naratoriale pentru
a evoca, de exemplu, anexarea de către
Imperiul Habsburgic a Banatului şi Olteniei
în urma războiului austro-otoman din
1716-1718, încheiat cu Pacea de la
Passarowitz, sau însuşirea, prin politici abil
conduse, de către habsburgi, în 1775, a
nordului Moldovei, cu vechea capitală
Suceava, în urma tratativelor de pace
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de la Kuciuk-Kainargi. Numită de atunci
Bucovina, „în cinstea generalului habsburg
Bukow, guvernatorul Transilvaniei, carele
a plănuit şi a înfăptuit parşiv, tot raptul”,
„Moldova de sus, leagănul Ńării, cu vechile
mănăstiri şi cu mormântul lui Ştefan
Muşatinul” devine un simplu teritoriu pe
uriaşa hartă a austriecilor, „ca şi cum ar
fi băgat un lucruşor neînsemnat într-o
cutie uriaşă”.
Tot prin personajele naratoare, Corin
Bianu evidenŃiază sărăcirea progresivă a
populaŃiei, dar şi a boierimii autohtone,
persecuŃiile suferite de cei care refuzau să
adopte poziŃia filoturcă şi să se
subordoneze comandamentelor Înaltei
PorŃi, obligaŃiile financiare crescânde faŃă
de Imperiul Otoman, materializate prin
peşcheşuri, haraciuri sau sume exorbitante
plătite de domnitori pentru a fi recunoscuŃi
de către sultan.
Romanul are în centru, aşa cum o
arată şi titlul, familia Văcăreştilor, boieri
autohtoni cultivaŃi, rafinaŃi şi patrioŃi, al
căror exponent de seamă este EnăchiŃă
Văcărescu, spirit plurivalent, îmbinând
surprinzător abilitatea politicanului versat
cu diplomaŃia aleasă şi cu harul şi
sensibilitatea poetului. Destinul său şi al
celorlalte personaje care-i întregesc
imaginea (Iacovache Rizu, EleniŃa, Zoe,
domnitorii fanarioŃi) este profund marcat
de instabilitatea socială a unui regim în care
łările Române erau victimele unei politici
discreŃionare duse de cele trei mari puteri
aflate într-o furibundă goană după teritorii
şi influenŃă. Dacă în genere prima parte a
romanului lui Corin Bianu se axează pe
surprinderea acestei stări de fapt, în
varianta definitivă scriitorul se apleacă în
mod inspirat şi asupra laturii umane a
personajelor sale, creionând trăirile,
frământările şi angoasele lor în faŃa
vitregiilor epocii, dar şi dramele personale,
gândurile şi năzuinŃele lor, independente de
climatul istoric. Amănuntul biografic dă
savoare şi inedit romanului, aducând adieri
de aer proaspăt după multe pagini încărcate
de digresiuni şi reflecŃii filozofico-politice
ale unor indivizi a căror singură menire
părea să fie aceea de pioni pe tabla de şah
a istoriei naŃionale potrivnice. Corin Bianu
extinde în mod inspirat pasajele în care,
de exemplu, EnăchiŃă Văcărescu deplânge
moartea timpurie a EleniŃei, apăsat fiind şi
de ruşinea „ legăturii vinovate” cu
zburdalnica, dar voluntara Floarea; sau
geneza celebrei poezii a lui EnăchiŃă,
„Amărâtă turturea”, expresie literară
sublimată a pierderii premature a soŃiei, „un
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plâns dinlăuntru, ca o eliberare, un plâns
eliberator”; sau conceperea unei gramatici
a limbii române.
Preocuparea pentru pictura oamenilor
şi a locurilor este evidentă mai ales în a doua
parte a romanului, unde Corin Bianu
surprinde destine şi vieŃi pe fundalul
conflictelor virulente dintre boierii
pământeni şi domnitorii fanarioŃi, al luptelor
acerbe şi fără scrupule pentru putere.
Domnia lui Alexandru Ipsilanti, a cărei
evocare încheie prima parte a „Văcăreştilor
la amiază” este doar „liniştea dinaintea
furtunii”, căci relativul echilibru din vremea
acestuia este răsturnat odată cu venirea la
putere, prin maşinaŃiuni şi intrigi urzite cu
Înalta Poartă, a ambiŃiosului Nikos
Maurossini, grecul care visa să devină un
al doilea Constantin cel Mare, pentru a
„reînvia BizanŃul” de altădată. Ironia sorŃii
este că acest domnitor adus de turci va fi
mazilit şi ucis tot de ei (printr-un demers
meşteşugit condus, de a cărui bună
desfăşurare nu este străin nici EnăchiŃă
Văcărescu), şi o soartă similară o va avea
şi „pizmaşul domnitor fanariot Alexandru
Moruzi, jucătorul de cărŃi înrăit şi cartofor”.
EnăchiŃă Văcărescu este principala
voce naratorială a cărŃii, dar nu singura,
pentru că romanul este unul al perspectivelor multiple, polifonice, întretăindu-se
şi dând savoare textului prin alternarea
punctelor de vedere asupra aceleiaşi
realităŃi. Nicos Maurosini (adică domnitorul
Nicolae Mavrogheni) este văzut de doi
diplomaŃi străini precum Costas Rhigas şi
Michis Perdicari ca un izvor al tuturor
lucrurilor bune, apărătorul creştinătăŃii, cel
al cărui suprem deziderat este acela de a
„pune crucea pe Sfânta Sofia”. Pentru
EnăchiŃă, însă, apetitul expansionist şi
războinic al domnului proaspăt înscăunat
este aberant şi ridicol, exaltarea filozoficoreligioasă a acestuia generând „năzbâtii
dezastruoase” pentru poziŃia şi aşa fragilă
a łărilor Române într-un context istoric
ameninŃător şi imprevizibil. Este interesant
faptul că, după mazilirea şi executarea de
către otomani a lui Vodă Mavrogheni,
EnăchiŃă îşi reconsideră atitudinea faŃă de
acesta, încercând să-l reabiliteze postmortem şi să găsească o noimă acŃiunilor
sale conduse de cele mai multe ori de o
exaltare religioasă împinsă la limita
ridicolului, planuri nobile în esenŃa lor,
creştineşti, „dar himerice şi păgubitoare”.
Astfel de analize peste care autorul grefează
inspirat căldura trăirii şi a frământării
lăuntrice sunt pagini de rezistenŃă ale
acestui roman documentar. Semnificativă
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în acest sens ar fi şi evidenŃierea, cu ironie
amară, de către Vodă Mavrogheni a faptului
că a fi domn în łările Române este o
investire relativă şi mai degrabă formală,
de vreme ce numirile, menŃinerile la domnie
şi mazilirile se dirijează după bunul plac al
Înaltei PorŃi:”Pe deasupra capului său,
padişahul deschise alene gura, obosit de
cât trudise până atunci şi porunci Marelui
Vizir să-i spună beiului îngenuncheat să-şi
cruŃe norodul şi Ńara, să fie credincios
împărăŃiei care l-a miluit cu aşa onoare şi
să-şi plătească tributul”.
Corin Bianu profită de orice ocazie
pentru a surprinde un chip, un loc pitoresc
sau o imagine colectivă. Este semnificativă
în acest sens, de exemplu, descrierea
obiceiurilor de la curtea voievodului
Mavrogheni, văzută prin ochii rafinatei
aristocrate engleze Elisabeth Craven,
invitata de onoare a acestuia: „Patru
candelabre împodobite cu flori de rubine
şi de smaragde luminează sufrageria,
dându-i o strălucire şi o imagine familiară,
dar nobilă, iar în locul faimoasei muzici
turceşti, cunoscută atât de bine din sejurul
constantinopolitan un taraf de lăutari îi
încântă finele urechi de melomană
eropeană”. Imaginea oştenilor lui Nicolae
Mavrogheni, aruncaŃi în lupta cu otomanii
fără a avea nici cele mai elementare dotări
militare este schiŃată cu un bine dozat
amestec de ironie şi umor: „...oştenii Măriei
sale sunt încălŃaŃi tot cu opincile de-acasă,
deasupra iŃarilor nu le-a putut croi nici
măcar câte o scurteică...” Tot astfel,
mulŃimea adunată să asiste la încoronarea
domnitorului fanariot apare într-o descriere
pregnant vizuală: „Privirile speriate, iŃindu-se
din scăfârlii pletoase sau chelboase, cu
mustăŃi şi bărbi, mai cănite sau mai
cărunte, se sprijină pe trupuri subŃiratice
sau burduhoase, dar îndoite toate cu o
umilinŃă prefăcută”.
De reŃinut sunt şi portretele pe care Bianu
le face personajelor sale, conturându-le din
gesturi, atitudini, reacŃii şi cuvinte. EnăchiŃă
Văcărescu, de pildă, este schiŃat mai mult
ca profil psihologic decât ca unul fizic, prin
lungile monologuri interioare şi prin
paginile de jurnal intim. Cult, rafinat, spiritual, bun diplomat, deschis spre nou şi
patriot, EnăchiŃă nu este totuşi un om fără
păcate, de vreme ce nu ezită să aibă,
discret, dar constant, şi câte o iubită pe
lângă soŃia de drept. Prin atitudine şi
discurs reŃine şi voluntara şi impulsiva
Floarea, ibovnica de taină a lui EnăchiŃă.
Zoe, marea iubire a acestuia şi soŃia legiuită
a domnitorului Alexandru Moruzi se
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remarcă prin feminitate şi graŃie, relevate
de Corin Bianu în special în pasajele
apropierii erotice. Alte personaje sunt evocate
succint, dar plastic: înaltul curtean Von
Kaunitz este „un bărbat înalt şi chipeş, uscăŃiv
şi spălăcit, figura neamŃului proverbial,
îmbătrânit în meserie”; între „atâŃia turci
nesuferiŃi”, Selim Paşa „ te câştigă de la
început cu chipul său senin şi privirile directe,
făŃişe”; Safta, mama Floarei, iubita lui
EnăchiŃă, „e uscată de tot, o mână de oase”.
De departe cel mai bine realizat portret
este al voievodului Nicolae Mavrogheni,
imagine complexă, reconstituită din jocul
perspectivelor mai multor voci naratoriale,
dar şi din gândurile, acŃiunile şi idealurile
acestuia. Profilul lui se conturează fie din
discuŃiile altor personaje referitoare la el,
fie din lungile sale monologuri interioare,
fie din diferitele evenimente în care este
implicat. El însuşi se vede (şi aşa îl văd şi
cei apropiaŃi lui, din interes sau din
convingere), ca un apărător al creştinătăŃii,
un nostalgic incurabil al vechiului BizanŃ.
Pentru EnăchiŃă Văcărescu şi pentru alŃi
boieri pământeni, Vodă este un psihopat
cinic şi versatil care foloseşte din plin
minciuna şi manipularea pentru a-şi elimina
adversarii. Invocând pretextul „vocilor divine” care-i îndrumă acŃiunile şi măsurile
luate, Mavrogheni taie şi spânzură la
propriu după bunul plac, sau îi lasă pe
indezirabili fără averi, aşa cum se întâmplă
cu nefericita jupâneasă Lixandra. În mod
inspirat, Corin Bianu aruncă o umbră de
îndoială asupra adevărului despre acest
personaj interesant şi complex, din moment
ce post-mortem însuşi oponentul său
declarat, EnăchiŃă, îşi pune întrebări legate
de bunele intenŃii ale domnitorului.
Deşi nu pare să-şi propună acest lucru
în mod explicit, romanul „Văcăreştii la
amiază” oferă şi o analiză detaliată a
mentalităŃilor de tip european versus
mentalitatea otomană din perspectiva
protagonistului romanului, iscusit politician,
beneficiar a numeroase „dregătorii din
fragedă tinereŃe”. Vizita la Curtea vieneză şi
la cea habsburgică sunt prilej pentru
EnăchiŃă de a observa că aici „contează
numai însuşirile omeneşti pentru ca un aristocrat să urce treptele dregătoriilor ce duc
spre împărat”, în timp ce la Poarta Otomană
„nu ajunge să fii viteaz, ori numai înŃelept,
trebuie să ai şi proptele puternice, dar şi aşa
poate fi în zadar, dacă nu mai ai pe deasupra
şi multe pungi cu aur, cu care să cumperi
bunăvoinŃa înalŃilor slujbaşi ai împărăŃiei”.
(continuare la pagina 28)
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RADIOGRAFII CRITICE

Tudor Cristea

VLADIMIR STREINU – POETUL*
EXISTĂ şi sunt des vehiculate, în
reflecŃiile asupra literaturii, sintagmele „poezia
criticilor” sau „critica poeŃilor” şi, prin
extensie, „literatura criticilor” şi „critica
scriitorilor”. Aşadar, un autor bivalent sau
plurivalent are, în viziunea cititorilor
specializaŃi, dar şi în cea a publicului, un
domeniu de excelenŃă, care-l defineşte şi-l
situează, şi domenii complementare, care-i
întregesc conturul dar sunt, de regulă,
interpretate şi receptate prin raportare la cel
considerat definitoriu. În acest sens, ar exista
critici care scriu şi literatură, cum ar fi E.
Lovinescu, ori scriitori care scriu şi critică,
precum, să zicem, Nicolae Breban. Şi chiar
când e vorba de cineva care se ilustrează
aproape egal în mai multe domenii, cum ar fi
G. Călinescu, mare critic dar şi excepŃional
romancier, prejudecata unei „facultăŃi
dominante” face ca el să fie considerat ori
autorul unor romane „de critic”, care
comentează viaŃa în loc s-o prezinte, ori al
unui „roman critic”, care uzează de metaforă
şi comparaŃie, în loc de a efectua analize şi

demonstraŃii. Şi, mai mult decât atât, în virtutea
aceleiaşi idei, o opinie a sa, emisă la tinereŃe
şi reformulată la maturitate, anume că
adevăratul critic trebuie să fie şi scriitor sau
măcar să rateze unele genuri literare, este
preferată adesea în varianta apocrifă că
adevăratul critic este un scriitor ratat. Din
fericire, există, însă, şi s-a impus tot mai evident în ultima vreme şi părerea că asemenea
delimitări nu sunt întotdeauna îndreptăŃite,
pentru că un critic este şi el un scriitor. În
acest sens, sunt scriitori nu doar Balzac sau
Stendhal, dar şi Saint-Beuve ori Albert
Thibaudet, nu doar Camus, dar şi Pierrre de
Boisdeffre şi, ca să revenim în spaŃiul naŃional,
nu doar Rebreanu sau Arghezi, dar şi
Lovinescu ori G. Călinescu, nu doar Marin
Preda sau Ana Blandiana, dar şi E. Simion ori
N. Manolescu.
ConcepŃia restrictivă mai sus evocată
funcŃionează fără greş şi atunci când vine
vorba despre poezia lui Vladimir Streinu. Evident că domeniul de excelenŃă al celui care
scotea, împreună cu prietenul său Şerban

* În ziua de 25 mai, a avut loc, la Colegiul NaŃional „Vadimir Streinu” din Găeşti, graŃie străduinŃelor
depuse de profesoarele Florina Stoica şi Adela Păun, cărora li s-au alăturat ceilalŃi membri ai Catedrei
de română şi care au obŃinut sprijinul Primăriei oraşului şi al conducerii şcolii, ediŃia a III-a a unui
Simpozion NaŃional (care include şi un concurs de creaŃie şi interpretare critică, dedicat elevilor şi
profesorilor din întreaga Ńară). Desfăşurat sub egida Ministerului EducaŃiei, Tineretului şi Sportului şi a
Inspectoratului Şcolar JudeŃean DâmboviŃa, dar şi în parteneriat cu Casa Corpului Didactic DâmboviŃa şi
SocietăŃii Scriitorilor Târgovişteni, Simpozionul „Vladimir Streinu” a reprezentat un moment de elevaŃie
culturală. Concursul de creaŃie şi interpretare critică a suscitat un real interes, atrăgând participarea unor
elevi şi profesori din judeŃ, dar şi din alte zone, precum GalaŃi sau Covasna. Lucrările s-au desfăşurat,
efectiv, vineri, 25 mai, în Sala multimedia a Colegiului. Au participat, ca invitaŃi, actriŃa Ileana Iordache,
fiica lui Vladimir Streinu, Barbu Cioculescu, scriitor, şi Simona Cioculescu, cercetător literar, istoricul
literar Nicolae Scurtu (veniŃi de la Bucureşti), scriitorii dâmboviŃeni Mihai Stan şi Victor Petrescu (de la
Târgovişte), Tudor Cristea şi Daniela Iordache (din Găeşti). Primarul oraşului, prof. Alexandru Toader
(care a asistat la întreaga manifestare) a adresat un cuvant de salut, urmat de directorul Colegiului, prof.
Vasile Gheorghe. În prima parte au fost prezentate interesante materiale filmate sau eseuri privind viaŃa
şi opera lui Vladimir Streinu de către prof. Aurelia Iordache (director-adjunct), Adela Păun, Florina
Stoica, Gheorghe Constantin, Andreea Ratea, Elena Puchianu. Un element inedit al ediŃiei de anul
acesta l-a reprezentat tipărirea, din iniŃiativa celor două profesoare, prin contribuŃia materială a Primăriei
şi a şcolii, a volumului „Poezii”, de Vladimir Streinu, apărut la Editura Bibliotheca din Târgovişte. Noua
ediŃie a fost îngrijită şi prefaŃată de criticul literar Tudor Cristea, care a şi vorbit despre volum, subliniind
valoarea creaŃiei lui Vl. Streinu. Tot despre poet şi despre noua ediŃie a operei sale lirice au vorbit dna
Ileana Iordache, care, prin bunăvoinŃă, a făcut posibilă editarea, şi Mihai Stan, directorul Editurii, urmaŃi
de ceilalŃi invitaŃi. Un grup de eleve au rostit câteva dintre poeziile autorului. În încheierea manifestării,
au fost acordate diplome câştigătorilor concursului de creaŃie şi interpretare, ca şi celorlalŃi participanŃi.
Juriul, prezidat de scritorul Tudor Cristea, a atribuit numeroase premii şi menŃiuni. De consemnat că trei
premii I (poezie, proză şi teatru) i-au revenit elevei Laura Vasile de la Colegiul „N. Titulescu” din Pucioasa,
şi un premiu I (interpretare critică) elevului Cătălin IonuŃ Ene, de la C.N. „Vl. Streinu”, Găeşti. OficialităŃile
prezente, ca şi personaliltăŃile invitate au subliniat deosebita Ńinută ştiinŃifică a ediŃiei de anul acesta a
Simpozionului. (Observator)
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Cioculescu, în 1928, la Găeşti, cele cinci
numere ale revistei Kalende, nu e poezia. Când
este evocat numele său, oricine se gândeşte,
şi cu justeŃe, în primul rând, la Pagini de
critică literară, la Clasicii noştri sau la
VersificaŃia modernă, la monografiile
închinate lui Creangă sau Hogaş, la Istoria
literaturii române moderne, realizată
împreună cu Şerban Cioculescu şi Tudor
Vianu şi tipărită în 1944, sau la studiile de
literatură universală adunate într-un volum
după moartea sa. Pe de altă parte (ceea ce,
totuşi, n-ar reprezenta un argument solid), în
comparaŃie cu miile de pagini de critică, de
estetică sau de eseu, cele cam şaptezeci de
texte poetice rămase de la el par aproape
insignifiante. Cu toate acestea, marile istorii
literare interbelice, a lui E. Lovinescu şi a lui
G. Călinescu, îl reŃin în primul rând ca poet. În
schimb, importanta Istorie critică a lui N.
Manolescu din 2008, îl reŃine printre criticii
interbelici de prim-plan, considerându-l, ca
poet, „interesant, chiar dacă fără notă
personală, cu excepŃia
stringenŃei formale”. Pentru
aceste – privite comparativ –
doar aparent paradoxale
receptări există, însă, câteva
explicaŃii, legate de destinul
omenesc al scriitorului, care şia pus pecetea şi asupra celui
literar, brutal întrerupt de
vitregia istoriei, în momentul
său de culminaŃie, spre a fi
reluat în crepusculul unei
existenŃe marcate suferinŃă şi
de boală. Tocmai de aceea,
abia în ultima parte a vieŃii, dar
şi după moarte, Vladimir Streinu a început să
fie considerat ceea ce este: un important critic
literar, de o actualitate vădită şi greu alterabilă.
Când vorbim, însă, despre lirica sa, chiar
dacă o vom considera un soi de violon d’
Ingres, trebuie să avem în vedere, pe de o
parte, avatarurile acesteia, iar pe de alta
ascensiunea tot mai evidentă a criticului, care
l-a făcut, în timp, oarecum uitat pe poet, dar şi
factura criticii sale, ca şi a esteticii, orientate
preponderent (şi, desigur, nu întâmplător, cu
cele mai strălucite rezultate) către poezie. În
orice caz, Vladimir Streinu a debutat,
concomitent, ca traducător, poet şi critic şi a
publicat constant (deşi nu abundent), între
anii 1921-1929, poezie în presa literară a vremii
(Adevărul literar şi artistic, Convorbiri
literare, Gândirea, Cugetul românesc,
Kalende, Mişcarea literară şi, mai ales, ca
unul dintre membriii cenaclului lovinescian
şi dintre adepŃii marelui critic, în Sburătorul
literar). Aceasta, pe lângă sutele de articole
şi eseuri, care vor intra în sumarul volumelor
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sale, apărute, e drept, cu o anume întârziere,
începând cu Pagini de critică literară din
1938 şi continuând cu Clasicii noştri din 1943.
Revine la poezie între anii 1950-1956, într-o
perioadă de restrişte a vieŃii, şi în momente
de suferinŃă provocată de boală, pe patul
sanatoriului din Stejeriş. Nici condiŃia de
ostracizat, de exclus, şi nici cea de bolnav
nu-şi vor trimite, însă, ecourile în versul său
fixat într-o lume de idealităŃi şi simboluri.
Poeziile acestei perioade nu vor mai fi
publicate în presă, ci vor apărea în volumul
postum Ritm imanent, în 1971, la Editura
Eminescu. Volumul, cuprinzând doar
patruzeci de texte, este alcătuit de fiica
scriitorului, Ileana Iordache, pe baza unei liste
de titluri pe care o socoteşte testamentară, a
tatălui său, a manuscriselor şi a consultării
unui caiet rămas în posesia soŃiei, prozatoarea
Elena Iordache Streinu, ca şi a unui alt caiet,
conŃinând aceleaşi texte, „în oglindă”,
aparŃinându-i prietenului de-o viaŃă Şerban
Cioculescu. În 1983, la aceeaşi editură, George
Muntean realizează o ediŃie
critică, însoŃită de o
introducere, de note, variante
şi comentarii, în care include
întreaga creaŃie poetică a lui
Vladimir Streinu, adică 64 de
texte, plus încă şapte şi
traducerea în franceză a poeziei
InvocaŃi e, plasate într -o
Addenda. Privite cu interes
moderat, aceste volume,
apărute în condiŃii tipografice
modeste şi devenite astăzi
aproape intruvabile, n-au
schimbat, evident, perspectiva
asupra lui Vladimir Streinu, care a rămas şi
continuă să rămână un critic. Pe de altă parte,
opinia lui E. Lovinescu, care socotea că
Vladimir Streinu ar fi „numai poet, exclusiv
poet, iremediabil poet” şi chiar „poet integral”
reprezintă, fără îndoială, o eroare de receptare
care nu poate să nu stârnească un zâmbet. Şi
totuşi, dincolo de eroare, E. Lovinescu pare a
fi definit, în Istoria literaturii române
contemporane, destul de convingător factura
liricii sale: „Într-o literatură de expansiune
cordială, poezia sa e plină de rezervă retractilă,
de condensare laborioasă (...); deşi pasională,
ea nu se revarsă direct, ci se distilează nu atât
în simboluri, cât în substanŃe concentrate, de
care ne desparte sticla rece a fiolei”. Şi dă un
exemplu de „poezie distantă, lapidară,
enigmatică, a cărei tehnică are înrudiri cu cea
a d-lui Arghezi”, prin Duplex: „Pe-acelaşi pisc
din care, printre cremeni,/ Mi-am răsucit eu
trunchiul de gorun,/ De o potrivă ceru-Ńi
supse-asemeni/ Mijlocul cald în mladă de
alun.// De ce ne-am strâns în ramuri mai
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aproape,/ De-aceea ne-am cuprins şi sub
pământ,/ CrescuŃi ca dintr-un mal de limpezi
ape,/ Care-mpletirea-n crengi ne-ar fi răsfrânt./
/ Dacă din creştet, vântul ne desparte/ Şi
chemi în clatin depărtaŃi anini,/ Cu vineascunse ce se pierd în moarte/ Te Ńin
îmbrăŃişată-n rădăcini.”. Intelectualizantă sau,
mai bine, de aspiraŃii intelectuale şi spirituale,
cu tendinŃe ermetizante, în felul celei a lui Ion
Barbu, Simion Stolnicu, Dan Botta (din
Eulalii) sau chiar Eugen Jebeleanu (din Inimi
sub săbii) sau Virgil Gheorghiu (din Febre
sau Marea Vânătoare), muzicală, clasicizantă
în formă, dar modernă în spirit, ca a unui
cunoscător al lui Edgar Poe, al lui Baudelaire,
al lui Mallarmé sau al lui Valéry, aşadar
animată de mai multe tendinŃe, într-un moment în care lirica interbelică îşi căuta stilul şi
începea să-şi afle condiŃia, poezia lui Vladimir
Streinu nu este, însă, aşa cum i se păruse,
ambiguu, lui G. Călinescu (dar cum li se pare,
mai ales, unor comentatori de ocazie), a unui
pastelist, nici măcar în genul lui Pillat. Câtă
poezie de natură există la Streinu este parte
integrantă a unor mici alegorii sau parabole
şi chiar poemul citat de marele critic, oarecum
parnasian, în felul primelor poeme barbiene,
aşadar subiacent romantic, este nu un pastel, deşi coloristica există, ci o expresie a
aspiraŃiei spre absolut şi, mai ales, către
absolutul creaŃiei sau, mai bine, în cuvintele
poetului, către himera poeziei: „Am scos din
panoplie o veche carabină/ Să fiu pândar de
toamnă pădurilor secrete;/ Voi împăia o piele,
în pod sau de perete,/ Ca să-mi răzbun amarnic
pe-o singură jivină/ Totala-ngălbenire, ce stă
să se arate,/ Adusă-n blăni de şue sălbătăciuni
roşcate.// Dar n-apucai oŃele a-ntinde prin
frunzişe,/ Că fulgeră o fugă sub corni –
cărămizie;/Pe dâmburi şi muscele, de unde nu
se ştie,/ Norod de vulpi aprinse, când drept
şi când piezişe,/ Gonea – şi, ca tutunul, va
trebui să spui că/ O ginte mai măruntă, din
jder sau nevăstuică,/ Tălăzuia o mare de curgeri,
argiloasă.//Cuprins de îmbulzeala făpturilor de
iască,/ Văzui cum seara, urma, le vrea să
tăinuiască/ Şi-atunci, în anotimpul prea galben,
de pucioasă,/ Trăgând mai la-ndemână grea
pungă cu alice,/ Ochii buimac în toamnă
întunecimi complice//Şi-am slobozit din Ńeavă
pe ceruri, arzător,/ Un Orion şi şapte-opt
Cloşti cu puii lor.” (Moment cinegetic). De
fiecare dată, ceea ce pare pastelistică ori
descripŃie, fără a se focaliza, totuşi, asupra
detaliilor, ci rămânând, în ciuda notelor
picturale, la o condiŃie mai curând simbolică,
este deviat către reflexivitate şi către idee, ca
în GravitaŃie, care nu e un poem despre
toamnă (şi nici măcar, indirect, despre toamna
vieŃii), ci un mod de autodefinire indirectă,
oarecum alegorică, a eului: „Această toamnă,
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dintre vechi odoare,/ Luceferii i-a scuturat
gălbui,/ Căzând drept stele vii, în mări, de
mare,/ Iar în grădina omului – gutui.// Copacii
toŃi din creştere abdică/ Şi sbor în laŃ de pasări
prinse sunt./ O, nici un plop împotrivind ce
pică,/ Liber-arbitrul să-şi proclame-n vânt.//
Pădurile se surpă-ntregi cerute/ Şi însumi cad
din cumpeni ca un rest,/ Mă-nchin cu toate
frunzele căzute/ Şi ploile – pământului acest./
/ Cu salcia pletoasă, rădăcini/ Sucesc ascuns
printre şopârle, pentru/ A da răspuns acelor
origini/ Din tainicul şi arzătorul Centru.”. În
aceeaşi situaŃie se află mai toate poeziile scrise
şi publicate la 19-20 de ani, care, prin titlu, ar
sugera Ńinuta pastelistică (Înserare,
Singurătate, Sfârşit de toamnă, Primăvară,
Peisaj mort), dar unde sesizăm o mişcare
dinafară către înăuntru, dinspre natura
contemplată către orizontul sufletesc sau de
gânduri şi aspiraŃii: „Mă uit cum toamna
a-mbrobodit frumoşii/ Arini cu-un colŃ din
galbena-i maramă,/ Cum vântul în nechezul
lui de-aramă/ A stins, suflând, amurgurile
roşii,//Cum zările se-adună să mă-nchidă,/ Şi-n
toamna-aceasta grea şi-apăsătoare/ Sunt ca
un ciot pe care-o crizalidă/ Aşteaptă primăveri
amăgitoare...” (Sfârşit de toamnă). Unele
aşa-zise pasteluri sunt, în realitate, poeme
erotice şi, în acest sens, Peisaj mort, de pildă,
este aproape o parafraza a Lacului eminescian,
în care, ca şi în alte locuri, comparaŃia e mai
curând livrescă decât plastică („TristeŃea
malurilor azi scobite/ Se-ndoaie-n trupul
sălciilor ce par/ Ofelii în demenŃă despletite/
Peste oglinda lor ca un gheŃar.”), iar
sentimentul este remodelat de idee, într-o
devoŃiune contemplativă şi visătoare: „Dacă-ai
veni, cu râsu-Ńi de cleştar/ Şi cu tot trupu-n
umblet curgător,/ Să aminteşti pâraiele ce sar/
Prin munŃii-n care iazul stătător/ A fost odată
sprinten şi sonor,// Nămolu-i poate că-ar
începe iară/ În nuferi de lumină să răsară,/
Visându-se deasupra mai aproape/ De ale
cerurilor limpezi ape.”. De o pasionalitate
potolită sau reprimată, erotica nu este
senzuală, ci mai curând meditativă, în felul de
mai târziu al eroticii lui Ştefan Augustin
Doinaş. Şi în dragoste, ca şi în natură, ca şi în
creaŃie, poetul caută mai mult decât clipa şi
decât materialitatea prezenŃei sau a trupului,
năzuind, de fapt, eternitatea rezultată din
imanenŃă, adică din răsfrângerea esenŃei
obiectului în conştiinŃă, în interioritatea eului:
„Negre şi avântate spre mine,/ Sbor peste
nelinişti ridică/ Lin desfăcute sprâncenele-Ńi
line,/ Aripi prelunge de rândunică.// Dacă-n
lăuntrica-mi mare m-afund,/ Printre coralii
de-aprinsă-aşteptare,/ Ochii tăi mari se
deschid în afund,/ Scoici cu-nstelate
mărgăritare.// Gândului meu schimnicia să-i
razimi,/ Caldă din simŃuri făptura ta creşte/
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Numai cum soarele verii în azimi/ Rumen din
spice se reîntregeşte.// Totuşi noi, suflete,
pasări cereşti,/ Nu ne-am întâmpinat
niciodată;/ Sufletul meu, când te mângâi, te
cată./ Semen ghicit pe sub scoarŃe trupeşti.//
Orice-alintare pe trup se abate:/ Rostu-i
rămâne pe suflet – departe;/ Ducem, alăturaŃi,
înspre moarte/ Singuri singurătăŃi ferecate.//
Strigătul tău vine corn din desişuri./ Veşnic
necunoscuŃi, veşnic aproape,/ Maluri ale
aceleiaşi ape/ Cursă peste lactee prundişuri.”
(Ritm imanent). Este vorba, la Vladimir
Streinu, de o erotică intelectualizată, din care
ardenŃa nu lipseşte, doar că se distilează,
disimulată în elegii reflexive.
SUNT CRITICI care scriu o poezie sau o
literatură ce nu are aproape nimic de-a face
cu critica lor, după cum se pot întâlni somităŃi
ştiinŃifice care se copilăresc şi chiar se umplu
de ridicol scriind poezii. La unii poate fi vorba
de o scindare a eului, la alŃii de pură naivitate.
Nu este acesta cazul lui Vladimir Streinu, care
exprimă, în realitate, atât în poezie cât şi în
creaŃia critică, dar întotdeauna cu alte
mijloace, o aceeaşi frământare umană şi
creatoare şi aceleaşi aspiraŃii către
plenitudinea trăirii, a experienŃei intelectuale
şi sufleteşti sau chiar către idealitate şi
absolut. Ceea ce uneşte, în chip vădit,
domeniile este obsesia poeticului, acea
himeră a poeziei despre care Vladimir Streinu
le vorbea studenŃilor săi la ultimul său curs
de Estetica poeziei, cu puŃin înainte de
moarte: „Căutătorii esenŃei poeziei aparŃin
desigur seminŃiei lui Ixion. Poezia se refugiază
periodic din orice înfăŃişare istorică, precum
şi din orice compoziŃie critică. Istoria ei e o
lungă înşelare de sine a inteligenŃei asupra
esenŃei actului poetic”. EsenŃa poeziei se
ascunde, prin urmare, adesea sau chiar
totdeauna după un nor, tot aşa cum după
chipul Herei se ascundea, din voia lui Zeus,
Nephele. Dincolo de analiză, de teorie, de
metode şi demonstraŃii rămâne întotdeauna
ceva nedemonstrabil, iar această dramă a
criticului, formă a năzuinŃei către plenitudine,
nu este exprimată nicăieri mai acut ca în
cunoscuta frază care încheie articolul despre
poezia lui Tudor Arghezi: „...acum, când
mecanismul arghezian îmi stă demontat în faŃă,
sau cel puŃin îmi închipui aceasta, simt că
dincolo de teme, procedee, compoziŃie,
retorică, ritmică, psihologie şi influenŃe
rămâne un duh inanalizabil, care mă umileşte.
Încerc o dramă de inteligenŃă”. Este o dramă
(pe care alŃi critici n-o trăiesc) a celui care
vrea să unească demonstraŃia şi analiza cu
inspiraŃia, care nu poate lipsi, nici ea, din actul
critic. Dar este o drama similară cu a
creatorului, în speŃă, cu a poetului. Deşi,
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trebuie subliniat, poezia lui Vladimir Streinu
nu uzează şi nicidecum nu abuzează de
terminologia lui critică. Abuzează de aceasta
doar unii exegeŃi, care sufocă receptarea
versurilor prin tot felul de trimiteri la opiniile
critice şi la conceptele estetice ale autorului.
Himera poeziei îl bântuie însă pe poet
pretutindeni şi îşi schimbă, uneori, locul cu
himera iubirii. MeditaŃia asupra artei este
sesizabilă mai în tot locul, dincolo de faptul
că, multe dintre texte sunt expresii ale
frământării, aspiraŃiei şi căutărilor creatoare
şi ale unei drame, similară cu a criticului care
nu reuşeşte să prindă „duhul inanalizabil”,
esenŃa, inefabilul, depăşind meşteşugul şi
învingând contingenŃa: „Urcatul pestentunecime – turn,/ Din care, strigăt lumii de
surgun,/ Eu clopotarul nopŃii taciturn/
Acestui veac cuvânt limpid să-i sun,// Ca să-1
zidesc de piatră şi spiral,/ Din geometria
întâmplată rar/ A loviturii scursă în cristal,/
Am ridicat-nalt schelelor tipar.//
ArborescenŃa lor spre foişor/ Stă-n ochiul
pământeanului pieziş/ Şi rňbotul îmi e superior/ Într-o urzeală de păenjeniş.//Mă caŃăr
strâns pe můchii reci de gând/ De unde-ajuns,
eterne constelaŃii,/ Din raze lungi, căzute
luminând,/ Întind o altă schelă între spaŃii.//
Zidire nouă, încă mai adast!/ Dar noaptea-n
scări suit ca să lucreze/ Zidarul va cădea ca
un gimnast/ Neprevăzut, din cerul de trapeze”. Iar la deplina maturitate, când
romantismul se îmblânzeşte uneori în delicate
creioane clasicizante, precum Diana, drama
devine una şi aceeaşi, marcată elegiac nu atât
de ecouri ale vieŃii, cât ale bibliotecii, acea
bibliotecă borgesiană care e, de fapt, lumea
devenită scriptură: „Cât văd ochii, texte,
texte.../ Numai viaŃă abea mai este.// Ceru-n
noapte-i text de stele/ Cu majuscule-ntre ele,/
Iar de ceară, pusă-n zare,/ Stă pecete luna
mare.// Codru-şi scrie textul verde,/ Dar şi
sensul lui se pierde/ Ca o fugă, e şi nu e,/ Prin
hugeac, de capră şue.// Şi tot litere-nflorate/
De bucoavne sub lăcate./ Valurile universe,/
Iute scrise, iute şterse.// Autor scripturii
Lume?/ Nu-i ştiu chip şi nu-i ştiu nume;/
Semnătură-i e probabil/ Fulgerul
indescifrabil.// O, amarnice dulci texte!/ Vă
glosez mereu, poveste/ Cu imagini erudite,/
Eu, bătrân student în mite.” (Texte).
Ca şi poezia lui Blaga, pentru înŃelegerea
căreia nu este neapărată nevoie să cunoşti
întreg sistemul filozofic, şi lirica lui Vladimir
Streinu, de o nobilă elevaŃie a gândului, a
simŃirii şi a expresiei şi departe de a fi o
simplă transpunere în vers a ideilor sale
estetice, poate fi citită şi gustată ca atare,
chiar şi fără să cunoaştem măcar o pagină
din critica sa. Ceea ce nu înseamnă că n-ar
fi de preferat să cunoaştem.
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ISTORIE LITERARĂ

Ileana Iordache Streinu

VLADIMIR STREINU –
NOTE BIOBIBLIOGRAFICE
Vladimir Streinu (Nicolae Iordache)
1902-1970. Fiul lui Şerban şi al Neacşei
Iordache, s-a născut în satul Teiu din Vale,
jud. Argeş, a urmat cursul primar în satul
natal, apoi liceul „I. C. Brătianu” din Piteşti,
întrerupt în 1917, în timpul primului război
mondial, când, refugiat în Moldova, la nici
15 ani, devine elev la şcoala
militară de infanterie, Botoşani, voluntar în armata
română şi declarat „veteran”
de război cu grad de sergent
la încheierea războiului.
Întors din Moldova, reia
cursurile liceului „I. C.
Brătianu”, este ales preşedintele SocietăŃii Culturale
„Junimea”. În 1920 absolvă
liceul.
Studiile superioare le
face la Bucureşti, Facultatea
de Litere şi Filozofie, licenŃiat
în litere şi filologie modernă, diploma nr.
10302/07.02.1925.
Prezent activ şi combativ încă din
primul an de facultate, în toate şedinŃele şi
în Buletinele Institutului de literatură,
conduse de prof. Mihail Dragomirescu.
Semnează comunicări despre „Paşii
Profetului” de Lucian Blaga şi „Plumb” de
G. Bacovia cu numele său din acte, Nicolae
Iordache.
Frecventează încă din facultate cercul
literar condus de E. Lovinescu, începe să
publice în revista „Sburătorul”, la care între
1924-1926 a fost redactor şi chiar „sponsor” alături de E. Lovinescu, R. Ortiz,
Valjan, Hortensia Papadat Bengescu, conform unei scrisori a Elenei Iordache către
părinŃii ei la Baia de Aramă.
Debutează cu o traducere din Emerson,
„Destinul”, în colaborare cu V. Constantinescu, semnată Vladimir Streinu în anul
1921 şi, imediat, urmează debutul liric cu
poezia „Fântâna sufletului meu”, în
„Adevărul literar şi artistic”, urmată de altele
la „Sburătorul”, „Gândirea”, „Muguri” etc.
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1922 – Debutează în critică cu
recenzia la vol. „Pârgă” de V. Voiculescu
în „Muguri” şi în „Cugetul românesc”, cu
recenzii la cărŃi de Bacovia, Claudia Millian,
Ion Buzdugan.
Poet, traducător şi critic literar, acestea
vor fi cele trei direcŃii ale destinului său
literar.
Colaborează cu versuri,
articole, studii în „Convorbiri
literare”, „Ideea românească”,
„Mişcarea literară”, „A.B.C”,
„Gândirea”,
„Contemporanul”, „ViaŃa literară”,
„Cugetul românesc” etc.
1924 – Se căsătoreşte la
Baia de Aramă cu Elena
Vasiliu (Elena Iordache –
Streinu, autoarea romanului
„Păuna şi copiii ei”)
1925 – Este numit, la
cerere, profesor suplinitor la
liceul „Traian” din Turnu-Severin, apoi în
acelaşi an în Bucureşti la liceul „Lazăr”.
1926 – Îşi da examenul de capacitate,
specialitatea literatura română şi secundar
limba franceză cu M. Dragomirescu şi Ch.
Drouhet.
1926 – Prezent în presa vremii,
colaborează la „ViaŃa literară” cu rubrica
„DisociaŃii”. Peste 40 de ani va avea o
rubrică, „Distinguo”, la revista „Luceafărul”.
1926/Nov. – Pleacă la Paris împreuna
cu soŃia, la studii, înscriindu-se cu o teză
de doctorat despre Rimbaud la prof. F.
Strowsky de la Sorbona.
1927 – Este profesor la liceul „Dr. C.
Angelescu” din Găeşti. Predă limba
română, franceza, morala şi elemente de
filozofie. Îşi construieşte o casă pe un teren
moştenit de la părintele său pe str. Avram
Iancu, care astăzi poartă numele lui
Vladimir Streinu. Astăzi Liceul Teoretic din
Găeşti a devenit Colegiul NaŃional „Vladimir
Streinu”.
În aceeaşi perioadă Elena Iordache este
profesoară de Istorie şi Geografie atât la
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liceul „Dr. C. Angelescu”, cât şi la „Şcoala
Femeilor Ortodoxe”, la care a fost un timp
directoare şi unde, se pare, au locuit până
la terminarea construcŃiei casei lor.
1928 – Revine în FranŃa, la Nancy,
timp în care întreŃine o corespondenŃă
intensă cu E. Lovinescu, care-i solicită
permanent colaborarea la „Sburătorul” şi
cu Pompiliu Constantinescu, hotărând
împreună că este timpul să se unească
pentru realizarea unei reviste, „să mergem
pe propriile picioare” (Pompiliu
Constantinescu), simŃind nevoia să se
manifeste independent, „cu noi şi personale
puncte de vedere” (Vl. Streinu).
Revista a apărut la 10 nov. 1928, se
numea „Kalende”, directorii ei erau
Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu,
Şerban Cioculescu şi Tudor Şoimaru.
Noua revistă avea un „Cuvânt înainte”
gândit de cei patru prieteni şi redactat de
Vladimir Streinu, în care erau precizate
poziŃia şi opŃiunile celor trei viitori mari
critici, faŃă de unele derapaje apărute în
mişcarea literară din epocă.
Din corespondenŃa dintre Vladimir
Streinu şi Pompiliu Constantinescu reiese
că materialele solicitate colaboratorilor
soseau pe adresa lui Vladimir Streinu,
cuprinsul revistei fiind întocmit în oraşul
Găeşti, acolo unde locuia şi Şerban
Cioculescu.
1929, Martie – Apare ultimul număr,
din doar cinci apărute. În revistă au semnat:
T. Arghezi, Paul Zarifopol, Al. Odobescu,
Simion Stolnicu, Şerban Cioculescu,
Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu,
Tudor Şoimaru, Mihaiu D. Ralea.
1928 – Devine membru al Partidului
NaŃional łărănesc.
1930 – Este numit profesor definitiv.
1930 – Se naşte la Găeşti, în casa
părinŃilor ei, Ileana Iordache (Maria-Elena),
Societară de onoare a Teatrului NaŃional
din Bucureşti.
1927-1933 – Profesor la Liceul „Dr.
C. Angelescu” din Găeşti. Face naveta la
Bucureşti la Liceul „Regele Carol” şi la
Piteşti la Liceul „I.C. Brătianu”, începând
din 1933 până în 1939.
1933 – Deputat naŃional-Ńărănist de
DâmboviŃa, cel mai tânăr deputat din
Parlament, căruia, bucurându-se de o mare
stimă, i s-a încredinŃat discursul deschiderii
lucrărilor sesiunii parlamentare.
1929-1937 – Ani plini de o prodigioasă
activitate, colaborator al celor mai
importante reviste din epocă, redactor la
„ViaŃa literară”, „Revista FundaŃiilor Regale” şi „ViaŃa românească”, unde face parte
din colegiul de redacŃie şi este titularul
cronicii literare, redactor-şef la „Gazeta”
– cotidian independent de seară.
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1936-1937 – Publică în „Gazeta”
articole în care fostul deputat Ńărănist, fostul
„om politic”, devine un lucid „analist politic” scriind despre ameninŃarea Mişcării
Legionare, despre procesele din Uniunea
Sovietică, războiul din Spania, despre
pericolul fascismului, despre „grozăvia ce
trebuie să urmeze”: Războiul. Istoria acelor
ani este răsfrântă în peste 60 de articole în
care a prezentat şi analizat întreg calendarul
politic din acei ani de la noi şi din Europa,
înaintea declanşării celui de-al Doilea
Război Mondial.
1938 – Vladimir Streinu refuză oferta
lui Armand Călinescu de a i se alătura noii
formaŃii politice conduse de viitorul primministru.
1938 – DeclaraŃie. Membru al
Partidului NaŃional łărănesc din 1928 până
la apariŃia Înaltului Decret Regal, nr. 870/
02.1938, când încetează de a mai activa
sau „a mai aparŃine” vreunui partid politic.
1938 – Apare la Editura FundaŃiilor Regale vol. „Pagini de critică literară –
Marginalia/Eseuri”.
1938 – 12 aug. Îşi scrie testamentul.
1939 – Regele Carol al II-lea cere
ministrului ÎnvăŃământului Petre Andrei să
semneze transferul definitiv în capitală al
profesorului Nicolae Iordache la Şcoala
Normală, apoi la Liceul „Mihai Viteazul”.
1939 – Toamna, concentrat la
Focşani, ofiŃerii dâmboviŃeni ai
regimentului 10 DorobanŃi l-au recunoscut
în serg. T. R., pe Nicolae Iordache, fostul
lor profesor şi, trecându-l la „partea
sedentară” a regimentului, îl ajută să
termine traducerea piesei „HoraŃiu” de
Corneille, care a şi fost jucată la Teatrul
NaŃional din Bucureşti sub direcŃia lui Liviu
Rebreanu în 1942.
1924-1940 – Publică articole, studii,
cronici teatrale în Vitrina Literară, Revista
FundaŃiilor Regale, Kalende (seria a II-a),
de asemenea „ Înainte de premierele şi
matineele literare la Teatrul NaŃional” (Program al Teatrului NaŃional)..
1940 – Mobilizat la Todireni, pe Prut,
din 28 iunie.
1940, 6 iunie – Revist a „Vi aŃa
românească” îşi încetează apariŃ ia.
Vladimir Streinu făcea parte din Colegiul
de redacŃie şi era titularul cronicii literare
a revistei.
1941 – „Revista FundaŃiilor Regale”,
în aprilie, printr-o notă publicată în revistă,
suspendă un grup masiv de scriitori: Tudor Arghezi, Tudor Vianu, Perpessicius, M.
Sadoveanu, Ş. Cioculescu, Pompiliu
Constantinescu, Vladimir Streinu – care, din
1930 până în 1941, făcuse parte din grupul
redacŃional; li se impută „neadaptarea şi
neacceptarea noilor directive”.
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1941 – „Societatea Română de
Lingvistică” – Facultatea de Litere,
Bucureşti Prof. Al. Rosetti, printr-o
scrisoare oficială, îi aduce la cunoştinŃă că
„a fost ales membru al SocietăŃii, cu
unanimitate de voturi”
1942 – „Societatea Prietenii Istoriei
Literare” din al cărui comitet de redacŃie
făcea parte, îl alege în februarie ca director al revistei „Preocupări literare”.
1942, 1 aprilie – Membru în Consiliul
Pedagogic al Ministerului Culturii şi
Cultelor
1942, Februarie – Are loc premiera
piesei „HoraŃiu” de P. Corneille, tradusă de
Vladimir Streinu, în regia lui Ion Sahighian,
directorul Teatrului National fiind Liviu
Rebreanu.
1942-1943 – ToŃi scriitorii suspendaŃi
datorită orientării lor democratice şi
antifasciste în 1941 de la Revista FundaŃiilor
Regale se vor regăsi în paginile revistei
„Preocupări literare”, din 1943, devenită
revista „Kalende”, seria a doua. Alături de
ei, vor semna: E. Lovinescu, V. Voiculescu,
Philippide, Rădulescu-Motru, Ion
Zamfirescu, Liviu Rebreanu şi mulŃi alŃii,
nume de prestigiu ale vieŃii noastre culturale.
Revista „Kalende”, sub direcŃia lui
Vladimir Streinu, a avut meritul recunoscut,
de a fi fost singura revistă din timpul
războiului în care s-au regăsit grupaŃi toŃi
marii scriitori democraŃi din epocă.
Revista „Kalende” va fi şi rampa de
lansare a unei noi generaŃii de tineri poeŃi
ce s-a grupat în jurul unui critic, care a
simŃit în ei o nouă vibraŃie poetică, cu un
limbaj poetic nou, în afara canoanelor:
Constant Tonegaru, Mircea Popovici,
Mihail Crama, Alex. Lungu, Gh. Chivu,
Dimitrie Stelaru, George Dan, St. Aug.
Doinaş, Geo Dumitrescu, Virgil
Gheorghiu, Iordan Chimet.
Vladimir Streinu a fost „Cloşca cu puii
de aur a unui moment literar zguduit de
mari cataclisme sociale şi politice” a spus
şi scris Şerban Cioculescu.
Const. Tonegaru: „victoria premiilor
(Revista FundaŃiilor Regale) aparŃine în
primul rând revistei „Kalende”, unde
împreună cu Geo Dumitrescu şi Mircea
Popovici m-am format, supravegheat de
Dl. Vladimir Streinu, care la ora actuală
este dirijorul poeziei moderne de la noi”.
1942 – Participă la „Volumul omagial
E. Lovinescu”
1943 – Publică Antologia „Literatura
română contemporană” şi „Clasicii noştri”.
1944 – „Istoria literaturii române
moderne”, împreună cu T. Vianu şi Şerban
Cioculescu, capitolul „Estetismul”.
1944 – Revista „Kalende”, după 23 august, nu mai primeşte avizul de tipărire.
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1944-1947 – Îngrijeşte şi prefaŃează
ediŃia în două volume a operei lui Calistrat
Hogaş.
1944 – Revine la Revista FundaŃiilor Regale împreună cu toŃi cei suspendaŃi în 1941
de nota redactorului-şef, D. Caracostea.
1944 – Profesor la „Şcoala Normală”
de băieŃi şi la Liceul Mihai Viteazul, din
Bucureşti
1946-1947 – Publică în ziarul P.N.ł-ului,
„Dreptatea”, articole virulente împotriva
oricărei forme de dictatură, până la
interzicerea apariŃiei publicaŃiei şi o cronică
literară, temporară, având şi ea conotaŃii
politice, la „Semnalul”, până când i-a fost
interzisă colaborarea.
1945 – Vladimir Streinu este membru
fondator al AsociaŃiei de RezistenŃă
Culturală „Mihai Eminescu”, alături de Pere
Marie-Alype Barral, Constant Tonegaru,
Iordan Chimet şi Pavel Chihaia, înfiinŃată
în Bucureşti în 1945. În 1949, după
arestarea lui Tonegaru, acŃiunea AsociaŃiei
a încetat. Sunt date deŃinute şi făcute
publice de Iordan Chimet (Rom. Lit.
13.VI.1995) şi Pavel Chihaia la Radio
Europa Liberă, în calitatea lor de ultimi
supravieŃuitori.
1947 – La Universitatea din Iaşi,
Vladimir Streinu susŃine teza de doctorat în
filologie modernă, cu teza „Versul liber
românesc”, dezvoltată ulterior în
„VersificaŃia modernă”, publicată în 1966
şi despre care Nicolae Manolescu a scris
că este „o carte unică, o istorie a versificaŃiei
moderne cum n-a mai scris nimeni”. Diploma nr. 22068 a avut calificativul „Magna
cum laude”, conducătorul doctoratului a
fost Şerban Cioculescu.
1947 – Prin decizia DirecŃiei
ÎnvăŃământului Secundar din 27 sept. 1947
nr. 236075 este „licenŃiat din învăŃământ”.
1947 – Societatea Scriitorilor Români
este dizolvată şi din noua structură a Uniunii
Scriitorilor din România, Vladimir Streinu
a fost eliminat.
1948 – Primăria Municipiului Bucureşti,
prin certificatul nr. 21513/1948, certifică
faptul că domnul Nicolae Iordache, de
profesie anticar, este de cetăŃenie română.
Una din formulele de supravieŃuire, înainte
de a se îmbolnăvi de T.B.C.
1948-1951 – Încep anii de sărăcie, fără
drept de semnătură, dat afară din
învăŃământ, fără niciun venit. Se
îmbolnăveşte de T.B.C, cunoscută ca
boala sărăciei, va fi operat, extirpându-i-se
şapte coaste (toracoplastie-stânga) la
sanatoriul Baloteşti, prin intervenŃia lui G.
Călinescu, care, în perioada respectivă l-a
ajutat cu alimente şi bani. De asemenea,
Zaharia Stancu şi Mihai Crama cu bani şi
medicamente, absolut necesare, rare şi
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foarte scumpe. La spitalul Caritas, unde
fusese internat în urma hemoptiziilor,
neavând „o dovadă de câmpul muncii”, a
fost scos din salon şi externat.
La Baloteşti, în 1950, reia firul poeziei,
întrerupt în 1933, cu poezia „Temutul
Vânător” şi cu multe altele care vor alcătui
cuprinsul volumului „Ritm Imanent”,
hotărât de autor, ce va apărea postum, în
1971, îngrijit de Ileana Iordache.
1951-1953 – Ani de refacere la
sanatoriul Stejăriş-Braşov, internat cu
ajutorul Victoriei Maniu (soŃia lui Adrian
Maniu). La Stăjeriş începe să traducă
„Hamlet” de W. Shakespeare.
1954 – Vladimir Streinu este numit
paznic la Biblioteca din Parcul I.V. Stalin
(Herăstrău) cu sprijinul lui Mihail
Sadoveanu. SupravieŃuirea materială este
astfel asigurată şi aici scrie Introducerea,
Notele şi comentariile traducerii „Hamlet”.
1954-1955 – Stilizează la „negru”
versuri traduse din poezia uzbecă şi
chirghiză pentru Tudor Măinescu şi o parte
importantă din traducerile din franceză
semnate de Jack Costin.
Claudia Millian-Minulescu şi Mioara
Minulescu îl trec în statele de plată a
munci tor ilor mozai car i n ecal ifi caŃ i,
angajaŃi la realizarea Fântânii de la
Izvorul Rece de pe B-dul Carol, la care
a lucrat efectiv. În 1996, Fântâna a fost
înlocuită de primarul OnŃanu cu un bust
al lui N. Bălcescu.
1955-1957 – Datorită lui Tudor Vianu
este cooptat în fondul „nescriptic” al
echipei care întocmea „DicŃionarul limbii
poetice a lui Eminescu” şi „DicŃionarul
român-englez”.
Traduce „La cafenea”, de Mohamad Dib.
1957-1959 – Vladimir Streinu publică
în „Caiete critice” un fragment din teza de
doctorat, şi în „Luceafărul” câteva studii
de lingvistică şi filologie.
1959/12 Sept. – Este arestat
preventiv, urmând să fie implicat şi
condamnat la 7 ani în procesul
intelectualilor „Noica-Pillat”, un proces
eterogen, prin diversitatea celor implicaŃi,
ceea ce explică prezenŃa lui Vladimir
Streinu în boxa acuzaŃilor, alături de
legionari notorii.
De diverse profesiuni, opŃiuni politice,
toŃi au fost condamnaŃi pentru concepŃii
reacŃionare, instigatoare faŃă de regimul
politic din R.P.R.
1960 – „Iordache Nicolae, zis Vladimir
Streinu, În numele poporului cu unanimitate
de voturi, Tribunalul Militar îl condamnă
la 7 ani închisoare corecŃională, 4 ani
interdicŃie şi confiscarea totală a averii
personale, pentru faptul de uneltire contra
ordinei sociale”.
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1960 – La data de 7 aprilie 1960,
cererea de recurs a fost respinsă.
Tribunalul Suprem al R.P.R.: deşi „nu a
avut relaŃii cu străinii, nu a difuzat cărŃi
interzise, nu a deŃinut arme şi nu a atentat
la SiguranŃa Statului, sentinŃa rămâne
aceeaşi. Iordache Nicolae (Vladimir
Streinu) se face vinovat de neadaptare la
regimul democrat-popular, fiu de moşier,
deputat P.N.ł, în 1933, şi articolele din
Dreptatea, în 1947”.
La recurs au fost depuse de către G.
Călinescu şi Tudor Vianu, câte o ReferinŃă
despre Vladimir Streinu, omul de cultură
şi atitudine ferm democratică.
1960, aprilie – AutorizaŃia din
închisoare prin care Vladimir Streinu o
împuterniceşte pe soŃia sa, Elena Iordache,
să ridice „manuscriptul” VersificaŃia
modernă de la Editura ŞtiinŃifică.
Manuscrisul nu există în arhiva familiei.
1960, 23 mai – „În urma presiunilor
de tot felul, a torturilor fizice şi psihice
(între care... izbirea gurii deŃinutului cu
bocancul şi distrugerea întregii danturi de
la prima întâlnire... a ameninŃării proferate
cu privire la familie... Vladimir Streinu, în
23 mai 1960, semnează un angajament...
pus îndeobşte în faŃa tuturor deŃinuŃilor
politici ca un act ce le-ar fi adus eliberarea
din inchisoare” (Ioana Diaconescu,
cercetător, DirecŃia Cercetare CNSAS,
România literară, nr. 43/2-8 nov. 2005).
În cadrul aceluiaşi documentar
Scriitori în arhiva CNSAS, „Vladimir
Streinu un pericol pentru Securitatea
Statului”, Ioana Diaconescu, în România
literară din 8 nov. 2005, publică o
scrisoare a lui Vladimir Streinu şi niciodată
primită de familie: „vorbeşte cu Ussy şi
vezi – puteŃi voi face faŃă unei cheltuieli
reprezentând costul unei proteze dentare?
Cred că aş putea să mi-o procur aici unde
mă aflu...”. În România literară nr. 42/
26.oct.2005, am publicat o „Precizare”,
prin care expun demersul meu în calitatea
mea de unică fiică a lui Vladimir Streinu,
de a solicita dosarul personal al tatălui meu.
În el, citit de 2 ori, am constat că nu există
niciun fel de notă, de raport informativ sau
denunŃ care să fie semnate de tatăl meu.
Dosarul cuprinde însă un număr important de note semnate de organele de
securitate, rapoarte din care rezultă un
„refuz categoric de colaborare, atât în
timpul detenŃiei, cât şi după eliberare”, fiind
hărŃuit până la sfârşitul vieŃii lui. Ioana
Diaconescu, cercetator CNSAS: „Este
pentru prima oară când cu ajutorul
documentelor din arhiva CNSAS se
stabileşte adevărul staturii morale a unui
scriitor.” Pentru a putea intelege şi afla
exact ce a însemnat acest proces al
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intelectualilor români trebuie citit volumul
„Scriitori în arhiva CNSAS”, apărut în 2012
la FundaŃia Academia Civică, de Ioana
Diaconescu.
1962, 4 Oct. – La eliberarea din
Închisoarea Jilava, semnează o declaraŃie:
„La punerea în libertate... am luat
cunoştinŃă de faptul că nu am voie să divulg
nimic din cele văzute şi auzite de mine în
timpul detenŃiei”.
1962, 9 Dec. – Vladimir Streinu solicită
Ministerului ÎnvăŃământului, încadrarea în
ÎnvăŃământul superior. „ Vă recomandăm
să urmăriŃi în presă scoaterea la concurs a
unui post în specialitatea dvs.”.
1962, 22 Dec. – Institutul de
Lingvistică răspunde că „deocamdată, nu
avem posturi libere în Institutul nostru”.
1963, 8 Feb. – Editura ŞtiinŃifică face
cunoscut faptul că „în conformitate cu
dispoziŃiile forurilor superioare, am reziliat
contractul de editare nr. 5233/1957,
pentru lucrarea „DicŃionar de sinonime şi
analogii”.
1964 – Singurul loc în care a fost
solicitat şi primit a fost cel de colaborator
la „Glasul Patriei”, alături T. Arghezi, Ion
Vinea, Lucian Blaga, Şerban Cioculescu,
C.C. Giurăscu, Al. Philippide, Nichifor
Crainic etc.
1964 – La propunerea lui G. Călinescu,
în calitatea lui de Director al Institutului de
Istorie Literară şi Folclor, este angajat
„cercetător ştiinŃific principal”.
1964 – Vladimir Streinu capătă drept
de semnătură şi va fi prezent în toate
revistele literare, cu articole de critică,
literatură română şi universală, despre
Poezie şi, începe să publice poeziile pe care
le-a scris în perioada bolii la Sanatoriul
Baloteşti, după o pauză de 18 ani.
1965, 30 Ian. – Comitetul de
conducere al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.
aprobă primirea ca membru plin a lui
Vladimir Streinu.
1966-1970 – Membru fondator al PenClub, la statutele căruia a participat efectiv,
a fost delegat şi reprezentant permanent al
României la toate Congresele AsociaŃiei
InternaŃionale a criticilor literari.
1967 – Membru COMES.
1969 – Minuta sentinŃei nr. 592, în 25
iulie, Tribunalul Militar Bucureşti, a hotărât
cu unanimitate de voturi „achitarea de orice
penalitate pe Nicolae Iordache / Vladimir
Streinu, doctor în litere şi filozofie”.
1969 – Rector al UniversităŃii Populare
de Literatură a Municipiului Bucureşti.
1969 – Membru al Academiei de
ŞtiinŃe Sociale şi Politice din R.S.R.
1969 – Premiul Uniunii Scriitorilor
pentru traducerea „În căutarea timpului
pierdut” de Marcel Proust.
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1969 – Ordinul Meritul Cultural
1968 – Profesor universitar al
FacultăŃii de Limbă şi Literatură Română
din Bucureşti cu un curs facultativ de
Estetica Poeziei române.
1969 – Director al Editurii „Univers”,
iniŃiind un vast program editorial întrerupt
de dispariŃia sa în 1970.
1965-1970 – După 18 ani de interdicŃie,
în doar 5 ani publică:
1965 – „Tragedia lui Hamlet”, text
anglo-român, tradus în metru original, cu
o PrefaŃă, Introducere, Note şi Comentarii.
Ed. Pentru Literatură.
1966 – „VersificaŃia Modernă, Studiu
istoric şi teoretic asupra versului liber
european şi român”. Ed. Pentru Literatură.
1968 – „În căutarea timpului pierdut”,
Marcel Proust, vol. I şi II, traducere şi
introducere, Ed. Pentru Literatură Universală.
1968 – „Calistrat Hogaş”, micromonografie, Ed. Tineretului.
1969 – „Clasicii noştri”, Ed. Lyceum.
1970 – „Ion Creangă” – micromonografie, Ed. Albatros, apare postum în 1971.
1971 – „Ritm imanent”, versuri, volum
îngrijit de Ileana Iordache, conform listei
întocmite de Vladimir Streinu. Apărut
postum în 1971.
PrefeŃe şi Introduceri:
1964 – Honore de Balzac – „Teatrul”,
PrefaŃă – Ed. Pentru Literatură
1966 – Voiculescu Vasile –
„Povestiri”, PrefaŃă – ESPLA.
1968 – Baudelaire, Ch., Introducere
şi cronologie – Ed. Pentru Literatură.
1970 – Maiakovski, V.V., PrefaŃă, Ed.
Albatros.
– Există în manuscris, un proiect de
Istorie a literaturii române, compus din 15
capitole.
1970, 26 Nov. – Vladimir Streinu
încetează din viaŃă. Este înhumat în cavoul
familiei din Cimitirul Bellu, fig. 23/A.
*
După 1970, criticul şi istoricul literar,
George Muntean, a publicat până la
încetarea sa din viaŃă, în anul 2004:
1973 – „Studii de literatură universală”,
Ed. Univers.
1974 – „Pagini de critică” vol III,
alcătuit după o listă a lui Vladimir Streinu,
îngrijit şi completat de George Muntean,
Ed. Minerva.
1976 – „Pagini de critică literară” vol.
IV, Ed. Minerva.
1977 – „Pagini de critică literară” vol.
V, Ed. Minerva.
1976 – „Eminescu – Arghezi”, Ed.
Eminescu.
1983 – „Poezii” ediŃie critică, cu
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Introducere, note, variante, comentarii şi
indice. Ed. Eminescu.
1983 – „Poezie şi poeŃi români”,
Antologie, postfaŃă şi bibliografie de G.
Muntean.
2003 – „Prozatori români”, ediŃie
alcătuită de G. Muntean, Albatros.
*
În anul Centenarului au fost reeditate:
2002 – „Clasicii noştri” Ed. Elion.
2003 – „În căutarea timpului pierdut”,
Ed. Mondero, 2 vol.
2006-2008 – „Caiete critice Vladimir
Streinu”, publicate la Piteşti, în îngrijirea
prof. Jean Dumitraşcu.
Conform unei fişe bibliografice, în
mss, „ad usum amicorum”, Vladimir
Streinu menŃionează traducerile dintre 1921
şi 1940.
Traduceri 1921-1940:
1) Gustave le Bon, „Psihologia
MulŃimilor”, Ed. Orizontul 1921, în
colaborare cu V. Constantinescu
2) Charles Richet, „Omul stupid”, Ed.
Orizontul, 1922
3) Corneille, „HoraŃiu” traducere în
versuri, Ed. Teatrului NaŃional, 1940
Colaborări în periodice şi jurnalistice,
conform aceleiaşi Fişe bibliografice, în
mss., din 22.10.1965
Convorbiri Literare, Sburătorul
(coredactor), Cugetul Românesc (secretar
de redacŃie), ViaŃa Literară (redactor), Azi,
Revista FundaŃiilor Regale (coredactor),
ViaŃa Românească, Preocupări Literare
(director), Luceafărul (redactor), Kalende
(director), Limba Română, Gazeta
Literară, Tribuna, Steaua, Familia,
Ramuri şi altele.
Adevărul, Timpul, Gazeta, Semnalul,
Dreptatea, Scânteia Tineretului, Glasul
Patriei.
Omisiuni: „Foarte numeroase!”
Pentru conformitate: „Vladimir Streinu”.
Numele din actele civile, Nicolae Iordache.
Nume sub care semnează toată viaŃa
ca profesor.
Pseudonime: Vladimir Streinu,
Apollonius (Kalende seria a II-a), Stanimir
(nume conspirativ folosit în cadrul
asociaŃiei „Mihai Eminescu”) şi Vlachus
Gramaticus translator folosit doar în
manuscrise inedite.
*
Evenimente generate de viaŃa şi
personalitatea lui Vladimir Streinu:
După 1970 este sărbătorit şi
comemorat la Găeşti, Piteşti şi în Teiu,
satul natal, unde, într-o cameră din casa
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ce îi aparŃinea, în 1971 se constituie
„Societatea Culturală Vladimir Streinu”.
În 1972, la 70 de ani de la naştere, la
iniŃiativa şi cu sprijinul Institutului de Istorie
Literară „G. Călinescu”, a forurilor locale şi
JudeŃene Argeş, este inaugurată Casa
Memorială „Vladimir Streinu”, cu participarea
lui Şerban Cioculescu, Edgar Papu, Ov.
Crohmălniceanu, Paul Cornea, Vasile Netea,
Dimitrie Păcurariu ş.a. Casa-muzeu a fost
înzestrată cu obiecte şi cărŃi care i-au aparŃinut
scriitorului. Vitrinele expoziŃiei, cu fotografii,
manuscrise, acte şi scrisori. Prof. Vasile
Fălcescu, profesor de română în satul Teiu, a
fost câŃiva ani custodele ei şi este autorul unei
monografii V. Streinu.
În 1992, pe casa în care a locuit în
Bucureşti şi unde a fost şi redacŃia revistei
„Kalende” seria II-a, a fost pusă o placă
comemorativă. În toate demersurile făcute
am fost ajutată şi susŃinută de St. Aug.
Doinaş.
În 1997, Intr. Serg. Levarda, pe care
se află casa în care a locuit Vladimir
Streinu între anii 1938-1970, devine Intr.
Vladimir Streinu.
În 1998, Vladimir Streinu devine
CetăŃean de Onoare al Oraşului Găeşti.
În 2002, Liceul din Găeşti devine
„Colegiul NaŃional Vladimir Streinu”,
datorită iniŃiativei întregului corp profesoral.
Între anii 2002-2012 în Găeşti au fost
organizate Simpozioane având ca temă
opera scriitorului.
La Găeşti, pe casa care i-a aparŃinut şi
în care a locuit Vladimir Streinu (casa
astăzi nu mai există) a fost pusă o placă
comemorativă în care era menŃionat şi
faptul că acolo a fost elaborată revista
„Kalende”, seria I, 1928-1929.
Strada pe care se afla casa, din 1992,
se numeşte strada Vladimir Streinu.
În 2011, Editura „Bibliotheca”,
Târgovişte, din iniŃiativa profesorului M.
Stan, tipăreşte volumul „Clasicii Noştri”,
Text îngrijit, PrefaŃă şi tabel cronologic de
Tudor Cristea.
În 2012, cu ocazia Simpozionului
NaŃional „Vladimir Streinu” de la Colegiul
din Găeşti (25 mai), a apărut, la Editura
Bibliotheca din Târgovişte, volumul
„Poezii”, EdiŃie îngrijită, prefaŃă şi tabel
cronologic de Tudor Cristea.
*
Academician post-mortem
La Adunarea general a Academiei
Române din 24 martie 2006, Acad. Eugen
Simion a prezentat personalitatea şi opera
reputatului critic literar Vladimir Streinu.
În unanimitate, este primit sub cupola
Academiei Române ca membru postmortem în 24 martie 2006.
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INTARSII

Daniela-Olguþa Iordache

VLADIMIR STREINU.
POEZIA DINCOLO DE RITMICITATE.
SEDUCÞIA EFECTULUI DE PIRAMIDÃ
„Ce magnet pervers
Mai sunt şi eu!
Atrag hârtii,
În loc să culeg metale…”
(Marin Sorescu, Ce magnet…)
Străvechea ceartă dintre antici şi moderni
nu s-a stins nici în contemporaneitate, ea
concentrându-se azi în opoziŃia mai vie dintre
clasicizanŃi şi verslibrişti.
Vladimir Streinu s-a implicat în această
dispută nuanŃând ca nimeni altul atuurile
fiecărei tabere dar şi capcanele deschise în
care susŃinătorii lor pot cădea din incapacitate estetică sau din lipsă de intuiŃie.
Criticul lansează de la început paradoxul.
„ŞtiinŃa de a face versuri nu mai e de mult o
obligaŃie a poeziei”, intrând în conflict
deschis(dar aparent) cu clasicizanŃii, care
separă net „poezia„ de „poem”.
Vladimir Streinu îl citează în acest sens
pe criticul clasicizant Etiemble, care include
în această distincŃie şi opoziŃia dintre poet şi
meşteşugar. El explică lucrurile astfel –
„poezia este o stare fragilă” dar fără „poem ea
nu există”, poemul fiind conceput drept
„operă finită în stare să regăsească elanul
constructiv şi să lupte contra sentimentului
de nimicnicie a existenŃei.”
Clasicizantul Etiemble se dovedeşte însă
prea rigid în aprecierile sale. El consideră că
„versul liber este o impostură”, ba chiar mai
mult, că el este „negaŃia libertăŃii”.
Argumentarea pur metaforică ne face să
zâmbim fără însă a ne îndreptăŃi s-o respingem
în totalitate.” Versul clasic avea şi „picioare”
şi „aripi” – alerga pe jos până-şi făcea vânt să
zboare. Versul liber, vrând să aibă numai aripi,
şi-a tăiat picioarele, ajungând să se târască
penibil. A devenit astfel o reptilă care se
visează vultur.”
Criticul acceptă parŃial părerea lui
Etiemble, dar nu poate fi de acord cu afirmaŃia
acestuia conform căreia versul liber este
negaŃia libertăŃii. Argumentul adus de
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Vladimir Streinu este că versul liber nu s-a
născut împotriva formei clasice exemplare
ci împotriva degradărilor acesteia.
Cât despre versul liber, nici el nu este
scutit de excese, căci există cu adevărat şi
degradări ale libertăŃii versului.
2. Dublul registru prozodic este
identificabil azi în toate literaturile şi aproape
în opera fiecărui poet deoarece nici poezia,
nici poemul nu se pot debarasa definitiv de
valorile pe care le conŃin ambele sisteme
prozodice.
VersificaŃia – arată Vladimir Streinu, tinde
în general la rimă, fără nici o constrângere,
mai cu seamă de când poezia s-a disociat de
muzică. Prin rimă ea suplineşte lira sau harfa,
care la antici o însoŃea. „Şi chiar atunci
cuvintele se chemau în vers unele pe altele,
după un fel de rudenie a sunetului, care este
însuşi embrionul rimei (la antici versuri întregi
erau aliterative).
Dar, din nefericire, mai adaugă criticul,
„muzicalitatea versului prin rimă ajunge cu
timpul la dezvoltări şi combinaŃii distractive,
fără niciun raport cu poezia propriu-zisă.
ReacŃiunea verslibristă din secolul al
XIX-lea însă, a produs eliberarea poeziei de
formele ei arbitrare. Verlaine numise acest tip
de construcŃie mai degrabă artificială
„bijuterie de două parale”.
Dacă rima rămâne o tendinŃă firească a
versului, ritmul, chiar dacă se poate retrage
„în imperceptibil” pleacă din natura poetului
şi a poeziei, care exprimă în material propriu
pulsaŃia arterială şi respiraŃia în doi timpi a
omului.
PoeŃii formalişti însă numărau silabele
numai pentru a împlini metrul unui tipar propus,
fără nevoie să exprime ceva. Parnasianismul
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devenise, de exemplu, „o paradă de măsuri şi
ritmuri mecanice”. Nici o legătură de necesitate
nu se mai stabilea între „bătaia inimii” (după
Paul Claudel „iambul fundamental”) şi
recurenŃa accentuală în vers.”
„Ea însă oglindeşte mecanica anotimpurilor
şi a mareelor, rotaŃia ciclurilor şi periodicităŃilor
cosmice, propagarea în unde a elementelor
electromagnetice şi a tuturor realităŃilor lumii în
care trăim. Sunt mai bine de o sută de ani de
când Spencer a arătat că RITMUL este însăşi
modalitatea de existenŃă a universului.”
„Poezia(…) ne introduce fără să ştim în
Ńesătura de ritmuri a vieŃii cosmice. Starea de
ritmicitate e totdeauna semnul de intensificare
a unui sentiment”.
Rima şi ritmul – conchide criticul –
„imagini, una, a simetriilor spaŃiale şi alta a
recurenŃelor în timp nu sunt jucăriile de două
parale care au apărut ca atare numai o dată cu
formalismul manufacturier – ele reprezintă un
meşteşug, bineînŃeles, dar şi o doctrină.”
În modernitate însă, poezia s-a mişcat
spre proză, visând la aritmicitate(poemul în
proză devenind o formă a ei predilectă) în timp
ce proza visează la ritmicitate (Vladimir Streinu
îl considera în acest sens pe Creangă un poet
al umorului).
3. Versul liber, apreciază criticul, este
expresia unei mari mutaŃii spirituale, deşi
ambele sisteme prozodice au pericolele lor –
cel clasicizant mecanicitatea, cel verslibrist
„miriapodismul prozei”. ComparaŃia dintre ele
nu trebuie însă făcută între degradările
versului clasic sau versului liber ci între
cazurile lor de excelenŃă.
Concluzia criticului găseşte calea de
mijloc în care cele două atitudini estetice să
se întâlnească – „Versul inept e vers inept,
fie clasic, fie modern, şi amândouă sunt de
respins, după cum versul puternic e vers
puternic, fie strict prozodic, fie liber, şi
amândouă sunt de admis.”
În ce constă, prin urmare, valoarea
poeziei/poemului dincolo de ritmicitate?
Acolo, ne spune exemplarul critic, poezia
se întâlneşte cu filozofia transformată în
realitate intimă, în sentiment.
Filosofia de azi nu mai este în mod explicit o disciplină ştiinŃifică ci o dispoziŃie a
spiritului. Poezia nu este nici ea filosofie ci o
filosofare.
Montaigne remarcase cel dintâi că
filozofarea este literatură, văzând în el însuşi
un „ filozof nepremeditat”, viaŃa proprie
devenind pentru fiecare o materie proprie a
filozofiei/filozofării.
Azi orice cititor poate fi „un critic
suficient”. Baudelaire, ne mai spune criticul,
vedea în această filozofare, în partea ei de
excelenŃă, o anti-proză, o anti-raŃiune sau chiar
un anti-adevăr.
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Întrebările finale, de exemplu, ne mai
aminteşte criticul, „este bine ştiut că sunt
zadarnice”. „Numai poeŃii, cu ochii lor noi şi
cu binecunoscuta lor necuminŃenie, se miră
de tot ce văd (…) fiind de aceea, azi, singurii
autori de întrebări fără răspuns.”
Exemplele alese de critic dovedesc gustul
desăvârşit al acestuia într-ale adevăratei
poezii – Nichita Stănescu (Savonarola) şi
Marin Sorescu(Ctitorie).
După Vladimir Streinu, acestui ultim poet
citat „ i se potriveşte gluma delicat-tristă, fără
clovneria sau sarcasmul altora, e identitatea
lui în a gândi ideea de viaŃă şi de moarte.
Ingenuitatea poetului comunică o experienŃă
fundamentală de viaŃă(…)S-ar zice că umorul
lui grav şi-a ales ca loc de predilecŃie un
promontoriu extrem dincolo de care nu mai e
cu putinŃă decât saltul în neant”.
Totul pare o proză nepăsătoare de efecte
poetice„din care Ńâşnesc fuzee metaforice, mai
toate de cursă orbitală”.
„– Mamă, mi s-a-ntâmplat o mare
nenorocire. Mai naşte-mă o dată! Prima viaŃă
nu prea mi-a ieşit ea. Cui nu i se poate întâmpla
să nu trăiască după pofta inimii? Dar poate a
doua oară…Si dacă nu a doua oară, poate a
treia oară (…) Tu nu te speria numai dintr-atâta
şi naşte-mă mereu. Ne scapă mereu câte ceva în
viaŃă de aceea trebuie să ne naştem mereu”.
Lovit de sentimentul singurătăŃii
metafizice şi strivit de mărginirea existenŃei,
poetul se frământă să scape tiparelor spre
libertatea totală, în care alegerea sa să nu fie
ignorată.
4. Şi, pentru a-i da dreptate criticului,
Marin Sorescu se trezeşte în piramidă, faŃă în
faŃă cu efectul fatal de ordonare
electromagnetică a universului căruia refuză
să i se supună. Ce caută atunci poetul în
piramidă? E fără-ndoială sedus de ideea că,
spiritul odată tocit, aşezat în piramidă pe
direcŃia est-vest se va ascuŃi de la sine.
Ce zice? / Nu vreau să intru în piramidă,
zice / Este în ea o energie negativă / Care face
rău, cauzează sănătăŃii. / ToŃi care-au păşit
înăuntru, împinşi de curiozitate / Sau pentru
a studia ori ca să prade, / S-au pomenit
împunşi de junghiuri, roşi de angoase / Storşi
de vlagă…şi nu s-au mai pus pe picioare (…)
/ Mi-e frică de efectul de piramidă, / De ce
n-aŃi făcut-o cub? Sau paralelipiped
sau…trunchi de con, poftim? (…) / – Problema
este de a respecta ritualul,
5. Spre a nu strica ordinea cosmică
(…) / Necaz mare dacă nu vă continuaŃi
acum drumul, / Pentru a vă contopi cu
soarele, pentru a deveni astru. (…) / – De
ce mi se-ntâmplă totul pe nepregătite? /
Vi a Ńa pe n epr egă t i t e, m oa r t ea pe
nepregătite? (…) / Soarele?! Nici vorbă! E
un pas prea important / N-am ce căuta în
soare. – Sunt nepregătit.”
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GLOSE

Florina Stoica

VASILE VOICULESCU ÎN VIZIUNEA
LUI VLADIMIR STREINU
Studiul lui Vladimir Streinu privitor la
poezia lui Vasile Voiculescu este unul mai
puŃin amplu. În ciuda acestui fapt, criticul
fixeză cu exactictate atât locul poetului
în literatura româ nă, observând
„ fenomenul poetic voiculescian ca
manifestare la graniŃa unor tendinŃe
diferite, tradiŃionalism şi modernism”, cât
şi influenŃele din literatura universală care
au înrâurit creaŃia acestuia.
Deloc surprinzător pentru stilul
criticului, acesta prezintă devenirea
poetului de la apariŃia primului volum,
Poezii (1916), prin care consideră că
literatura română a avut un exemplu
concret al modului în care, în perioada
interbelică, în literatura română „tradiŃia
se înnoieşte neîncetat venind în atingere
cu modernismul, iar modernii se
cuminŃesc, cu timpul combă tând
cuminŃenia”.
Ceea ce remarcă Vladimir Streinu încă
din primele versuri ale lui Voiculescu este
amestecul de meditaŃie religioasă cu
meditaŃia filosofică, setea de divin şi o
mişcare admirabilă de a se proiecta în
univers ca singură conştiinŃă ontologică.
Criticul observă, totodată, preocupările
poetului pentru „ marile probleme
existenŃiale intuind simboluri raŃionale şi
teme ale inteligenŃei şi moralei ce iau
forma didactică”.
Pentru Vladimir Streinu este evidentă
preocuparea constantă a lui Voiculescu de
a nu se abate de la îndemnul maestrului
începuturilor sale, VlahuŃă, să-şi facă
ucenicia la „şcoala de artă a vieŃii”,
aflându-se permanent în căutarea propriului
stil, decis însă de a fi mereu altul.
Din punctul de vedere al criticului,
locul lui V. Voiculescu în literatura
română este inconstestabil, el fiind un
precursor al lui Blaga, pe care Vladimir
Streinu îl întrezăreşte în versurile
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voiculesciene din poezia „Aiurare”: Cu
ochii plini de umbră/ Eu nu plâng
sfărâmate iluzii/ Nici visurile mele,/ Ci
năzuinŃi ciudate mă cuprind./ Vreau aripi/
SumeŃe aripi albe/ Să zbor, să zbor, să
zbor/ Spre tine!.
Deşi volumul Pâr gă (19 21)
pă strea z ă
a ccentele
influenŃei
tradiŃionale, amintind de Coşbuc, Goga
sau VlahuŃă, începând cu Poeme cu
îngeri (1927), în ciuda fa ptului că
poemele au „un neuitat abur mistic”,
lexicul elimină termenii greoi, colŃurosi,
iar alegerea cuvântului nu mai este
simplă întâmplare; criticul susŃine că „pe
drept cuvânt îl putem Ńine pe Voiculescu
alături de T. Arghezi ca poet al inspiraŃiei
religioase româneşti”
Dacă primele trei volume se
caracterizează printr-o anumită uscăciune,
texte ca „L-am lăsat de-a trecut” sau „
Ingerul din odaie” sunt dova da
misticismului însuşi, a stării de poezie fără
de care „meşteşugul artei este o industrie
rece şi stearpă”. Într-adevăr, asemenea
poezii voiculesciene sunt de o delicateŃe
a simŃirii şi a expresiei care-l scoate pe
poet din rând. În vreme ce mai plinul de
îndoială Arghezi ambiguizează momentele
revelatorii, aşa cum se întâmplă, bunăoară,
în Duhovnicească sau în A venit!, la
Voiculescu suntem martorii înfioraŃi ai
unor veritabile hierofanii: L-am cunoscut
de cum l-am zărit:/ Trimis înadins de
soartă,/ Mi-a trecut pe la poartă/ Şi nu
s-a oprit./ Era cu părul ca aurora,/
Aripile, cu pene de lumină,/ Lânced le
târa la picioarele tuturora,/ Prin pulbere
şi tină./ Suia din prăpăstii? Cobora din
stânci?/ Acoperit de mister,/ Cădeau peste
el umbre mari şi-adânci,/ Ca peste toŃi cei
ce vin din cer./ Nu purta sabie, n-avea-n
mâna crinul,/ Rătăcind pe stradă,/ Şi-a
aruncat doar ochii la mine-n ogradă,/
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Unde năpădise cucuta şi pelinul./ Stam
pe prispă, halucinat:/ M-a văzut... nu m-a
văzut?/ Că nu mi-a luat aminte.../ Era
aşa de abătut,/ Că n-am mişcat, n-am
strigat,/ L-am lăsat de-a trecut înainte.
Adevărata schimbare în creaŃia
poetului e sesizată, însă, în volumul Urcuş
(1937), criticul identificând aici orientarea
sa către un ideal de artă diferit, deoarece
„virtutea plastică de până aici în care
Voiculescu excela adesea, devine virtute
muzicală”. Iată, într-adevăr, o imagine de
o plastică muzicalizată, într-unul dintre cele
mai frumoase elogii ale frumuseŃii feminine din literatura noastră: CâŃi îngeri de
mătase ai în pază?/ Când zboară-n lături
fragedul lor stol,/ Ies sâni şi braŃe, rază
după rază,/ Din visteria trupului, domol./
/ Mai lin ca aştrii coapsele-mpăcate/
Rotunde legi scriu, boiul când Ńi-l culci,/
Cum vii din carne şi eternitate/ Întreagă
miez de adevăruri dulci.// Deschei o stea
şi norii despresoară/ Cerescul pântec, cald,
cu arcuiri,/ Lacteea cale a pulpelor
coboară/ Spre zodiile gleznelor subŃiri.//
Stihia-Ńi pură, albă se arată:/ Calc nori şi

(urmare de la pagina 14)

Un roman-document:
Vãcãreºtii la amiazã
Sunt de reŃinut şi diferitele poveşti de
viaŃă ale personajelor romanului, în fapt
micro-episoade bine conduse epic, narate
într-un limbaj savuros, cronicăresc:
biografia tumultuoasă a lui Nicos
Maurossini, nunta lui EnăchiŃă cu
Ecaterina, fata lui Nicolae Caragea,
problemele de ordin diplomatic iscate de
„fuga copilărească şi lipsită de orice
substrat politic” a beizadelelor indisciplinate
ale lui Alexandu Ipsilanti, răsturnările de
domnie şi mazilirile, detronarea şi execuŃia
lui Vodă Mavrogheni de către turci fiind
în acest sens episodul cel mai bine scris al
romanului, prin analiza psihilogică de mare
fineŃe pe care o propune – şi anume reacŃia
unui osândit în faŃa iminentei decapitări: „
Îşi simte coastele lovite încă o dată, va să
zică încă o târâire, vede coaja lemnului la
două degete de ochi; se miră că lemnul nu
e descojit, de parcă ar avea vreo
însemnătate, dar îndată îşi aduse aminte
că acel cineva pe care îl observă în
continuare este el însuşi”.
Corin Bianu are ambiŃia de a reînvia,
pe lângă atmosfera specifică secolului al
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îngeri, goală li te rump,/ Lung să-Ńi sărut
şi să cuprind deodată/ Tot adevărul
trupului tău scump. (Cântec pentru
dezbrăcare).
Un aspect important indentificat de
critic în studiul său este influenŃa pe care
Paul Valéry o exercită asupra poetului
român, cu precădere în volumul
Întrezăriri, el apreciind momentul drept
cea mai interesantă devenire a lui
Voiculescu. Dincolo de profundele
deosebiri ale operelor celor doi poeŃi,
similitudinile sunt date de valorificarea unor
structuri precum „golul pur”, „tărâmuri
virgine de paşi”, „roadele gândirii
noastre”, de folosirea sistematică a
aliteraŃiei valéryste, de cultivarea unor teme
literare noi şi, nu în ultimul rând, de
„urmărirea mecanică a sufletului în toate
ipostazele lui.”
Pentru Vl. Streinu opera lui Voiculescu
este „un fel de Divan al înŃeleptului cu
lumea, transformându-l într-un Bogomil,
vechi cititor de texte religioase ucenicind
la şcoala lui Valéry”.

XVIII-lea românesc, şi parfumul arhaiccronicăresc al limbii acelor vremuri. Din
păcate, demersul nu-i reuşeşte în totalitate.
Lângă expresii neaoşe apar neinspirate
neologisme şi sintagme livreşti: fuga
beizadelelor lui Ipsilanti e o „afacere
interstatală subtilă şi încurcată, de proporŃii
europene”; soŃia lui Mavrogheni este
„flămândă după viaŃa de familistă”; Nicos
Maurossini nu se doreşte a fi un „spoliator al poporului”, dar este foarte prudent
cu „eventualii rivali”. Putem vorbi chiar
de improprietăŃi flagrante de limbaj atunci
când întâlnim cu surprindere în discursul
unuia sau altuia dintre personaje expresii
şi sintagme argotice mai mult decât
stridente: „bucăŃică bună”, „îi dăm la
moacă”, „bă, băiatule”, „bă, animalule”.
Amintind de maidanele bucureştene
contemporane, un astfel de limbaj nu
poate fi explicat prin extracŃia joasă a
personajelor care-l folosesc, deoarece
Vodă Mavrogheni însuşi vorbeşte uneori
neprotocolar şi deplasat cu supuşii săi
sau chiar cu diplomaŃii străini, cărora nu
ezită să le spună „mă”, „bă” sau „măi
domnule Hope”.
Dincolo de aceste aspecte, „Văcăreştii
la amiază” oferă prilejul unei lecturi
agreabile, inedite, cu o atmosferă
interesantă şi autentică, o lecŃie de istorie
citită în cheie literară.
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UN VERS DE EMINESCU

Alex ªtefãnescu

„DUPÃ PÂNZA DE PAINJÃN
DOARME FATA DE-MPÃRAT”
Poemul Călin, subintitulat File din
poveste, începe cu vizita nocturnă,
neanunŃată, pe care i-o face Călin fetei de
împărat. Călin n-are identitate, chiar dacă se
numeşte Călin. El este „voinicul” din basmele
populare româneşti, ceea ce înseamnă un
bărbat tânăr, puternic şi neînfricat, capabil să
învingă în orice împrejurare.
În numai două versuri, cele cu
care începe poemul, Eminescu
creează o atmosferă de măreŃie şi
mister, fără nimic grandilocvent:
„Pe un deal răsare luna, ca o
vatră de jăratic,/ Rumenind
străvechii codri şi castelul
singuratic”.
În lumina palidă a lunii îşi
face imediat apariŃia şi intrusul.
La o fată de împărat, în plină
noapte, nu se ajunge uşor, atunci
când nu eşti anunŃat:
„Pe deasupra de prăpăstii sunt
zidiri de cetăŃuie,/ AcăŃat de pietre sure un
voinic cu greu le suie;/ Aşezând genunchi
şi mână când pe-un colŃ când pe alt colŃ/ Au
ajuns să rupă gratii ruginite-a unei bolŃi”.
Dinamica escaladării este foarte expresiv
schiŃată de poet: „Aşezând genunchi şi mână
când pe-un colŃ când pe alt colŃ”. Ca şi
operaŃiunea de pătrundere forŃată în castel,
prin ruperea gratiilor ruginite ale unei bolŃi.
Regizorii americani de filme de acŃiune s-ar
putea inspira din acest poem.
Musafirul clandestin, neremarcat de
străjile palatului, ajunge, fără ezitări, ca şi cum
ar avea un plan al edificiului, în iatacul fetei
de împărat. Poetul, care nu se grăbeşte, deşi
situaŃia ar cere-o, descrie pe larg, cu artă de
pictor, incinta în care Călin intră „pe-a
degetelor vârfuri”: „Ci prin flori întreŃesute,
printre gratii luna moale/ Sfiicioasă şi smerită
şi-au vărsat razele sale,/ Unde-ajung par
văruite zid, podele, ca de cridă,/ Pe-unde nu
– părea că umbra cu cărbune-i zigrăvită.”
Capacitatea de a păstra ritmul, de a nu
precipita relatarea, deşi evenimentele se
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precipită, este proprie marilor poeŃi ai lumii,
de la Homer la Dante. O dezvoltare calmă a
ideilor, cu toate nuanŃările necesare, găsim şi
în interiorul replicilor fastuos-pitoreşti ale
personajelor lui Shakespeare, ca şi cum
spectacolul existenŃei ar fi mai important decât
succesul sau insuccesul întreprinderilor
omeneşti.
Un bărbat pătrunzând noaptea în
iatacul unei fete de împărat
scufundate în somn. Scena este
prin ea însăşi generatoare de
poezie. Eminescu ştie să creeze,
ca un prozator sau ca un
dramaturg, situaŃii productive
din punct de vedere poetic.
Fata este protejată, ca de
un grilaj gingaş, de o pânză de
păianjen: „Iar de sus până-n
podele un painjăn prins de vrajă/
A Ńesut subŃire pânză străvezie ca o
mreajă;/ Tremurând ea licureşte şi se
pare a se rumpe,/ Încărcată de o bură, de un
colb de pietre scumpe.”
Urmează descrierea, de o frumuseŃe
literară fără seamăn, a fetei adormite. Voi
reveni asupra ei. Deocamdată sar pasajul şi
ajung la gestul pe care îl face Călin de a rupe
pânza de păianjen:
„Iar voinicul s-apropie şi cu mâna sa el
rumpe/ Pânza cea acoperită de un colb de
pietre scumpe”.
Este un gest bărbătesc, care simbolizează
transformarea fetei în femeie. Nimeni nu şi-a mai
reprezentat cu atâta delicateŃe, ca Eminescu,
virginitatea. Pânza de păianjen este un hymen
extern, o iradiere protectoare a fecioriei.
Descoperind, a doua zi, pânza de păianjen
ruptă, fata de împărat se simte tristă şi fericită
în acelaşi timp. Oboseala ei este voluptuoasă
şi se traduce în vorbe de dragoste:
„Ea a doua zi se miră, cum de firele sunt
rupte,/ Şi-n oglindă-ale ei buze vede vinete şi
supte –/ Ea zâmbind şi trist se uită, şopoteşte
blând din gură./ – «Zburător cu negre plete,
vin la noapte de mă fură».”
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AFINITĂłI SELECTIVE

Ioan Adam

CARTEA NUNÞILOR*
O altă „carte a nunŃii” sau, mai corect
spus, a nunŃilor, este noul roman al Franciscăi
Stoleru, scriitoare israeliană originară din
România pe care a părăsit-o în 1971, rămânând
totuşi fixată, asemenea lui Gulliver, prin mii
de fire invizibile, în spaŃiul originar. Nu ştiu
dacă înaintea acestei migraŃii spre sud
autoarea a citit romanul lui G. Călinescu, deşi
e foarte posibil s-o fi făcut, fiindcă seria
Operelor călinesciene a fost deschisă în 1965
chiar de Cartea nunŃii, cert
este că între cele două scrieri
sunt izbitoare similitudini. La
ambii romancieri nunta
presupune un „simŃ religios”,
o grandoare cosmogonică.
Pentru împlinirea supremă,
iubirea are nevoie de lumina şi
protecŃia astrelor. Înainte de
întâlnirea celor două principii
procreatoare, Jim Marinescu,
eroul călinescian, îi Ńine tinerei
soŃii un discurs poematic, un
epitalam cu inflexiuni din
Cântarea cântărilor: „Vezi tu
– zise el, mângâind-o pe păr şi
sărutând-o – aici în viscerele tale este
principiul universal al Facerii. Câtă vreme tu
vei rodi, universul există. Dintr-un astfel de
uter au ieşit la facere aştrii şi stelele, pământul
şi natura. Dacă viscerele tale s-ar usca şi
împreunarea noastră ar fi seacă, atunci odată
cu moartea noastră s-ar produce moartea
virtuală a generaŃiilor. Pământul s-ar răci şi
zbârci, stelele ar cădea la loc, spre nucleele
lor, ca fulgii de cenuşă în vatră, scânteile lumii
eterice s-ar strânge într-o singură flamă
tremurată şi chircită, care, la rândul ei, învinsă
de gheŃurile golurilor eterne, s-ar încleia într-o
zgură de neguri, restabilind întunericul fără
margini şi fără sfârşit.” Iubirea, încununată
de rodire, înseamnă triumful viului asupra
sterilităŃii, al modernităŃii asupra unui
tradiŃionalism uscat, mecanic, golit de seve.
În avatarul epic israelian, clepsidra e
răsturnată. Chiar vegheată de astre,
inventariate cu satisfacŃie de geniul rău al
* Francisca Stoleru, Karin, mon amour, Editura 24
de ore, Iaşi, 2012.
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romanului, maleficul rabi Iosef Milştein din
Tzfat: „Aha, au început să apară
stelele...una...două...trei [...] Putem să oficiem
cununia. Norocul nostru că vara cerul e senin
şi nu avem probleme în a respecta legile
străbune. Da, da, trebuie să fie cel puŃin trei
stele.”, nunta (căsnicia) se rostogoleşte
implacabil spre întuneric şi eşec, fiindcă
vechiul, „moliile” sunt mai puternice decât
spiritul laic, secularist. Francisca Stoleru a
venit în literatură dinspre
medicină, aşa cum au făcut-o
mulŃi alŃii înaintea ei, de-ar fi să
ne gândim doar la Vasile
Voiculescu şi Augustin
Buzura, însă dovedeşte o
aplecare deosebită spre
maladiile sufletului, spre
imponderabilele şi contorsiunile interioare, pe care le
„analizează” fără emfază, fără
excese teoretizante care ar fi
prăbuşit naraŃiunea în plictis şi
somnolenŃă. Ea apasă cu
dexteritate clapele claviaturii
epice, insistând asupra
„cazurilor” exact atâta cât trebuie pentru a le
face credibile, verosimile, „ ca în viaŃă”. Pentru
a trece examenul conformităŃii cu realitatea nu
e adoptată nici tehnica balzaciană a
naratorului omniscient care poartă o oglindă
de-a lungul unui drum, nici oŃioasa despicare
a firului în patru proprie psihologiştilor.
Intriga, desfăşurată pe parcursul a trei ani din
proxima contemporaneitate, se structurează
printr-o suită de monologuri interioare ale
unor personaje-oglindă care iluminează
satisfăcător mobilurile acŃiunii, dar se şi
explică în calitatea lor de „trestii gânditoare”.
Pe parcursul a numai două sute de
pagini prozatoarea reuşeşte performanŃa de
a topi şi teme ideologice într-un discurs fluent, cu valoarea unei veritabile introduceri
într-o lume pentru noi exotică. Israelul, aşa
cum îl descrie Francisca Stoleru, e o mică
Americă, un creuzet în care cei întorşi în patria
ancestrală vin cu toate cutumele, mentalităŃile,
(pre)judecăŃile mediilor (Ńărilor) din care au
plecat. Ca limbă de comunicare deprinsă
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târziu, ebraica e înŃesată în monologurile
personajelor de idiomatismele specifice
limbilor pe care aceştia le-au vorbit anterior.
Scurt spus, limba e omul, semnul firii şi al
gândirii lui. Rostogolind vorbele cu un
inconfundabil accent american, Elinor
Himelblau e newyorkeza get-beget, „omul
secolului douăzeci şi unu” pentru care cabala,
obscurantismul par un fel de pete igrasioase
în contextul modernităŃii, Jaqueline – o
marocană focoasă cu fixaŃii lingvistice şi
sexuale franŃuzeşti, Arik un sabru cu nostalgii
latino-americane, Vadim un rus, marcat încă
de melancolii slave, Otilia şi Alma românce
cu ideologii diferite (prima e atee, cealaltă e
„întoarsă la credinŃă”), dar toate aceste
personaje, toate aceste temperamente, în
aparenŃă atât de deosebite, ba chiar
incompatibile, fuzionează sub lumina unui
liant căreia Francisca Stoleru nu se ruşinează
(ca atâŃia scriitoraşi de la noi) să-i spună
„dragoste de Ńară”. Aceasta e marca
discursului identitar, forŃa motrice care animă
şi adună oameni sosiŃi din patru puncte
cardinale pentru a-şi pune energiile,
competenŃele în serviciul unui vis restitutiv.
Sub imperiul lui, Ahasverus pune capăt
rădăcinilor milenare şi prinde rădăcini adânci
în solul străbunilor. E o demonstraŃie
frumoasă, făcută indirect, adică aproape
exclusiv cu mijloace epice, prin care
prozatoarea îşi afirmă convingător
ataşamentul faŃă de tărâmul de adopŃiune.
Ceea ce nu presupune totuşi o
ruptură radicală, o abandonare integrală a
celui părăsit. Memoria şi uitarea sunt de
altminteri polii acestei naraŃiuni circulare, în
care temele sunt reluate muzical, cu o tehnică
matură a contrapunctului. Nimic nu e lămurit,
clarificat, clasificat de la bun început. Fiecare
personaj are propria lui istorie secretă, cu un
sâmbure tragic, în existenŃa fiecăruia se
ascunde o dramă de pe care cortina e ridicată
cu precauŃii, cu semitonuri, doar atunci când
autoarea socoteşte că mărturisirea nu mai
poate fi evitată. Sunt poveşti de femei, chiar
dacă fluxul epic include şi bărbaŃi, care
reverberează dintr-o istorie în alta, dintr-un
spaŃiu în altul, necontenitul du-te vino între
Ieri şi Azi, între Aici şi Acolo transformând
romanul într-o fabulă modernă despre
feminitate şi capcanele care o pândesc. În
viaŃa tuturor acestor femei există o întâmplare
care aidoma izotopilor radioactivi le-a marcat
pentru totdeauna soarta. Cu cât se zbat cu
mai multă energie să rupă iŃele încâlcite ale
destinului, cu atât acesta, aidoma unui năvod
uriaş, îi cuprinde mai tare.
Fatumul ia însă şi înfăŃişarea
contradicŃiilor etnice. Cei de neamuri diferite
se întâlnesc, se iubesc ca în romanele clasice
ale genului (două repere ar fi Ultimul
abenseraj de Chateaubriand şi Doamna
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Crizantema de Pierre Loti, dar le-aş mai putea
adăuga, din palierul românesc, nuvele ca
Noapte bună de Duiliu Zamfirescu şi Uruma
lui Zaharia Stancu), dar se despart fiindcă
tradiŃiile, convenŃiile cercului închis nu le
permit evadarea decât pentru o clipă. „Ceasul
rău” vine pentru că oamenii sunt încătuşaŃi
în lanŃul conformismului. Ca manifestare a
liberului arbitru, nunta nu-l poate conjura
decât provizoriu. Evreica Otilia îl iubeşte pe
un goi, românul Eugen Zamfir, poartă în
pântece copilul acestuia, dar, rămas rob al
unui „Dumnezeu neîndurător”, tatăl său,
cantorul Davis Zilberman, o alungă şi o
excomunică. Rostite la mânie vorbele „sfinte”
provoacă destinul: Eugen se stinge într-una
din celulele SecurităŃii. Istoria se repetă şi cu
fiica ei, Alma, care-l iubeşte pe actorul
Valentin Oproiu. Mâna grea a destinului
loveşte iar: Valentin moare lovit de un glonte
rătăcit. Iar caruselul sorŃii pare a o purta
vertiginos spre deznodământul fatal şi pe
nepoata Karin. Ea, Karin, protagonista
romanului, căreia Otilia îi spune mon amour
ca într-un film de Alain Resnais (altă poveste
despre o iubire imposibilă!), e omul
extremelor, care nu face „niciodată lucrurile
pe jumătate”. Povestea ei este axul care uneşte
şi desparte două lumi. Şi scriind asta ajungem
la conflictul esenŃial al romanului: acela dintre
spiritul laic, secularist, libertin, dar atât de
uman în dezlănŃuirile şi ezitările lui, şi
fanatismul religios, dur, strâmt şi
constrângător ca un corset. Karin „se
întoarce la religie”, se căsătoreşte cu
fanatizatul Arik, pe care mentorul său,
diabolicul rabi Iosef, cel cu ochii ca două
lacuri glaciare, îl mânuieşte ca pe o marionetă.
Schimbarea de mentalitate impune şi o
schimbare de decor. Între luminile oraşului
tentacular (care poate fi elegant şi burghez
ca în cartierul Rehavia din Ierusalim sau boem
ca pe strada Shenkin din Tel-Aviv) şi „uliŃa
mizeră a vechiului Tzfat” nu e doar o diferenŃă
de confort, ci una, enormă, de mentalitate.
Arzând cu vâlvătăi la început, sub lumina a
două sfeşnice de argint („două sfeşnice de
argint aburit” luminau şi „casa moliilor” din
Cartea nunŃii!), erosul marital pâlpâie şi se
stinge ca sub povara unui blestem. În romanul
călinescian viul asedia şi învingea vetustul,
moartea, sterilitatea. În Karin, mon amour
lucrurile se petrec exact invers. Şi Jim, şi Arik
joacă rolul unui Pygmalion. Sunt amândoi
stăpânii unei „proprietăŃi” gingaşe: femeia
iubită. Dar prin Jim vorbeşte Natura. Prin Arik,
ritul. Iar ritul ucide iubirea, zăgăzuind forŃele
vieŃii. Scăparea stă în evadarea din mediul
sufocant, din „cuibul de viespi” al
fundamentaliştilor religioşi, robi ai unui cult
dendolatru. Francisca Stoleru a scris romanul
dens al unui destin ce-şi află împlinirea urmând
preceptele moderne ale liberului arbitru.
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LITERE ŞI SENSURI

Ana Dobre

CONSTANTIN NOICA ÎN JOCUL
ANTINOMIILOR PUTERII (2)
Mişcarea recunoaşterii, ca relaŃie dintre
stăpân şi slugă, „concept fundamental şi
fascinant”, după Marta Petreu, spune
povestea omului. Aceasta pentru că, spune
Hegel, orice om, pentru a fi cu adevărat om,
are nevoie de un alt om, are nevoie, prin
urmare, de recunoaşterea celuilalt. Intră aici
nu numai noŃiunea de prietenie la care se
gândea Socrate când spunea că omul îşi face
prieteni Ńinând seama de trei criterii: superior,
egal, inferior, ci de empatie, de acceptarea
celuilalt, de tolerarea lui. Pentru că nu există
progres fără luptă şi între oameni poate apărea
o înfruntare în care fiecare se vrea recunoscut
de celălalt. Când refuză să-l recunoască pe
celălalt, înfruntarea se transformă în luptă.
Această ecuaŃie poate fi aplicată la nivel individual şi la nivel social. Rezultatul înfruntării
decide natura relaŃiei. Cuplul stăpân-slugă,
învingător-învins este consecinŃa luptei
încheiate cu o recunoaştere „unilaterală şi
inegală”. Mecanismul recunoaşterii hegeliene,
preluat de Constantin Noica, conduce la
explicitarea umanului. De aici decurg mai multe
sensuri: omul crede că este ceva dacă este
recunoscut/confirmat de altcineva (de un egal
sau un superior, nu de cineva inferior lui); omul
este sau devine ceva/cineva doar în relaŃie cu
un alt om, omul singur nu poate fi om căci nu
poate evolua; relaŃiile interumane dinamizezază,
dau culoare vieŃii.
Aplicând teoria recunoaşterii la sistemul
comunist, Constantin Noica ajunge la
interpretări şi concluzii fireşti în raport cu propria evoluŃie interioară. Această concepŃie
apare explicit în RugaŃi-vă pentru fratele
Alexandru. E un mod original de a uni
hegelianismul cu filosofia creştină a iubirii şi
a iertării. El crede că stăpânul sau învingătorul
este o conştiinŃă nefericită pentru că,
evidenŃiază el în Povestiri despre om. După
o carte a lui Hegel, „cel care recunoştea pe
stăpân era cineva pe care stăpânul nu-l
recunoştea. Adevărul şi confirmarea
stăpânului în loc să vină de la seamănul pe
care-l căutase, veneau de la robi, de la suflete
moarte”. Sclavul sau învinsul este, în logica
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acestei argumentări, mai fericit, căci „în el se
trezeşte conştiinŃa de sine, singura prin a
cărei recunoaştere s-ar împăca cu stăpânii”.
Dintre cei doi, stăpân şi slugă, omul cu
adevărat este sluga, cea care perpetuează
umanul. Proclamând superioritatea spirituală
a slugii, Constantin Noica introducea în lume
propria lui ordine. În acest fel, (şi)-a creat o
lume în care speranŃa să supravieŃuiaască şi
în care visul cultural să poată funcŃiona. În
eseul Noica şi utopia recunoaşterii, Marta
Petreu conchidea: „Pentru Noica, mişcarea
hegeliană a recunoaşterii – cu sălbatica ei
dialectică stăpân-slugă, cu înfruntarea şi lupta
conştiinŃelor, cu concluzia că stăpânul e un
«învingător», dar unul derizoriu, în vreme ce
sclavul sau robul «a luat întâietate» şi asupra
stăpânului, şi asupra lumii – a făcut parte din
arsenalul lui de axiome, a fost o convingere
intimă şi o idee uzuală prin care a ordonat
realitatea. Şi prin care s-a raportat la ea”.
În angrenajul social-politic de după 1945,
Constantin Noica a trebuit să suporte/să
îndure toate încercările învingătorului/
stăpânului. Asumându-şi condiŃia de slugă,
în sensul descifrării destinului, el a
interpretat-o în schemă hegeliană. Dar
înŃelegerea şi interpretarea calvarului au venit
ulterior, după parcurgerea probelor iniŃiatice,
trecând, eliadeşte vorbind, proba labirintului.
Cu domiciliu forŃat între 1950-1958, alături
de Al. Paleologu, traversează „...ani de delir
cultural”, regăsindu-se doar în universul
lecturii şi al scrisului, scriind, deşi nu avea
dreptul de a fi tipărit, cu regularitate. Profilul
spiritual al lui Constantin Noica transpare din
această scrisoare din 1957 a lui Mircea Eliade:
„Mă bucur peste măsură că scrii şi gândeşti
aşa cum o faci. Paginile citite la Mariana,
alături de cele pe care mi le-ai trimis acum
vreun an, m-au «introdus» în universul tău
de acum şi m-au încântat. Maturitatea ta (dar
când ai fost tu altfel? În orice caz nu la Spiru
Haret), îndrăzneala cu care te roteşti peste
sisteme şi istorii, optimismul tău, singurul în
care mă recunosc, imensa ta generozitate faŃă
de oameni, de ideologii, de naufragii (?)... Aş
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fi fericit să aflu că ai rămas acelaşi (Nu-mi scriai
tu, peste mări şi Ńări, în 1930, că spiritului îi
repugnă mobilitatea?). Dar cum să-Ńi exprim
surprinderea şi încântarea cu care am
descoperit că Ńi-ai însuşit dimensiuni noi, fără
ca, totuşi, să fi renunŃat la tot ce-ai avut şi Ńi-ai
făurit tu de când ne cunoaştem” (apud Mircea
Constantin Noica interpretat de...,
Editura Recif, Bucureşti, 1994).
Anii de detenŃie (1959-1964), după o
„dureroasă mascaradă”, alături de Sergiu
Alexandru-George, N. Steinhardt, Al.
Paleologu, îi reconfigurează opŃiunile,
aşteptările, dar nu-i modifică încrederea în
spirit în care vedea singura ieşire,
transcenderea mundanului. Un flash al
înfruntării cu Puterea (Securitatea) transpare
din rememorarea lui Arşavir Acterian,
Procesul Noica-Pillat: „Procesul s-a
desfăşurat cu firoscoasă solemnitate sub
autoritara prezidenŃie a unui colonel care, dat
fiind aportul juridic adus consolidării statului
comunist, a fost proŃăpit, nu mult după aceea,
ministru al justiŃiei. AvocaŃii erau în bună
parte din oficiu. Publicul prezent mi s-a părut
format din securişti. Iată pe ce mă bazez. Când
i s-a dat ultimul cuvânt lui C. Noica, acesta a
vorbit foarte frumos şi, la un moment dat,
adresându-se procurorului, s-a referit la
bătăile cu care a fost onorat în timpul anchetei,
arătându-şi nedumerirea pentru o atare
comportare necivilizată. De îndată ce securiştii
din sală au sesizat ce vrea să spună Noica, au
început prin murmur zgomotos să acopere
cele ce voia să spună filosoful, dar acesta şi-a
ridicat spontan tonul spre a fi auzit de toŃi cei
prezenŃi. Ce să spun? Mi-a plăcut spectacolul
oferit de fostul meu coleg de şcoală. Era cu
ochi şi cu sprâncene că murmurul sonor, al
cel puŃin unei bune părŃi din public, demasca
o apartenenŃă securistă”.
Traversând acest labirint întunecat care-i
pune la încercare capacitatea de a îndura,
atingând starea de umilitate christică, filosoful
apare ca un Iov căruia i s-a luat totul pentru a
i se da totul, depăşindu-şi suferinŃa şi,
spiritualizat, cu puterea de a-şi îndemna
contemporanii: „Fie-vă milă de un gânditor
atât de mare, ce, în părŃile lumii unde e prea
des şi prost invocat, a ajuns de râsul copiilor.
Fie-vă milă de felul cum se întoarce biruinŃa
sa împotrivă-i. LăsaŃi batjocura ieftină, cei care
vă simŃiŃi victime ale lui (...). Fie-vă milă pentru
blestemele ce se vor acumula într-o zi peste
capul lui, nefericitul de învingător. (...) IertaŃi-l,
a stat şi el sub nebunia Binelui. RugaŃi-vă
pentru sufletul fratelui Karl. RugaŃi-vă pentru
Big Brother”. Material este deposedat, spiritual simte că se regenerează prin suferinŃă.
De aceea, are puterea de a îndemna la iubire
şi iertare, cum o face în RugaŃi-vă pentru
fratele Alexandru, mărturie a filosofului
despre experienŃa carcerală. Este surprinzător
H

a n d o c a ,

Anul XIII, Nr. 5 (146) • mai 2012

că această atitudine a generat atâtea reacŃii
anti-Noica. Monica Lovinescu, de exemplu,
o considera, în La apa Vavilonului, „breviarul
prin excelenŃă al decăderii” şi, lăsându-se
condusă de verva jurnalistică şi de spiritul
polemic, puncta: „Cum să te rogi pentru
fratele-călău, fără să participi la schingiuirea
victimei? Nu mă pot ruga pentru Big Brother
– cum mă îndeamnă, într-un moment de nonsens filosofic, un C. Noica. Nu era vorba nici
măcar de iertarea creştină: Noica n-avea decât
frugalitatea monahală, nu şi credinŃa. Mila sa
Ńine de sofism, nu de Cruce”.
Ideea iertării, compasiunea victimei faŃă
de călău, superioară moral, în acest fel,
torŃionarului sunt probele eliberării de
teroarea istoriei şi de accedere în spirit prin
care se realizează, cum sublinia Marta Petreu,
„saltul moral” – „iertarea ca unică modalitate
de conservare a respectului de sine şi ca
atitudine de superioritate faŃă de torŃionar”.
Sensul iertării are răsfrângeri hegeliene şi
reflectări din ConştiinŃa culpei de K. Jaspers,
dar este şi modul propriu al fiecăruia de a-şi
înŃelege şi accepta soarta.
Imaginea bătrânului dascăl aşa cum o
conturează Gabriel Liiceanu în Jurnalul de
la Păltiniş – „Mă uit în jur la camera cu tavanul
teşit, văd chiuveta cu robinetul stricat, pătura
aspră de pe pat, ziarul pe care l-am întins pe
ea ca să ne bem ceaiul, îl văd pe Noica rupând
Ńigări CarpaŃi şi îndesându-le în pipă, mă uit
la băscuŃa lui de papă în exil, la pantalonii
foarte lucioşi, mă gândesc la cărŃile pe care şi
le-a scris cuminte ca o cârtiŃă încăpăŃânată,
nerăsfăŃată de nimeni, nealimentat...”,
vorbeşte despre superioritatea spiritului
asupra materiei, despre puterea omului de a
transgresa teroarea istoriei.
LecŃia demnităŃii pe care o transmite
Constantin Noica are valoare general-umană:
„Această demnitate a sfârşitului, spunea el
cu puŃin înainte de a trece în nefiinŃă, trebuie
lăsată omului, dacă viaŃa lui a avut sens şi
dacă înŃelege să sfârşească în frumuseŃea
sensului de viaŃă. Dar şi mai impresionantă,
aş spune, decât această moarte a câtorva
oameni mari îmi pare moartea folclorică. În
folclorul nostru se spune un lucru admirabil:
în ceasul morŃii sufletul îşi sărută trupul de
sus până jos şi spune: «Trupule, floare, cum
m-ai purtat tu prin lume şi m-ai păzit». Este o
nobleŃe fără seamăn să spui trupului tău în
descompunere «floare». E desprinderea
graŃioasă de el şi intrarea în supravieŃuire.
Dar ce înseamnă supravieŃuire? Înseamnă
doar supravieŃuire. Înseamnă să fi trăit
deasupra vicisitudinilor vieŃii şi să fii acum
deasupra necesităŃii sfârşitului”.
Este greu să ni-l imaginăm pe Constantin
Noica în ipostaza de victimă. Amintirea
culturală edulcorează răul, întunericul şi-i
păstrează efigia în lumină.
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EXERCIłII DE REGÂNDIRE

Sultana Craia

PÃGÂNISM ªI CREªTINISM
LA LUCIAN BLAGA
Există în cultura românească mai multe
personalităŃi în gândirea şi creaŃia cărora
coexistă disponibilitatea pentru păgânism şi
creştinism, conferindu-le o notă distinctă.
Un asemenea scriitor este Lucian Blaga, la
care magia se poate împăca şi cu
creştinismul cumva pragmatic.
Filosoful-poet era fiul unui preot libercugetător şi al unei femei care, cum scria el
în Hronicul şi cântecul vârstelor, „trăia într-o
existenŃă, încadrată de zarea magiei” şi se
simŃea „cu toată făptura ei vibrând într-o
lume străbătută de puteri misterioase”.
Sunt amănunte biografice de luat în
seamă, pentru că ele pot explica într-o
oarecare măsură de ce într-o perioadă în
care a înflorit, după expresia lui Pompiliu
Constantinescu, un ortodoxism „decorativ,
retoric şi de compoziŃie” (...) poezia lui
Blaga „ are cu totul altă esenŃă;
desfăşurându-se dintr-un nucleu metafizic,
dintr-un veritabil Weltanschaung, ea s-a
realizat în afara cadrelor istorice ale
ortodoxismului naŃional”.
Ca şi Eminescu, Blaga trăieşte arareori
într-o relaŃie de subordonare filială faŃă
de Dumnezeu. Spiritul său evoluează independent, nu fără o anume cordialitate
faŃă de transcendent, dar fără patetica
nevoie de comunicare directă şi concretă,
atât de exasperantă şi provocatoare la
Tudor Arghezi.
Pentru Lucian Blaga Dumnezeu este
„Nepătrunsul” („când pătruns de sine însuşi
odihnea cel nepătruns”, scrisese
Eminescu). Dacă Arghezi a aspirat cu
disperare către un Dumnezeu palpabil,
Blaga crede mai curând în „ vraja
nepătrunsului ascuns” şi îmbogăŃeşte
lumea cu „largi fiori de sfânt mister”. El
nu are nevoie de revelaŃie. Simte, pur şi
simplu, că Dumnezeu este pretutindeni şi
nu-l ofensează cerându-i dovezi sau
impunându-i responsabilităŃi.
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În Poemele Luminii (1918) tânărul poet
este însufleŃit de un elan titanic, de factură
orgiastică, de o nevoie de a „juca” frenetic
eliberând astfel divinul care sălăşluieşte în
el: „Să nu se simtă Dumnezeu în mine/ un
rob în temniŃă încătuşat”. O asemenea
celebrare neortodoxă, păgână chiar, a
sacrului este sursă de extaz: „Sunt beat de
lume şi-s păgân” (Lumina raiului). A fi
păgân nu este un păcat şi de altfel păcatul
este o formă a vieŃii creată de însuşi cel
Nepătruns:
„Nimicul zăcea-n agonie,
când singur plutea-n întuneric şi dat-a
un semn Nepătrunsul
«Să fie lumină»
O mare, şi-un vifor nebun de lumină
făcutus-a-n clipă:
o sete era de păcate, de doruri,
de-avânturi,
de patimi o sete de lume şi soare”
(Lumina)
Este un păgânism solar, uneori exuberant, alteori melancolic, mai ales în Paşii
profetului (1921). În acest ciclu poetul
pierde starea de graŃie şi caută dumnezeirea
într-o altă lume decât cea creştină. Spiritul
lui coboară în timp spre acea durată
obscură în care păgânismul se stinge, iar
creştinismul este încă proaspăt şi confuz.
Lumea antică a intrat în declin. Pan,
zeitatea tutelară a acestei vârste a creaŃiei
blagiene, e copleşit de tristeŃe. În codri se
înmulŃesc mănăstirile, clopote de vecernie
înfioară serile, umbra lui Iisus trece palidă
printre sclipirile crucilor noi. Energiile
zeului, încă puternice în primele poezii din
acest ciclu (Pan către nimfă, Zeul
aşteaptă) se subŃiază treptat (Umbra, Pan
cânta). Crucile se înmulŃesc pe cărări şi
zeul slăbit se refugiază în singurătatea unei
peşteri, dar şi unicul prieten, păianjenul,
poartă pe spate semnul creştin. E ultima
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durere a zeităŃii decrepite şi uitate, care
închide ochii pentru totdeauna. Şi odată
cu el o lume poetizată.
În ciclul În marea trecere (1924) poema
Psalm conŃine dilema religioasă esenŃială
pentru acea perioadă din gândirea poetului.
Singurătatea ascunsă a lui Dumnezeu se
relevă aici ca o „durere” din totdeauna a
tânărului Blaga. Acum pare că starea de
graŃie n-a fost niciodată deplină: „cântările
miau pierit/ şi fără să-mi fi fost vreodată
aproape/ te-am pierdut pentru totdeauna/ în
Ńărână, în văzduh şi pe ape”. Totuşi,
prezenŃa difuză a lui Dumnezeu în lume
nu-l poate face mai fericit pe poet. În
această confesiune se află rezumată întreaga
sa criză religioasă, la fel de dureroasă ca
aceea, mai târzie, argheziană: „Între răsăritul
de soare şi-apusul de soare/ sunt numai tină
şi rană”. Este pentru prima şi ultima oară
că poetul rupe tăcerea discretă în care şi
ascunde de obicei drama religioasă. Este şi
singura poemă în care Dumnezeu este
invocat cu un oarecare patos:
„În spinii de-aici arată-te, Doamne,
să ştiu ce-aştepŃi de la mine
(...)
Ori nu doreşti nimic?
Eşti mut, neclintita identitate
(rotunjit în sine a este a),
nu ceri nimic. Nici măcar rugăciunea
mea.”
Ideea unei asemenea indiferenŃe absolute îmbracă forma întunecării: „Iată, e
noapte fără ferestre-n afară”, dar nu este
insuportabilă. Ea nu anulează sentimentul
veşniciei, nici „vraja nepătrunsului ascuns”
şi nu ştirbeşte „corola de minuni a lumii”.
Se produce o sinteză între Dumnezeul
biblic – al Vechiului Testament – şi Pan –
zeitatea păgână. Apare „marele Orb”,
prezenŃă familiară, a cărei tăcere nu vine
din ostilitate. De mână cu marele Orb pare
să soluŃioneze criza. Marele Orb este
anonim. El este, în acelaşi timp, neajutorat
şi puternic. Nu „comunică, pentru că-i e
frică de cuvinte/ El tace-fiindcă orice vorbă
la el se schimbă-n fapta”. Pe acest orb
aureolat de ŃânŃari poetul îl conduce prin
lume. Pe el îl numeşte „Tată”, de el are
nevoie şi lui îi este necesar la rândul său.
Marele orb este zeitatea pe care poetul a
ales-o pentru sine, o zeitate fără religie,
simplă, misterioasă, familiară şi vulnerabilă.
Ortodoxismul a generat în epocă o
adevărată modă în literatură. S-a cultivat
imageria creştină, mai mult sau mai puŃin
stilizată, cu sau fără acoperire în planul
trăirii. A înflorit un anume manierism,
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fenomen pe care Pompiliu Constantinescu
l-a numit „decorativ”, formă a unei „mistici
oficiale versificate”. Niciodată nu mai
cunoscuse literatura română, de la
romantism încoace, o asemenea abundenŃă
de îngeri. Atins de suflul neguros al
expresionismului german şi austriac,
Lucian Blaga creează, însă în câteva poeme
din ciclul Laudă somnului (1929), o viziune
cu totul deosebită, mai curând onirică şi
în orice caz neconvenŃională. În al său
„paradis în destrămare”, serafimii au
îmbătrânit, pe arhangheli îi apasă „greutatea
aripelor”, lumea este bolnavă, sacrul decade, iar adevărul şi binele se ocultează.
Sacrul s-a retras ori agonizează undeva
neştiut şi nimic nu mai este pur. Un rău
inefabil a pus stăpânire pe Paradis, din care
n-au mai rămas decât forme goale, ca nişte
cochilii părăsite pe o plajă pustie. Este o
încheiere ciclică, ultima manifestare a
sacrului: „Trece printre sorii vecini/
porumbelul sfântului duh/ cu pliscul stinge
cele din urmă lumini”. Sensurile se pierd
şi nu mai există repere. În ciclul din 1933,
La cumpăna apelor, această trăire a
sfârşitului este şi mai intensă. Poetul trăieşte
într-o lume fără mântuire, subminată de o
boală necunoscută. „Lumina de ieri” s-a
stins, căutările nu mai au obiect. Nu mai
sunt decât resturi: „Îngeri mulŃi murind şiau lăsat/ lutul în Ńară”. Până şi o „Colindă”
pentru Dorii, care foloseşte figuraŃia
ortodoxistă comună în epocă, este atinsă
de această tristeŃe a sacrului absent. Maica
Domnului, sigură şi săracă, îşi veghează
pruncul. E o noapte neagră, dezolantă, iar
Iosif „a plecat în sat” lăsându-şi aureola în
cuier. Lângă leagăn arde ca o lumânare un
înger, dar imaginea nu face decât să
sporească deznădejdea. Mai târziu, în ciclul
La CurŃile Dorului poema OaspeŃi
nepoftiŃi este o replică mai luminoasă,
apropiată de imageria ortodoxistă. Poetul
trăieşte o înseninare vizibilă în mai multe
creaŃii între care Bunavestire pentru
floarea mărului, în care se mai afirmă o
dată nevoia de mister: „Nu trebuie fiecare/
să ştim cine-aduce şi-mprăştie focul”.
Acest foc sacru, al rodului şi al vieŃii, este
purtat de „nevăzutul voievod” – Vântul –
Dumnezeu. Totuşi aceasta nu va mai
apărea în poezia târzie, pusă sub semnul
Mirabilei seminŃe. Criza religioasă rămâne
în urmă, iar Dumnezeu şi poetul îşi
continuă existenŃa fără a se mai întâlni, cel
dintâi risipit-ascuns în formele şi
fenomenele lumii, cel de al doilea eliberat
de întrebări dar nu neapărat mai fericit.
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REVELAłIILE LECTURII

Iordan Datcu

POEZIA ADELEI POPESCU
Deşi a debutat în presă în 1953, cu
poezia O picătură, în Tânărul scriitor şi în
volum în 1975, creaŃia poetică a Adelei
Popescu (s-a născut la 7 februarie 1936 în
comuna Beuca, din judeŃul Teleorman)
însumează doar 99 de poeme. Poezia sa
însăşi explică această relativă sărăcie:
„Poezie,/ sfântă poezie –/ te-am purtat în
gând,/ ca-ntr-un marsupiu,/ până la deplina
maturare./ Este rândul tău –/ din veşnicie,/
să-mi surâzi cu chipul tău, de
floare.” (InvocaŃie). DeclaraŃie care se întregeşte cu una
făcută de poetă într-o SchiŃă
de autoportret: „mi-am format de timpuriu convingerea
că forŃa poeziei nu stă în
cantitate. Marele nostru
Eminescu are un singur
volum, pe care l-ar fi vrut
intitulat Lumină de lună. (...)
Am avut întotdeauna tăria să
scriu numai când am avut
ceva de spus şi nu pentru a
alerga cu orice preŃ în pluton. Am scris mereu cu
emoŃie, urcată uneori până la plâns, cu
sentimentul că Ńin în mână firul cu plumb al
zidarului şi nu condeiul de după ureche al
negustorului. Şi încă ceva: mi-am respectat
cititorul. Este, cred, condiŃia hotărâtoare
pentru a fi şi tu, la rându-Ńi, respectat.” Şi
mai este la ea o formă de respect pentru
sine, revenirea, obsesiv, la aceeaşi temă,
care dă titlul tuturor volumelor apărute până
acum: Entre nous – le temps – Între noi –
timpul, ediŃie bilingvă cu gravuri de Holley
Chirot, Paris, 1975; Between Us – Time,
Washington, 1992; Între noi – timpul,
Bucureşti, 1998; Între noi – timpul, ediŃie
bilingvă, traducere şi postfaŃă de Sumiya
Haruiya, Tokio, 2003; Între noi – timpul.
Entre nous – Le Temps, 99 poemes, traduit
du roumain par Claudia Dumitriu et Zaharia
Macovei, Bucureşti, 2010. A Ńinut să-i fie
tradusă poezia în mai multe limbi, recordul
bătându-l volumul plurilingv apărut la Washington, în care cele 25 de poeme cunosc 7
transpuneri în limbile: engleză, franceză,
italiană, maghiară, germană, rusă şi spaniolă,
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aspect care l-a justificat pe Adrian Marino
să scrie că poezia Adelei Popescu este una
„cosmopolită”.
Poeta, care şi-a însuşit o bogată cultură
şi a călătorit mult (în Austria, Germania,
Italia, Iugoslavia, ElveŃia, FranŃa, Spania,
Belgia, Olanda, Cehoslovacia, Anglia,
Irlanda, Grecia, Bulgaria, Turcia, Uniunea
Sovietică), i-a ispitit pe unii comentatori ai
săi să scrie că poezia sa datorează mult
culturii. Thomas C. Carlson,
care i-a prefaŃat volumul Between Us – Time, a scris:
„Cum sugerează titlul însuşi
al volumului, materialul predilect pe care s-a axat poeta
este unul tradiŃional: dragostea şi nestatornicia. Dacă
temele sună shakespearian,
ele şi sunt. Este mult
Shakespeare în poemele
Adelei Popescu. Ea priveşte
Ńintă, neclintită, în aceleaşi
flăcări metafizice. Şi pune
aceleaşi grele întrebări.”
PrefaŃatorul vine îndată cu
precizarea că nu este la Adela Popescu un
caz de mimetism: „Fapt absolut evident, nu
vrem să spunem prin aceasta că poemele ei
sunt exerciŃii beletristice de sorginte imitativrenascentistă. Adela Popescu explodează
elocvent formele fixate ale versului
shakespearian şi foloseşte un limbaj care nu
a fost la îndemâna Bardului şi de neimaginat
pentru el. În plus, ca limbajul întregii poezii
bune, cel al Adelei Popescu deopotrivă
linişteşte şi surprinde şi nu îngăduie ca
viziunea ei să primească un răspuns de
complezenŃă, în termeni generali (traducerile
în engleză păstrează admirabil aceste
calităŃi). (...) În aceste poeme, considerate
în ansamblu, poeta face dovada unui rafinat
şi temerar refuz de a găsi soluŃii facile sau
de a cădea pradă consolărilor Ńinând de
tradiŃie. De la Reflux, primul poem al
culegerii şi până la Ecou, ultimul, traiectoria
emoŃională urcă şi coboară odată cu
descoperirile de sine şi îndoielile poetei.”
(continuare la pagina 48)
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LIRĂ DE BRAł

Liviu Ofileanu

EXPERIENÞA THANATICÃ*
Dintotdeauna omul s-a simŃit atras de
experienŃele-limită, de lecturile adecvate şi
mărturia celor întorşi de acolo de unde nu
se întoarce nimeni. Şi literatura oferă
exemple de personaje, dar şi de creatori
care stau sub semnul misterului: că ar
deŃine o cheie a lumilor nevăzute, ori că
aud somptuoasa muzică a sferelor, subiecte
contrazise de ultimul boom în materie de
analiză asupra proceselor
derulate în venerabila materie
cenuşie. În chenarul acestui
preambul situăm demersul
poetului Nicolae BăciuŃ,
activat editorial prin noul său
volum de poezii – Cincizeci
şi cinci, Ed. Nico, TârguMureş, 2012, carte flancată
de prefaŃa de autor şi o
postfaŃă semnată de Darie
Ducan. Sugestivă este şi
coperta I: imagine de pe
Autostrada 55, SUA, o
răscruce revelând în fundal
o gas station (benzinărie)
situată la liziera unei păduri.
Cităm din confesiune: „Eu cred în
inspiraŃie şi în spontaneitate. Nici nu cred
că se poate scrie altfel poezie. Cel puŃin,
prima „şarjă” trebuie să iasă din focul
inspiraŃiei. Ce se mai şlefuieşte mai apoi
nu atenuează aura respiraŃiei, inspiraŃiei.”,
(În loc de prefaŃă, p. 5). La mijlocul
volumului dăm peste postfaŃă de unde
concluzionăm: că poetul a scris o carte „de
un avangardism involuntar care sfidează
amorul artei şi care cade pronunŃat în
biografism.”, şi cum s-a aflat pe ultima
sută de metri aflat în competiŃie scripturală
cu posibilitatea unei extincŃii premature, în
fond o marşare efectuată cu termenii unui
patetism scuzabil având în vedere contextul:
„[…] trecând recent aproape de moarte, a
scris cu moartea lui o carte. Nu ştiu să fi
făcut vreun poet în literatura română un
* *Nicolae BăciuŃ, Cincizeci şi cinci, Ed. Nico,
Târgu-Mureş, 2012
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exerciŃiu de o gravitate atât de tulburătoare.
CărŃi ale unui moment, scrise într-o noapte,
cu un efort suprauman au mai fost, dar
parcă nu aşa ca asta.”, (Antume pe muchie,
p. 57). Pentru a rămâne în sprijinul
„avangardismului” licitat, nu vom aminti
deloc literatura carcerală, unde cei care au
scris poeme mnemotehnice se aflau tot cu
sabia lui Damocles deasupra capului…
Putem face o comparaŃie
a ideii de presiune psihică a
unei boli grave cu o execuŃie,
situaŃie în care subiectul se
gândeşte obsesiv la dispariŃia
sa, când scrisul şi meditaŃia
asupra morŃii rămân, totuşi,
obstacole efemere împotriva
ei: „Ce are a face că execuŃia
de la Gramat este o execuŃie
burlescă! (e vorba de
colonelul Berger, alias A.
Malraux n.n.). Eroul a fost
împins fără voia lui într-o
situaŃie limită, şi conştiinŃa lui
este trează.”, (Eugen Simion,
Întoarcerea autorului, p. 308). Malraux şi
Dostoievski au scăpat teferi, tot aşa stau
lucrurile şi cu poetul de faŃă – s-a salvat prin
credinŃă şi scris. Dacă opinia de mai sus e
suspectată de un iz peiorativ, mai aducem
un citat revelator, aici e vorba de suferinŃa
lui Kafka: „[…] nu poŃi scrie decât dacă rămâi
stăpân pe tine însuŃi în faŃa morŃii, dacă ai
stabilit cu ea raporturi de suveranitate.”,
(Maurice Blanchot, SpaŃiul literar).
Şi moartea a trecut în texte, stau
mărturie poemele şi experienŃa din
apropierea ei… Tema fiindu-i livrată sub
nas, se pare că nu-i rămân cititorului alte
griji decât abordarea conform experienŃei
de lectură, ecorşeu după ecorşeu, până la
revelarea visceralităŃii semnificante. Ce se
mai poate adăuga pe margine? Păi, de la
cărŃile sfinte şi până la jurnalul de ştiri
acumulăm întruna modalităŃile de imersiune
în metafizic, aşa că o nouă mărturie de
peste 40 de poeme împărŃite în două
secŃiuni, iar mai la urmă un facsimil alcătuit
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din 26 de ciorne (în legătură cu foile
olografe ne mărturisim ignoranŃa) propun
suficientă materie pentru a se reveni cu o
nouă dispoziŃie de lectură – asupra unui
motiv al temei principale, testamentul literar,
mulŃumirea de a muri împăcat. PoziŃie
declarată, de altfel, chiar de autorul postfeŃei
care ne lămureşte pe deplin stabilind un
echivoc imputabil dorinŃei exprese de a
onora o veche prietenie, însă i-a ieşit altceva:
„De aceea această carte este o reuşită literară
şi nu numai (subl. n.) încercarea de a folosi
un pretext grav din chestiuni de
marketing.”,(Antume pe muchie, p.58).
Deci, în viziunea lectorului D. Ducan
volumul acesta constituie şi o încercare de
a face bani de pe spinarea morŃii.
Cartea demarează cu un poem intitulat
Săptămâna luminată, o intercalare a
sentimentelor cu simbolurile vieŃii şi ale
morŃii: „În fiecare luni/ e luni,/ în fiecare zi/
e-un şapte/ pe care n-ai cum să-l aduni/ şi
care nu se mai desparte.”, (p. 7). Un alt
poem care abuzează de simbolistică în ton
cu titlul său: „Zăpezile se oxidează/ de-atâtea
sângerări,/ fără răni,/ de-atâtea vinuri/ tulburi
în butoaie,/ în asteptarea unor căni.// DeatâŃia fulgi/ ca niste blitzuri,/ să-ncapă albul
în fotografii,/ să-ncapă toată viaŃa noastră/
în expirate colivii. 1 decembrie 2010”,
(Colivii expirate, p. 9). După cum se poate
observa, poetul notează grijuliu fiecare zi
salvată şi nu e greu să aflăm din care motive: „[…]Desenez cu soarele la apus,/ ca
şi cum aş fi cel tânăr,/ nu şi cel care s-a
dus./ Vopsesc totul în roşu./ Roşu, roşu,
roşu.”, (Roşu, p. 10), text ce ne aminteşte
de un poem al lui Gheorghe PituŃ.
Trecând peste noianul de clişee (firesc
unei scriituri ameninŃate) diluat în poeme
de notaŃie religioasă, proiecŃie a sinelui,
rememorare şi premoniŃie dăm peste unele
constructe ce par a fi rodul unei esenŃializări preexistente decesului scriptural:
„Mi-a murit umbra/ şi nu e a nimeni/ să
mi-o-ngroape,/ mi-a murit ploaia/ şi niciun
nor/ nu vrea/ să-i fie vad de ape;/ până şi
moartea mi-a murit,/ e zare altui răsărit.
TopliŃa, 18 iulie 2010.” (Moartea morŃii,
p. 17). Majoritatea subiectelor tratate în
aceste texte (facerea optzecistă a
poemului, nostalgia, plânsul, credinŃa şi
imaginea mamei, regnurile şi locurile de
baştină, motivele marii treceri şi altele
adiacente) au acel necesar continuum,
legătură cu volumele mai vechi. În fapt,
discutăm în general de aerul sănătosfilosofard al ardeleanului revoltat împotriva
lucrurilor care agresează FiinŃa: condiŃia
socială, tarele unei democraŃii flamboaiante
şi, desigur, exctincŃia (văzută ca pierdere
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a celor dragi) – ultima redută asaltată prin
ars scribendi, ars moriendi.
Însă, în volumul aniversar predomină
pavesianul ton al oboselii (lavorare stanca),
iar între alte simboluri trandafirul lui Rilke
e introdus ca semn al ubicuităŃii postume
prin Cuvânt: „Abia aştept să vină ieri,/ să
nu-Ńi mai fiu/ un prag de seară,/ să nu-Ńi
mai fiu/ un prag de zi,/ să nu-Ńi mai fiu
trecut,/ să nu-Ńi fiu primăvară./ Abia aştept
să vii,/ să te ridici peste nisipuri,/ un
anotimp fără de Ńară,/ să nu ai nume/ şi
niciun loc să nu te ştie/ şi să fii ieri,/ ca
trandafirul pietrei/ în pustie. 28 noiembrie
2011” (Trandafirul pietrei, p. 30). Aşadar,
o mostră de simplitate cu explozie în
memoria culturală a cititorului, care se
poate convinge singur că volumul este
anume alcătuit din puseuri de scripturalitate
neprelucrată, cu riscurile asumate. Cităm
un refren de decembrie trist, ales pentru
asemănarea cu un cunoscut poem
stănescian: „Ninge peste mine,/ din nori
din alt an,/ cu secunde-ntârziate –/ din
zăpezile uitate/ îmi fac Pan;/ dar ninsoarea
mă cunoaşte,/ încă-i sunt amant –/ ninge
peste mine,/ anotimp restant./ ninge peste
mine,/ iernii îi sunt frate –/ cu zăpadă-mi
scrie/ alt final de carte. 3 decembrie 2011”
(Final de carte, p. 41). Deci, poeme în
proximitatea morŃii, o exorcizare cu efecte
notabile în planul psihic – a muri textual
înseamnă a-Ńi muri moartea de viu, întrucât
moartea e una cu viaŃa şi trebuie murită
aşa cum şi viaŃa se trăieşte (conform
discursului critic blanchotian).
Parafrazându-l pe autor, afirmăm că
o banalitate precum a scrierii sub inspiraŃie
este, într-adevăr, o şarjă de primă mână
când vorbim de poezia neprogramatică,
lucru pe care nu ne îndoim că poetul îl
cunoaşte. Altfel, de la psalmii biblici şi până
la structura rarefiată ca fond a liricii
sentimentale, prea puŃine sunt piesele
inspirate şi care să reziste dacă nu sunt
periate în timp. Şi atunci, dacă inspiraŃia
se învecheşte, se îmbibă cu sevele amare
ale lucidităŃii, scripturalitatea gratuită ar
trebui să dispară din câmpul de manevră
al paginii (aici ar fi a n-a rectificare a şarjei
inspirate), lucru nepetrecut întrutotul în
textele de faŃă, unele cu vechime: „Mi-am
căutat printre hârtiile mele, prin fişierele
mele, poemele scrise în ultima vreme, ori
poeme uitate, din alte timpuri.”, (În loc de
prefaŃă, p. 5). Desigur, unii poeŃi îşi scriu
textele cu atenŃie şi poartă o mască a
inspiraŃiei, dar aici nu se întâmplă aşa,
dimpotrivă, vechiul bard are stofa inspiraŃiei
provocate – Nicolae BăciuŃ ştie cum să
elibereze textul de zorzoane pentru a-şi
transforma nichitian fiinŃa în semn grafic.
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OPINII

ªerban Tomºa

ROMANUL POLIÞIST ÎNTRE ARTÃ
ªI PRODUCÞIE DE SERIE
În nr.2, din 17 ianuarie 2012, al revistei
România literară, Nicolae Manolescu trece
în revistă principalele tipuri de romane
poliŃiste. Din punctul meu de vedere este o
temă interesantă, fiindcă apreciez romanul
poliŃist ca pe o formă de literatură validă.
1. Prima formulă a fost inaugurată de
americanul Edgar Poe şi a avut două momente
de vârf, prin Conan Doyle – Sherlock Holmes şi
Agatha Christie – Hercule Poirot. Aceste
naraŃiuni, explică Nicolae Manolescu, se bazează
pe o logică detectivistă infailibilă şi au fost
contestate vehement de Camil Petrescu, care
considera că viaŃa oferă mai multe posibilităŃi
decât cele propuse de policier-ul clasic. Intriga
este o şaradă, un rebus, iar eroul principal excelează
prin inteligenŃă şi spirit de observaŃie. Este aristocrat, nu foloseşte arme de foc, e detaşat moral
de poveste şi nu pretinde bani pentru prestaŃiile
sale. Ancheta se finalizează invariabil cu un
discurs rechizitoriu alcătuit după reguli retorice.
2. A doua modalitate de a scrie romane
poliŃiste aparŃine lui Dashiell Hammett, care
l-a creat pe Sam Spade. Personajul este
detectiv particular ori reprezintă o agenŃie, e
tânăr, solid, puternic, dur, bun Ńintaş, are
succes la femei şi nu se dă în lături de la
confruntări în care foloseşte pumnul. E tipul
americanului mijlocaş şi democrat.
3. În sfârşit, ultima reŃetă de o realiza o
fabulă poliŃistă este cea a lui Georges
Simenon, părintele comisarului Maigret.
Acesta din urmă este poliŃist de profesie şi
caută să cunoacă mai întâi persoanele şi
locurile unde se derulează întâmplările.
Aşadar, la Simenon, intriga trece pe planul
doi, iar accentul se pune pe psihologia
personajelor şi pe atmosferă. De aceea, este
de părere Nicolae Manolescu, creaŃiile lui
Simenon vor rezista mai mult în timp.
Fără a-l contrazice pe marele critic, îmi
îngădui să-mi exprim şi eu opŃiunile.
În primul rând, sunt surprins că Nicolae
Manolescu îl scapă din vedere pe Raymond
Chandler, cel mai artist dintre toŃi autorii de romane
poliŃiste. Philip Marlowe este un personaj mai
complex decât Sam Spade, iar Chandler un stilist
mai strălucit decât Hammett. E doar o opinie.
Intriga este condusă cu abilitate, dar detectivul
este şi un bun psiholog, cunoscând bine viaŃa şi
oamenii din diferite categorii sociale. Având toate
însuşirile lui Spade, Marlowe este, în plus, ironic
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şi rafinat. Mircea Mihăeş a scris un eseu de zile
mari despre Marlowe.
În al doilea rând, nu mi se pare că Simenon
este un autor poliŃist de forŃă. Repet, este vorba
doar de gustul meu, care ar putea să mă trădeze.
Textele lui Simenon mi se par facile (a scris
sute de cărŃi!), banale, insipide (un fel de Balzac
la mâna a treia!), după cum poveştile Agathei
Christie sunt prea schematice şi din această
pricină substanŃa umană are de suferit. Maigret
e greoi, conservator şi empiric în meseria sa.
La rândul său, Simenon e molcom, egal cu sine,
fără capacitatea de a se reinventa. Mai
convingător mi se pare bătrânul Conan Doyle,
ca să nu mai vorbesc de Edgar Poe.
Pentru mine, Dashiell Hammett şi
Raymond
Chandler
sunt cei
mai
importanŃi autori de romane poliŃiste, creatori
care pot fi puşi oricând în rând cu marii
prozatori americani şi europeni.
Se scriu şi azi romane poliŃiste reuşite, dar
calitatea şi lipsa de apetit a pieŃei de carte (la
noi, aceasta este aproape inexistentă!) fac ca
ele să nu fie propulsate ca reuşite certe ale
genului. Le-aş fi recunoscător cititorilor dacă
mi-ar semnala apariŃii de acest fel, de la noi
sau străine, care le-au plăcut în mod deosebit.
În schimb este promovat cu furie thriller-ul, în
care intriga atinge paroxismul, stârnind groază,
iar stilul nu mai contează: cu unele excepŃii şi
variaŃiuni, volumele par scrise de acelaşi autor.
CărŃile nu se mai scriu, ci se fabrică. De la
produsul personalizat s-a trecut la cel de serie.
Aspectul comercial a înăbuşit arta.
Mă întreb cu spaimă: pe viitor, chiar nu
vor mai fi citiŃi, de publicul larg, Faulkner,
Thomas Mann, Balzac şi ceilalŃi?
P.S. S-ar putea scrie un studiu interesant
despre intriga poliŃistă din romanele lui
Dostoievski.
În fond, care este deosebirea între marea
proză şi literatura poliŃistă? Ambele explorează
existenŃa umană, cu străfundurile ei veşnic
surprinzătoare. FicŃiunea obişnuită se ridică însă
la un înalt grad de generalitate şi reprezentativitate
pentru fiinŃa noastră, în timp ce policier-ul
prezintă mai degrabă accidente individuale,
abateri de la normele comunităŃii. Cele mai bune
lucrări din această categorie deznoadă firele
încurcate ale unor crime, oferind şi o motivaŃie
psihologică a faptelor.
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CITITORUL DE LITERATURĂ

Corin Bianu

TOTENTANZ SAU VIAÞA UNEI NOPÞI,
DE CLAUDIA PARTOLE
Am în faŃă o carte de format obişnuit, de
vreo două sute de pagini, semnată de
scriitoarea Claudia Partole din Chişinău,
cunoscută mai înainte ca o poetă onorabilă.
De la acest roman dintre cele mai moderne şi
incitante încolo, agreabila vestală a beletristicii
cu numele de mai sus va deveni din ce în ce
mai cunoscută şi stimată, ca o prozatoare de
mare succes, pe măsura ce va
pătrunde „Totentanz-ul” în
rândurile cititorilor.
După deschiderea politică
europeană de după ’90, cu
liberalizarea circulaŃiei persoanelor şi ideilor, Europa cunoaşte şi în societate, poate mai
mult ca oricând, aplicabilitatea
principiului hidrologic al
vaselor comunicante, deoarece
mari mase de oameni din Est
migrează legal şi ilegal în Occident, unde sunt acceptaŃi
oficial sau cvasioficial, sub
puterea necesităŃii; era şi este
nevoie de indivizi care să facă muncile
necalificate (aparent), dar foarte necesare,
slugi în familiile înstărite (cam toate) ale vesteuropenilor, ce plătesc bine, aproape de
nivelul la care i-ar plăti pe ai lor! Şi cum
industria est-europeană („un morman de fiare
vechi”!) pierduse demult întrecerea cu Vestul,
pe mâna productivităŃii muncii scăzute,
imaginea numărului celor rămaşi fără pâine în
Est scapă de sub control şi e greu de imaginat
cursa către locurile de muncă din vestul
european, care oricât de prost ar fi şi sunt
plătite, sunt cu mult superioare preŃului de
nimic al vieŃii esticilor, tot europeni şi ei, dar
aflaŃi departe de binefăcătoarele meleaguri
cu pâinea şi cuŃitul! Pare şocantă expunerea
aceasta! Ea se desprinde cu forŃă evidentă
sau insidios din roman! Dar partea cea mai
dificilă începe când ne vom apuca să tragem
concluziile sinuciderilor crescânde din Occident, vis-a-vis de neîmplinirile la fel de
capitale ale esticilor şi abia atunci ne vom
întreba, din cauza acestei scrieri romanistice
şi a acestei autoare.
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Rezerv, de obicei, la sfârşit consideraŃiile
formale, însă de această dată scriitura
analizată mă determină să inversez oarecum
şi să-i dau întâietate! Lecturez „Jurnalul unei
menajere” (precum se subintitulează), în ideea
acceptabilă că fiecare slujitoare din această
tagmă va fi avut şi are idei şi percepŃii proprii
despre respectiva îndeletnicire, iar unele chiar
şi le-au consemnat! Eroina
principală este dintre cele ce
şi le-a notat, pentru că... în Ńara
ei estică, ruinată material de
ravagiile comunismului, a fost
actriŃă; a fost şi a rămas de
profesie actriŃă, chiar dacă în
vest a ocupat „funcŃia” de
menajeră, singura disponibilă.
Mentalitatea actuală cu
„jurnalele” care echivalează cu
„veritabile romane”, pe mine
unul mă irită şi când întâlnesc
asemenea situaŃii îmi imaginez
automobile de carton fără motor şi combustibil, cu emblema
firmei producătoare de automobile adevărate,
dar care nu funcŃionează, în ciuda aspectului
atrăgător! Mai ales când „romanele” constau
în expuneri fără cap şi coadă, al căror merit
principal este doar acela că le apropie până la
contopire de operele autorului Ms. Jourdin
al lui Moliere! MulŃi dintre noi scriem proză,
cum vrem şi cum putem, îi punem ce etichete
dorim, dar beletristica şi estetica au legi
proprii, de neignorat fără consecinŃe
păgubitoare, aidoma legilor fizice, iar când nu
le iei în seamă, construcŃia se poate dărâma la
cel mai mic seism şi piere în uitare.
„Totentanz”-ul Claudiei Partole este un
jurnal artistic pe structura romanului autentic
la persoana întâi, ceea ce îi creşte
considerabil valoarea, deoarece autoarea
reuşeşte, în formatul aparent al unui jurnal de
femeie să toarne un epic de mare forŃă estetică
şi profunzime filosofică o odisee a femeii
actuale şi a omului, în general! Sunt patrucinci personaje principale, eroina (Vedeta),
Ani, Neli, Emili şi Dumnezeu, care e invocat
şi evocat în permanenŃă (plus preotul catolic
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austriac), cu încrengăturile fremătătoare ale
personajelor secundare, anume Nebuna
(pacienta), „Tribuna” şi celelalte amintite în
treacăt, la care se adaugă Moartea, alcătuind
o întreagă faună înfiorătoare şi impresionantă,
în societatea contemporană europeană, cu
prezent şi viitor cu tot.
Ca într-o scriitură inerentă cunoaşterii,
autoarea nu se sfiieşte să o pună pe eroina
principală a cita (consemna) surse jurnalistice
cu date revelatoare, a aminti scene şi
protagonişti din cărŃi şi filme celebre, cu
învăŃămintele de rigoare, care – spre deosebire
de romanul clasic – nu sunt rodul trăirii
vreunui personaj, ci al aducerii din exterior
de către un alt personaj, dar nu distonează, ci
îmbogăŃesc viaŃa interioară a personajelor,
lucru nou şi cam rar neîntâlnit.
În fond, ce spune ea în principal, şi ce
păreri îmi determină?! Aşa cum se întâmplă
astăzi peste tot şi dă actualitatea frenetică a
romanului, o actriŃă basarabeancă pleacă la
muncă în Occident, mânată de foame, dar
hotărâtă să nu-şi abandoneze crezul moral al
vieŃii: munca pentru a trăi, nu traiul uşor prin
renunŃarea la comandamentele morale! De
aici, sacrificii şi renunŃări, dar sfârşitul
dovedeşte că renunŃările n-au fost în zadar,
fomista a învins, viaŃa ei a rămas curată, în
vâltoarea nenumăratelor ademeniri, ce
adeseori sfârşesc cu moartea!
Neli, o altă eroină principală, s-a dus în
Italia, unde a fost sechestrată şi exploatată mult
timp, eliberându-se printr-un miracol, a ajuns
„la produs”, în ciuda profesiei foarte onorabile
din Ńară (medic!), dar se străduie să-i asigure
un venit legal fiicei aflată la studii în Spania,
demonstrează şi ea prin tot ce face ca personaj
literar, că în mod contrar profesiei sale, în
spiritul căreia continuă să trăiască, „funcŃia”
ei, aceea de prostituată, este una, ce n-are
legătură cu profesia şi crezul moral. Nici aceasta
nu o duce bine, împacă greu cele două categorii
socio-morale ale vieŃii, profesia şi educaŃia cu
ocupaŃia temporară, problema ei, neştiută, dar
prezentă, este că practica îndelungată a unei
îndeletniciri lasă urme cu timpul. Va sfârşi tragic,
prin suicid (presupus), respinsă de fiică,
informată despre ea, de către „binevoitori”!
„Vedeta”, acest personaj-actriŃă care
fascinează între toate contracandidatele la
locuri de muncă, oricât ar fi de blamată, e
ocolită, evitată, de bârfitoarele conaŃionale,
echivalentul stimei la care nu se poate ridica
oricare dintre ele. Drama azilanŃilor, cum erau
numiŃi pe timpul „Cortinei de Fier” esticii
ajunşi în Ocident, rămâne în fond aceeaşi, în
orice epocă şi sub orice culoare politică:
trăiesc la marginea societăŃii, care n-are cum
îi asimila, pentru că ei nu cunosc limba, nu
trăiesc după tipicul autohtonilor, au o
spiritualitate diferită şi nu se străduiesc să se
acomodeze, ci doar să câştige bani cu care
să-i ajute pe cei rămaşi departe, acasă (până-i
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uită cu totul, în destule cazuri!) şi să se
întoarcă şi ei în Ńara de origine, ceva mai
înstăriŃi... Patria lor sunt ei înşişi, mai puŃini
ori mai mulŃi, cu toate răutăŃile şi meschinăriile
de acasă! Autoarea, cultă menajeră, nu ezită
să exprime dintru început, acest adevăr învăŃat
la facultate doar teoretic: „Omnia mea mecum
porto”! SpaŃiul acestei patrii se află în parcul
de pe malul lacului unde se adună „transfugii”
în căutare de lucru şi unde chiar sunt căutaŃi
spre a fi angajaŃi, licit sau ilicit, la o distanŃă
enormă (înapoi în timp) de cartierele chinezeşti
ori greceşti din marile oraşe ale lumii! Autoarea
are o comparaŃie pilduitoare: la fel de
cumsecade, precum discutau foştii ei consăteni
în aşteptarea autobuzului, împărtăşindu-şi
necazurile şi bucuriile, pentru ca apariŃia lui să
declanşeze un război nemilos şi necruŃător
pentru ocuparea unui loc înăuntru, se întâmplă
şi pe malul lacului italian când apare un
potenŃial angajator! În plus sunt doar bârfele
pe seama eşecurilor conaŃionalelor, de culoarea
locului acela străin şi depărtat de „acasă”!
Toate aceste dramatice peripeŃii sunt trăite şi
retrăite de eroina principală lângă trupul
neînsufleŃit al lui Emili, bătrâna suferindă pe
care o îngrijea şi care a decedat, pe care a
spălat-o, după ritualul creştinesc al morŃilor,
contrar dispoziŃiilor uneia dintre fiicele ei, care,
revoltată că i-a stricat somnul, îi spusese „să
încuie uşa şi să plece”!
La sfârşitul acelei nopŃi în care a vegheat-o
singură pe răposată, dominată de o spaimă
vecină cu nebunia şi ajutată de rugăciunile
continue, eroina îşi spune că dacă n-ar fi fost
atât de înspăimântată, ar fi avut posibilitatea
să creeze legături metafizice cu sufletul
aceleia şi cu Dumnezeu! Da, desigur, dar ar fi
ieşit un alt roman, mai elevat şi mai senin,
departe de înspăimântătoarea viermuială
telurică în care trăia eroina.
Este un „roman al vieŃii mele” foarte trist,
dar fiecare cititor, recunoscându-se într-unul
dintre personajele principale care se
confesează, solilocviul acesta îl revigorează,
asumându-şi trecutul şi astfel îşi fortifică
încrederea în viitor. Sfârşitul cărŃii este
încrezător în forŃa omului dincolo de „ia uite
cum sunt dispreŃuiŃi ai noştri în alte Ńări
europene”, iar marele merit al prozatoarei
constă în ceea ce romanul ei dă de înŃeles
omului contemporan al Europei: dacă bogaŃii
îşi trăiesc vieŃile tot mai însinguraŃi şi caută
alinarea în suicid, dacă masa mare a săracilor
a tot decăzut la starea dramatică de sărăcire
continuă, cine şi unde a greşit, de a ajuns aici
omenirea contemporană şi mai ales, ce trebuie
făcut pentru redresare, pentru un viitor
frumos şi meritat?!
Opinez că acest roman aduce o noutate
frapantă în ceea ce s-a scris până acum, dar şi
o alta în viziunea asupra societăŃii europene
actuale, constituind şi un semnal de alarmă al
artistului la adresa contemporaneităŃii...
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SOPHIA

Pompiliu Alexandru

FILOSOFIA PENTADICÃ. UN SISTEM
FILOSOFIC AL SEC. XXI
Există în România o predilecŃie a
promovării fie a subvalorilor, fie a
mediocrităŃii, iar acest lucru se întâmplă în
toate domeniile, de la muzica uşoară până la
filosofie. Nu încerc să spun aici că efectiv tot
ceea ce apare în media aparŃine acestei
mediocrităŃi sau subculturi. Este vorba doar
de o chestiune de proporŃionalitate. Probabil şi în alte
locuri din Europa cel puŃin, în
momentul în care avem contact cu mass-media, exponenŃii
culturii se „politizează” şi se
„democratizează” într-un
asemenea fel încât asistăm la
o răsturnare a valorilor.
Asistăm la ceea ce Platon
spunea cândva despre
politicieni: aceştia ar fi cei mai
slabi cetăŃeni ai cetăŃii, cei pe
care în mod normal „selecŃia
naturală” i-ar fi îndepărtat.
Pentru a supravieŃui, aceşti
slabi profită într-un mod neaşteptat de ceea
ce politicul în general încearcă să facă –
acŃiunea raŃională spre binele tuturor – şi astfel
ajung, paradoxal, din slabi, cei mai puternici.
Iar rezultatele acŃiunii lor, din postura celor
puternici, nu mai este nevoie să fie comentată
căci efectele le vedem la tot pasul până în ziua
de azi. Dacă democraŃia nu ne poate oferi
conducătorii mai buni decât cei pe care îi
merităm, atunci şi în mass-media se petrece
într-un fel cam acelaşi lucru, oamenii cu
adevărat importanŃi sunt lăsaŃi în umbră, conform unor explicaŃii şi argumentări care uneori
te lasă cu gura căscată. Asupra acestui punct
însă o să revin în finalul articolului.
CâŃi au auzit de Alexandru Surdu? În
afară de studenŃii domniei sale şi de câteva
cercuri mai mult sau mai puŃin închise, nimeni
nu leagă numele acesta de Şcoala lui Noica
sau de filosofie ca sistem. Cu toate acestea
Alexandru Surdu este continuatorul direct al
şcolii amintite şi cel care a realizat sau
realizează astăzi ultimul sistem filozofic
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românesc. Nu spun „ultimul sistem filosofic”
în sensul că după această construcŃie nu vor
mai exista altele, ci în sensul că de la Blaga şi
Noica până astăzi, nicio voce de filosof român
nu s-a mai încumetat la aşa ceva, nici chiar
discipolii filosofului de la Păltiniş atât de
cunoscuŃi datorită mass-mediei. Suntem
aşadar contemporani cu o
construcŃie de sistem filosofic.
Dar ce înseamnă acest lucru şi
prin ce se deosebeşte de alte
scrieri filosofice acest sistem?
În general spunem că
există mai multe feluri de a face
filosofie. Nu putem trece aici
în revistă toate aceste moduri,
ci vom spicui câteva astfel de
forme pentru a lămuri ce
înseamnă un sistem filozofic.
Astfel, la modul cel mai general, vorbim despre o filosofie
ne-sistemică şi de una
sistemică. Cea nesistemică nu
înseamnă că ar fi dezlânată, incoerentă sau
având astfel de calificative negative. Am
putea spune doar, folosindu-ne de o analogie,
că este vorba despre o insulă filosofică.
Nietzsche este un astfel de filosof nesistemic
– opera lui acoperind un anumit teritoriu al
intereslor spirituale, anumite teme
fundamentale ale existenŃei umane, dar toate
aceste descoperiri ale sale şi toate aceste teme
abordate într-un limbaj extrem de accesibil şi
frumos, nu se constituie decât într-o
insularitate. În ce sens vorbim despre
insularitate? Adică este vorba despre o
izolare? O izolare faŃă de ce anume? Care este
sistemul de referinŃă al acestei raportări?
Răspunsul la aceste întrebări este oferit de
filosofii creatori de sistem. Un exemplu este
Hegel, care a devenit chiar prototipul acestui
mod de a filosofia. Păstrând analogia de mai
sus, acum nu mai vorbim despre insule, ci
despre continente. Iar analogia nu oferă doar
o diferenŃă cantitativă, insulele fiind
insignifiante ca suprafaŃă faŃă de continente.
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Uneori preferem frumuseŃile unice ale unei
insule faŃă de întinderile nemăsurabile ale
unor continente. Atunci cum privim această
analogie? Trebuie să ne raportăm la termenul
de sistem. Filosofia sistemică ne oferă o
explicaŃie a lumii de la un capăt la altul.
Filosofia expusă într-un sistem este precum o
disciplină matematică – porneşte de la anumite
axiome pentru ca apoi, pe baza lor, să se ajungă
la o descriere raŃională a întregii naturi – de la
Dumnezeu până la cultura umană. Este o
mathesis universalis care încearcă să nu lase
nimic necuprins în acest complex interconectat
– totul trebuie să aibă o raŃiune de a fi, iar
această raŃiune este dată conform gândirii
coerente construite pe baza acestor axiome şi
puncte nodale. Această gândire parcurge toate
disciplinele filosofiei – de la ontologie şi logică
până la epistemologie şi estetică. Toate aceste
discipline sunt legate de acest fir roşu care
este dat de gândirea sistemică care are în centru
aceste idei axiomatice.
S-a spus, în schimb, că perioada
filosofiei de sistem a apus. Principala critică
adusă acestei abordări fiind aceea că o astfel
de gândire nu va putea niciodată acoperi
întregul, iar mai devreme sau mai târziu se va
ajunge la contradicŃii sau la lucruri
inexplicabile în cadrul respectivei gândiri.
Ceea ce rămâne dintr-un sistem filosofic nu
este decât o măreaŃă construcŃie neterminată
– o catedrală care ne uimeşte din punct de
vedere estetic dar ne lasă neputincioşi din
punct de vedere al rezultatelor practice ale
posibilei acŃiuni.
Alexandru Surdu construieşte un
asemenea sistem filosofic. Primul volum al
acestui sistem a apărut la Editura Academiei
Române în anul 2007, iar a doua ediŃie a apărut
la Editura Herald anul acesta, 2012. Titlul
lucrării este Filosofia pentadică I. Problema
transcendenŃei. Autorul porneşte de la Transcendent spre lumea reală (a existenŃei reale).
Acesta este drumul normal al unei gândiri
filosofice – se porneşte de sus în jos, de la
Dumnezeu sau de la Idee spre formele
manifestate în materie. De ce acest lucru?
Deoarece, istoric vorbind, fundamentul
acestei lumi în care noi trăim este postulat ca
fiind într-un dincolo de acest spaŃiu-timp.
Cauza lumii nu se află în ea însăşi, ci vine
dintr-un dincolo, din transcendent. Acum,
spiritele critice vor putea spune că această
idee nu se poate baza pe nimic concret,
deoarece de la Kant încoace, nu putem să ne
bazăm gândirea decât pe experienŃa
senzorială, ori nimic în experienŃă nu ne spune
despre existenŃa şi mai ales despre modul de
a fi al acestei transcendenŃe. Probabil că
această critică, pe care însuşi Kant a adus-o
dar fără să nu rămână în continuare sceptic la
adresa ei, este validă. Dar nimic nu ne poate
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opri să nu mergem mai departe şi să lucrăm
cu idei şi lumi postulate ca şi cum acestea ar
fi. Dacă am proceda conform criticii de mai
sus, atunci matematica s-ar reduce şi ea doar
la câteva operaŃii negustoreşti. Ceea ce dorim
să spunem, aşadar, este că dacă postulăm
transcendenŃa ca mod de a fi, atunci putem
obŃine mai multe beneficii gândind astfel
decât dacă nu am face acest lucru. Alexandru
Surdu procedează în acest fel în cartea sa; ba
mai mult – el oferă argumentele necesare conform cărora acest mod de a gândi se justifică
într-o logică specifică – cea speculativă.
Critica de mai sus este pertinentă doar în
cadrul unui anumit mod de gândire – cel
raŃional intelectiv – cel care are limitele sale
impuse de limitele experienŃei imediate. Iar
acest mod de gândire nu se mai justifică în
momentul în care ne plasăm mintea în Transcendent. Cu alte cuvinte, apare întrebarea:
de unde avem năzuinŃa aceasta de a sonda
Absolutul? Cum de gândirea se aventurează
acolo unde nu ar trebui să se aventureze? Iar
din moment ce face acest lucru, nu este acesta
un argument că ea are un obiect bine
determinat şi aici, în acest dincolo de sine?
Cine spune unde ar trebui şi nu ar trebui ca
gândirea să se aventureze? Răspunsuri la
aceste întrebări găsim în Filosofia pentadică,
explorându-se atât de ce-ul cât şi cum-ul
acestei treceri dincolo. EsenŃial, este vorba
de mai multe logici pe care gândirea le pune
în funcŃiune în momentul în care aceasta îşi
fixează obiectul său de interes. Când vorbim
despre transcendent, o altă logică decât cea
obişnuită se pune în mişcare – cea speculativă
(speculum = oglindă), cea care se bazează pe
revelaŃii, nu pe concepte formate în urma
sintezei senzaŃiilor.
Alexandru Surdu începe aşadar sistemul
său cu o logică (la fel procedează şi Kant şi
Hegel, ca să nu mai vorbim de Aristotel şi
majoritatea filosofilor creatori de sistem). Este
vorba de o logică integrală, care se
disciplinează pe paliere, dacă putem spune
aşa ceva, în sensul că „de aici şi până aici
gândim cu ajutorul acestei logici”, iar „de aici
şi până aici gândim cu ajutorul acestei alte
logici” deoarece gândirea se adaptează
obiectului său, trebuie să fie conformă cu
acesta. Astfel putem să înŃelegem istoria
filosofiei ca o suită de accentuări pe una sau
pe alta dintre dominantele de gândire. Limitele
gândirii mele sunt limitele lumii mele, spune
Wittgenstein, adăugând într-un alt context
(6.432 Tractatus logico-filosoficus)
„Rezolvarea enigmei vieŃii în timp şi spaŃiu
stă în afară de timp şi spaŃiu” [...] „Cum este
lumea este perfect indiferent pentru ceea ce
este divin. Dumnezeu nu se arată în lume.”
Despre acest în afară şi cum poate fi totuşi
gândit tratează Alexandru Surdu. Acest mod

43

de gândire este unul care funcŃionează după
o logică pentadică (în cinci paşi). S-a vorbit
mult despre importanŃa aceasta a logicii
triadice (la Hegel), diadice (Descartes,
Lupaşco ş.a.), cuaternare (Jung), decadice
(Aristotel) – despre aceste logici bazate pe
importanŃa „numerologică” în exersarea
gândirii. Pitagora (şi Platon mai târziu) îşi
construieşte filosofia pe ideea de pentadă,
iar Alexandru Surdu reia această gândire în
cinci paşi (categoriali, disciplinari etc.). Acest
mod de a vedea lucrurile, sub specia pentadei,
implică anumite clarificări şi aşezări ale gândirii
întru formarea şi descoperirea obiectelor sale.
Încearcă să privească pentada peste tot în
natură sau în filosofie – aceasta pare a fi un
principiu formator după care gândirea se
ghidează în creaŃiile sale. Pare a fi un fel de
constantă a gândirii, aşa cum vorbim de o
constantă estetică (în numărul de aur), sau o
constantă universală fizică (cum ar fi numărul
137 la Jung şi Pauli).
Cartea prezintă şi o istorie a filosofiei,
care pune cap la cap o linie de interpretare tot
sub specia pentadei. Autorul repune în
discuŃie unele descoperiri ale sale expuse în
alte cărŃi – Gândirea speculativă (Paideia
2001); Filosofia modernă (Paideia 2002);
Filosofia contemporană (Paideia 2003).
Unii discipoli ai lui Alexandru Surdu au
avut şansa să asiste la desfăşurarea acestui
sistem încă din perioada în care acesta preda
la Universitatea Bucureşti, Facultatea de
Filosofie, în perioada de după anii 90. Am
asistat de atunci la numeroase critici aduse
profesorului Surdu, critici adresate fie în
presă, fie şoptite pe la colŃuri. Uneori aceste
critici m-au amuzat prin lipsa lor totală de
fundament, altele mi-au întărit convingerea
că filosofie de performanŃă nu se poate face
decât dacă cel puŃin se citeşte ceea ce
urmează să critici, iar după ce citeşti, este o
condiŃie necesară să şi înŃelegi cele
receptate. Dar oameni neînŃeleşi au existat
şi vor mai exista, iar oameni care nu înŃeleg
cele citite dar se grăbesc în a critica iar vor
mai exista, chiar dacă acest lucru se poate
evita cu puŃin efort.
Acum, după o perioadă destul de lungă
de la terminarea facultăŃii, pot spune exact ca
în prima zi de la ieşirea pe poartă că au existat
câŃiva profesori fără de care aş fi plutit într-o
mare nebuloasă. Alexandru Surdu este
profesorul şi maestrul (căci în filosofie nu se
poate vorbi doar de profesorat) care mi-a
clarificat întreaga istorie a filosofiei,
predându-mi-o într-un stil aparte, eliminând,
după opinia multora, lucruri probabil esenŃiale,
el mergând doar pe firul pentadic. Istoria
filosofiei este extrem de stufoasă, lăsând pe
cel care se încumetă să o cuprindă într-o stare
de spirit de pierzanie, neştiind de unde să
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înceapă şi unde să se oprească, neînŃelegând
de ce o idee este urmată de o anumită altă
idee iar nu de alta şi aşa mai departe. Când un
sistem filosofic este în desfăşurare, atunci în
mod paradoxal toate lucrurile devin clare. Nu
totul este luat în calcul, „totul” cantitativ, iar
lanŃul greu al filosofiei nu poate fi abordat
decât cu tact – utilizând în primul rând ceea
ce Alexandru Surdu spunea despre logică,
care este „artileria grea a filosofiei”. Aceasta
nu sparge acest lanŃ, ci îl ridică – punând
mâna pe anumite zale şi ridicându-le, iar atunci
întreg lanŃul se ridică. Iar cel care găseşte formula aceasta de a „sălta ideile” filosofiei nu
poate fi nicidecum în prima linie a interesului
public. MulŃi filosofi au fost vip-uri încă din
timpul vieŃii lor, dar acest lucru nu face decât
să coincidă cu o nevoie acută de înŃelegere a
lumii, care nu „suferea amânare”. Astăzi nu
cred că ne mai aflăm într-un astfel de moment,
în ciuda vocilor care strigă de durere că „aşa
nu se mai poate”. Momentele istoriei lucrează
în linişte şi în întuneric, iar filosoful de astăzi
ori trece în prim-planul mass-mediei, ca fiind
la modă – dar sacrificându-şi gândirea după
capriciile modei – fie stă în umbră,
prelucrându-şi ideile precum alchimistul în
laboratorul său.
Am să închei această prezentare cu o
mică apoftegmă filosofică care îl are în primplan pe Alexandru Surdu. Acum câtiva ani
am asistat la un dialog dintre un politician şi
Alexandru Surdu. Politicianul se arăta plin de
admiraŃie pentru academicianul Surdu, pentru
„realizările” acestuia, dar făcându-i o mică
morală socratică. „De ce oameni ca
dumneavoastră nu vin la noi oamenii politici,
de ce nu vă angajaŃi în lupta politică, de ce nu
acŃionaŃi, căci poporul are nevoie de
dumneavoastră etc.?” Cu calmul tipic
filosofului, Alexandru Surdu ar fi răspuns în
felul acesta: „Domnule, din istorie se ştie că
ori de câte ori un filosof a acŃionat în politică,
ori a suferit într-un mod groaznic (mergând
de la a fi exilat până la a fi ucis mişeleşte), ori
a produs el însuşi dezastre. Asta nu înseamnă
că filosoful şi cetatea nu trebuie să
interacŃioneze, dar poziŃia filosofului trebuie
să fie una de implicat din exterior, să se situeze
deasupra lucrurilor. Şi apoi, din istoria
noastră, a românilor, este bine ştiut că atunci
când Ńara a avut nevoie de un sfat, Ştefan cel
Mare s-a dus la Daniil Sihastrul, iar nu invers!”
Aşadar, drumul de la Daniil Sihastrul la
politică şi popularitate trece negreşit prin
liniştea şi calmul ideilor asupra celor văzute
şi nevăzute. Iar când este nevoie de un
călăuzitor, atunci acesta trebuie căutat, iar nu
chemat ca la ordinul de înregimentare, căci
calea lumii nu se intersectează cu cea a
filosofului decât în momente de restrişte şi
de căutare sinceră.
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NOTE DE LECTURĂ

Niculae Ionel

SULTANA CRAIA . UN CHIP ÎNNOIT
AL LITERATURII ROMÂNE
În artă, totul e cum intri în material,
să nu-l strici. Constantin Brâncuşi, după o
mărturie a sa, da târcoale trunchiului de
lemn, îi iscodea fibra, nodurile mai cu grijă,
chibzuind îndelung unde anume să aplice
prima bardă, lovitură decisivă pentru
întreaga sculptură. Căci a doua lovitură şi
celelalte urmau a cădea pe aceeaşi direcŃie,
cu mână sigură, până la desprinderea
aşchiei mari. Era începutul acesta, pentru
el, un moment inerŃial greu de trecut. Apoi
se adâncea, se pierdea în creaŃie, cu
pasiune şi bucurie, până la capăt.
Aceeaşi grijă am simŃit-o, ca soluŃie
fundamentală de izbândă a lucrului, la Sultana Craia, critic şi istoric literar, pentru
aflarea căii de intrare în logica spaŃiului de
investigare, mai întâi lămurit circumscris.
Cartea sa de debut (un eseu) – „Zaharia
Stancu sau aventura memoriei” (Editura
Eminescu, 1982; Editura Bibliotheca, 2002)
– deŃine încă din titlu cheia – memoria,
aducerea-aminte! „Pentru Zaharia Stancu
amintirea este nu numai o soluŃie împotriva
timpului, un remediu împotriva uitării, dar
şi sursa principală a creaŃiei, pentru că
literatura sa se naşte, programatic, în primul
rând din experienŃa directă. FicŃiunea, nu
este în raport cu aceasta decât o prelungire,
integrată aceluiaşi sistem şi plasată în jurul
aceloraşi repere, astfel încât la autorul
romanului «DesculŃ» aventura romanului
este, în ultimă instanŃă, aventura creaŃiei
însăşi”. „Arhiva mea, afirmă Zaharia Stancu
undeva, îmi încape toată în cap, în memorie”. O memorie puternică, neobişnuită,
percepută în copilărie de familie drept
stranie, generatoare de teamă. Solidaritatea
dintre biografie şi opera literară (lirică şi
romanescă), ca planuri ale aceleiaşi
existenŃe, conturează distinct personalitatea
scriitorului. Autoarea îi pătrunde vârstele
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creatoare, prin atente şi relevante explorări,
în sensul unui destin omenesc, nu lipsit de
contradicŃii, ce se împlineşte prin literatură.
A doua ediŃie a cărŃii vine şi să trezească
interesul publicului cititor de azi, a celui
tânăr cu precădere, pentru o operă de
valoare înaltă, căzută pe nedrept în uitare.
Un cititor avizat nu poate să nu
constate, din cele cinci lucrări de istorie
literară (eseuri) publicate până acum, că
Sultana Craia e riguros instruită, are o vastă
cultură generală şi scrie frumos. Dar
trebuie avut în vedere şi ceea ce stă în
spatele lor: volumele tipărite privind
comunicarea şi spaŃiul public, cele în
colaborare cu Gheorghe BuluŃă şi Victor
Petrescu din domeniul bibliologiei, precum
şi mulŃimea articolelor răspândite de-a
lungul anilor în revistele: „Luceafărul”,
„Convorbiri literare”, „Ramuri”, „Livres
Roumains – Romanian Books”, „Revue
Roumaine”, „Universul CărŃii”, „Litere” şi
altele, la multe dintre ele, pe anumite
perioade, fiind redactor. O imensă practică
a scrisului în care se află implicată o
scrupulozitate exemplară.
Alături de constanta stilistică, există un
„legato”, prin cumul de teme şi mod de
tratare, al studiilor de istorie literară,
începând cu cartea deja prezentată mai sus,
apoi „Orizontul rustic în literatura română”
(Editura Eminescu, 1985; Editura
Bibliotheca, 2011), „FeŃele Oraşului”
(Editura Eminescu, 1988; Editura Bibliotheca, 2010), „Vis şi reverie în literatura
română” (Editura Minerva, 1994; Editura
Bibliotheca, 2003) Şi „Îngeri, demoni şi
muieri. O istorie a personajului feminin în
literatura română” (Editura Univers
Enciclopedic, 1999; Editura Bibliotheca,
2009), prin care Sultana Craia ne oferă un
chip înnoit al literaturii române.
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Pentru o istorie literară punctul de
plecare se află în opere. SelecŃia textelor a
luat în considerare valoarea acestora
consacrată (în forma îngrijită – ediŃii
critice, unde a fost posibil), dar şi puterea
lor de participare la întâlnirea cu tema.
Capodoperele au jalonat traiectul istoric.
Autoarea a urmărit evoluŃia unei tradiŃii
literare (fără a o reduce numai la temă),
implicând atitudini estetice, modalităŃi de
expresie şi semnificaŃii, orientări, interferenŃe, relaŃii, linii de continuitate şi
elemente de înnoire. Criteriul cronologic
respectă natura demersului, dar apare şi
uşor relativizat de problematica apariŃiei
scrierilor luate în discuŃie şi de aceea a
ordonării autorilor, Ńinându-se cont de data
debutului lor.
Modul de abordare din perspectivă
tematistă şi comparatistă, cu deschidere
spre istoria mentalităŃilor, sugerează o
influenŃă a şcolii franceze de istorie. În
definitiv, ideea de istorie (literară) ajungând
a fi înŃeleasă ca o limită inaccesibilă
(transcendentă), drumul unui demers personal nu poate avea decât un principiu euristic – Sultana Craia nu lasă în urmă metode
de interpretare, teorii (procedeu fertil, abia
la început în cercetarea românească). Seria
de fapte se include unei viziuni (temporale
şi spaŃiale, „geografice”) din care epoca
nu este exclusă, fiind absolut
indispensabilă perspectivei istorice.
Sentimentul vastităŃii orizontale, al cuprinderii largi, se conjugă cu sentimentul
intensităŃii, al aprofundării spirituale, al
verticalităŃii. Tema deschide un context
foarte larg, în care, de pildă, un curent
literar, semănătorismul, ajunge să fie mai
bine aproximat, prin obiectivarea lui în
literatură, şi nu prin programul teoretic.
Geografia literaturii noastre a fost
configurată de Sultana Craia, luând în
consideraŃie trei perspectivei spaŃială
(„Orizontul rustic...” şi „FeŃele Oraşului”),
imaginară („Vis şi reverie...”) şi tipologică
(„Îngeri demoni şi muieri”).
În „Orizontul rustic...”, cercetarea
urmăreşte, în trepte – capitole, prefigurarea
şi constituirea unei tradiŃii, conştiinŃa de
sine şi ofensiva acesteia, deschiderea
orizontului social, asumarea ipostazelor
modernităŃii, continuarea şi redescoperirea
tradiŃiei. Precursori sunt poeŃii Văcăreşti,
autori de poezie erotică cu sensibilitate
pentru natură. Cu „Sburătorul” (1844)
debutează bucolica mară românească. I.H.
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Rădulescu pune temelie împlinirii artistice
a epocii şi deschide calea marilor scriitori.
Orizontul rustic se întinde pe treisprezece
decenii, până la „ultimul Ńăran” – o parte
importantă a vieŃii româneşti, oglindită într-o
literatură marcată de un spirit specific.
Ultimul roman amintit, „Nişte Ńărani”, este
socotit a prelungi o vârstă literară încheiată.
Comentariul critic, la o atentă observaŃie,
refuză determinismul sociologistic care
scapă unitatea operei şi caracterul ei specific literar. E rezumat, în mod just, numai
spaŃiul livresc, într-o evidenŃă expresivă,
a acestuia: „Lumea rurală a lui Ion Creangă,
nu este o Arcadie veşnic însorită, nici un
spaŃiu al purităŃii morale exemplare.
Scriitorul îi cunoaşte prea bine pe Ńărani
pentru a-i imagina în ipostaze ideale.
Gospodari, activi, unii zgârciŃi, alŃii aplecaŃi
spre băutură, ei sunt mai ales comunicativi.
Dacă nu este o lume ideală, lumea rustică
nu este nici invadată de vicii. Ea are o
foarte sănătoasă plăcere de viaŃă, de
petrecere, un mare apetit pentru bucatele
suculente, un instinct erotic natural şi
nedisimulat, precum şi o mare energie,
consumată în activităŃile câmpeneşti,
domestice, comerciale, la sărbători şi în
călătorii. În Moldova tinereŃii lui Creangă,
în zona mănăstirilor şi a târgurilor, Ńăranii,
negustorii, popii şi călugării se perindă pe
drumuri, în căruŃe închiriate sau călare,
într-un neastâmpăr de furnicar uman.
Vitalitatea comunităŃii se manifestă permanent, într-o cât se poate de optimistă
reprezentare a personajelor”. Descrierea
critică este produsul minŃii stoice şi
îndrăgostite, ochiul ştie să privească în text,
în natură, dar se arată familiarizat, într-un
fel greu de înŃeles, şi cu artele plastice.
Parafrazarea empatică dezvăluie latenŃa
metaforică a poeziei şi valoarea artistică a
unui mare scriitor se clarifică în puterea
formulării organice: „Sadoveanu este cel
mai mare artist al lumii rustice româneşti
în ipostaza sa campestră dar şi în aceea
silvană, prezente covârşitor în literatura
maturităŃii artistice, în două registre: al
operei de ficŃiune şi al prozei
memorialistice. Pasajele descriptive nu sunt
ample, ele contrapunctând prin momente
de contemplaŃie desfăşurările epice, dar
efectul lor excepŃional provine din
concentrarea imaginii, din complexitatea
senzaŃiei şi din acordul cuvântului cu starea
interioară. Se naşte o adâncă muzicalitate
a fiecărui pasaj, în care transpare
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sentimentul miracolului conŃinut în fiecare
fiinŃă a lumii, fenomen ce se va repeta, în
altă ipostază, la Tudor Arghezi”.
Se practică azi obiceiul, de sorginte
postmodernă desigur, de a împinge
suspiciunea faŃă de sens până acolo unde
discernământul şi bunul-simŃ aproape nu-şi
mai găsesc rostul. În cazul de faŃă, nimic
de felul acesta. Subiectul pare mai întâi
inventat, şi mai apoi tratat. Lipsită de
pasiuni polemice, autoarea, ceea ce
consideră că e de îndreptat, îndreaptă –
cu blândeŃe hotărâtă s-ar zice – şi recunoaşte totdeauna merite, când păşeşte
pe un teren neted.
Eseul „FeŃele Oraşului” e consacrat
spaŃiului citadin românesc, cu întindere de
la Dimitrie Bolintineanu şi Nicolae Filimon,
la Ion Marin Sadoveanu şi Tudor
Teodoreseu-Branişte. Literatura oraşului se
maturizează în prima jumătate a veacului
trecut, când oraşul ajunge metropolă.
Devenirea oraşului pare a fi urmărită pe
două căi principale: una morală (prin
parveniŃii săi) şi alta estetică – prin literatura sincronizată întârziat cu modelul
balzacian, cu zolismul, proustianismul şi
expresionismul. Aşa cum e prezentat,
diferit şi oarecum complementar spaŃiului
rustic, oraşul şi-ar afla simbolul în Turnul
Babel, lucrare a trufiei omeneşti: „Dacă
lumea rustică este, în literatura română,
spaŃiul naturii eterne şi al unor structuri
existenŃiale îndelung conservate, oraşul
reprezintă o nouă vârstă a societăŃii şi implicit a literaturii. (...) Lumea rustică se
defineşte mai ales prin orizontul ei, prin
raportul cu spaŃiul natural în care există,
cu dimensiunea cosmică. Lumea citadină,
izolată în acest univers, are alte legi şi alte
perspective. Închisă într-o existenŃă care
se modelează mereu, perspectiva sa nu se
desfăşoară pe orizontală, ca aceea a lumii
rurale, ci pe verticală. Universul Ńărănesc,
în dimensiunea lui socială, avea ierarhi mult
mai simple. SpaŃiul urban este organizat
ca «Infernul» lui Dante, în bolgii, iar
«drumul spre înalta societate» este un
parcurs cu dublu sens. «Sus» şi «jos» sunt
aici noŃiuni cu totul relative. Ascensiunea
socială este uneori simultană cu declinul
conştiinŃei, urcuşul exterior poate fi dublat
de prăbuşirea morală şi nu rareori este chiar
condiŃionat de acesta. Lumea rurală este,
cu puŃine excepŃii, o lume robustă şi
sănătoasă. (...) Universul citadin are multe
feŃe, care nu corespund neapărat treptelor
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sau bolgiilor sale. El este un spaŃiu în care
coexistă mizeria cruntă şi luxul orbitor,
prosperitatea civilizată şi decăderea,
progresul şi degradarea”.
„Vis şi reverie...”, lucrare de pionierat
în spaŃiul nostru cultural, urmăreşte
ipostazele visului şi reveriei în literatura
română cu raportare la istoria visului
european. Primul „vis”, în ordine cronologică, apare la Dimitrie Cantemir, în
„Istoria ieroglifică” (1704-1705). CreaŃie
bizară, barocă care deschide un imaginar
alegoric – visul (coşmarul) Hameleonului
(Scarlat Ruset). Din motive de mentalitate,
inclusiv de creaŃie, abia peste un secol visul
şi reveria vor pătrunde în literatura română,
sub forma reveriei romantice, prin I.H.
Rădulescu („Singurătate”, 1825; „O noapte
pe ruinele Târgoviştei”, 1836). Momentul
fastuos îl reprezintă Mihai Eminescu, al
cărui colosal zbor romantic îşi are începutul
sub semnul înaintaşilor săi: Alecsandri,
Grigore Alexandrescu, Bolintineanu...
După marea reverie romantică urmează
reveria exotică (reveria în grădină, Dimitrie
Anghel...), apoi onirismul suprarealist...,
până la reveria boemei postbelice. Acest
lung proces, analizat cu minuŃie şi aplicare,
se încheie cu visul postmodern ilustrat de
Mircea Cărtărescu.
Câmpul narativ al literaturii se
esenŃializează în caracterele personajelor.
„Îngeri demoni şi femei» se înscrie în
această idee pe latura feminină. Termenii
de bază sunt limpede definiŃi: „Titlul acestei cărŃi este inspirat din cele trei ipostaze
– existente în opera lui Mihai Eminescu.
Muiere, cuvânt folosit de poet în
momentele de dispoziŃie misogină, nu a avut
iniŃial sens peiorativ. Acesta a apărut numai
în limba literară în cursul secolului al
XVIII-lea şi sugestia de imoralitate s-a
accentuat în veacul următor. În volumul
de faŃă cuvântul nu vizează neapărat
moravurile, cât un anume tip voluntar (în
opoziŃie cu doamnă) cu educaŃie precară,
fără distincŃie, dar nu obligatoriu detestabil.
Cuvântul damă, cu sensul neutru de
doamnă a apărut la începutul secolului al
XIX-lea, a ajuns curând să desemneze
«femeia cu amant» şi s-a depreciat înainte
de 1900, având deja în vremea lui Caragiale
o nuanŃă echivocă”. Sultana Craia nu
abordează feminist cercetarea, are numai
avantajul de a înŃelege femeia, din literatură
(în epoca ei) şi din interiorul psihologiei
feminine. Aşa, prin dreaptă judecată,
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Coana ChiriŃa ot Bârzoieni este nu numai
un personaj de comedie bufă, ci şi întâiul
mare arivist (un uriaş) – promotor al
progresului vremii. În literatură, ca şi în
realitate, jocul dezordonat al cuplului
bărbat-femeie poate lua o turnură nedorită,
tragică chiar, dar este interesant la citire,
şi amuzant, să te dumireşti că vina este de
fapt a bărbatului şi să vezi răsturnate, prin
urmare, tabuuri de interpretare critică atât
de înŃepenite. Multe nenorociri (se pot
urmări în proze, unor mari scriitori – Camil
Petrescu, Anton Holban, Marin Preda...)
pornesc din pretenŃia de stăpân a
bărbatului. Sensul receptării multor opere
apare astfel rătăcit.
(urmare de la pagina 36)

Poezia Adelei Popescu
Nume de creatori celebri, de opere
celebre, de locuri celebre din lume apar
şi în alte poeme ale sale, dintre care
amintim: „s-aprindem întunericul,/ să fim/
ca-ntr-un tablou celebru de Rembrandt”
(Între noi – timpul); Don Quijotte
(Efigie): „poteca arabului/ arzând să vadă
Mecca” (Utopie); „Şi-n ierbile frumoase/
fărâmele de rod/ să le petreacă-n lume/
poetul Hesiod” (Reverie); necredinciosul
Toma (Scrisoare); „Din rătăciri/ ajunşi în
Epidaur,/ ca un plaur şubred agăŃaŃi,/
ne-ncurajăm, sfârşiŃi, spre Amfiteatru/ să
ascultăm, feerici,/ Adevărul” (Liman),
versuri care par să fie scrise în urma
vizitării celebrelor locuri ale Eladei.
O poezie reflexiv-erotică, meditativă,
nostalgică, în care apelul la metaforă se
face cu parcimonie, o poezie sobră,
gravă, care mai mult sugerează, în care
„corelaŃia dintre dragoste şi timp dă tonul
general, adânc al poeziilor” (Al.
Philippide), o poezie a unei artiste „de o
severitate a autocenzurării dusă până la
limita dincolo de care cuvântul face loc
tăcerii” (Nicolae Mecu). Un critic, Florin
Mihăilescu, crede că „sunetul pur” al
versurilor-p oet ei „ are ceva din
sensibilitatea sobră şi profundă a liedului
bacovian”. Acelaşi critic, remarcând, în
1976, factura lapidară, trubadurescă a
liricii poetei, o aseamănă cu „o Louise
Labé modernă în care s-au decantat
desigur tristeŃile şi complexităŃile unui
secol traumatizat ca al nostru.” Roxana
48

*
łinuta academică a acestor cinci cărŃi are
înfăŃişare perenă, aş numi-o mai veche, de
bună tradiŃie (aceea admirabil ilustrată de
George Călinescu), şi întrucât viziunea
intuitivă, desfăşurarea gândului în jocul lui
constructiv, nu se împiedică în digresia debordantă a notelor şi trimiterilor de tot felul; singura
carte care le foloseşte, cu măsură însă, este
„Vis şi reverie...”, datorită caracterului ei
pronunŃat şi declarat comparatist.
Un merit de excepŃie trebuie subliniat
– istoricul literar Sultana Craia nu încearcă
să pună în lumină nici măcar un singur
fapt, cât de mărunt, fără ca mai întâi să-l
fi studiat în cadrul serie sale.
Sorescu crede că Adela Popescu „face
parte din familia; spirituală a poeŃilor haiku-ului şi poemelor sale le-ar sta bine
pictate delicat în tuş pe pastelate mătăsuri
japoneze”. Parcă în consonanŃă cumva
cu opinia de mai sus, un eseist japonez,
Susumu Takito, a scris, într-o publicaŃie
din Tokyo, după ce o ascultase pe poeta
română citindu-şi versuri: „Poate datorită
felului ei de a citi, nu ştiu, limba română
avea o cadenŃă liniştită, semănând, sub
acest aspect, cu japoneza. Era un ton
liniştit şi reŃinut, dar pătrundea bine în
suflet ele ascultăt orilor. Aproap e
misterios. BineînŃeles nu înŃelegeam
cuvintele.” Cele 27 de poezii, scrise după
apariŃia, în 2003, a ediŃiei de la Tokyo,
continuă reflecŃia despre timp, dar în ele
nu se dă expresie doar vremelniciei,
pierderii candorii, ci şi unor accente noi,
sentimentului sfârşitului inexorabil, ca în
Semnal: „Şi deodată, noi:/ dinaintea
morŃii,/ prinşi în farul care spintecă cerul!
Şi din toate părŃile,/ năvălindu-ne/
înecându-ne-n vaer –/ toate nebăgatele-n
seamă/ luându-ne gura de aer,/ cerându-ne
dreptul lor ignorat/ de p e când,
somnambuli,/ plutitori/ pe spinarea
imensă-a văzduhului-cal/ ne lăsam, ireal,
desenaŃi/ de fantastul Chagall...”
Un cuvânt de laudă i se cuvine doamnei
Adela Popescu pentru volumul închinat
evocării celui cu care a fost căsătorită timp
de 48 de ani, volum intitulat A fost odată
George Muntean (2008). o carte de 518
pagini, cu zeci şi zeci de colaborări, mărturii
ale preŃuirii de care s-a bucurat cel evocat,
din partea unor semnatari de cele mai
deosebite formaŃii, de la academicieni la
nume fără rezonanŃă.
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MARI POEłI AI IUBIRII
AşezaŃi în limba română de

Radu Cârneci

KAHLIL GIBRAN (6)
Binele ºi rãul

SunteŃi buni când sunteŃi deplin treji
în discursurile voastre,
CI, unul dintre bătrânii cetăŃii spuse:
Totuşi nu sunteŃi răi când picotiŃi, când
„Vorbeşte-ne despre Bine şi despre Rău”. limba vi se clatină ameŃită,
Şi El răspunse:
Şi chiar un discurs cu poticneli poate
„Despre binele care sălăşluieşte în voi fortifica o limbă slabă.
aş putea vorbi, dar nu şi despre rău.
Fiindcă răul ce-i, oare, dacă nu binele
SunteŃi buni când un
chinuit de propria-i foame şi
pas ferm, întreprinzători,
de propria-i sete?
mergeŃi către scopul propus,
Într-adevăr, când binele
Totuşi nu sunteŃi răi
este hămesit, el îşi caută
când vă îndreptaŃi într-acolo
hrana chiar în cele mai
şchiopătând, pentru că,
întunecate hrube, iar cine
chiar cei ce şchioapătă nu
este însetat se adapă chiar
rămân în urmă.
din apă moartă.
Însă cei care sunteŃi
puternici şi iuŃi, feriŃi-vă să
SunteŃi buni când sunteŃi
şchiopătaŃi în faŃa celor
una cu voi înşivă;
schilozi, cu gândul că le face
Totuşi, când nu sunteŃi
plăcere.
numai cu voi înşi-vă nu
SunteŃi buni în nenumărate feluri şi nu
sunteŃi răi,
sunteŃi numaidecât răi când nu sunteŃi buni,
Pentru că o casă învrăjbită nu-i un cuib
Nu faceŃi decât să hoinăriŃi şi să
de hoŃi; ea nu este decât o casă învrăjbită; leneviŃi.
Iar o corabie fără cârmaci poate rătăci
Ce păcat că nici cerbii nu pot învăŃa
fără scop printre stânci, fără să se broaştele Ńestoase să fugă precum vântul!
scufunde.
În dorul după eul vostru uriaş vă stă
bunătatea, iar această năzuinŃă trăieşte în
SunteŃi buni când încercaŃi să dăruiŃi voi toŃi.
din voi înşivă.
La unii, însă, bunătatea e ca un torent
Totuşi nu sunteŃi răi când căutaŃi să ce se prăvale furtunos spre mare, ducând
câştigaŃi pentru voi înşivă,
cu el tainele colinelor şi cântecelor
Fiindcă atunci când căutaŃi un câştig, pădurilor,
nu sunteŃi decât o rădăcină care,
Iar la alŃii, asemenea-i un biet pârâiaş,
prinzându-se de pământ, se hrăneşte din care se pierde în meandre, ocolind şi
sânul acestuia.
întârziind înainte de-a atinge Ńărmul mării.
Desigur, fructul nu poate spune
Dar cel cu năzuinŃa arzătoare să nu
rădăcinii: «Fii asemenea mie, plină şi zică, cumva, celui a cărui dorinŃă e
rumenă, dăruind fără oprire din domoală: «Pentru că eşti încet şi leneş”»,
abundenŃa ta».
Fiindcă cei buni nu-l întreabă pe cel gol
Fiindcă, pentru un fruct a dărui este o «Unde Ńi-s hainele?», nici pe cel fără de
nevoie, aşa cum pentru rădăcină a primi acoperiş, «Ce s-a întâmplat cu casa ta?»”.
este o nevoie.
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Despre Rugãciune
ATUNCI o altă preoteasă zise:
„Vorbeşte-ne despre Rugăciune”.
Iar El răspunse acestea:
„Vă rugaŃi în clipele de deznădejde şi
de nevoie; oh, de v-aŃi ruga, de asemeni,
în plinătatea bucuriei, şi în zilele ce vă sunt
îmbelşugate.
Fiindcă rugăciunea ce-i oare dacă nu
expansiunea firii voastre în etherul mereu
trăitor?
Şi dacă, spre uşurarea voastră, stă
faptul că aruncaŃi în spaŃiu întunericul din
voi, este, de asemeni, spre desfătarea
voastră să răspândiŃi zorii din sufletul vostru.
Iar dacă nu puteŃi decât să plângeŃi când
sufletul vă cheamă la rugăciune, aceasta
trebuie să vă îmboldească, iar şi iar, în pofida
lacrimilor, până veŃi veni râzând la ea.
Când vă rugaŃi, vă şi înălŃaŃi, pentru
a-i întâlni în văzduh pe cei care, asemeni
vouă, la aceeaşi oră se roagă, şi pe care în
afara timpului de rugă, nu-i puteŃi întâlni.
Se cuvine, de aceea, ca întâlnirea
voastră în templul nevăzut să fie numai
pentru starea de extaz şi dulce comuniune.
Fiindcă dacă veŃi intra în acest templu
doar pentru a cere, nu veŃi primi nimic,
Iar dacă doar spre a vă umili, nu vă
veŃi înălŃa;
Sau chiar dacă veŃi intra spre a implora
fericirea pentru semenii voştri, nu veŃi fi auziŃi.
E destul, numai, să intraŃi în acest
templu nevăzut.
Nu aş putea să vă învăŃ cum să vă
rugaŃi cu ajutorul cuvintelor.
Cel Nevăzut nu ascultă vorbele
voastre, afară doar dacă El însuşi le
pronunŃă prin buzele voastre.
Şi n-aş putea să vă învăŃ rugăciunile
mărilor, ale pădurilor sau ale munŃilor;
Însă voi, care v-aŃi născut în munŃi,
ori în păduri sau pe mări, puteŃi afla aceste
rugăciuni în inima voastră.
Iar dacă veŃi asculta, numai, în taina
nopŃii le veŃi auzi şoptind în tăcere:
«Creatorule, Tu, care eşti eul nostru
înaripat, în firea noastră voinŃa Ta voieşte,
În dorinŃa noastră dorinŃa Ta arde,
Puterea Ta e în noi, dorind să ne
schimbe nopŃile – care ale Tale sunt – în
zile, care ale Tale sunt, de asemenea;
Noi nu putem să-łi cerem nimic,
deoarece Tu ne cunoşti trebuinŃele înainte
ca ele să se fi ivit înlăuntrul nostru;
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Tu eşti trebuinŃa noastră şi, dăruindu-ne
cât mai mult din Tine, totul ne dărui.”

Plãcerea
ATUNCI un sihastru, care venea în
cetate o dată pe an, înaintă şi zise:
„Vorbeşte-ne despre Plăcere.”
Şi El răspunse, zicând:
„Plăcerea e un cânt de libertate,
Însă nu-i libertatea;
Ea este înflorirea dorinŃelor,
Dar nu-i încă fructul acestora;
Este o adâncime chemând către o
înălŃime,
Dar nu-i abisul şi nici vârful dorit;
Ea este prizonierul care-şi ia zborul,
Dar încă nu-i spaŃiul care să-l învăluie.
Da, într-adevăr, plăcerea este un cânt
de libertate,
Şi cu simŃire aş dori să vi-l cânt din
toată inima; nu aş voi, însă, nicicum să vă
pierdeŃi inimile în cântul acesta.
Printre tinerii voştri, unii caută plăcerea
ca şi când aceasta ar fi totul şi de aceea
sunt judecaŃi şi pedepsiŃi.
În ce mă priveşte, nu i-aş judeca şi nu
i-aş pedepsi; vreau doar să-i văd căutând;
Fiindcă ei vor găsi plăcerea, dar nu
numai atât;
Şapte sunt surorile acesteia, iar cea mai
mică dintre ele este mai frumoasă decât
plăcerea.
Nu aŃi auzit, oare, povestindu-se de
omul care, tot scormonind pământul în
căutare de rădăcini, a descoperit o comoară?
Ştiu că unii dintre cei vârstnici îşi
amintesc de trecutele lor plăceri cu regret,
ca de nişte greşeli făptuite la beŃie;
Ci, regretul este numai umbra
spiritului, dar nu şi pedepsirea lui.
Aceştia ar trebui să-şi amintească de
trecutele plăceri cu mulŃumire, ca şi când
s-ar bucura de recolta unei veri bogate.
Totuşi, dacă regretul le dă puteri,
lăsaŃi-i întru acesta.
Mai sunt, apoi, printre voi, unii, nici
tineri pentru a căuta, dar nici bătrâni pentru
a-şi aminti;
Şi în teama de a căuta şi în cea de a-şi
aminti, fug de orice plăcere, ca nu cumva
astfel să-şi neglijeze sufletul sau să-l jignească.
Or, chiar această îndârjită renunŃare
este însăşi plăcerea lor,
Astfel că şi ei, asemeni celorlalŃi,
găsesc o comoară atunci când, cu mâini
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nerăbdătoare, caută doar rădăcini.
Şi acum spuneŃi-mi, rogu-vă, cine-i
acel ce poate jigni spiritul?
Privighetoarea cu cântecu-i jigneşte
cumva liniştea nopŃii ori licuriciul stelele?
Iar flacăra voastră, ori fumul vostru
pot împovăra baterea vântului?
Sau poate credeŃi că spiritul e asemeni
unui lac liniştit, pe care-l puteŃi tulbura cu
un toiag?
Adesea, refuzându-vă plăcerea, nu faceŃi
decât s-o adunaŃi în tainele firii voastre;
Se ştie, doar, că ceea ce ni se pare
uitat aşteaptă ziua de mâine.
Însuşi corpul vostru îşi cunoaşte
moştenirea şi adevărata-i nevoie şi nu vrea
să fie amăgit,
Iar corpul e harpa sufletului vostru
Şi de voi depinde ca să obŃineŃi de la
ea o muzică dulce ori sunete fără de noimă.
Acum ştiu că vă întrebaŃi în inima
voastră: „Cum să deosebim ceea ce-i bun
în plăcere de ceea ce nu-i?”
MergeŃi pe ogoare şi în grădinile
voastre şi învăŃaŃi ce este plăcerea, privind
cum albinele culeg mierea din flori.
Însă aici e, de asemeni, şi plăcerea
florilor de a-şi dărui nectarul albinelor;
Fiindcă pentru albine, florile sunt o
fântână a vieŃii,
Iar pentru flori, albinele sunt solii
dragostei,
Şi pentru amândouă, albină şi floare, a
da şi a primi plăcerea sunt datorie şi extaz.
Oameni din Orphales, fiŃi în plăcerile
voastre asemeni florilor, asemeni albinelor.”

Despre frumuseþe
APOI un poet zise: „Vorbeşte-ne
despre FrumuseŃe.”
Iar El răspunse:
„Unde căutaŃi voi frumuseŃea şi cum
o găsiŃi, dacă nu este ea însăşi calea şi cel
ce vă îndrumă spre ea?
Şi cum puteŃi vorbi despre frumuseŃe
dacă ea însăşi nu e Ńesătoarea cuvintelor
voastre.
Cei mâhniŃi ca şi cei loviŃi zic:
«FrumuseŃea este bună şi dulce;
Asemeni unei tinere mame, speriată de
propria-i glorie, ea trece printre noi.»
Iar cei pasionaŃi spun: «Nu, frumuseŃea
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este un lucru care Ńine de putere şi teroare.
Asemeni furtunii, ea zdruncină
pământul sub picioarele noastre şi cerul
deasupra frunŃilor.»
Cei obosiŃi şi cei slabi zic: «FrumuseŃea
este făcută din dulci murmure; ea vorbeşte
în spiritul nostru.
Vocea-i se dăruie tăcerilor noastre,
precum lumina subŃire care freamătă în
teama-i de umbră.»
Iar zgomotoşii spun: «Noi i-am auzit
strigătele printre munŃi
Şi cu strigătele-i veniră bocănitul
copitelor, vâjâitul aripilor şi răgetele leilor.»
Noaptea, cei ce veghează cetatea zic:
«FrumuseŃea se va arăta din răsărit o dată
cu aurora.»
În timp ce, la amiază, muncitorii şi
drumeŃii spun: «Noi am văzut-o aplecându-se
peste pământ din ferestrele apusului.»
Iarna, cei înzăpeziŃi spun: «Ea va veni
o dată cu primăvara zburând peste coline»;
Iar în zăpuşeala verii secerătorii zic:
«Am văzut-o legănându-se cu frunzele
toamnei şi am zărit apoi o pulbere de nea
în pletele sale.»
Toate aceste lucruri le-aŃi spus despre
frumuseŃe,
Dar, de fapt, nu aŃi vorbit despre ea,
ci despre dorinŃele voastre neîmplinite,
Iar frumuseŃea nu-i o dorinŃă ci un
extaz,
Ea nu-i gura însetată, nici mâna care
cere,
Ci, mai degrabă, o inimă înflăcărată şi
un suflet vrăjit.
Ea nu are chipul pe care aŃi dori să-l
vedeŃi, nici vocea pe care aŃi dori s-o ascultaŃi,
Ci, mai degrabă, este chipul pe care îl
vedeŃi chiar dacă vă închideŃi ochii, sau
cântul pe care-l auziŃi chiar dacă vă astupaŃi
urechile.
FrumuseŃea nu-i seva de sub coaja
crăpată a trunchiului, nici aripa alăturată
unei gheare,
Ci, mai degrabă, o grădină mereu
înfloritoare, un nor de îngeri fără oprire
zburând.
Oameni din Orphales, frumuseŃea este
viaŃa arătându-şi sacrul său chip.
Ci voi sunteŃi viaŃa şi voi sunteŃi voalul
pe chipu-i.
FrumuseŃea este eternitatea contemplându-se într-o oglindă,
Ci voi sunteŃi eternitatea şi tot voi oglinda.”
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Mircea Constantinescu

ROMANELE LUI PHILIP ROTH (V)
YRSA SIGURDARDÓTTIR
Câteva mostre de comic scatologic/
fetişist sunt edificatoare: „...ceasurile în care
nu dormeam, încuiat în baie, unde-mi
împroşcam sămânŃa în closet sau în coşul de
rufe murdare, ori mi-o luam la labă în dreptul
oglinzii de pe dulăpiorul cu medicamente, cu
chiloŃii pe vine, ca s-o vad şi eu cum arată
când Ńâşneşte din mine. Sau, dacă nu, mă
încovoiam deasupra pumnului meu în plină
mişcare vibratorie, cu ochii închişi, dar cu gura
căscată, ca să-mi vină pe limbă şi pe dinŃi sosul
ăla cu gust de zer şi de Clorox, deşi nu o dată,
cuprins de orbire şi de extaz, s-a întâmplat să
mă trezesc stropit pe freză, de-ai fi zis că-s dat
tot cu briantină.(...) Sâmbăta după-amiază,
când mă duceam la film, îmi lăsam prietenii să
meargă să cumpere dulciuri de la automat, iar
eu mă retrăgeam la cucurigu, în fundul sălii, şi
îmi împroşcam jeturile de frişcă într-un ambalaj
de ciocolată. La o ieşire la iarbă verde
organizată de asociaŃia noastră familială, am
scobit la un moment dat un măr de cotor, am
observat cu uimire (ajutat şi de obsesia mea)
cam cu ce aduce şi am fugit în pădure să mi-o
înfig în orificiul fructului, imaginându-mi că
gaura răcoroasă şi sfărânicioasă se află, defapt,
între picioarele făpturii aceleia mitice care mă
alinta mereu cu Voinicule şi spunea că n-a fost
fată pe lumea asta care să fi avut vreo dată
parte de o bucurie ca a ei. <Ah, înfige-mi-o,
Voinicule>, striga mărul găurit pe care îl
cordeam în neştire în timpul picnicului.
<Voinicule, o, Voinicule, bagă-mi-o toată>, mă
implora sticla de lapte goală pe care o Ńineam
ascunsă în boxa noastră de la subsol ca s-o
bag în boale după şcoală cu maneta mea unsă
cu vaselină. (...) Dacă aş fi putut să mă
mulŃumesc cu o labă pe zi sau să mă limitez la
două sau, treacă de la mine, trei! Având însă
dinaintea mea perspectiva morŃii iminente, am
început, defapt, să stabilesc noi recorduri
personale. Înainte de masă. După masă. În
timpul mesei. La prânz, numai ce sar de la
masă, mă apuc de burtă cu o mutră tragică –
am diaree! strig eu, am făcut diaree! – şi, odată
ajuns în spatele uşii încuiate de la baie, îmi trag
peste cap o pereche de chiloŃi de-ai soră-mii,
furaŃi din şifonierul ei, pe care i-am Ńinut ascunşi
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într-o batistă, în buzunar. Efectul desuului de
bumbac lipit de gura mea e atât de galvanic –
încât traiectoria ejaculării mele a atins noi culmi
uluitoare: decolează din vintre ca o rachetă şi
porneşte glonŃ spre becul din tavan, pe care
spre mirarea şi groaza mea, îl nimereşte,
rămânând agăŃată de el. În prima clipă îmi
acopăr capul înnebunit de frică, să nu
explodeze în cioburi, să nu mă împroaşte cu
scântei – ezastrul, vezi bine, mă obsedează la
tot pasul. Pe urmă îmi feresc capul tăcut, mă
caŃăr pe calorifer şi şterg guguloiul încins cu o
bucată de hârtie igienică. Supun unui examen
atent perdeaua de la duş, cada, gresia, cele
patru periuŃe de dinŃi..., şi taman în clipa când
dau să deschid uşa, convins că am şters toate
urmele, inima-mi stă-n loc când zăresc ceea
ce-mi atârnă de şpiŃul pantofului ca nişte muci
vâscoşi. Sunt un Raskolnikov al labagiilor –
dovezile cleioase mă-mpresoară! Te pomeneşti
că am şi pe manşete? şi-n păr? şi-n urechi?(...)
Scotocesc prin lenjeria adunată peste
săptămână în coş până dau de-un sutien
murdar de-al soră-mii. Îi prind o bretea de clanŃă
şi cealaltă de mânerul dulăpiorului cu lenjerie
de pat: o sperietoare de ciori menită să-mi
nutrească noi visări... Apoi sutienul Hannei
începe să se mişte! Să se legene înainte şi
înapoi! Închid ochii şi ce văd! Pe Lenore
Lapidus, care are cele mai mari balcoane de la
mine din clasă, alergând să prindă autobuzul
după şcoală, cu povara ei impresionantă,
intangibilă tresăltându-i vizibil sub bluză, ah, îi
conjur să mi se arate de sub cupele sutienului,
să se reverse łÂłELE ADEVĂRATE ALE
LENOREI LAPIDUS, şi-n clipa aia îmi dau
seama că mama zgâlŃâie furioasă clanŃa. ClanŃa
uşii pe care am uitat s-o încui! Ştiam eu c-aşa o
s-o păŃesc odată şi-odată! Prins! Asta-i totuna
cu mort! – Deschide, Alex. Te rog să deschizi
imediat! E încuiată. Nu m-au prins! Şi, judecând
după vietatea din mâna mea, s-ar zice că nici
mort nu-s. Freac-o! freac-o! <Linge-mă,
Voinicule – linge-mă ca lumea, dă-mi o limba
fierbinte! Sunt sutienul baban şi fierbinte ale
Lenorei Lapidus!> – Alex, răspunde-mi imediat!
Ai mâncat cartofi-pai după ore,? De-aia Ńi-e
aşa de rău? – N-huuu, n-huuu. – Alex, te doare
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rău? Vrei să chem doctorul? Te doare sau nu?
Vreau să ştiu exact unde te doare. Răspunde-mi.
– D-haaa, d-haa... – Alex, să nu tragi apa după
ce termini, îmi zice mama pe un ton categoric.
Vreau să văd şi eu ce Ńi-a ieşit. Nu-mi place
deloc toată povestea asta. – Şi eu – se bagă
tata, mişcat ca de-obicei de realizările mele,
rspectuos şi invidios în egală măsură – care
nu mi-am deşertat maŃele de-o săptămână. În
acest moment mă ridic cu greu de pe colacul
WC-ului şi, cu un icnet de animal biciuit, screm
din mine trei stropi apoşi în bucăŃica de pânză
în care îşi adăposteşte sfârcurile ei prăpădire
soră-mea cea de optsprezece ani, cu pieptul ei
ca scândura. Sunt la al patrulea orgasm al zilei.
Oare când o să-nceapă să curgă sânge din
mine? – Dă-mi drumu-năuntru, te rog, n-auzi?
zice mama. De ce-ai tras apa când Ńi-am zis să
n-o tragi? – Am uitat. – Ce-ai avut de te-ai
grăbit să tragi apa? – Diaree. – Cum arăta
căcuŃa? Era lichidă sau moale? – Nu mă uit la
ea! Nu m-am uitat! Şi nu mă mai lua cu căcuŃa
– sunt la liceu, ce naiba! – Ah, nu Ńipa la mine,
Alex, te asigur. Dacă ai mânca doar ce capeŃi
acasă, n-ai alerga la WC de cincizeci de ori pe
zi. Mi-a zis mie Hannah ce faci, aşa că nu-Ńi
închipui cumva că nu ştiu. O fi observat
absenŃa chiloŃilor! Am încurcat-o! Mai bine-aş
muri! Da’ acum, pe loc!” Etc. etc.
Chiar şi scenele de sex firesc – viitoare –
sub prezentate tot sub crisalida unui comic
scatologic-rabelaisian. „Complexul lui
Portnoy” e o scriere inimitabilă. Cumva
influenŃată de dezbaterile post-psihanalitice,
abundente în SUA acelor ani, oricum, într-o
măsură mult mai mare decât „Moarte pe
credit”, romanul geamăn al lui Céline, –
coincidenŃă sau nu – conceput cam la aceeaşi
vârstă de înflorire bogată a unui romancier ca
şi „Complexul...” lui Roth. Doi mari scriitori ai
secolului, cărora Nobel-ul le-a întors spatele;
şi măcar dacă ar fi singurii...
E şi Groenlanda locuită...
...Din nou sesizez un stil minimalist, popular, specific romanelor de consum – nu
neapărat al celor poliŃiste, deşi „Zile
întunecate” de Yrsa Sigurdardóttir aparŃine
genului. Avantajul – tiraje copioase şi
nenumărate traduceri, pentru că – din
nefericire – cititorii actuali, câŃi mai sunt, nu
mai sunt conectaŃi, din variate motive, la
literatura „grea”, simfonică şi câştigătoare prin
capodoperele ei milenare. Ceea ce nu
înseamnă că stilul minimalist n-ar pretinde un
anume talent şi mai cu seamă abilităŃi de
tratament ale subiectelor recente, îndeosebi
violente/erotice, en vogue. Apelul la structura
telenovelistică reprezintă un pol al
succesului; celălalt – raportarea directă şi abilă
la subiectele narate, detectiviste sau proprii
SF-ului şi paranormalului.. InfluenŃa multimedia indubitabil mi se pare covârşitoare. Tot
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mai mulŃi autori sunt seduşi de scriitura
exactă, telegrafică, internaută – dealtfel,
prezenŃa ordinatoarelor, celularelor, roboŃilor
de tot felul tinde să se constituie în ceea ce
generaŃiile precedente înŃelegeau prin
personaje, eroi literari. Sunt şi voci care
proorocesc că viitorul nu mai este unul al cărŃii
tradiŃionale, ci al celei electronice. Hm...
(Subiectul controverselor îl voi amănunŃi
când voi prezenta extrem de interesantul şi
de actualitate volum „Nu speraŃi că veŃi scăpa
de cărŃi”).
Yrsa Sigurdardóttir, ingineră ca profesie,
şi-a verificat – norocos – câteva tentative în
spaŃiul literaturii pentru copii. Dar recursul la
proza poliŃistă i-a adus o notorietate
internaŃională, relativ neobişnuită pentru un
creator de limbă islandeză; ocazie cu care
remarc că şi versiunea română e realizantă
după varianta... engleză „The Day is Dark”,
titlu suplinitor pentru cel original, „Auñnin”,
dificil şi de pronunŃat. NaraŃiunea e captivantă
nu numai din perspectiva detectivistică, dar
în primul rând graŃie necunoscutei
Groenlande, ca areal natural şi uman ales de
inginera islandeză drept spaŃiu-timp al
romanului său. Nu doar gerul crunt, furtunile
şi urşii polari pun probleme, ci înseşi
cutumele social-umane, extrem de diferite de
acelea occidentale, de care, într-o măsură,
beneficiază şi Islanda, insula de baştină a
temerarilor plecaŃi cu treburi precise şi bine
remunerate în Groenlanda. (Tot despre
imensul teritoriu arctic şi tot despre
investigarea unor prospecŃiuni inginereşti
a scris şi danezul Peter Høeg în thrillerul
„Cum simte domnişoara Smilla zăpada”, carte
pe care am recenzat-o anii trecuŃi).
Ancheta e (vag) ajutată, iar nu realizată
de către cadrele poliŃiei sau de către detectivi
particulari de genul Holmes, Poirot, Maigret,
San-Antonio. E una dintre particularităŃile
originalităŃii romanului – dincolo, desigur, de
anterior menŃionatele caracteristici aparte,
pitoreşti ale coastelor Groenlandei, singurele
cât de cât locuite. Capitala, însăşi, a uriaşei
insule, Nuuk, numără doar aproximativ 15000
de locuitori!... Autoarea s-a priceput să
dozeze incertitudinile, ipotezele, uluiala, frica,
fricŃiunile, dezamăgirile, investigaŃiile
(ne)oficiale şi concluziile primare, apoi definitive, obŃinând un produs bine structurat şi
voluminos (aproape 400 de pagini) pentru un
roman poliŃist modern, inseriabil în cultura
populară curentă şi reprezentând (alături de
realizările unor Anne Holt sau Liza Marklund)
unul dintre pilonii brandului literaturii poliŃiste
nord-europene. Scriitoarea a adăugat reŃetei
verificate şi alte ingrediente: divorŃuri,
homosexualitate, alcoolism (plus sevraj/
dezalcoolizare), toate alcătuind o glazură
menită să stimuleze apetitul pentru lecturarea
cărŃii. Toposul unui loc blestemat, purtând o
firească aură basmică, constituie mobilul
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„legendar” al conflictului aparent
ireconciliabil dintre reprezentanŃii a două lumi
şi mentalităŃi profund neaderente: cea
occidentală, pragmatică, secularizată, şi cea
tradiŃional-autohtonă, încă tributară
mitosofiei păgâne şi refractară civilizaŃiei
industriale contemporane: „PuŃin înainte de
asta, fusese în tabără cu speranŃa c-o să poată
împiedica extinderea lucrărilor în zona
interzisă.” (= locul blestemat, n. mea). „A
încercat o vrajă din bătrâni: şi-a pus o mască
şi a chemat în ajutor spiritele strămoşilor,
folosindu-se de nişte sânge de focă cu barbă,
dar nu i-a reuşit. A aşteptat o vreme, în
speranŃa c-o să se întâmple ceva, dar spiritele
nu i-au venit în ajutor. În timpul ăsta, a văzut
pe cineva din tabără stând într-o maşină de
lângă clădirea de birouri, încercând să nu iasă
în evidenŃă. Igimaq a vrut să vadă ce se
întâmplă, aşa că a mai rămas un pic în tabără.”
Unele generalizări, purtând nimbul de
meditaŃii, ar putea să sensibilizeze pe cititorii
mai „pretenŃioşi”. Iată câteva: „Din fericire,
nu luaseră un credit în valută – aşa cum
procedaseră mulŃi dintre cei care acum erau
nevoiŃi să suporte consecinŃele deprecierii
coroanei islandeze –, dar ratele crescuseră şi
pentru ei, diminuindu-le considerabil
veniturile. Atunci când Oddný Hildur” (=
geologă, una dintre cele trei victime, despre a
căror moarte enigmatică referă întreg romanul)
„a văzut anunŃul pentru postul din
Groenlanda, scos la concurs de Berg Technology, simŃul practic i-a spus că ar fi bine să
se înscrie. Stebbi nu fusese tocmai încântat,
întrucât soŃia lui avea să lipsească de acasă
câte patru săptămâni o dată. <De ce să fim
împreună din moment ce locuim în Ńări
diferite?>, argumentase el. Dar ea încercase
să vadă partea plină a paharului: salariul
consistent şi cele două săptămâni libere
dintre turele de câte o lună. După aceea,
puteau să se gândească şi dacă vor face
copii – lucru pe care îl amânaseră din pricina
dificultăŃilor financiare. Însă până atunci,
Oddný Hildur trebuia să facă faŃă traiului
într-o tabără de lucru dintr-un loc uitat de
lume, departe de civilizaŃie.(...) Mai mult ca
niciodată, i se părea că a încerca să afli ce
contează cel mai mult pentru oameni e ca şi
cum ai încerca să înhaŃi razele de soare, care
dispar în acelaşi timp în care te bucuri de
ele şi pe care nu le poŃi atinge niciodată.
Tot astfel, ceea ce-i place unui om sfârşeşte
întotdeauna prin a dispărea: omul pune
stăpânire pe un lucru numai pentru a-l
pierde mai încolo. (...)...după ce le citise
corespondenŃa electronică, nu dăduse peste
vreun semn care să sugereze c-ar fi avut iubite:
n-a găsit pe nicăieri mesaje către vreo femeie,
în care să-şi exprime dorul sau să-şi fixeze
data unei întâlniri. În schimb, se pricepeau de
minune să-şi invite prietenii şi cunoştinŃele
la petreceri şi să primească invitaŃii de la
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alŃii.(...) Ba, unul dintre săteni chiar a strigat
după el şi l-a întrebat dacă nu cumva era prea
târziu să se mute înapoi cu soŃia lui, acum că
toŃi bărbaŃii profitaseră de ea. Vânătorul a
strâns din dinŃi, dar n-a întors capul, ca şi
când nu s-ar fi întâmplat nimic neobişnuit.
Cel care spusese asta era un laş: niciun om
cu o fărâmă de demnitate n-ar fi zis aşa ceva
unui bărbat care stătea cu spatele la el. (...)
N-o iuea pe femeia cu care locuia şi nici măcar
n-o plăcea foarte mult. Dar n-o ura şi nici nu-i
displăcea. Femeia aceea pur şi simplu era în
preajma lui; moştenise casa mamei ei, aşa că
putea să-i ofere atât adăpost, cât şi companie
atunci când bea. Nici ea nu avea sentimente
pentru el. Nu-i lega niciun pic de afecŃiune, ci
doar comoditatea şi singurătatea.(...) În plus,
îşi asigurase o oarecare intimitate, întrucât,
după această dezvăluire, bărbaŃii începuseră
să-l evite; pe de altă parte, femeile – care erau
în minoritate – îi acordau mai multă atenŃie
decât înainte. Arnar nu credea că bărbaŃii îl
ocoleau pentru că aveau ceva cu
homosexualii, ci, pur şi simplu, pentru că
aveau suficiente probleme pe cap ca să nu-şi
mai complice viaŃa petrecând cu un alcoolic
care ar fi putut să le facă avansuri. Dar Arnar
nu era interesat de nimeni de la clinică, nici ca
partener sexual, nici ca prieten – avea să
treacă mult timp până când să i se terzească
iarăşi nevoia de sex sau companie. Şi, din
fericire, cei din jurul său nu ştiau asta. Poate
că fostul lui coleg de salon, bătrânul care
sforăia, inventase aritmia de teamă că Arnar
ar fi putut încerca să se dea la el în somn. La
gândul ăsta, Arnar a zâmbit pentru prima oară
de când se internase. Colegul lui era trecut de
şaizeci de ani şi dormea cu proteza dentară,
drept care începutul şi sfârşitul fiecărui sforăit
erau însoŃite de un uşor plescăit. Aşa că ideea
de a-i face avansuri i se părea lui Arnar dincolo
de orice închipuire. (...) Thóra” (=avocata care
conduce echipa de investigare/reconciliere în
Groenlanda) „cunoştea majoritatea motivelor
de divorŃ, iar în cazul ăsta părea că soŃul îşi
încercase norocul în altă parte. – Te-a părăsit
pentru altă femeie? – Nu, s-a înroşit Friñrikka.
Pentru un bărbat. – Am înŃeles, a zis Thóra, pe
biroul căreia nu ajunsese niciun astfel de
divorŃ. Îmi închipui că a fost destul de dureros.
– Îngrozitor de dureros. Şi umilitor, a adăugat
Friðrikka, ridicând un pic capul, poate ca să-şi
amintească sieşi, dar şi Thórei, că încă mai avea
mândrie.(...) Dar entuziasmul i-a dispărut
imediat când şi-a dat seama că emisiunea era,
defapt, o suită de tinere care se fâŃâiau de colocolo goale puşcă, mângânindu-şi cu etuziasm
propriile trupuri şi rozând nişte coliere de perle
pe care, din nu se ştie ce motive, nu păreau
dornice să le dea jos.” Etc.
Deconspirarea aici a subiectului ca atare ar
desfiinŃa interesul aparte al unei cărŃi captivante,
căreia stilul minimalist i s-a potrivit perfect; ceea
ce mi s-a părut nerecomandabil.
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DIN ISTORIA...

Aurelian Silvestru

TÃCEREA
Trăim în mijlocul unui ocean de
cuvinte.
La radio, la televizor, în presă, la şcoală,
în autobuz sau metrou, acasă – peste tot
suntem înconjuraŃi de vorbe. Omul nu se
mai satură să vorbească despre sine, despre
carieră, despre curgerea vieŃii în care
găseşte din ce în ce mai puŃin timp să
îngrijească de sufletul său.
Mii de ani la rând, omenirea şi-a însuşit
arta de a vorbi, iar când a ajuns să se înece
în cuvinte, şi-a dat seama că i-ar fi fost
mult mai uşor dacă învăŃa concomitent şi
arta de a tăcea.
Când copilul abia începe să vorbească,
silabisind cuvintele şi repetându-le la
nesfârşit, părinŃii depun eforturi susŃinute ca
să-l încurajeze. Vine un timp însă când nu
mai pot scăpa de insistenŃa lui, de sâcâieli,
probleme, întrebări şi abia atunci îşi dau
seama că este mult mai lesne să-l înveŃi pe
copil a vorbi la timp, decât a tăcea la timp…
AdulŃilor această calitate le este şi mai
necesară. Vorbind prea mult, riscăm tot
felul de absurdităŃi care, în loc să ne ajute,
ne plasează în conul de umbră al oamenilor
neimportanŃi.
Laconismul este nu numai o dovadă a
înŃelepciunii, dar şi o cale sigură de a avea
succes…
Cândva am asistat la premiera unui
dramaturg care încerca să-şi comenteze
singur opera. Le explica spectatorilor
fiecare scenă, fiecare personaj, fiecare
gând ascuns al mizanscenei. Dar cei veniŃi
la teatru păreau indiferenŃi şi iritaŃi de
insistenŃa lui…
După mai mulŃi ani, am fost invitat la o
altă piesă a aceluiaşi dramaturg. Acum,
autorul n-a scos nici o vorbă. A lăsat totul
în seama criticilor şi spectatorilor. Iar
aceştia, descătuşaŃi şi liberi, au prins a-i
comenta lucrarea şi, cu cât mai mult
vorbeau ei despre dânsa, cu atât părea ea
mai bună şi mai valoroasă.
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Succesul este adesea direct
proporŃional cu capacitatea de a-Ńi măsura
cuvintele…
Se spune că un poet începător, care
voia să publice o plachetă de versuri s-a
adresat odată unui critic literar cu
rugămint ea să-i dea o recenzie
favorabilă pentru editori. Fiind peste
măsură de ocupat, criticul i-a înapoiat
manu scrisul chiar a doua zi , cu
următoarea întrebare:
– Asta e tot ce poŃi?
Dezamăgit, dar ambiŃionat să nu se dea
bătut, poetul s-a aplecat zile şi nopŃi la rând
asupra manuscrisului, deoarece a
descoperit şi el mai multe stângăcii în
versurile sale. Când totul a fost gata, s-a
dus din nou la criticul în cauză care din
nou i-a restituit manuscrisul, cu
următoarele cuvinte:
– Asta e tot?
A urmat încă o săptămână de muncă
şi de insomnie, în care poetul a reuşit să
transforme manuscrisul aproape într-o
capodoperă, dar şi de data aceasta criticul
l-a întrebat:
– Mai mult decât atât nu eşti în stare?
Scos din sărite, poetul i-a răspuns cu
voce sugrumată:
– Nu, nu sunt în stare!
– Bine. Dacă eşti atât de încrezător,
atunci de data aceasta, în sfârşit, am să-Ńi
citesc şi eu poeziile, a venit răspunsul
criticului care până atunci nu aruncase nici
măcar o singură privire peste manuscris.
Se pare că efectul unor vorbe calculate este adesea mult mai mare decât
impactul unor comentarii inutile.
Cei puternici intimidează lumea mult
mai mult atunci când tac ori când vorbesc
puŃin, decât atunci când se lansează în
discursuri lungi, nesincere şi plicticoase.
(continuare la pagina 57)
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ROMÂNUL A RĂMAS POET?

Liviu Grãsoiu

FLORAR – ZODIA POEZIEI
Deşi, prin tradiŃie, lirica românească
ar sta sub pecetea de misterioasă apariŃie
şi strălucire în ianuarie a lui Eminescu,
deşi marii poeŃi ai noştri s-au născut în
absolut toate lunile anului, în absolut orice
zodie, fie europeană, fie chinezească, eu
înclin să cred că această a cincea
succesiune de 30-31 de zile numită, în
consens universal Mai, poate fi socotită
aceea definitorie pentru sublima artă –
Poezia. Nu numai pentru că demult, un lord
obsedat de Ea a exclamat într-o Noapte de
mai: „VeniŃi, privighetoarea cântă şi liliacul
a-nflorit” ci şi pentru că bogăŃia sa de
nuanŃe, de efluvii coloristice ori sonore,
ritmul vitalităŃii şi al sensibilităŃii, pe scurt
predispoziŃia generală spre lirism, duioşie
sau pasiune, sub semnul ÎnălŃării Domnului
a avut ecou în opere fără pereche unele,
mult apreciate şi căpătând mereu interesul
cititorilor, altele.
Florarul calendarului popular sau luna
Mai este perfect echilibrat de doi piloni de
rezistenŃă românească şi universală Lucian
Blaga şi Tudor Arghezi, cei ce fixează
ecranul temporal prin venirea pe lume, la
intervale simetrice pentru ceea ce eu
numesc Zodia Poeziei, adică zilele de 9 şi
respectiv 21 ale lunii. Sunt zile încărcate
de tâlcuri şi reverberaŃii ciudate, în ele
împletindu-se glasuri ale istoriei şi ale
ortodoxiei, sfinte fiecăruia dintre noi, cei
care nu am uitat de unde venim, unde
mergem şi la ce ne închinăm. Pe asemenea
teritoriu spiritual, captând energiile
împlinirii, renaşterii naturii şi impulsurilor
mesajelor telurice Ńintind spre înalt, au
apărut, în timp, poeŃi a căror aureolă îi
face, pentru cunoscători, inconfundabili.
Mă gândesc (ieşind din reflexele
istoricului literar) la unii, citiŃi şi recitiŃi
adesea, din motive strict personale, Ńinând
de vibrarea la aceleaşi idei, iluzii din
dezamăgiri. În afara lui Blaga (el este
singurul căruia se cuvine a nu i se mai
adăuga prenumele, nu un efemer şi
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mediocru politician al zilelor noastre) şi a
lui Arghezi (i se poate ierta orice păcat
omenesc pentru sublima sa artă) mă întorc
cu plăcere la poezia aşa-zis tradiŃionalistă
a lui Ion Horea (reîntâlnit recent în librării
cu un volum nou, favorabil comentat chiar
şi de România literară) cel ce îmi
mărturisea într-un interviu că iubeşte atât
de mult poemele lui Ion Pillat şi ale lui B.
Fundoianu, încât are impresia că le-a scris
chiar Domnia Sa. Cu aceeaşi curiozitate
vreau să aflu ce surpriză a mai pregătit
Şerban Codrin (vechiul coleg de an din
promoŃia 1968 de la Filologie). L-am sunat,
i-am scris când am fost încântat de
Baladierul, sinteza ultimilor săi ani sau de
transcrierea în proză şi în limbaj actual a
łiganiadei şi am aflat de finisarea unui alt
proiect gigantic Testamentul din Strada
Nisipuri…Va găsi oare un sponsor?…
L-am felicitat în urmă cu doi ani, când
a primit Premiul AsociaŃiei Scriitorilor din
Iaşi pe prietenul Sterian Vicol, adevărat
cascador în eforturile de supravieŃuire ale
revistei Porto-Franco, un devotat
înaintaşilor din Ńinuturile Dunării de Jos şi
a civilizaŃiei rurale dintr-un Ńinut cam
neglijat de Dumnezeu (apariŃia sa în calitate
de prozator a surprins critica…) dar şi al
floretei fine purtând numele convenŃional
de metaforă născută din arderi violente,
carnale şi spirituale totodată.
Pe când împlinea 70 de ani vigurosdelicatul Gheorghe Istrate (şi el fost coleg
de an la Filologie…)intenŃiona să ofere lumii
încă o antologie, o selecŃie reprezentativă
din tot ce-a publicat cel venit de la
Limpeziş. Nu s-a putut întâmpla atunci, s-a
mai scurs un an până la elegantul Dialog
cu invizibilul, poetul cu structură de aliaje
superioare (şi vag cunoscute) a traversat
o pierdere irecuperabilă, dar momentul
critic pare a fi fost depăşit, dacă se poate
spune aşa…
Ca un făcut, cei menŃionaŃi mai sus
s-au grupat, prin naştere, în jurul lui 9 mai.

LITERE – Revistă lunară de cultură a SocietăŃii Scriitorilor Târgovişteni

PreŃuirea faŃă de Lucian Blaga şi-a
demonstrat-o fiecare în felul său.
Pe la SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin şi
Elena, de ziua lui T. Arghezi, îmi îndrept
gândul şi revăd pagini ce m-au impresionat,
spre prieteni de azi şi spre artişti din alte
generaŃii, cu care totuşi m-am întâlnit.
Am parcurs, în urmă cu o lunădouă, ceea ce a şaptea plachetă a lui
Mihai Pompiliu Constantinescu, nepotul
de frate al renumitului critic interbelic,
Mersul drumurilor. Pagini de lirism
discret, poezie de nota Ńie, gândire
profundă, expresie nobilă. Insuficient
pentru calitatea de membru al U.S. la anul
de graŃie 2012.
Recitesc iar şi iar din Astralia, masiva
carte de poezie definitorie pentru arta lui
Horia Zilieru, inegalabilul argeşean devenit
ieşean, oscilând şi găsindu-şi originalitatea
între T. Arghezi şi I. Barbu. Sinteza
propusă i-a adus şi necazuri, nu doar
aplauzele binemeritate. Dacă s-ar Ńine cont
de acestea din urmă, Horia Zilieru ar fi
trebuit demult să se numere printre
membrii Academiei Române.
În aceeaşi zi de mare sărbătoare a
creştinătăŃii, dar în alt an (1938 şi un 1933
precum Horia Zilieru) apărea pe lume, într-un
sat moldav, de pe lângă Bacău, Ştefan
Dimitriu, reporterul TV din anii 70,
romancier de forŃă (marea sa reuşită se
intitulează Lasă zilei scârba ei şi a fost
tipărită în 2009, rămânând aproape

(urmare de la pagina 55)

Tãcerea
Pe timpuri, în antichitate, un tânăr
dintr-o familie înstărită şi-a pus în gând să
devină senator. Imaginându-şi că politica
înseamnă manipularea oamenilor cu vorbe
goale, a început să se antreneze pentru
viitoarea carieră: lua cuvântul la întruniri,
Ńinea discursuri (pe care le considera
„înflăcărate”), dialoga, dădea sentinŃe,
făcea haz de necaz pe seama altora, dar
nimeni nu-l lua în serios.
Dându-şi seama că ceva nu e în
ordine, s-a dus la un orator vestit şi l-a
rugat să-l înveŃe arta de a fi stăpân limbaj.
– Spune-mi, mai întâi, câŃi ani ai? l-a
întrebat oratorul, căruia i se dusese vestea
şi de mare înŃelept.
– Păi… am trecut de douăzeci.
– Ei bine, dragul meu, e clar că ai
întârziat cu douăzeci de ani. Iată de ce
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necomentată de către imparŃialii critici de
întâmpinare, descalificaŃi astfel încă o dată)
dar suflet de poet parŃial mărturisit, mai
ales prin traducerea lui Evtuşenko. Sunt
convins că, nu peste mult timp, Ştefan
Dimitriu îşi va publica şi o parte din poeziile
de tinereŃe, ori poate compuse în anii
maturităŃii şi ai senectuŃii.
Două zile după închinarea la SfinŃii
ÎmpăraŃi Constantin şi Elena, se năştea
Vladimir Streinu, în anul 1902, în urmă cu
110 ani. Făt-Frumos din Teiu a intrat în
istoria literaturii române, ca unul dintre cei
mai subtili critici literari, având obsesia
versului şi a versificaŃiei, dar şi a
Frumosului în forme concrete.I s-au adus
nenumărate omagii de-a lungul vieŃii, dar a
trebuit să suporte şi teroarea nemiloasă a
comuniştilor în anii ’50-’60. Efigia sa are
specificul nobleŃei greu de suportat pentru
oamenii de rând: „poet, iremediabil poet”,
cum l-a caracterizat E. Lovinescu.
O zi mai târziu, dar după 21 de ani,
prin preajma Buzăului se năştea cel
cunoscut sub numele Ion Caraion. Lui i-a
fost hărăzit un talent dintre cele rarissime,
dar şi un destin omenesc ce i-a mutilat
caracterul. Bolgiile infernului traversat s-au
prăbuşit violent în sufletul său, încât
iertarea, doar Dumnezeu o va hotărî, sau
Mântuitorul, la ceasul marii judecăŃi.
Iar într-un mai, prin 1997, în ziua 26
pleca dintre noi Cezar Baltag, pentru că
pur şi simplu „risipei se dedă Florarul”…
primul meu sfat e să taci un an întreg!
– Să tac? s-a mirat tânărul. Se pare că
m-aŃi înŃeles greşit. V-am rugat să mă
învăŃaŃi a vorbi, nu a tăcea.
Bătrânul l-a privit în ochi şi i-a răspuns:
– Am întâlnit foarte mulŃi oameni care
şi-au regretat vorbele, dar nici unul căruia
să-i pară rău că a tăcut… Tăcerea te ajută
să devii stăpân pe limba ta!
*
Nu ştiu dacă acel tânăr a ajuns sau nu
un orator adevărat. Ştiu, însă, că tăcerea e
de aur şi că nu întâmplător, pentru păcatul
de a cădea în vorbe goale se spune:
– Dacă tăceai, filozof rămâneai!
Uneori este mai dăunător să spui prostii,
decât să le faci, pentru că atunci când le
faci te prosteşti doar tu, iar atunci când le
spui se prostesc şi cei care te ascultă.
Aşa sau altfel, nu uitaŃi:
– Pe ceilalŃi îi cunoaştem mai bine când
vorbesc, iar pe noi înşine – când păstrăm
tăcere…
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Marina Popescu
Marina Popescu s-a născut la 04.07.1982, în Bucureşti. Absolventă a FacultăŃii
de Litere (Universitatea Bucureşti) – Departamentul Studii Culturale Europene (2005)
şi a unui masterat de Psihologia Resurselor Umane (2007). Publică poezii pe siteurile „Lira 21”, „Sfera online”, „Lăcaşuri literare”, „Hermeneia”, „Bocancul Literar”, şi
în revistele „EgoPHobia”, „Europe’s Times and Unknown Waters”, „Boema”, „Oglinda
Literară”, „Litere”, „Ziarul Financiar (Ziarul de duminică)”. A obŃinut numeroase premii
la concursuri şi festivaluri de literatură, ultimul dintre acestea fiind Trofeul Primăvara
Albastră, în cadrul Festivalului NaŃional Primăvara Albastră de la Pucioasa,
DâmboviŃa (mai 2012). (T.C.)

Facts of life 1 / Un oraº
mic aproape de mare
Acolo toŃi se cunoşteau între ei,
când treceau unii pe lângă alŃii
îşi spuneau câte ceva, ştiam asta
după aburul care se ridica deasupra
capetelor,
mi-ar fi plăcut să poarte cu ei o bucată de sticlă
pe care să sufle uşor apoi să deseneze cu
degetul
brăduŃi şi zâmbete şi sentimente.
Aveau uneori nişte gesturi largi
care abia încăpeau pe străzile micşorate de
ceaŃă.
În zilele lui bune sau la sărbători
tătarul Adnan mergea cu naiul la subŃioară
se oprea şi cânta la răspântii,
cânta şi mai frumos când întâlnea pe cineva
respiraŃia lui sufla viaŃă în tuburile de lemn,
el zâmbea şi ochii i se îngustau
două linii oblice îndreptate spre cer.
Pe marginea străzii baba Sica
purta cu greu botoşii mari de pâslă, desagele,
bastonul şi anii îngrămădiŃi sub basma,
ea niciodată nu călca pe asfalt, nu fusese
obişnuită,
ea toată viaŃa numai pe marginea drumului
învăŃase să meargă, privirea fixată înainte,
singurele vorbe pe care le auzise cineva din
gura ei
un „Bună ziua” răspicat, dar oarecum
absent,
fără să-i pese că o priveau ciudat
sau că acum câŃiva puşti care umblau să
colinde
îşi dădeau coate şi povesteau cum într-o zi
au surprins-o ridicând un covrig uscat de
pe jos şi
„Vai, Nicuşor, să fi văzut cu câtă poftă l-a
mâncat!”
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Facts of life 2 / To do list
Trebuie să-mi cumpăr întruna chestii
colorate,
asta mă face să zâmbesc,
trebuie să butonez cât mai mult telefonul,
să navighez,
asta mă face să nu mă mai simt singur
trebuie să-mi vopsesc părul, unghiile şi faŃa,
în felul ăsta sunt mai puŃin transparent,
trebuie să te privesc chiorâş, să râd de tine
şi să te dispreŃuiesc
asta mă face să mă cred puternic şi cool,
trebuie să fac dragoste zilnic, să alerg
măcar 2 kilometri,
asta îmi dă încredere în ideea că totul e
infinit
trebuie să privesc ştiri cu oameni care mor
– crime, accidente, sinucideri –
asta mă face să fiu fericit că sunt aici şi
scriu,
trebuie să întârzii mereu la întâlniri,
în felul ăsta mă mint mai uşor că timpul
nu are importanŃă,
trebuie să miros zilnic câte o floare, să
mângâi un câine sau o pisică,
doar aşa pot să sper că lumea nu e o chestie
de plastic.
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Facts of life 3 / Sau cât o fi
Aş putea să-Ńi scriu poeme pe geamul de
la maşină,
pe halba cu bere, seara în centrul vechi,
pe oglinda în care te bărbiereşti,
să-Ńi las un vers pe liftul de sticlă
din clădirea aia de corporatişti ciudaŃi,
aş putea să-Ńi scriu o strofă
în palma stângă în timp ce
dreapta îŃi butonează frenetic ipad-ul,
aş putea să-Ńi recit un întreg volum
într-o dimineaŃă ultra-senină de vară
când îŃi bei cafeaua pe balcon şi asculŃi
Şuie Paparude
concentrat pe lectura ultimelor ştiri bursiere.
Normal c-aş putea,
dar ştii tu prea bine de ce n-am s-o fac.

Facts of life 4/
4 Încã o
dupã-amiazã în care nu
te-ai ales cu nimic
Ce chestie să trecem unul pe lângă altul
în magazinul ăla în care lumea
se înghesuia să probeze pantofi;
eu ca de obicei cu pungile pline, purtate
de iubitul meu galant,
tu în acelaşi tricou portocaliu,
mâinile în buzunare şi părul dezordonat
poate ceva mai albit după 3 ani.
O mică ezitare,
ai lăsat privirea în jos,
undeva mai în spate amicul tău Sorin
râdea cu gura până la urechi.

Facts of life 5 / De
undeva de jos iarba pare
prea înaltã
Tu stai pe un scaun albastru în tramvaiul 8,
aluneci ca de obicei spre cartierul Ferentari
acolo unde un câine alb cu pete negre
aşteaptă aproape de scara blocului
nehotărât –
sunteŃi prieteni sau nu?
să te muşte? să latre? –
Azi nu Ńi-ai mai pus fular
(ăla gri de la mine, lână 100%
luat de la C&A),
porŃi o geacă subŃire, gânduri transparente,
încerci să reconstitui atmosfera de primăvară,
proiectezi imagini cu ramuri înflorite,
zumzetul adolescenŃilor ameŃiŃi care
colorează aleile din Herăstrău.
În tramvai miroase uşor a roŃi încinse,
asta îŃi aminteşte de aurolacii de ieri care
duhneau
şi-mi scrii un mesaj care mi se pare genial:
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„Azi a fost cald şi oamenii străzii au rămas
jos.
Ei tund cu dinŃii firele de iarbă
să nu crească prea mult.”

Facts of life 6 / Dupã
vreo douãj’ de ani
Cu Lumi, cu Miha,
Cristina, Vali&Petru,
cu Iulia, cu Deci (habar n-am care era
numele lui adevărat)
jucam în spatele blocului,
în curtea de la creşă telefonul fără fir,
v-aŃi ascunselea,
scenete cu prinŃi şi prinŃese,
şeptic şi macao
îngrămădiŃi pe pătura mea roşie
ne înşiram apoi sub bătătorul de covoare
ziceam „Stop maşina mea!”
când trecea orice altceva decât
o Dacie 1310 sau Lada;
mai era şi fata aia Roxi
avea sindrom Down
şi îi plăcea grozav să-şi arate sânii,
folosea parfumuri străine & pantofi cu toc
pe când noi abia suportam
obligatoria baie săptămânală,
mâncam corcoduşele direct dintre petale
desculŃi pe crengile pomilor
şi doar atunci simŃeam cu adevărat
primăvara.
Mie îmi plăcea să-mi imaginez
seara înainte de culcare
că Lumi şi Deci se sărută,
el era mai înalt, cu câŃiva ani mai mare ca ea
şi asta îi făcea în ochii mei perechea ideală
Acum beau o Cola, încerc să-mi feresc cutia
de violenŃa pufilor de plop,
mă gândesc la toŃi prietenii mei
au familii şi case / apartamente la bloc,
copiii lor cresc într-un mediu aseptic
virtual,
desenează smileys pe ecrane touchscreen
doar Roxi nu are copii,
încă se mai plimbă cu mama ei de mână
şi tot pe tocuri,
iar eu,
eu scriu poezii şi visez
că lumea mă va iubi pentru asta.
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ªtefan Ciobanu

palmele tale mã privesc
în ochi toatã noaptea

hai să emigrăm la hipodrom
unde cresc cu migală prăpăstii în cai

dăm la o parte frunzele căzute pe un tren
iubito
mai ştii la început semăna cu un pai
şi noi am râs ca nişte grozavi ni se
cuveneau fulare la gură

să le vedem carnea cum ne face cu mâna
cum ne promite că ne va da mesaje prin
musculiŃe
în timp ce noi aşezaŃi pe o bancă
vom căuta graalul acela cu dinŃi şi gheare

cineva
ne priveşte pe deasupra ochelarilor pe
ramele cărora
se înşiră munŃi
dar noi ne continuăm treaba
parcă am înota
parcă am căuta aer în adâncuri

*

eu prefer să mai bag capul într-o frunză
să mă strâmb la cei de acolo
să mă apropii cu chipul până îmi intră
crucile lor în ochi
îmi place să îi văd cum încremenesc în
uimire pentru câteva secunde
în drumul lor spre serviciu

de ziua ta poftim o toamnă sau o balivernă
tot una
în adâncurile centrului ei vei găsi un ou
în care se poate intra şi ieşi ca într-un
dormitor
fără să i se spargă coaja în mii de cioburi
tăcerea din el sper să-Ńi aducă aminte de noi
ce nu voiam să ajungem cei de acum
de rucsacurile noastre grele ca nişte
apartamente
care ne-au dresat cu tact umerii
de săruturile în care am găsit
piramide pline de camere obscure
unde scorpionii ne developau bătăile inimii

*
dacă aş putea aş face ca în dimineaŃa
aceasta
toŃi prezentatorii de matinale
să-Ńi pronunŃe numele
fenomen care să ducă la explozia
instantanee
a centralelor nucleare a uzinelor a
aragazelor a pneurilor
a planetei
a soarelui
dacă aş putea aş da sonorul tare
să se audă până la ultima particulă
în care sforăie sfântul duh
*
pentru că orice tăcere trebuie să se facă
auzită
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de strâmtorile în care demonii miroseau
flori de colŃ
de fiecare dată când făceam dragoste
curând se vor bate stinghii peste soare
sistemul monetar va dispărea
meteoriŃii vor călca pe pământ cu nişte tălpi
de uriaşi
doar eu fericit ca piatră nearuncată voi şti că
pentru următoarea aniversare Ńi-am pregătit
o pasăre
cu care să evadăm
o Ńin în pumnul drept şi simt cum
încet încet îmi găureşte palma cu ciocul
*
eu
stau într-o rază de lună ca într-o sală de
aşteptare
perfect valabil pentru moarte ca acum
câteva secunde

LITERE – Revistă lunară de cultură a SocietăŃii Scriitorilor Târgovişteni

în cele mai grozave linişti îmi zgârii inima
de turle
ies din mine aburi ca dintr-o pâine caldă
în timp ce ancorele se plimbă alene pe
fundurile oceanelor
te privesc cum adormi tolănită pe spiŃe

dar e suficient ca Ńeava de trestie ce stă
rezemată de peretele bătrân să alunece
să taie firele cu baioneta
şi să vezi cum cade tot mâlul din cer
cum îşi lungesc fiarele colŃii telescopici la
vânătoare de priviri
*

întunericul nu răspunde la telefon în locul
meu
într-o frică se difuzează multe buletine de
ştiri
şi colac peste pupăză
copacul care s-a aprins ca un bec când
l-a adăpostit pe budda
abia ce a fost desenat de un copil la ora de
desen
ciocurile valurilor încearcă să spargă sticla
în care trăiesc
un vulcan face cercuri pe deasupra
toate organele zboară pe sub piele
ca nişte hârtii luate de vânt
şi palmele tale mă privesc în ochi toată
noaptea

la puterea a treia
mic pierdut într-un fir de praf
mă uit la intensitatea pereŃilor
inima mi se transformă într-o castană şi
toate într-un timp atât de scurt
ca o omidă
e totuşi o lege în mişcarea perdelei
în sunetul străzii în lumina din ibric
asta e
pun zahăr peste barcă şi o iau la sănătoasa
venele s-au transformat în păstăi
burduşite cu bucăŃele de iubire de te apucă
şi râsul
ştiu sigur că pedalez în somn dar asta e
altă poveste
oricum nu mai e loc de râs sau de plâns
*
când se întâlnesc ăia doi oameni
viaŃa prinde cheag ca o masă solidă căreia
nu-i vezi picioarele
atunci din ochii clandestini ai cailor
descalecă cele mai frumoase vise
se doarme pe rând unul în celălalt
se cutreieră străzile oraşelor cu capul în
jos în vertijuri de melc
şi tot aşa
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avem cortine în loc de pleoape
şi asta doar pentru câteva secunde
în casele noastre intră cine poate
moare cine vrea
cu sau fără oase în interior
un soare se bălăngăne afară
în poze
pe noptieră
ne îndreptăm mucalit spre acoperişul
siamez cu cerul
şi avem mereu prin preajmă un tunet în
loc de câine

de-a goana oarba
câte tristeŃi ascunde floarea soarelui
câte ape nu ne ameninŃă ca nişte păsări de
pradă
câte mii de trosnituri nu se adăpostesc
într-o mobilă
trăim pe o câmpie unde a crescut brusc o
pădure
iubito nu mai este anotimpul răstignirilor
chiar dacă ne muşcă constant cuiele
şi animalele de pradă au flori în loc de ochi
canini vii etc.
să ne încrustăm deci uşa mai în os cu
briceagul sărutului
să cânte măduva poeziile noastre de
dragoste
în oraşul unde uzinele patrupede urlă la
stele
trebuie să fie o fantă prin călcâiele noastre
prin care să fugim descreieraŃi cu sângele
despletit prin aer
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POEZIE

Dan Gîju

Despre mere
Pe tine te-aş iubi… Dar până unde?
Că nu mai pot mărşălui-n genunchi,
Aşa cum merele în măr, plăpânde,
Odată ce căzut-au lângă trunchi,
Nicicând n-or mai urca, decât în floare,
Peste un an sau doi, peste un veac,
Dar altul fi-va călătorul care
În drumul său întortocheat, sărac,
S-o bucura de crudul tău nectar,
Muşcându-Ńi, lacom, carnea parfumată,
În timp ce eu, biet fluture hoinar,
Mă voi topi pe-o iederă uscată...
Aşa că uită ce-ai citit aici,
Atât de mare este lumea noastră
Şi-n trena ei cu-atâta noi mai mici…
Deci, uită-mă… Uitarea ta albastră
(Sau verde?) îmi va fi ca un balsam.
Iar când, la judecata de apoi,
Vor socoti câte iubite am,
Indiferent ce-or zice despre noi,
Eu am să jur pe cruce că Ńi-am scris
Şi c-am făcut-o, sigur, cu plăcere,
Dar de iubire nici măcar în vis
Nu Ńi-am vorbit; ci numai despre mere…
Bucureşti, 2 august 2011

Exerciþiu de imaginaþie
Te-aş fura-ntr-o noapte, pe un cal
măiastru,
Şi te-aş duce-n lume, unde n-ai mai fost,
Pe tărâmul unde Taica Zoroastru
Inventa cuvinte fără nici un rost.
Vom zbura ca vântul, peste anotimpuri,
Pulbere de stele vom stârni în drum,
Ne vor însoŃi mii şi mii de chipuri,
Gărzi imperiale, sclavi drapaŃi în fum.
Tu purta-vei, mândră, o coroană simplă
Din spice de grâu culese-n amurg,
Eu – o lance sacră, de argint, şi-o amplă
Încredere-n soartă şi în calul murg.
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Se vor scurge, astfel, secole de-a rândul,
Se vor naşte mituri, cânturi, epopei,
Noi vom fi departe, galopând ca gândul,
BlestemaŃi de lume, dar iubiŃi de zei.
Târgovişte, 21 septembrie 2011

Predestinare
Te voi iubi, n-am altă cale,
Mă vei iubi, e scris în cer,
Mă cheamă vraja buzelor tale,
Te mână soarta cu bici de fier.
Te voi trăda, asta mi-e firea,
Mă vei urî, n-am cum să fug,
Un strop din toate şi amintirea
NopŃilor grele se vor face rug.
Te voi uita, deşi, poate – nu,
Mă vei ierta, într-un târziu,
Şi iar vei iubi – c-aşa eşti tu –
Un alt soldat, venit din pustiu…
Dar te voi iubi, cu disperare,
Şi mă vei iubi, deşi n-o să-mi arăŃi,
Mi-a spus, evident, o vrăjitoare,
Între două trenuri, când mi-a dat în cărŃi.
Târgovişte/Titu, 22 septembrie 2011

Elogiu strãmoºului
1
Ts’ai Lun
De-acolo, din adâncuri, de sub lespezi,
Deşi cenuşă fi-voi, ori mumie,
Eu voi trăi prin vorbele de astăzi,
Ce-n ochii tăi prind formă pe hârtie.
Le-am pritocit, cu chipul tău în mine,
Din miezul nopŃii în amiaza mare,
Căci somnu-aleargă pe cărări străine
De când în raza mea, strălucitoare,
Ai apărut, înveşmântată-n toamnă,
Cu struguri în paner, cu mere coapte
Şi zâmbet majestuos, de mare doamnă
Ce-adoarme împăcată, peste noapte,
1

Ts'ai Lun (c. 105, China), creditat ca inventator al
hârtiei
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Că nu şi-a înşelat nicicând bărbatul
Decât în gând – dar asta nu se pune! –
Cu un poet nebun, certat cu satul,
Bătut de soartă, văduvit de nume…

Crucile semănate în lung şi-n lat, pe redute,
Sunt negre demult, rupte şi legate cu
sârme…
*

Eu nu regret nimic, oricum, mi-ai dat
Mai mult decât Ńi-aş fi pretins vreodată;
De-acolo, din panerul tău bogat,
Am apucat să fur câte-o bucată –
Firimitură de deşertăciune,
Cât să-mi ajungă şi-n cealaltă lume.
Târgovişte 25 septembrie 2011

Cântec de octombrie
Ploaie, ploaie, ploaie... Ploaie fabuloasă –
Tu speli a mea viaŃă şi al meu păcat,
Picurile tale, care-mi cad pe casă,
Mă-ntoarnă la ziua când m-am botezat.
Şi parcă aievea îmi revăd sătucul,
Cu bisericuŃa – albă şi străveche –,
O revăd pe moaşa legându-mi buricul
Şi pe cea mai bună şi fără pereche
Mamă de pe lume – mândră, fericită –,
Mângâindu-şi burta, cu un gest discret,
În vreme ce,-n ochiul decupat în plită,
Tata pune scrumul unui Ńigaret.

Solitar, uitat, trec şi mă trec,
Printr-o lume rea, deşi fascinantă:
Suvenir din Imperiul Aztec,
Uitat undeva, pe-o servantă...
Tot ce-am avut rămâne-va, aşadar,
nimănui –
Iubita mea, bocancii mei şi cravata,
Un revolver, sabia rebelă din cui,
Stiloul, icoana-n ulei, de la tata...
Şi toate pe lume vor fi iar cum au fost
Înainte de a ne cunoaşte noi doi – Moarte,
Tu vei veni oricând, chiar şi-n zile de post,
Dar nu mă vei mai găsi lucrând la vreo
carte.
Şi atunci, desigur, vei intra în vorbă cu
altul,
Că doar n-o să rămâi aşa, pe dinafară,
Şi o vei face, desigur, că acesta-Ńi e datul,
Dar ce dacă? Mie, oricum, nu mai are cine
să-mi moară...
Târgovişte, 8 octombrie 2011

*
Ploaie, ploaie, ploaie… Tu-mi aduci aminte
De prima bărcuŃă trimisă-n voiaj,
De prima iubire, pură şi fierbinte
Încă sângerândă – ca un tatuaj.
Ploaie, sfântă ploaie, picură-mi în palmă
Stropi din tinereŃea ce deja s-a dus,
Mai redă-mi o clipă strălucirea calmă
Din ochii femeii care m-a sedus.
După care, ploaie, intră iar în nouri,
Ia cu tine toate câte-Ńi aparŃin
Şi mă lasă-n paza celor şapte bouri
Care, de când lumea, calea mi-o aŃin.

Melancolia ruralia
M-am rupt de satul meu cu ani în urmă,
De casa părintească şi de tot,
Plecat-am, precum mielul după turmă,
Mânat de-un zeu nebun şi idiot.
Mă aştepta, ca o cadână blondă,
Cu sânii goi şi părul despletit,
O lume largă, infinită, rondă –
Şi un regat întreg de cucerit.
Trecut-au, iată, treiştrei de ani,
Când au zburat? Şi când? Nu am habar...
Ştiu doar atât: că ninge în Balcani
Şi că visez din ce în ce mai rar.

Târgovişte, 8 octombrie 2011

Ultima sfidare
Mie, de azi, nu mai are cine să-mi moară:
Tata, mama – sunt plecaŃi demult, de
acum;
Chiar şi prietenii, neamurile, o iubire
impară,
Ciobănescul german, nori şi iluzii de fum…
ToŃi şi toate acestea duse sunt şi pierdute,
Ploile spălat-au, deja, cu şampon, a lor
urme,
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Că lumea ceea blondă, cu sâni puberi,
A fost mai mult decât o amăgire –
Un glob de lut strivit în mii de cioburi,
O pulbere în plină devenire.
Doar satul mi-a rămas, undeva,-n suflet:
Un felinar modest, cu gaz lampant,
Ce încă luminează al meu umblet
Pe drumul tot mai cert către neant...
Târgovişte, 9 octombrie 2011
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POEZIE

Iuliana Paloda-Popescu
POEMUL SUBTERAN
I
Mamă,
ştiu că puteai să fii învinsă –
o dată când te-ai născut
şi apoi, de câte ori
cei ce-Ńi vânau inima
te-au rănit!...
Când era să te rupi
de trupul tăcut,
Dumnezeu Ńi-a atins lacrima
şi umbrele au pierit!...
Acum,
stăm lângă salcia ninsă
şi scrutăm depărtarea,
de zăpadă e urma aprinsă
şi de aur cărarea!...

II
În iubire
schimbăm numele, semnele
şi tăcuŃi învăŃăm
cum în loc de braŃe
ne cresc aripi,
ne desprindem de noi
şi zburăm!...

III
Astă noapte
a venit Pasărea albă
într-o sferă de foc
şi-a grăit!...
Singură
i-am dat sufletul meu
şi spre-nalt ne-am rotit!...

IV
DimineaŃă,
merg pe scara rulantă,
lumea pare străină, însingurată,
n-o cunosc, dar aş vrea
să privească în inima mea!...
64

Jumătatea-de-om se opreşte
şi întinde mâna să ia
o bancnotă ce-n aer pluteşte
şi coboară pe lacrima sa!...
Scara merge fără oprire,
alergăm spre un timp ne-nŃeles,
rânduri, rânduri, plutim în neştire
prin tuneluri lipsite de sens!...

V
Iarăşi merg pe scara rulantă,
în tunelul cu lume grăbită, întârziată,
unii aleargă pe partea umbrită,
alŃii pe cea luminată!...
Ating din greşeală peretele scării
şi trufaşă îmi sfâşie haina,
rupe din ea, precum teama
din mine şi din inima grea!...
Îmi amintesc de mama
şi pe ultima treaptă
recuperez ceva
din biografia mea.
Singur pe scara rulantă
Îngerul îmi culege visele
şi le înşiră pe firul vieŃii,
pregătindu-le pentru altă dată!...

VI
În tunel întâlnesc femeia cu flori
şi alunec prin gânduri,
în timp ce ea mă priveşte mirată,
înveşmântată în mantia-i de fluturi
vie şi imaculată!...
Pierdută în staŃia sumbră,
femeia oferă buchete de flori,
cu mâinile stinse în umbră,
cu lacrimi ascunse-n culori,
şoptind spre absenŃi trecători!...
Iar lumea uimită se-nchină
văzând sărăcia în zori
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cum piere-n imensa grădină
din ochii femeii cu flori!...

dar lumea speră în minuni
şi-aprinde-n taină lumânări!...

VII

XI

În tunel au intrat păsări atrase de mirosul
chioşcurilor cu mâncare
şi de mirajul lumii trecătoare,
au devenit captive-n spaŃiul incert,
închis cu ziduri sfidătoare
şi-au început să Ńipe şi să zboare!...

Cerşetorii vor bani,
nu pomană de hrană,
cei mai mulŃi sunt orfani
şi ne-arată o rană!...

Privindu-le,
ne amintim că disperarea doare,
iar inimile păsărilor bat
în inimile noastre tot mai tare!...

VIII
Ies din tunel
şi-n colŃul străzii,
lângă chioşcul cu ziare,
visează câinele străin
la mângâierea mâinii bune
şi la fărâma de mâncare!...
Îl strig şi-mi amintesc de Gligor
ucis barbar de-o mână rea,
o alta decât mâna morŃii
ce-n lesă parcă îl purta!...

IX
Seara intru-n tunel
şi văd urmele zilei,
viaŃa-i singurul Ńel
peste aripa milei!...
Tot mai des învăŃăm
că-ntr-o lume învinsă
viaŃa-i floare de crin
din cununa promisă!...

X
Merg pe scara rulantă,
jumătate în umbră,
jumătate luminată...
Lumea îmi pare aceeaşi –
oamenii sunt pe jumătate vii,
pe jumătate au inima de piatră.
Ei cumpără mâncare-nşelătoare
în ambalaj de lux împachetată
şi băuturi răcoritoare
făcute din otravă colorată.
PuŃini oferă însă flori,
puŃini îi miluiesc pe cerşetori,
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Unii dorm pe cutii,
sau pe preşuri furate,
suflă-n pungi argintii,
iar suflarea e moarte!...

XII
Ce blestem pentru noi,
ce durere-necată
într-un timp de noroi,
într-o viaŃă furată!...
Mâini de hoŃi nevăzuŃi
ne cuprind pe departe,
jefuiŃi şi vânduŃi
nu mai ştim ce se poate!...

XIII
Sunt copii care mor
părăsiŃi de părinŃi...
singuri, trişti, nu mai vor
să-i aştepte cuminŃi!...
Ziduri vii au crescut suntem pietre-aşezate
pe terenul vândut
la ruleta de noapte!...
Ce cununi de martiri,
într-o lume-nrăită,
pe canalul de ştiri
moartea joacă-ndrăcită!...

XIV
Lucruri vechi se adună,
se aştern peste noi,
amintirea le-amână
să ajungă-n gunoi!...
Haina mea de mireasă
astăzi s-a demodat,
iar sandaua e roasă,
bună de aruncat!...
Haine vechi şi linŃolii
să le-arunci parcă-ai vrea,
pânza roasă de molii
este chiar viaŃa ta!...
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PROZĂ

Iulian Filip

EGIPTEANCA DE PE UMÃRUL MEU
ªI SINGURÃTÃÞILE DIN SATUL GLOBAL
Tata vrea peşte, dar nu peştele, pentru
care tata va avea dezlegare în sâmbăta din
săptămâna mare a Paştelui, mă Ńine treaz.
Nici tensiunea în care mă Ńine programul
fiicei, venită pe o săptămână din Filipona
Alessandriei italiene. Nici vederea
Mortului printre oamenii de teatru, veniŃi
la Casa Actorului să-i salute anii plini şi
cartea nouă a lui Pavel, împliniri mai
rotunde, mai aparte, mai serioase la 1
aprilie – l-am văzut pe Mortul, pe care-l
credeam trecut la timpul cel mai trecut,
şi a fost a doua oară timp de o săptămână
– că a trecut pe alături şi la Gala UNITEM.
Şi nu mi s-a părut din careva spectacol
de ficŃiune – am convenit că pentru mine
e cel mai mort dintre cei vii... L-am iertat?
Aş vrea, dar nu-l pot uita, nu mă pot uita
prin el ca prin unul Lipsă. Absentul mai
apare printre oameni, mai... Nici Mortul
nu m-a trezit – că două ore de somn tot
le-am... Simt că Egipteanca îmi respiră
pe umăr cu respiraŃia omului care nu vrea
să deranjeze pe cel adormit.
– De ce nu dormi? o întreb. ştiu
răspunsul, dar mai bine şi mai somn nu ni
se face nici ei, nici mie, dar cum să nu
întrebi?...
Mi-am rătăcit printre notiŃ ele
neordonate, plutitoare electronic, nu mai
ştiu prin memoria cărui calculator, un
subiect de zece cu o sticlă SOS, aruncată
cinic, sarcastic, ironic (deşertăciunea
deşertăciunilor!) – nu în largul mării! –
în gunoiul de la malul mării... O scârbă
de privelişte gunoiul la mal într-o zi fără
urmă de val, fără Ńipenie de om pe toată
linia frântă, reliefată a malului, unde
veneam/venea personajul subietului
pierdut – să înoate. Că era înotător bun,
dar gunoiul scârbos adus din larguri şi
aciuat la mal, p arcă să dosp ească
miasme oribile, stânjenitoare pentru
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înotători, l-au oprit să intre în ape,
determinându-l la o cercetare/vânturare,
cu ochii, a gunoiului, în care dominante
erau Ńoaştele de plastic, dar şi sticle cu
etichete atrălucitoare de băuturi mai
selecte – or fi fost aruncate de pe careva
ambarcaŃiune strălucitoare... Şi celelalte
componente citibile ale gunoiului, dacă
te laşi atras cu presupusurile, te duc la
lumea noastră de diferit ă st are şi
cultură... O sticlă prăvălită, cu ceva lichid
rămas p e fund, l-a determinat să
experimenteze: cu câtă apă în ea ar pluti
vertical? A p otrivit cantit atea, i-a
înfundat/înşurubat bine capacul, dar apoi
s-a răzgândit – a luat altă sticlă, a
scuturat orice picătură de apă, a pus-o
la soare, să se svânteze la sigur, iar el
între timp a scris o strigare SOS... Ce să
strigi şi cui? Nu era nimeni pe mal, dar
chiar şi atunci când malul e plin de lume,
toŃi sunt cu telefoanele mobile la gură
ori meditează în deplină singurătate, deşi
se îmbulzezc – în unele zile... Asta-i!
Îmbulzea la so lita rilor! Ast a ar fi
scrisoarea st rigat ă către larguri –
scrisoarea unui solitar din turma solitarilor
ce se îmbulzesc în zile însorite, dar nu se
văd, nu se aud, nu comunică... Cu cine
comunică cel cu mobilul la ureche? E o
camuflare a vorbirii cu sine. O amăgire...
Era o strigare SOS, care nu cerea şi nu
spera nimic. Comunica eventualului cititor
de asemenea corespondenŃă că scrie de
pe un mal unde solitarii se îmbulzesc
disperaŃi, năzuind comunicare... Şi a mai
şi desenat mărunt-mărunt o grafică
asemănătoare chipurilor cioplite de pe
insula Paştelui... Ermetizarea mesajului şi
protejarea de umezeală i-a luat mai mult
timp – în subiectul pierdut...
(continuare la pagina 82)
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PROZĂ

Ion Mãrculescu

Jurnalul de la Marcona
Mitică cu goarna lui.
Era vară, era cald, îmi era bine şi imi
venea să plâng. Peste sat se auzea legănat un
cântec foarte trist. De ce plângi? m-a întrebat.
Aş fi vrut să-i răspund că de cântecul ăsta
plâng. Dar n-a fost nevoie, pentru că
pricepuse durerea mea. A murit cineva,
mi-a zis, a murit, îl duce la groapă şi îi cântă
Mitică din goarnă. łi-l mai aduci aminte pe
Mitică? Ăla care fost anul trecut pe la noi!
Bărbatul łoachii. Mitică de la SălcuŃa, mă!
Cum să nu mi-l aduc aminte? Venise
pe la noi cu łoaca, nevastă-sa. Era un om
înalt, noduros, avea o mustaŃă mare şi o
pălărie cât copaia. Eu cred că era mai înalt
decât monumentul cu vultur, de la intrarea
în sat, pe care erau scrise numele celor
morŃi în război.
łoaca, nevasta lui, ne era un fel de
rudă. O fată frumoasă ca ea nici nu exista
pe faŃa pământului. Frumoasă şi harnică
foc. ÎnvăŃase de nu ştiu unde să coasă
cămăşi şi rochii. Dar pe cât de frumoasă
şi de pricepută era, pe atâta era de săracă.
Tac-su, Florea tinichigiul, bea tot ce
câştiga. Meseriaş priceput, alt fel! Dacă la
meserie se mai putea găsi unul pe măsura
lui, la beŃivăneală nu-l întrecea nimeni.
łoaca ştia meserie, dar nu avea maşină
de cusut. Aşa stând lucrurile, mama s-a
gândit să i-o împrumute pe a ei, primită ca
zestre când se măritase. Dar mamei nu-i
plăcuse să coasă la maşină, ea îşi dorea să
se facă artistă ca doamna AristiŃa, o
învăŃătoare renumită pentru talentul ei
teatral. Bunicul Ceapă, tatăl mamei, nu
prricepea nici în ruptul capului ce este aia
să te faci artistă. Muierea trebuie să ştie de
cratiŃă, de copii, de bărbat, de gospodărie,
de munca la câmp, că nu e mare lucru. Ca
să-i scoată gărgăunii din cap, i-a cumpărat
de la doamna AristiŃa, maşina aia de cusut.
Ce e drept, nici doamna AristiŃa nu murea
de dragul croitoriei şi tocmai de-aia
vânduse maşina. Cu toate bunele intenŃii
ale bunicului Ceapă, maşina de cusut marca
Schultze, 1882, stătea degeaba, motiv
pentru care mama a zis łoaco, ia-o,
foloseşte-o şi coase-mi şi mie cămăşile şi
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izmenele pentru ai casei. Aşa se face că
toată copilăria mea, eu am purtat numai
lucruri cusute de łoaca.
Mitică a cunoscut-o, iar ei i-a plăcut
de mustaŃa lui. S-au însurat şi au avut
câŃiva copii, dar niciunul cu talent muzical,
ca taică-său.
În ce priveşte munca, asta nu era o prea
mare plăcere pentru Mitică. Copil fiind, era
poreclit Puturosul. Nu semăna cu ceilalŃi
copii. Lui îi plăcea să cânte la fluier toată
ziua. Se ascundea printre pomii din grădină
ori se ducea în zăvoi să cânte în legea lui.
Nimeni nu ştia de unde prinsese priceperea
asta, iar taică-său, om cu socoteală la cap,
s-a gândit că n-ar fi rău să-l dea undeva să
înveŃe la vreun instrument mai ca lumea,
nu la fluier, şi să ajungă lăutar pe la nunŃi,
să mai câştige şi el un ban, acolo, dacă tot
nu-i place să dea cu sapa. Aşa că l-a dat
ucenic la Moş Obleadă, un fost plutonier
major în fanfara militară, un om ciufut care
se însurase la vreo cinzeci de ani şi făcuse
cu nevastă-sa doi copii al naibi de frumoşi,
motiv pentru care, cine îşi permitea glume
cu el, îl întreba cine l-a ajutat să-i facă şi
dacă îşi mai auce aminte unde avea scula
pe vremuri. De obicei, Moş Obleadă se
înfuria şi le arăta nemernicilor un covrig şi
un măr roşu, pe care le avea tot timpul în
buzunar. Covrigul, zicea el, arată cât de gros
îi este ştremeleagul, iar mărul reprezintă
măciulia, căpăŃâna acestuia. Moş Obleadă
a hotărât că Mitică trebuie să înveŃe să cânte
la trompetă. Lui Mitică nu prea i-a plăcut
ideea, el ar fi vrut ori la clarinet, ori la
saxofon, că semănau cu fluierul lui de-acasă.
Pentru că Moş Obleadă le dădea babaroasse
şi le umplea capul de cucuie ori de câte ori
scoteau vreo notă falsă, Mitică a fugit, s-a
lăsat păgubaş de aşa învăŃătură.
Şi totuşi, puŃinul pe care îl prinsese, i-a
folosit mai târziu, când a făcut serviciul
militar obligatoriu pe care îl făceau toŃi
tinerii apŃi, ca el, pentru militărie. Avea
acolo un comandant de pluton, locotenentul
major Haşlivu, un Ńigan răpciugos care
pusese ochii pe Mitică şi nu-l mai scotea
din tot felul de pedepse care nu aveau nimic
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în comun cu cântatul. În special, avea o
mare bucurie să-l pună pe Mitică să spele
closetele. Da’ să le văd lună, măi soldat!
Într-o noapte, Mitică era de santinelă
la unul din posturile aflate la marginea
unităŃii militare. Haşlivu, care era ofiŃer de
serviciu, a venit în control. Băi soldat, a
zis el, dacă te prindeam dormind în post,
te băgam în pizda mă-tii! Ai auzit mă? Era
clar că Haşlivu era beat. Dar în noaptea
aceea se comporta cumva deosebit. I-a
oferit lui Mitică o Ńigară, acesta a ezitat s-o
ia, pentru că era interzis prin regulament
să fumezi în post, dar Haşlivu l-a îndemnat,
fumează mă, că sunt eu aicea şi n-are cine
să te pedepsească. Haşlivu era slab, brunet, ba am putea spune chiar negricios şi,
când vorbea, făcea caşi cu spume la
colŃurile gurii. Pe neaşteptate, a început
să-i povestească lui Mitică ce jeguri îi face
nevastă-sa, o curvă fir-ar ea a dracului,
care s-a asociat cu soacră-sa împotriva lui,
fir-ar mama ei a dracului de cotoroanŃă. Şi
le zice câteodată fă, tu-vă-n gură, într-o zi
n-am să vă mai suport, iau pistolul şi vă
împuşc fir-aŃi ale dracului de ciori. Mitică
n-a zis nimic, nu poŃi şti ce-i trece prin
minte unui om beat! Dacă-l apucă dracii
p-ăsta şi-l confundă cu soacră-sa? L-a
ascultat până la capăt, timp de vreo două
ore, până a venit schimbul de gardă.
După întâmplarea asta, Haşlivu s-a
schimbat, nimeni n-ar putea să explice de
ce, şi a devenit prieten cu Mitică. Îl proteja,
îl ferea de muncile grele sau de instrucŃia
de front, îi dădea Ńigări şi niciodată nu i-a
mai amintit de noaptea aia. Într-o zi l-a
întrebat mă, Ńi-ar plăcea să cânŃi la
trompetă? Apăi cum să nu-i placă? Uite, a
zis Haşlivu, îŃi dau o goarnă şi suni
dimineaŃa deşteptarea pentru soldaŃi.
DimineaŃa deşteptarea, seara stingerea şi,
de câte ori este nevoie, suni adunarea. Ce
zici? PoŃi? Pot, a zis Mitică. Haşlivu i-a
adus o trompetă veche, militară şi a rămas
încântat de la primele sunete scoase de
Mitică. Babaroasele lui Moş Obleadă îşi
arătau efectul abia acum, aşa că, până la
terminarea stagiului militar, Mitică a fost
un mare boier care umbla cu goarna sub
braŃ, ferit de toate muncile scârboase pe
care trebuie să le presteze un soldat care
nu ştie să cânte la nimic. Meseria de
gornist în armată sau pe timp de război,
este o distincŃie chiar mai mare decât stelele
de pe epoleŃii unui căpitan!
După armată, Mitică a fost chemat de
unul sau de altul să cânte pe la nunŃi, dar
cea mai mare plăcere a lui era să îi conducă
pe morŃi la groapă în sunet de trompetă.
Când cânta Mitică, se auzea în tot satul şi
chiar în satele din jur. Când cânta Mitică
la trompetă, jalea umplea cerul şi pământul
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şi din mort începeau să curgă lacrimi.
Deşirat, slăbănog şi ciolănos cum era, cu
mustaŃa aia a lui mare cât un porumbel, cu
pălăria cât căpisterea în care frământau
femeile pâinea, profilat pe albastrul de
neasemuit al cerului, în sunetele trompetei,
care îŃi topeau sufletul cum se topeşte
cositorul când îl pui pe foc, mie Mitică mi
se părea mai înalt şi decât monumentul
eroilor, care avea în vârf vulturul cu crucea
de fier în cioc.
Totdeauna, când cânta la un mort,
Mitică se îmbăta, zicea că din milă pentru
bietul răposat. I se muia inima de mila celui
mort! De aceea, uneori, goarna lui o mai
lua pe alături, se auzeau fragmente din vreun
cântec mai vesel, cum ar fi hai leliŃă-n deal
la vie, să culegem răzăchie! Atunci, cine
era lângă el îl trăgea de mânecă să-şi revină,
că nu suntem la nuntă, ce naiba! Alteori îşi
aducea aminte de o melodie compusă de el,
cum se moare cu ranga sculată. Era
povestea unui primar care murise călare pe
una Cuca, o muiere haidoşă după care se
topeau ochii bărbaŃilor. Omul luase nişte
prafuri din alea care se dau cailor când li se
culege sămânŃa cu care veterinarii să
însămânŃeze iepele. Cantaridă se numeşte.
Inima primarului nu rezistase, făcuse odată
pâc şi omul o mierlise în momentul cel mai
fericit din viaŃă. Cine n-ar vrea să moară
aşa? Mitică îi compusese un cântec special, aşa ca pentru un primar, mare om,
mare caracter! Cum ziceam, când conducea
vreun mort la groapă, îşi aducea aminte
cântecul cu primarul, dar cei din jur nu-l
mai atenŃionau că a luat-o pe alături, îl lăsau
să cânte, ştiau povestea, îi mai înveselea
puŃin, fusese un primar cumsecade. Uneori,
Cuca se afla chiar în convoiul mortuar care
se îndrepta spre cimitir.
Marea ciudăŃenie, ca să nu-i zic marea
nedreptate, a fost că, atunci când a murit
Mitică, nu s-a găsit nimeni să-i cânte din
trompetă! A fost cea mai tristă înmormântare. Mai tristă decât moartea însăşi!
Cât despre trompeta lui Mitică, nimeni
nu mai ştie ce s-a întâmplat cu ea. Între
timp, a murit şi łoaca, singura care ar fi
putut spune la cine a ajuns. Era aceeaşi
trompetă militară cu care Mitică sunase
deşteptarea şi stingerea pentru soldaŃi şi
niciodată nu sunase în vreo bătălie din
simplul motiv că nici nu a avut loc vreun
război. Când se lăsase la vatră, din armată,
locotenentul major Haşlivu venise după el
la poartă cu trompeta şi-i zisese ia mai sună
măi soldat ceva! Mitică îşi umflase obrajii,
suflase, cântase ceva cu totul deosebit, lui
Haşlivu i-au curs lacrimile, s-au pupat şi
totul s-a încheiat cu un te bag în pizda
mă-tii măi soldat, uite, îŃi dau Ńie goarna,
ca să-Ńi aduci aminte de mine!
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ANONIMUL LUI REMBRANDT (3)
Vocea mi s-a întins pe mâini, unghiile
mi-au crescut în bergăŃi, paşii de adoraŃie
s-au şters cu bunătate. Voiam să strâng
primul incendiu din viaŃa aceea. Rugii mă
înŃeapă, fagii aruncă sămânŃa pe mine,
ferigile mă taie, şerpii mă ocolesc. Am
călcat pe o porumbiŃă împuşcată, am ucis
o rugă de vie cu dreptul.
Acum cer iertare cu gura închisă, cu
vânt şi tutun în plămâni, lovesc locurile cu
iertarea mea, cad în genunchi, în piept, în
frunte. Nu cumva cerul e durerea?
Pământul o fi durerea? Cine nu-l
batjocoreşte? Yoginii se duc la circ şi vând
nemurire.
N-aveam cum să fiu vinovat. Bătrâna
aprindea focul. Pierise muzica. AmuŃisem
din cauza cuvintelor spuse prea tare în
gând, de tot neînŃelese, că eram greu şi
toate în jur uşoare. Am sărit să omor
căŃeaua. A lătrat toată noaptea clopot.
Zăpada era sanie. Domnule copil,
ridică-te! Se ridica, iar se tolănea şi sania
îl cam lovea pe părinte la picioare. În
grădină creşteau cactuşi cu Ńepi de aur.
Cheia era într-o broască Ńestoasă care făcea
ouă şi plângea. Cheia era în ea, a făcut-o
cu ouăle şi a îngropat-o, fără să ştie, un
zmeu bun, toŃi zmeii sunt buni.
Voia să ia cactusul, cine-l avea se
prefăcea în femeie dacă era bărbat şi în
bărbat dacă era femeie. Şi n-avea cheia.
N-avea cheia. Broască. Frumoasă şi tânără.
Şi i-a dat-o. A descuiat? Smeul iubea pe
Făt-Frumos şi a vrut să se prefacă în
femeie. Nu-l iubea, că era normal. Şi
admirându-l ar fi vrut să se facă femeie.
Şi m-am plictisit.
Urlă lugubru, nu latră dând din coadă.
Miezul nopŃii. Eram bolnav. Îmi Ńâşnea
sângele pe urechi. Asta presimŃisem.
Rosamunde. La noapte mă voi trezi s-o
fredonez şi s-o uit. Parcă ar fi Satana, nu,
e o fată de liceu.
Am pierdut la cărŃi. Am vorbit urât.
Italianul îi cumpărase tablourile, n-a vrut
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bani, ci să meargă la vară în Italia. Nu se
dezgrăieşte ce-ai grăit. Nebun mai e cerul.
Rup în două trupul vizionarei, pâinea. Mă
presimt octoedru în fagure.
Sunt focuri mari cât noi doi îmbrăŃişaŃi
şi el cu un fier în mână trage jarul. Eu
aduceam apă. Adică împărŃeam mere
galbene dintr-o găleată. Să te uiŃi, te rog,
în tablou, cine domină, cei cu gesturi fizice,
sau cei cu expresii vizionare? Transpuşii?
Trece cineva, ne învârtim în jucăria
rotitoare, altcineva, altă învârtire. Trec mai
mulŃi, din toate părŃile, ne învârtim repede.
Nu mai trece nimenea. Stăm ce stăm, ne
întoarcem spre lumină, hornuri pe Mihai
Bravu, Matei Voievod, cerul cu lună, plopii.
Plecăm. Spre seară era cerul de un violet
duios, păcat că nu ai fost, pictai ce Ńi-aş fi
spus eu că se vede, poate descopeream o
nouă culoare.
S-a uitat, s-a tot uitat, s-a uitat tot. A
privit-o, a întors privirea, a privit iar apa
curgând pe sub gheaŃa burlanelor (şi a
murit?) Mai bine decât mucul, să-Ńi pice
busuiocul în albia copilului. Să-l urăsc pe
taică-meu?
Un an întreg o privisem numai în ochi
pe femeia cu ochelari, dar ştiusem să-i
anunŃ pe ceilalŃi studenŃi întotdeauna când
îşi schimba chiloŃii, din albi în negri, asta
era gama. De fapt, eu îi văzusem mai în
amănunt chiloŃii albi...
Viitorul seamănă cu moartea, cu
naşterea, şi noi, spunea fata asta de azi, de
care nimeni nu poate să vorbească urât,
vrem nemurire, pentru că n-o putem avea,
şi de-aia... Viitorul mi-l aflasem aseară.
Aveam să mă întâlnesccu una brună şi
înaltă.
A venit şi bătrâna vrăjitoare călătorind
cu trenul, s-a mutat din pădure pe iaz, prin
vântul cu boli nevăzute. Ieşea dintr-un
castel ticsit de paturi suprapuse, fete
crăcănate ce-şi mâncau din poală şi bărbaŃi
care nu se uitau la ele. Albul părului era
albul dinŃilor şi al şoldului care i se zărea
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prin fusta ruptă. Mi-a arătat cu mâna pe
unde să cobor.
Fiecare dărâmă gândirea părintească
şi pune alta în loc, dar aici părinŃii sunt cei
vinovaŃi. A fost în stare să gândească
lucrurile casei şi, apropiindu-se de sfârşit,
a conceput un urmaş care i-a spulberat
acoperişurile până în temelii.
Iar cei ce vor să nu-şi mai răpună prin
fiinŃe gândul sunt mai jalnici din cauza
înfierilor. Gândirea rămâne robită fiinŃei
sau îşi dă duhul sufocată de suflarea vie a
urmaşului. Iar dacă a fost dată din naştere
omului, şi aşa cred că a fost, ea nu se naşte
niciodată, moare numai. Cei născuŃi sunt
deplânşi pentru moarte. Gândirii să-i
deplângem lipsa naşterii. Să deplângem
gropile comune ale gândirii.
Ce dragoste pe timp de liliac şi tei,
încât în urmă voiam să-mi iau viaŃa şi nu
mi-am luat-o. Şidan a făcut stagiul militar
timp de două ore, a stat drepŃi, cu servieta
sub braŃ, în faŃa unui maior, a unui căpitan
şi a unui căprar, apoi a ieşit. Pe coridor,
maiorul i-a dat 35 de lei şi o foaie cu care
l-a trimis la un oficiu poştal, să-i expedieze
şi să aducă chitanŃă de primire, era pensia
alimentară pentru fosta soŃie.
Lui Şipetre i-a venit un aviz, s-a dus la
oficiu să-şi ia banii, nu ştia de unde, iar
funcŃionara refuza să i-i dea până nu spune
de unde aştepta. Era 1 leu de la Robespiere.
Nu-mi va căuta nimeni în manuscrise
să vadă când în loc de viaŃă sta scris
tristeŃe, coşmaruri în care fiinŃe iubite se
prosternau în faŃa celor odioase.
Zerbino întreabă trei Ńărani întâlniŃi pe
drum dacă mai e mult de mers. Nu, că
suntem împreună. Dacă aŃi fi singuri, cât
aŃi mai avea? Păi suntem singuri. LuaŃi-mă
cu voi, căci şi eu mă grăbesc. Noi nu ne
grăbim. Mi se pare că v-am mai văzut. Noi
te-am văzut pe tine.
Săpase în mal unde a găsit bocanci cu
oase în ei. Fusese închis şi, pentru orice
motiv, voia să omoare. Nu împlinise 15
ani şi fugise de-acasă. Se socotea tot
Zerbino. Prima aventură mistică a fost
stingerea candelelor. Lumina îi proiecta
umbra pe un perete de cristal şi s-a dus s-o
stingă, apoi i-a venit în gând că ar fi bine
să stingă toate candelele de pe pământ.
Adu-mi un alt băiat în gazdă, la fel de
bun. Sunt vinovat că am visat-o. Gelos pe
propriii spermatozoizi. Dă-mi balta. Nu-i a
mea. Dă-mi zăpada. Se topeşte. Dă-mi-o
topită. ÎŃi dau pământul. Nu mi-l da.
Mă urc în alt tren. Sunt pe scară şi
cineva de pe altă scară îmi spune într-una
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că mă pică. Douăzeci de fete serbaseră un
scaloian şi au plecat la Dunăre.
Se varsă apă pe mine, mă strâng spre
uşa trenului, nu intru, vreau să mă trezesc.
S-au dezbrăcat fetele şi s-au azvârlit în apă.
Au înotat până au văzut că una din ele
lipsea, o prinsese un sorb.
Îmi fac loc în tren. Unul face ca o
moară, îşi potriveşte gâtul şi macină. Ultima
dată furase un tractor. CâŃi copii ai, şase,
câŃi băieŃi, şase, i-a plăcut ei, şi ei şi mie,
dacă începi un lucru de ce să nu-l termini,
fete n-ai, am mai avut un băiat şi ăla a murit.
Cine nu cunoaşte mizeria şi a fost la
Paris a trăit pe verese şi veresea nu e bună,
că ăla a stat în leagănul fericirii şi numai
cine a plecat de jos cu gândirea lui supusă
a putut să ajungă ca Eminescu şi Creangă.
łuica fiartă îi făcea rău, se Ńinea cu
mâna de nas, numai rece o bea. Gâscanii
îi hrănea numai el de când era acas’. Unul
începuse să calce şi nu mai mânca deloc,
el îl îndemna.
Am văzut ziua foc de bani, era
comoară bună aia dacă se vedea ziua, da’
m-am întors, că nu vream să las plugul şi
să pierd timpul, ai fost prost, păi ce să fac
eu cu banii, nu-mi ajung ăia pe care-i am?
CâŃi ani sunt de la primul om. Aici se
face istoria potopului, turnului Babel,
Sodomei şi Gomorei, a naşterii lui Iisus,
apoi a noastră. Pe Eva a făcut-o
dumnezeu din coapsă, din coapsă care
devine într-o parte din spate, din miere a
făcut-o, nene, cum să zici vorba asta, păi
de ce a lins-o Adam?
Care e poporul cel mai credincios?
Poate vrei să întrebi sectă. Nu, care popor,
care naŃie? Cum care naŃie, care sectă?
Românii, grecii, ruşii, turcii. Evreii sunt
neamul cel mai curat. Vezi de treabă, cum
să fie evreii? Turcii sunt, că ei din legea
lor nu ies. Turcii pier primii, ascultă-mă
pe mine. Dar sunt cei mai credincioşi. Dar
primii pier, naŃia lor piere curând. Numai
când bagi în plug cu cineva ştii ce e.
Semănam cu buruienile. Mă
cuprinseseră friguri din altă lume. Mă
gândesc la lalele, apoi la bujori, iar la cepele
lalelelor. Visele le-aş socoti întâmplări reale.
Lucrurile nu trebuie înŃelese. Dacă e ceva
extraordinar, tac din gură, dacă nu e,
vorbesc şi eu.
Când spui despre tine că vrei să taci,
ai făcut un lucru a doaua oară. Când spui
că vrei să trăieşti ca Hora Ńiu, ai spus
despre tine un adevăr de două mii de ani.
Cuvintele strică muzica, semănând cu pete
în veşnicie.
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PROZĂ

Mihai Stan

ÎNTOARCEREA ÎN PARADIS
(fragment)

„Mare lucru, drept să-Ńi spun
Profesore, nu prea am înŃeles din aceste
nocturne”, constată Narcis Iacov.
Ce mă deranjează grozav e însă faptul
că asemenea amicului Vălimărescu,
mâzgăleşte această constatare în
„Registrul” meu. De la o vreme, probabil
îndemnat de acelaşi Vălimănescu, ins perfid
care astfel face din însemnările mele un
loc public. Nu că m-ar deranja prea mult
felul în care cei doi inşi îmi agresează
intimitatea, căci oare ce altceva este acest
pseudojurnal al meu, ci faptul că îmi
impun o anume stare, chiar un mod de a
gândi, însumi am observat că însemnările
pe lângă că sunt din ce în ce mai elaborate – şi asta, la urma urmei, n-ar fi rău –
dar în acelaşi timp, mai puŃin spontane,
mai rezervate, fără acel limbaj frust, chiar
corosiv, fără acele portrete-caricatură pe
care le închipuiam până la incident, subliminal acŃiona rezerva dată de ideea că
de acum jurnalul, prin definiŃie o specie
intimistă, devenea, vorba lui Caragiale „un
secret public”.
Cei doi nici nu luau în seamă
enervările mele fireşti şi continuau
imperturbabili să-mi viziteze Registruljurnal lăsând cu neruşinare urme ale
efracŃiilor: comentariile lor, cele mai multe
stupide. Vezi tu era o luptă cu morile de
vânt şi de la o vreme, tacit, am acceptat
chiar dacă nu explicit această stare a
lucrurilor, ba chiar uneori chiar aşteptam
reacŃiile celor doi critici de ocazie.
„Profesore, sunt trei reguli de care
trebuie să Ńii cont, atunci când scrii un roman”, începe tacticos Iacov un savant
expozeu menit, ca mai tot ce face, să-l pună
pe el însuşi în cea mai favorabilă lumină.
„Care roman?” întreb eu spăşit jucând
destul de prost scena inocentului.
„Ei hai nu te mai preface, Profesore”,
intervine maliŃios Vălimărescu, ceea ce faci
dumneata în acest registru nu e altceva
decât un roman „acea mare formă epică
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în proză deschisă modificărilor de
structură şi îmbogăŃirilor de conŃinut”
continuă el citând din ceea ce noi toŃi
numim „falsă memorie”.
„Atât de deschisă încât azi «romanŃul»
de odinioară s-a transformat într-atât încât
orice proză ce depăşeşte 100 de pagini poate
fi vândură cu eticheta asta” continuă Iacov.
„Mă rog, dacă se găsesc cumpărători,
ceea ce nu este cazul cu Registrul dumitale,
Profesore! Şi care zici că sunt cele trei
reguli stimate domnule Iacov?”
„Din păcate nimeni nu le ştie”, ricană
Iacov spre vădita enervare a gurului
Vălimărescu care pentru a ieşi elegant din
încurcătură îl somă pe un ton ce nu
suporta replică zi-ne mai bine povestea aia
erotică cu maestrul Henric Zapis pe care
văd că o tot amâni, dacă nu totul e, ca de
obicei, o gogoaşă marca Iacov Narcis.
– Maestre, ştii că nu pot rezista niciunei
solicitări venite din partea dumitale, îl tachină
Narcis bucuros că întorsese astfel lucrurile
încât în loc să-i ceară el ascultare temutului
Vălimărescu, aşa cum fusese de fapt la
început, ajunsese ca ex-parlamentarul să-l
roage pe el, pe Narcis să-şi etaleze satisfacŃia
de a fi centrul atenŃiei, şi Profesorul zâmbi
cunoscându-l de-acum bine pe individ al
cărui nume rezona perfect cu firea sa,
admirându-i în acelaşi timp iscusinŃa, de fapt
o subtilă strategie ce răsturnase complet
ierarhia dialogului.
– Amănunte dragă prietene…
– Poetesa, despre care este vorba în
cele ce urmează, a semnat, dacă mi-aduc
bine aminte, şi în „Silabe” câteva poezii.
Ei bine, dacă la început amazoana scria o
poezie cuminte, prea cuminte, interveni
Vălimărescu spre iritarea lui Narcis, care
însă nu lăsă să se vadă şi continuă aparent
calm, exact, prea cuminte, ceva gen
Magda Isanos sau Nina Cassian, ei bine,
mai ales după o cronică în care Henric
Zapis o cam desfiinŃase tipa începuse să
cultive un alt stil,îndrăzneŃ dar fals, ceva
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mimetic-iniŃiatic, pastişă după fetele astea
tinere care scriau o pornopoezie, plină de
apropouri; iată o mostră:
„Eu, prea iubiŃii mei maeştri / Într-ale
mărunŃirii textului pe-o filă, / De când
eram exuberantă şi nubilă / Cu aspiraŃii
ce zburau spre aştri / Mi-am pus în gând
s-ajuns, dragă maestre, / O altă Sapho
chiar licitând trupeşte / Din nurii ce-mi
dăduse din belşug natura / Şi care vouă
tipi uscaŃi vă-nvârtoşează osatura /
Ba chiar la început v-am dat fără să
achitaŃi factura. / Pentru plăceri nebănuite
care-n gura / Mea hulpavă de notorietate
strigând veniŃi încoace / Am vrut să fiu
din umbră pentru marii mulŃi bărbaŃi / Nu
hetaira recitând în pat cu voi ingraŃi, / Voi
critici misogini ce m-aŃi iubit în gând şi
faptă / Aproape gratis pentru-o cronică
ineptă la o rimă şchioapă / Ci chiar Erato
eterată a tuturora / Dorită-aşa cum se înalŃă
aurora…! Şi de-asta zic / Iubeşte-mă când
tu maestre vrei şi cum / ÎŃi dă prin gând
pervers dar prea mă laudă-ntr-un vers / Şi
fă-mă să fiu prima-ntre gheişele poete / În
schimb voi face-Ńi gândul să desfete / În curse
dus-ntors pe care doar vreo trei nimfete /
Le pun în practică-n hiperboleane scene
Căci te voi mângâia-n porcoase apoftegme
/ În vorbe fruste şi prin semne-n sexyscene / Hai spune drept că pentr-o zisă
enconomiastă / Afacerea-i corectă, fiftififti şi onestă. / O critic insolent chiar nici
habar nu ai / Că vei primi-însutit mai mult
decât tu dai?!”
– ReciŃi frumos cu suflet şi trăire
amice, îl persiflă Vălimărescu care de-abia
acum observase că Narcis citise textul –
să-l numim aşa – de pe o coală aurie, ca
un actor atent să-şi simtă şi strunească
publicul, dovadă că pezevenghiul
pregătise/regizase în amănunt scena aşa
de firesc, încât, pentru câteva clipe, chiar
îl dominase pe versatul Vălimărescu, îl
prinsese cu garda jos, ex-parlamentarul
chiar începuse să transpară de sub
mască, obişnuita lui morgă, tipul în fond
uman, de treabă lăsând de-o parte rolul
pe care-l juca, magnific ce e drept, în faŃa
lor, a colegilor de Cancelarie.
– E bună punerea în scenă, un pic, un
pic histrionică, dar de ce oare asta nu mă
miră la dumneata, amice Iacov, o reuşită
captatio benevolentie, te ascult, pardon, te
ascultăm, nu-i aşa Profesore, cu atenŃie.
Actor rasat, o idee cabotin, Iacov făcu
o pauză de efect savurându-şi clipa, ce mai,
marele Vălimărescu îl soma, îl ruga pe el
până mai ieri „insipidul” – era epitetul lui
Vălimărescu – dascăl, îl asculta, deşi simula
plictisul, relatându-i o scenă din intimitatea
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lui Henric Zapis, lăsând parşiv să se
înŃeleagă prin aceasta o relaŃie, cel puŃin
de amiciŃie, cu unul din criticii de primplan ai momentului.
– CunoaşteŃi, desigur, că pentru seria
„Edenul”, cel puŃin pentru primele două
cărŃi ale trilogiei – pare-mi-se v-am mai
zis chestia asta – l-am consultat pe
maestrul Henric Zapis care, voi
recunoaşte oricând şi oriunde, m-a sfătuit
înŃelept, mi-a condus paşii, desigur în
maniera în care pretenŃiile aşa-zişilor
critici, unele s-o recunoaştem aberante şi
paraliterare, erau cât de cât satisfăcute.
– Explică, te rog!
– De-o pildă, eu concepusem cartea a
doua „Ieşirea din Eden” ca pe o frescă, o
panoramă a loviturii de stat din decembrie
1989 pe care tot mai puŃini o numesc
revoluŃie; transpusesem artistic zecile de
casete înregistrate cu întâmplări şi fapte,
pe care, despre casete şi benzi este vorba,
le numisem „RevoluŃia în direct”.
– O mină de aur, trebuie să recunoşti,
ricană Vălimărescu.
– Relativ, multe erau locuri comune,
insipide ce făceau în final, din romanul
meu, un fel de reportaj dezlânat, ei bine,
maestrul Zapis mi-a arătat calea, scrie
domne despre două-trei personaje din
medii diferite, un fost, un muncitor, un
intelectual subŃire, arată ce a însemnat
RevoluŃia – să-i zicem totuşi pentru
coerenŃa discursului aşa – pentru destinele
acestora şi implicit vei prinde atmosfera,
specificul acestor evenimente, altfel faci
reportaj de proastă calitate.
– Un sfat înŃelept, desigur ai fi ratat
cartea care, hâm-hâm, e o reuşită, sau mă
rog cel puŃin pe alocuri, retractă într-un
limbaj/mesaj abstrus ex-parlamentarul
când văzu zâmbetul plin de satisfacŃie ce
se lăŃea pe faŃa lui Narcis.
– În fine, vă daŃi seama că-l vizitam în
Capitală destul de des, în apartamentul cu
două camere în care locuia singur, soŃia –
e o poveste mai lungă – sfârşise de vreo
câŃiva ani sub roŃile unui troleibuz, gurile
rele spuneau că Liana Crâng, o cunoscută
prozatoare, s-ar cam fi sinucis, dar vorba
ceea... gura lumii…
– Zapis, Zapis ce zicea? se interesă
curios Vălimărescu.
– ÎŃi dai seama metrî că n-aveam cum să
aduc în discuŃie episodul ăsta ciudat aşa că…
– Mda, ai dreptate, dar te rog n-o mai
lungi atât, uite, peste 20 de minute am
oră la 8E.
– Aşadar, într-una din vizite, ciudat
faptul fiindcă niciodată nu-l vizitam
neanunŃat, îl găsesc pe maestru cu o tipă
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într-o atitudine mai mult decât intimă. Pe
gagică o ştiam vag, îi citisem, aşa cum
v-am arătat, câteva poezii aiuritoare
precum „Idilă în tropi” din care v-am citit
– recitat adineauri.
– La cestiune, stimbile1
– Tipa bătea spre 40 cred, ştiŃi este
perioada aceea după 30 de ani, vorba lui
Balzac, când femeile atente la felul cum
arată parcă se opresc 2-3 decenii din
mersul vieŃii. Se transformă, vorba aia, în
femeia şnur fără burtă, fără cur. Picioare
lungi până-n amigdale, expuse în blugi din
ăia rupŃi la genunchi şi la buci cum erau
acum trei decenii la modă. O bluză
imaculată, gen popular cusută în borangic
din care stau să explodeze două ŃâŃe uriaşe,
ochi albastru-verzi, ten deschis palid
contrastând puternic cu părul tuns scurt
şi negru, sigur vopsit, cu o şuviŃă căzând
pe frunte şi genele rimelate stil emo. Ce
mai, în tot diva răspândea efluvii de
feromoni, uite, mi-aduc aminte că am avut
o erecŃie stânjenitoare în timp ce tipa
privindu-mi fix prohabul zâmbea maliŃios
mai ales că maestrul, câteva zeci de secunde
rămăsese cu ochii pironiŃi într-o cărticică
subŃire pe care am desluşit în fugă titlul
„AmanŃii minŃii”, sigur versurile paraşutei
o etichetai rapid drept pedeapsă pentru
privirea concupiscent-maliŃioasă de acum
câteva secunde.
Ne aşezasem, la invitaŃia maestrului,
în jurul mesei şi în timp ce Zapis prelungea
lectura simŃii electrocutat piciorul ferm al
domnişoarei – vorba vine – presându-mi
pulpa şi aproape imediat, simultan mâna
care se înfipse în prohab strângându-mi
dureros, până la Ńipet, testiculele. Eram
descumpănit…
Maestrul citea şi mai adâncit din
„AmanŃii minŃii”, în timp ce tipa –
Proserpina aşa se recomandase – desfăcea
expert fermoarul cotrobăind dincolo de şliŃ
în timp ce pe faŃa-i imobilă, dac-ar fi
văzut-o, maestrul ar fi putut citi o admiraŃie
aproape idolatră, pentru el temutul guru
desigur.
– I-auzi, domle, documentare pentru
„AmanŃii minŃii”, ia zi-ne cum ai trăit
momentul?
– Nasol, ca să mă exprim sugestiv dar
şi neacademic, m-am simŃit ca un abject
trădător, orişicât tipa era cu Maestru Zapis,
repet, când am dat buzna peste ei erau în
tandreŃuri, tipa cocoŃată în poala lui Guru
îl mângâia pe creştet, aranjându-i cele
câteva şuviŃe rebele; am pretextat ceva, o
banalitate, şi am plecat, cel mai potrivit
gest, cred şi acum, pentru a ieşi din situaŃia
asta, cel puŃin…
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– Ce faceŃi domnule Iacov, ne
ameninŃaŃi cu o poveste, o dezvăluire
despre acest macho man, iar mata ne zici
cum ai fugit în plină acŃiune, dacă nu te-aş
cunoaşte bine, aş crede că eşti gay, ricană
Vălimărescu…
– Domnule, nu-Ńi permit, toate au o
limită, te grăbeşti şi eşti mitocan, ăsta e
defectul tău, tocmai mă pregăteam să vă
relatez urmarea, dar hai să o lăsăm pe
altădată, sună de intrare şi acum-acum
apare Directoreasca Mică cu gura mare!
Din Registru
Consemnare semnată Narcis Iacov
Profesore, mulŃumesc pentru acces şi
scuze pentru îndrăzneală, dar Ńin efectiv la
d-ta şi vreau să te feresc de un pericol ce
te pândeşte. Vezi d-ta ca profesor de
istorie îŃi lipsesc desigur noŃiuni de teorie
literară. Una este „produsul finit” – se
vede clar că ai citit tot ce s-a dat mai
bun în domeniu de la Lucius Apuleius
(mi-amintesc savuroasa conversaŃie de
faŃă, fiind şi gurul Vălimărescu, despre
„Măgarul de aur”) până la Marcel Proust
şi, trecând oceanul, la prozatori americani
şi sud-americani. Ei bine, dacă practica
Ńi-e cunoscută cât de cât, cu teoria stai
prost, Profesore.
Uite, în ceea ce scrii dumneata în
Registru, de fapt un roman, lipseşte
acŃiunea trepidantă, personajele tale
vorbesc şi vorbesc întruna, sunt terne –
intelectuali resemnaŃi, neindividualizaŃi,
spaŃiul acŃiunii nu este niciodată descris,
cronologia e ultimul lucru de care Ńii cont.
Aşa că, împreună cu Vălimărescu, însă
el m-a somat să-i respect anonimatul,
Ńi-am întocmit un fel de glosar cu termenii
literari pe care neapărat să-i cunoşti.
Scuză-mi îndrăzneala şi ia-o ca pe un gest
de prieteni.
Urma o lungă listă de termeni din teoria
şi critica literară. La început am mototolit
cele 4-5 file A4 apoi, netezind hârtia boŃită
am citit din ce în ce mai interesat despre
romanul influenŃat de memorialistică, de
cronică şi jurnal, aluzie transparentă la
modul în care-mi consemnam, adevărat că
dezordonat aşa cum mi le dicta memoria,
involuntar, mai bine zis acel flux narativ
care mai totdeauna nu Ńinea cont de schiŃa
mea iniŃială, de scheletul epic, la felul cum
din când în când şi aparent fără nicio
legătură îmi „cultivam” Registrul.
Onest, unele dintre însemnările lui
Narcis Iacov cum ar fi cele despre
construcŃia romanului (etajată, înlănŃuită,
inelară, paralelă) mi-au folosit. Ca şi o
„clasificare”.
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PROZĂ

George Toma Veseliu

UN BRAÞ DE FÂN
Important să nu vorbeşti cu el. Sau
mai bine fă-te că-l asculŃi. E mai bine aşa.
Erau nişte propoziŃii care pluteau prin aer
spuse de mulŃi binevoitori, prudenŃii cărora
ar fi trebuit să le rămân îndatorat. „La ce
bun să-i întorc spatele dacă mă abordează,
poate are ceva să-mi transmită, vrea o
informaŃie?”. Ăsta care e ultimul ce-mi intră
în ureche cu glasul lui protector zice că a
fost şi el lucrător la Primăria OcniŃa şi le
are pe astea cu administraŃia. Le are şi cu
oamenii. Le are din plin pe alea cu scârbele
care nu-Ńi dau pace, care te urmăresc şi-n
gură de şarpe. Ba, uite că e de-un leat cu
acela, de-o făptură şi de-o seamă, trebuia
eu să bag de seamă chestia asta, dar nu-i
nimic se osteneşte el să mă dumirească.
„Mă mir că nu vă înŃelegeŃi!” am zis. Tipul
se răŃoieşte părinteşte la mine: „Domnule
Matei, bre, matale eşti tânăr, ăsta e os
bătrân, fii atent ici la mine şi zici că nu mă
înŃeleg cu el, asta ar mai lipsi, pagubă-n
ciupercii”. „Păi de ce?” zic eu din nou.
„Nici nu ştii ce parşiv e. Te descoase. Te
împunge. Te face pulbere dacă îndrăzneşti
să i te pui contra, şi, dom’le, e mai sănătos
să nu-i stai în faŃa”. Am înŃeles. E o înŃelegere amară. M-am dus acasă, m-am întins
pe pat, o dormeză cu arcuri noi, uşor
bombată spre mijloc. Violeta mi-a adus
Biblia sfătuindu-mă să recitesc psalmi lui
David, că umblu prin cărŃi complet
dezorientat, că vreau eu să stabilesc o
ordine în lume nu cea pe care comuniştii o
tot vântură prin şedinŃe ca demenŃii.
Deschid cartea cărŃilor, aşa cum
obişnuiesc şi nu poate fi o întâmplare că
ochii mi se înfig în cuvintele: „12. Încolo,
fiule, ia învăŃătură din aceste lucruri; dacă
ai voi să faci o mulŃime de cărŃi, să ştii că
n-ai mai isprăvi, şi multă învăŃătură
oboseşte trupul şi mai sus la versetul 10.
Eclesiatul a căutat să afle cuvinte plăcute,
şi să scrie întocmai cuvintele adevărului”.
Am adormit. Şi totul părea că mi s-a şters
* Fragment din Colonia I. Sărutul copacilor, roman în pregătire la Editura Bibliotheca.
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din minte. La câteva zile, abia intrasem la
Tataia în birou când în uşă am dat nas în
nas cu Petre al lui Neagoe, oaia neagră a
OcniŃei. Dacă are o importanŃă
determinarea timpului acŃiunii trebuie să
stabilesc de comun acord cu lectorul meu
fidel cum că această chestie se întâmpla
în momentele acelea neclare când situaŃia
mea deşi oarecum rezolvată era interpretată
de fiecare după cum le cădea mai bine. Şi
apoi cine moare de focul ăla ca să-Ńi sară
în ajutor, ajutor pe care, recunosc acum
cu mâna pe inimă venea spre mine din
toate părŃile chemându-mă, silindu-mă să
mă ridic în picioare şi să-mi continui
drumul. Ei bine această oaie neagră pusese
ochii pe mine, cu gânduri bune, aşa că
aproape ciocnindu-ne la uşa primarului ne
salutarăm extrem de reverenŃios, nu fals,
ci firesc ca şi cum ne-am fi cunoscut
cândva, fapt care pentru mine era chiar
un adevăr şi poate şi pentru el dacă ar fi
putut să recunoască în Matei cel de acum,
copilul care am fost atunci. Acest atunci
are pentru mine o relevanŃă specială dat
fiind impactul momentului. Se întâmpla pe
le sfârşitul clasei a VIII-a la Liceul
„IenăchiŃă Văcărescu” în curtea unde
încinseserăm un meci de fotbal cu o clasă
de a X-a, an terminal. Noi cei mici
deoparte, cei mari unde se afla căpitanul
echipei, Nelu, blondul cu părul aproape alb
băiatul cel mare al lui Petre al lui Neagoe.
Dincoace eu şi ambiŃiosul frate al blodului,
colegul meu Nae. Lupta se dădea între Nae
şi Nelu, fraŃii Stănescu, fraŃi cu care eu
băteam vara mingea pe stadionul din
Colonia Ochiuri, acolo lupta fiind între
Răzvad şi OcniŃa. Am văzut că timp de
câteva minute un bărbat intrat pe undeva
prin spatele liceului pe poarta din strada
JustiŃiei, stradă paralelă cu Iazul Morii lui
Dafu şi al grădinilor sârbilor, urmarea cu
însufleŃire meciul. Dar soneria, una din
multele, anunŃă terminarea pauzei.
Confruntarea nu luase, fireşte, sfârşit: se
continua după ora de curs.
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Nu-l cunoşteam pe bărbatul acela şi
doar în clipa în care cei doi fraŃi îl
înconjurară am înŃeles că nu putea fi altul
decât tatăl lor. Nici până în ziua de azi nu
pricep ce-i trecuse lui prin minte când arătat
de Nelu dintr-a zecea mă văzui chemat în
grupul lor. „Am priceput că eşti din Răzvad
şi sunteŃi prieteni de maidan din Colonie.
Eşti băiatul lu Toma Vişan, maistrul
mecanic. Noi suntem prieteni. VedeŃi că
noi am luat-o de jos, am săpat fundaŃiile la
vilele din Colonia Ochiuri, am furat
meseria, voi aveŃi dascăli buni, profesori
cu studii superioare, trebuie să ajungeŃi
oameni de bază, să nu ne fie efortul în
zadar, să nu ne fie ruşine că v-am dat de
mâncare, v-am cumpărat cărŃi. Uite,
deocamdată, îl bag pe Nelu la gazdă aci
peste drum de liceu în curtea aia mare plină
cu iarbă, acolo stau două doamne, văduve,
soŃiile a doi intelectuali unul inginer, celălalt
avocat. N-au copii, sunt apropare oarbe.
El seara o să le citească din biblie şi din
cărŃile de rugăciuni, voi, Nae şi cu tine o
să mai mergeŃi cu autobuzul care pleacă
din Colonie şi trece pe la tine prin Răzvad.
Treaba e că pierdeŃi timpul de pomană cu
plimbatul ăsta şi tare mi-e teamă că
rămâneŃi de căruŃă cu învăŃatul de nu chiar
repetenŃi!”. El vorbeşte, are patos, are o
forŃă de convingere puternică deşi vocea
este egală, nu descopăr inflexiuni ale
patosului, ci totul e un discurs logic
echilibrat fără duritate, de o frumuseŃe
ciudată care nu poate purta alt nume decât
luciditatea maximă. Mărturisirea lui de
atunci mi-a rămas în suflet ca o pagină
scrisă pe care acum şi dacă m-aş găsi
nevoit s-o scot din economia acestei cărŃi,
Dumnezeu ştie cărui gen aparŃine, cărei
specii literare îi este tributară nu pot s-o
fac, pentru că acum în faŃa mea la Primărie
pe hol se află uşor îmbătrânit acelaşi om
din curtea liceului „IenăchiŃă Văcărescu”:
bărbat înalt, vânjos, blond spre nuanŃa
tutunului modest îmbrăcat dar cu stil, un
partener de dialog dificil pentru că e
posesorul unei inteligenŃe strălucitoare care
domină, care performează prin
corectitudinea gândirii, de fapt un reper
necesar pentru mine. Nu ştiu dacă mă mai
recunoaşte, e în firea lucrurilor ca cei mici
să-i recunoască pe cei vârstnici şi la
distanŃe mari de timp. În cazul meu, în faŃa
acestui bărbat, tatăl prietenilor mei de la
liceu, eu Matei sunt deşirat, plinuŃ chiar,
complet schimbat la faŃă, poate doar ochii,
pielea deloc bălană, arămie ca şi cum aş fi
stat tot timpul pe plajă sub un soare torid,
tolănit pe nisipul fierbinte, ce mai, un chip
oacheş cu părul încă zburlit ca o pilitură
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de fier atrasă de un magnet uriaş. Dar nu
asta importă în cazul de faŃă ci nevoia de
a-i aduce-aminte domnului Petre al lui B.
Neagoe de mine, prietenul băieŃilor lui,
amândoi ingineri la Bucureşti şi Braşov.
*
„Sufăr groaznic!” zicea Petre al lui
Neagoe şi se plângea oricui, mie şi chiar
duşmanilor dacă ăia ar fi catadicsit să-l
asculte. Important este că mulŃi nu luau în
seamă toate bârfele la adresa fostului
primar, om deştept, citit cu legile învăŃate
mai abitir decât oricare din comuna OcniŃa
şi asta nu de acum ci chiar din adolescenŃă.
Ceva irezistibil mă ducea către el. Colegii
mei de liceu Nae şi Ion erau acum ingineri,
eu profesorul care-mi găsisem temporar
de lucru pe la Primărie dădusem tocmai
peste ei acum când reiau aceste rânduri
nu pot să nu invit cititorul meu la ceea ce
am scris ceva mai târziu decât momentul
relatării de acum, asta pentru că biografia
lui Petre al lui Neagoe face volens nolens
parte dintr-o monografie a OcniŃei, însă
previn lectorul că nimic din ceea ce am
scris nu este aidoma, ci o pură invenŃie
care să creeze impresia unei vieŃi aşa cum
ar fi fost ea posibilă. Cert este că realitatea
stă le baza poveştii iar dacă am greşit cei
care sunt apropiaŃi de Petre al lui Neagoe
să-mi acorde o minimă înŃelegere: a greşi
este omeneşte.
Copil fiind păzeam oile şi caprele pe
dealurile Răzvadului. De acolo de sus
coboram cu privirea lacomă umbra deasă
a pădurii Şovăitu care se oprea în Slănicul
venit din OcniŃa străb ătând platoul
Coloniei Ochiuri, buşind în centrul Gura
OcniŃei. Apoi ochii se săltau spre cer şi
se îndreptau spre dealurile albastre ale
OcniŃei. Ceva mă atrăgea irezistibil. Nu
ştiu cum am început să adun documente
despre OcniŃa. Cred că unii mi le-au
încredinŃat ei la un chef când m-au văzut
cum notez, cum scormon, cum întreb.
M-am împrietenit cu Ion Drăgoi, un
bărbat frumos, bălan, cu un chip pentru
care muierile tinere lăcrimau. Ăsta era
strungar şcolarizat într-o unitate
industrială performantă. Avea o înŃelegere
superioară a lucrurilor şi nu m-am mirat
când, într-una din zilele în care ne-am
întâlnit la magazinul mixt de pe uliŃă, unde
era gestionar prietenul nostru comun Ice,
GheorghiŃa Drăgoi, a ieşit din curtea
prăvăliei cu un dosar plin de hârtii, de
chitanŃe, de mici cărŃi care la prima vedere
nu spuneau mare lucru.
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PORTRETE ÎN PENIłĂ

Florentin Popescu

DISCREÞIE ªI INTERIORIZARE:
COMAN ªOVA
Dintre poeŃii (şi ei n-au fost / nu sunt
puŃini!) pe care mi-a fost dat să-i cunosc
de-a lungul a aproape jumătate de veac
foarte puŃini au fost/sunt şi azi de o aşa de
mare şi delicată discreŃie cum mi-a apărut/
îmi apare Coman Şova.
L-am întâlnit pentru prima oară prin
anii ’60-’69 ai trecutului veac într-una din
cele mai entuziaste şi căutate redacŃii: cea
a revistei „Amfiteatru”, ale cărei puŃine
birouri se aflau la etajul al doilea al clădirii
de pe colŃul format de străzile 6 Martie (azi
B-dul Elisabeta) şi Brezoianu, acolo unde
se află acum un hotel. Era o redacŃie mică,
dar mare prin faptele celor ce lucrau în ea
şi despre care am mai scris (şi nu o dată!)
cu mare bucurie şi plăcere, amintindu-mi
cum pe acolo au trecut aproape toŃi poeŃii
şi prozatorii pe care istoria literară avea să-i
acrediteze sub numele de „GeneraŃia ’70”,
adică cea reprezentată de Nichita Stănescu,
Adrian Păunescu, Cezar Baltag, ConstanŃa
Buzea, Ana Blandiana şi încă mulŃi, mulŃi
alŃii care nu numai că au adus un suflu nou
în peisajul cultural până atunci dominat de
Dan Deşliu şi Eugen Frunză, de Jebeleanu
şi Maria Banuş, ci au şi îmbogăŃit patrimoniul
beletristicii naŃionale cu volume ce au a
comunica viitorimii mesaje de adâncă
simŃire, simbolice pentru un nou mod de a
gândi şi de a concepe o operă literară.
În cele două birouri ale redacŃiei se
desfăşurau adevărate regaluri literare,
disputele, mereu animate de acei „viitori”
corifei ai poeziei, prozei, criticii literare
(mai puŃin ai teatrului) se prelungeau până
la ceasuri târzii din noapte, iar colecŃia din
acei ani a revistei „Amfiteatru” stă mărturie
şi azi pentru emulaŃia spirituală de atunci.
Alături de Ion Băieşu, redactorul-şef
şi de Fănuş Neagu, adjunctul lui, Coman
Şova făcea parte din staff-ul revistei, fiind
secretarul general al „Amfiteatrului”, adică
omul pe sub ochii căruia trecea publicaŃia
de la proiectare şi până la apariŃie. Cine
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citeşte aceste însemnări ale mele şi a lucrat/
lucrează în presă, sau are cât de cât idee
despre structura unei redaŃii ştie ce
înseamnă să fii secretar general. Ştie că
pe umerii acelui om apasă, dacă pot zice
aşa, aproape întreaga răspundere a
tipăriturii, căci dacă un redactor-şef sau
un adjunct din varii motive mai pot „scăpa”
câte ceva, secretarului general nu-i este
permis acest lucru, el devenind pe deplin
răspunzător şi de conŃinut şi de formă, dar
şi de relaŃii cu colaboratorii, fiind, nu de
puŃine ori, pus în situaŃii delicate.
Atunci când au primit şi şi-au asumat
sarcina de a edita revista „Amfiteatru” – o
premieră absolută la noi, Ion Băieşu şi
Fănuş Neagu au socotit că omul cel mai
potrivit să fie secretar general de redacŃie
nu putea fi altul decât Coman Şova, un ins
„aşezat”, echilibrat, liniştit şi cu „capul pe
umeri”, cum se zice, care nu-şi dădea, ca
alŃii, aere de mare scriitor şi care, prin
urmare, nu avea nici duşmani care să-l
invidieze sau să-l bârfească pe la colŃuri.
Îl văd şi acu, la ceasul amintirii, stând
la un birou ceva mai retras şi în vreme ce
toŃi ceilalŃi se „aprindeau” în discuŃii şi dispute literare, el era cu capul scufundat fie
în lectura unui manuscris ori a unei
corecturi, fie căutând să „ajusteze”, unde
o cerea situaŃia, un şpalt gata de trimis în
tipografie, fie încercând să schimbe, de
nevoie, pe alocuri macheta iniŃială a
revistei, aşa încât toată lumea (citiŃi
colaboratorii!) să fie în final mulŃumită. La
apostrofările lui Fănuş Neagu, ale lui Ion
Băieşu ori ale altora aflaŃi în încăpere că
prea stă cufundat în hârŃoage şi nu
participă şi el la discuŃii se scuza că mai
are puŃin de lucru, ori, încercând să-i
ironizeze subŃire, le spunea că „trebuie,
totuşi, să mai lucreze şi cineva, altfel revista
nu mai poate apărea!”.
Dar, vorba poetului „Anii trec ca apa”,
iar Coman Şova, ca să-l parafrazeze tot pe
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Topîrceanu, era şi el un „biet muncitor”,
dar nu cu sapa, ci cu condeiul. Cei trei ani
ai primei serii din „Amfiteatru” s-au scurs
repede şi cu toate că au fost „cei mai
frumoşi, cei mai rodnici”, cum avea să-i
mărturisească Băieşu lui Adrian Păunescu
într-un interviu, au rămas pentru totdeauna
în urmă, iar scriitorii de acolo s-au
răspândit care încotro, alungaŃi de
conducerea partidului, care a socotit că
orientarea revistei e alta decât cea pe care
şi-ar fi dorit-o…
Schimbarea redacŃiei şi a orientării
revistei a coincis cu plecarea mea în
provincie, unde aveam să fac un fel de
„penitenŃă” la un ziar judeŃean, după care
au urmat vreo şase luni de cătănie în oraşul
lui Bacovia. N-am ştiut ce a făcut Fănuş
Neagu, iar Ion Băieşu nu s-a mai angajat
nicăieri, preferând să scrie mult în presă
şi să scoată carte după carte. Nici de
Coman Şova n-am mai aflat o bună bucată
de vreme nimic. După un timp i-am întâlnit
semnătura în „România liberă” şi în
„Magazin”, de unde am tras concluzia că
s-a transferat acolo – ceea ce se şi
întâmplase, de la prima din cele două
publicaŃii s-a şi pensionat.
Mai an, după vreun deceniu de scris
în permanenŃă şi cu pasiune, între altele,
la revista „Sud”, condusă de inimosul
Constantin Carbarău, văzând că sfârşitul
acesteia e iminent (şi nu din cauza mea!),
m-am gândit că ar trebui să risc din nou
(cum o făcusem şi în 1991, când,
împreună cu soŃia mea, Iuliana Poloda, am
editat prima revistă „cultural-distractivă”
de după RevoluŃie, „Colibri”) şi să mă
aventurez în tipărirea unei noi publicaŃii.
Risc infinit mai mare decât în 1991, fiindcă
acum piaŃa era arhiplină de presă, iar
costurile substanŃial crescute faŃă de atunci.
Cineva, un poet care a dorit să
rămână în anonimat, văzându-mă cât de
„aprins” sunt de idee, mi-a sugerat să
am o discuŃie cu Coman Şova şi să-i
propun nu numai sponsorizarea, ci şi să
scoatem împreună revista la care visam.
De ce tocmai lui Coman Şova? Simplu:
fiindcă prietenul meu ştia că dispune de
fonduri şi că are o fundaŃie care, la o
a dică , ar putea fi interesată de un
asemenea gest cultural.
A urmat o întâlnire cu Coman Şova şi
apoi, după acceptarea propunerii mele, tot
ce Ńine de aşa-zisa „bucătărie” a unei
reviste. Şi aşa s-a născut „Bucureştiul
literar şi artistic” susŃinut financiar de
FundaŃia „Hurmuz Aznavorian” la a cărui
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lansare, petrecută în octombrie 2011 la
Muzeul NaŃional al Literaturii Române din
Bucureşti, rotonda acestuia a devenit
neîncăpătoare pentru publicul dornic să ne
vadă, să ne audă, să ne citească.
Că, la urma urmelor, să purcezi la
tipărirea unei noi reviste cultural într-o
vreme în care piaŃa publicistică era plină
de tot felul de tabloide cu miză mică
(şuete, can-canuri, nimicuri) însemna mai
mult decât o aventură. E adevărat,
culturală, dar tot aventură.
A trebuit să se întâmple asta pentru a
fi mai des lângă Coman Şova şi pentru a
descoperi (poate în ceasul al
doisprezecelea!) că în persoana lui se află
şi un poet de mare sensibilitate şi, mai ales,
foarte original. Un autor care publică puŃin,
cu parcimonie, dar atunci când o face se
dovedeşte a fi un poet ce atinge altitudini
lirice nebănuite. Acum, la senectute, s-a
hotărât – totuşi! – să-şi adune într-o
antologie poemele risipite, de-a lungul
timpului, prin reviste şi prin plachete. Gest
necesar şi, fără îndoială, aşteptat şi
binevenit atât pentru iubitorii de poezie cât
şi – mai ales! – pentru criticii şi istoricii
literari.
Este greu, dacă nu cumva chiar
imposibil ca într-un scurt portret cum este
acesta să faci un tur de orizont la liricii
practicate de secretarul general al
„Amfiteatrului” de pe vremuri. Coman
Şova are universul său propriu, imaginar,
în care întrebările şi neliniştile, sentimentele
şi atitudinile apar ca o sublimare, ca o
întruchipare artistică a realităŃilor care l-au/
îl agresează din toate părŃile. Revolta,
spaimele, meditaŃiile se regăsesc în
metafore şi construcŃii surprinzătoare. El
vede „pădurile în marş / pe asfalturi
fierbinŃi” şi ne spune că „chiar aici, în
miezul oraşului / singurătatea vine de
pretutindeni”, în vreme ce „lângă inima
obosită de ultimul poem / e liber pieptul
să respire păsări”. Dincolo de tot şi de
toate, însă, poetul a fost şi a rămas un
visător incorigibil, cum limpede şi frumos
se poate vedea, între altele, dintr-un poem
intitulat, deloc întâmplător, „Visez un loc”:
„Visez un loc de pace cu animale blânde /
şi pini stufoşi cu ace argintii / şi cerul
sfânt ca miercurea-n amurg / şi stâncile
de psalm pustii / să curgă apă lină pe prund
de ceară moale / … / mă contopesc cu
iarba şi fără rugăciune / las umerii să
crească pe astrul nimănui”…
30 Pier, 2012
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DICłIONAR

Victor Petrescu

I.C. VISSARION.
O „SPOVEDANIE SCRÂªNITÃ”
Reprezentant important al prozei
inspirată din realităŃile satului românesc din
primele decenii ale veacului al XX-lea, I.C.
Vissarion se naşte şi trăieşte întreaga viaŃă
în mediul Ńărănesc al Costeştilor din Vale
(în apropiere de Titu, judeŃul DâmboviŃa).
Deoarece multă vreme data naşterii sale a
fost controversată, în urma investigaŃiilor
pe care le-am făcut cu peste
patru decenii în urmă, cu
ajutorul familiei, s-au
descoperit
documente
(buletin de identitate, livretul
militar) care susŃin data reală
– 2 februarie 1879, în comuna
Costeşti, plasa Bolintinu,
judeŃul
DâmboviŃa.
Prozatorul,
poetul,
dramaturgul, ziaristul, după
absolvirea a cinci clase
primare, rămas fără părinŃi,
locuieşte la Titu şi Bucureşti
unde bunicul său îl dusese să înveŃe
meserie. În 1895 îl găsim copist la
Tribunalul din Titu. Fire de autodidact
citeşte din literatura română, franceză.
Înclinarea spre scris şi-o probează în 1899
prin apariŃia unei plachete „Draci şi strigoi.
Legendele fantasmelor populare”. Din
1901 este pentru o scurtă perioadă notar
al comunei natale şi apoi agent fiscal. În
1902 datorită activităŃii sale, ia fiinŃă la
Costeşti Vale „Societatea economică,
filantropică şi cooperativă-Agricultorul”,
ce avea drept scop sprijinirea Ńăranilor
pentru a-şi cumpăra pământ de la boieri.
Colaborează la revistele: „Gazeta Ńăranilor”,
„România muncitoare”, „RaŃiunea”,
„Facla”, „Desrobirea”, „Flacăra”, „Albina”,
„Universul literar”, „ViaŃa românească”,
„DimineaŃa”, „Rampa”, „Adevărul”,
„Convorbiri literare”, „ViaŃa satului”,
„Lectura”.
În perioada 1 mai 1932 – martie-aprilie
1933 scoate la Costeşti Vale revista literară.
ştiinŃifică şi sociologică „SteluŃa”. Publică
articole cu tentă socială, literatură
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beletristică dar şi însemnările sale cu privire
la descoperirile din domeniul tehnicii.
Semnează: I.C. Vissarion, I. Visarioneanu,
I. Constantinescu. De remarcat
colaborarea sa la publicaŃiile târgoviştene
„Graiul DâmboviŃei” şi „Ancheta”. La
„Graiul DâmboviŃei” va publica în 1937 (3
numere consecutiv), piesa în trei acte
„GhiŃă
CătănuŃă”
şi
„Păunaşul codrilor”. O
colaborare fructuoasă va
avea la „Ancheta”, ziarul
condus de bunul său prieten
I.G. Vasiliu. Va semna
amintiri despre I.G. Duca
(„Cutremurele prieteniei
mele cu I.G. Duca”, 1937),
povestirile „Năsdrăvanul”
(1937), „Trei domnişoare şi
un bilet nevizat” (1943), „O
lege de desagregare”,
(1937). Cea mai interesantă
colaborare este confesiunea „Spovedanie
scrâşnită” (1943), strigăt de disperare faŃă
de ceea ce trăieşte, socotind că gestul de a
publica „această năvală de indignare întrun ziar de judeŃ” este justificat, deoarece
acesta „nu ajunge sub ochii magnaŃilor
banilor”. Este legat de viaŃa spirituală
târgovişteană, participând la şezătorile
literare organizate.
Debut cu volumul „Draci şi strigoi”:
legende (1899), urmat de romanul
„RăsculaŃii” (1910), „Fără pâine” (1912)
şi „Mârlanii” (1912). Anul 1916 este anul
deplinului succes editorial, prin apariŃia a
trei noi volume de povestiri: „Nevestele lui
Moş Dorogan”, „Florica şi alte nuvele”,
„Privighetoarea neagră”. Din 1914
membru al SocietăŃii Scriitorilor Români.
Datorită implicării sale în evenimentele din
1907 este arestat, transportat la Târgovişte
şi condamnat la moarte. Este eliberat
datorită intervenŃiilor lui I.G. Duca.
Evocarea evenimentelor trăite o va face în
piesa „Lupii” (1915). Perioada războiului
este descrisă în paginile de jurnal „Sub
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călcâi”, din care va publica primul volum
(1916-1917). În 1918 volumul „Florica
şi alte nuvele” obŃine Premiul „Adamachi”
al Academiei. Va edita o plachetă de versuri
în regie proprie „Cântecele lui Iancu”
(1924). Spirit întreprinzător desfăşoară o
laborioasă activitate în domeniul ştiinŃei,
brevetându-şi numeroase invenŃii: aeroplan
Vissarion nr. 1 (1912), încălŃăminte cu
ventilaŃie – Vissarion, văruitorul Vissarion,
bastonul scaun Vissarion (1922) şi alte
sumedenii de „năzbâtii”, cum îi plăcea să
le numească. În 1943 va edita un volum
sinteză a gândirii inventice „Energia
mecanică din mediul în care ne găsim”.
Relevante sunt şi basmele sale S.F. „BerCăciulă”, „Ber-Căciulă Împărat”,
„Zapis Împărat”, „Agerul Pământului”,
unde eroii anticipau descoperirile epocale
de mai târziu (televiziunea, laserul, radiaŃia
nucleară). De-a lungul întregii sale vieŃi (se
stinge pe 5 noiembrie 1951, la Costeşti
Vale) va lega o strânsă prietenie cu Gala
Galaction, Tudor Arghezi, I. Al. BrătescuVoineşti, N.D. Cocea.
În opera sa este un fin povestitor, cu
o mare percepŃie a realităŃii trăite, filtrate
printr-o memorie inepuizabilă. Stilul său se
caracterizează prin vioiciune, doză de
erotic, recunoscând în el trăsăturile
specifice ale Ńăranului muntean.
Caracterizându-şi viaŃa, în articolul amintit,
„Spovedanie scrâşnită”, afirma: „łin însă
la Ńara asta în care pentru prima oară soare
şi-a-ngropat razele în ochii mei. łin la fraŃii
ăştia Ńărani, cu care m-am jucat, m-am
înjurat şi m-am bătut, şi a căror viaŃă
simplă dar grea am trăit-o şi o trăiesc [...]
Mi-e dragă faŃa pământului de-aici, cu
câmpiile ei, cu pădurile şi munŃii ei. N-aş
putea să trăiesc în altă Ńară; aş muri de
dorul locurilor de aici”.
Scrieri:
Draci şi strigoi: legende, Bucureşti, 1899;
RăsculaŃii: roman, Bucureşti, Editura
România muncitoare, 1910; Fără pâine,
Bucureşti, Biblioteca „România muncitoare”,
nr. 32, 1912; Mârlanii, Cercul de Editură
Socialistă, Bucureşti, 1912; Nevestele lui Moş
Dorogan: nuvele şi schiŃe, Bucureşti, Editura
H. Steinberg, 1913; Lupii: piesă în patru acte,
Bucureşti, 1915; Privighetoarea neagră:
nuvele şi schiŃe Bucureşti, Editura Minerva,
1916; Florica şi alte nuvele, Bucureşti,
Editura Librăria Nouă, 1916; Nuvele şi schiŃe,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1916;
Ber-Căciulă: povestiri, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 1920; Petre Pârcălabul:
roman, Editura Librăriei Pavel Suru, 1921;
Maria de altădată: nuvele, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1920;
Vrăjitoarea: nuvele, Bucureşti, Editura
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Cartea Românească, 1921; Sub călcâi: Note
şi schiŃe din timpul nemŃilor, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1922; Cântecele
lui Iancu, Bucureşti, 1924; Izlaz ieftin,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1924;
Ber-Căciulă Împărat, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 1928; Corvin: nuvele şi
schiŃe, Bucureşti, Editura Cultura
Românească, 1928; Învietorul de morŃi,
Bucureşti, Editura pentru Literatură şi Artă,
1935; Agerul pământului: roman fantastic,
Bucureşti, şi Tipografia „Muşcelul”, 1939;
Energia mecanică din mediul în care ne
găsim, Bucureşti, Editura şi Tipografia
„Muşcelul”, 1943.
ReferinŃe
Brătescu-Voineşti, Ioan Al. Scrisoare în
loc de prefaŃă la volumul „Nevestele lui Moş
Dorogan”, Bucureşti, 1916; Lovinescu,
Eugen. Memorii [1900-1916]. Bucureşti,
Editura Cugetarea, 1930, p. 198-203; Iorga,
Nicolae. Istoria literaturii româneşti
contemporane, vol. II, Bucureşti, Editura
Adevărul, 1934, p. 83-85; Pas, Ion. Carte
despre vremuri multe, Bucureşti, Editura
pentru literatură, 1963, p. 59-68; Ciopraga,
Constantin. Literatura română între 1900
şi 1918. Iaşi, Editura Junimea, 1970, p. 520523; Valerian, I. Chipuri din viaŃa literară,
Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 233-245;
Rotaru, Ion. O istorie a literaturii române,
vol. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p.
138-139; Lovinescu, Eugen. Istoria literaturii
române contemporane, vol. II, EvoluŃia
prozei literare, Bucureşti, Editura Minerva,
1973, p. 137-139; Călinescu, G. Istoria
literaturii române de la origini până în
prezent, Ed. a II-a. Revizuită şi adăugită,
Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 725-726;
Crăciun, Victor. Studiu introductiv la
„Scrieri alese”, vol. I, Bucureşti, Editura
MInerva, 1983, p. V-XL; Micu, Dumitru.
Scurtă istorie a literaturii române,
Bucureşti, Editura Iriana, 1994, p. 358; Găeşti,
cinci secole de istorie. 1498-1998.
Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998, p. 48;
Iordache, Aurel. Găeşti 500. File de
monografie, 1998, p. 156-158; Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. DicŃionar de
literatură a judeŃului DâmboviŃa. 15081998. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999,
p. 246-248; Petrescu, Victor; Oproiu, Mihai;
Manolescu, Constantin. Târgoviştea
culturală. Târgovişte, Editura Bibliotheca,
2000, p. 248-255; Petrescu, Victor; Ghilimescu,
Ştefan Ion. I.C. Visarion. Între uitare şi
dăinuire. Târgovişte, Grupul Editorial
Bibliotheca & Pandora-M, 2001, 170 p. + 16
f.pl.; Petrescu, Victor. Pagini de istorie
literară. Târgovişte, Editura Bibliotheca,
2006, p. 144-152; DicŃionarul general al
literaturii române. Bucureşti, Editura
Universul Enciclopedic, 2009, p. 339-341;
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ANUL CARAGIALE

Mihai Miron

ZIARISTUL CARAGIALE
Cam cu zece ani în urmă scriam despre
„umorul bancherilor” care lansaseră
bancnota de un milion având ca figură
emblematică pe Caragiale. Cel care în viaŃa
sa, scurtă după criteriile noastre, nu
avusese şi nici nu visase la o asemenea
sumă şi nicidecum avere. Bancnota, cu
altă valoare mai apropiată de forŃa
financiară a scriitorului şi a celor mai mulŃi
dintre noi, există şi astăzi în
circulaŃie. Desigur, nici
acum o sută de ani, nici ieri
şi nici astăzi între Caragiale
şi sută sau milion nu există
vreo legătură, decât cel mult
ideea bancherilor de a pune
pe bani imaginea unor valori
culturale româneşti.
Născut la mijlocul
secolului al XIX – lea, Ion
Luca Caragiale a fost şi a
rămas cel mai important
dramaturg român despre
care Titu Maiorescu, deşi
certat fiind cu el, scria:
„Convingerea ce o am
despre Caragiale este că are una dintre cele
mai vioaie inteligenŃe ce le poate produce
natura, eclectic, bună memorie, momente
în care această extraordinară vibratilitate
celulară a materiei cenuşii din creieri îl
scoate mai presus de el însuşi şi-l face
capabil de scrieri literare de mare valoare.
Din cauza acestei părŃi a lui eu închid ochii
la toate celelalte, pe care însă le cunosc”.
Poet, nuvelist, dramaturg, conferenŃiar
la Atheneu, lector al propriilor producŃii şi
ziarist – meserie despre care puŃini români
cunosc câte ceva, înaintaşul nostru a
debutat ca sufleur, copist şi actor în teatrul
de familie încă de foarte tânăr, arătându-şi
dintru început talentul histrionic ce l-a
însoŃit toată viaŃa.
Chiar şi pseudonimele alese pentru
semnarea articolelor în publicaŃiile vremii
subliniază această latură a sa: Palicar,
I., L., I.L.C., C., I.L. Caragiale, Ion,
Luca, Falstaff, Zoil, Nastratin şi Hans.
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Începând cu Telegraful şi Ghimpele,
din 1873 cariera publicistică a lui
Caragiale durează neîntrerupt până în
1912, anul morŃii sale. Ziarele şi revistele
la care a colaborat sau pe care le-a editat
alături de prieteni literaŃi sunt foarte multe.
Iată câteva dintre ele: Revista
Contemporană, Claponul, Alegătorul Liber,
Unirea Democratică, NaŃiunea Română,
România Liberă, Timpul,
Convorbiri Literare, VoinŃa
NaŃională, ConstituŃionalul,
Lumea Veche, Ziua, Epoca,
Universul, Gazeta poporului,
Drapelul, Povestea Vorbei,
Adevărul, Foaie Interesantă,
Literatură
şi
Artă
Românească, Pagini Literare,
Gazeta Săteanului şi Die Zeit.
Scriitoarea Ioana Pârvulescu, o marea admiratoare
a operei caragialene, scria la
centenarul morŃii sale:
„Ziarul era un spectacol
pentru Caragiale, era scena
lui, teatrul zilnic, îi satisfăcea
ochiul şi nevoile de dramaturg.”
Aşa este. Fie că aborda critica teatrală
şi muzicală sau cronica literară a operei
contemporanilor săi, fie că se avânta în
susŃinerea principiilor şi afirmării naŃionale
(cu precădere în anii 1877 -1878) sau
polemiza cu adversarii politici (cunoscut
ca alegător conservator ca şi prietenul său
Mihai Eminescu) îndeobşte cu liberalii,
Caragiale s-a dovedit un spadasin fin al
cuvântului ce folosea ironia fără a distruge
adversarul ci mai ales pentru a-l ridiculiza.
Vă propun un citat mai lung din
articolul său „Politică şi cultură”: Faptul
că la noi statul este aproape totul şi
societatea aproape nimica are o consecinŃă
foarte păgubitoare pentru cultivarea chiar
întâmplătoare a artelor şi literelor. E
adevărat, după cum am spus, că, în loc de
societatea aşezată şi-nchegată, n-avem
decât o lume de strânsură, care îşi schimbă
în fiece zi fizionomia, care nu poate avea
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porniri mai presus de cele strict utilitare,
care nu poate avea tradiŃie nici unitate de
gândiri şi de simŃiri. Cu toate astea,
această lume de strânsură mişună aci
dasupra unui element etnic hotărât. Sub
tot acest Babel, există o limbă românească,
care-şi are geniul ei; sub toată această
vultoare vecinic mişcătoare, există un
popor statornic, care-şi are calităŃile şi
defectele lui specifice, bunul lui simŃ, o
istorie plină de suferinŃe, nevoi, simŃiri şi
gândiri proprii. De ce, din straturile
acestui popor, nu s-ar putea ivi din când
în când unele inteligenŃe deosebite, cari
să dea expresie monumentală acelor nevoi,
simŃiri şi gândiri proprii? De ce, chiar din
lumea de strânsură de aşa diverse
provenienŃe, care mişună dasupra
poporului, nu s-ar găsi arareori şi
individualităŃi de o provenienŃă mai aleasă
şi mai nobilă, care să se însufle de la acele
nevoi, simŃiri şi gândiri ale poporului, şi,
pătrunzându-se de geniul acestuia, să-i
ilustreze frumoasa limbă? De ce se-ntâmplă
aşa de rar în literatură, căci de artele
celelalte nici vorbă nu poate fi, o producŃie
de seamă? De ce? Am spus-o de la
început. Statul are aci greaua sarcină de
a forma o societate. Pentru îndeplinirea
acestei sarcini, el are nevoie de un puternic
aparat politic, pe care trebuie să-l susŃină
şi să-l întărească în fiece moment. El
cheamă la sine toate inteligenŃele, şi
niciodată n-are destule; orice inteligenŃă
trebuie absorbită în această vastă
întreprindere a statului. Dar statul, deşi
absoarbe pentru aparatul său politic toate
inteligenŃele remarcabile şi, în lipsă de
remarcabile, se mulŃumeşte chiar cu mai
puŃin, înŃelege bine că, voind să
improvizeze o societate, nu-i ajunge numai
progresul material. El simte că-i trebuie,
ca decor de rigoare, măcar semnele
exterioare, aparenŃele unei mişcări
intelectuale. Atunci încep decretele
absurde: instituŃiuni şi şcoli de artă,
pensiuni şi gratificări la liceraŃi şi la artişti,
premiuri academice şcl., şcl. Şi acelaşi stat
nu vede, sau se preface că nu vede, cum
că toate inteligenŃele şi talentele de seamă
nu-i sunt de ajuns pentru aparatul său
politic, darmite să-i mai rămână şi pentru
activitatea extrapo litică , pen tru
cultivarea literelor şi artelor. Astfel, cine
rămâne la noi să cultive exclusiv litere
sau artă? Ori tineri, cari nu au nici vârsta
a fi utilizaŃi în viaŃa publică, şi au încă
vreme să facă încercări puerile, aşteptând
înrolarea lor în aparatul politic; ori un
cap lipsit cu desăvârşire de sensul practic
şi utilitar; ori mediocrită Ńi, qu asi
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inteligenŃe, pseudotalente, ciurucuri
sociale, cari sunt fericite a aduna de la
banchetul strălucit al vieŃii publice
firimituri şi resturi de sosuri, în formă de
mititele diurne ori sinecure, premioare,
gratificaŃii şi altele.”
Şi iată cum înŃelegea Caragiale
„Însemnătatea presei”, prin forŃa
exemplului: Adesea ori auzi pe unii
sceptici, cari nu cred în nimic, cari nu vor
să înŃeleagă că omenirea are o menire,
susŃinându-Ńi că invenŃia tiparului a dat
între altele omului şi mijlocul de a-şi arăta
dobitocia şi a-şi exercita perfidia; că presa
liberă este adesea un testimoniu de
pauperitate intelectuală a unei naŃii şi un
document de rele năravuri şi rele apucături.
Uită însă scepticii să socotească marile
avantaje ale presei. Un exemplu recent le
va astupa gura. Iată-l: Gheorghe Marin,
un om modest până alaltăeri, devenit
astăzi ilustru, a fost omorât şi chinuit,
torturat şi asasinat de comisarul CreŃu.
După ce l-a ucis, comisarul asasin a pus
câŃiva sbiri de au luat cadavrul şi l-au
îngropat noaptea. Ce ar fi devenit
nenorocita văduvă şi orfanii victimei, dacă
nu era, gata la postul său, sentinela
neadormită a opiniei publice, presa? Din
norocire pentru Gheorghe Marin şi familia,
presa a aflat această tragică împrejurare,
şi cu toată sinceritatea şi buna credinŃă
de care este capabilă, a dat alarma cu
atâta energie încât asasinii au trebuit să
bată-n retragere. Ei, îngroziŃi de
descoperirea infamiei lor, s-au dus în toată
graba la locul unde îngropaseră pe mort,
l-au desgropat şi i-au dat drumul,
ameniŃându-l însă că dacă va spune cuiva
cele întâmplate îl omoară şi-l îngroapă iar.
Şi astfel, graŃie glasului puternic al presei,
Gheorghe Marin a fost redat familiei sale
şi societăŃii. Suntem în dulcele Paştelui;
să zicem cu toŃii: Gheorghe Marin a-nviat!
– Adevărat a-nviat!”
Într-o lucrare mai amplă, dedicată
jurnalistului Caragiale, criticul Marin Bucur
scria: „Începând cu „mofturile” sale de la
debut în ziarul Alegătorul liber (1875-1876)
şi până la scrierea „Momentelor” (18991901), Caragiale, trecând prin orice rubrică
a ziarelor la care colabora, va compune o
operă umoristică fără egal în literatura
noastră. Dar, paralel cu această faŃă a
personalităŃii sale, în publicistică mai este
o faŃă, de cele mai multe ori ascunsă în
anonimatul de până acum al paginilor de
ziare: anume o faŃă gravă, preocupată până
la nelinişte şi frământare interioară de
destinul nostru naŃional, pe fundalul
mişcării politice confuze, superficiale,
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improvizate şi iresponsabile. Caragiale este
singurul adevărat mare contemporan al lui
Eminescu. Poate că în străfundurile sale
şi poetul, simŃindu-se singur în redacŃia
Timpului, se va fi gândit la tovărăşia
perechii sale de destin!”
Înainte de a încheia această scurtă
dizertaŃie aupra ziaristicii lui Caragiale,
doresc să vă readuc în memorie câteva
titluri ale articolelor sale: Literatura şi artele
române în a doua jumătate a secolului XIX,
Politică şi cultură, Teatrul cel Mare –
„Urâta satului”, Cercetare critică asupra
teatrului românesc, Ştie carte băiatu lui
Papuca!..., Un mare sculptor român,
„Balade şi idile” de George Coşbuc,
Memorii din timpul războiului, Grămătici
şi măscărici, Despre Macedonski, D. B.
P. Hăsdeu, „Spitalul amorului”. O prefaŃă,
Operă naŃională, Teribil naufragiu, din
norocire fără accident de persoane, Oare
teatrul este literatură?, 1907 din primăvară
(urmare de la pagina 66)

Egipteanca de pe umãrul
meu ºi singurãtãþile
din satul global
L-a înfăşat bine într-un petic de celofan
(şi acesta, ca şi plasticul – din belşug în
gunoiul de pe mal şi de oriunde) şi s-a
gândit să-l ducă în larg, cât mai în larg, să
lase loteria pe seama vântului (încotro va
bate, unde va ajunge mesajul, cui i-ar trebui
să deschidă...), dar, până al urmă, a
conchis că SOS-ul lui are aceleaşi şanse
minime să intrige şi chiar să fie detectat de
către cineva aici, la mal, ca şi în larg, oricât
de în larg. Cine să mai citească ori să mai
manifeste curiozitate pentru asemenea
modalitate poştală?...
Subiectul pierdut, care mi-a provocat
mai multe insomnii, continua cu apariŃia
unei emisiuni tv uluitoare, de mare audienŃă
– Îmbulzeala solitarilor... Să se bucure?
Să ce? Să demonstreze că ce? Ce a
intenŃionat cu această strigare? Că ceva la determinat să o arunce în gunoiul de la
mal nu în apa limpede a largurilor? Cine
a?... Şi cum de i-a înŃeles potenŃialul?...
Ajunge ori nu la emisiune? Pretinde
paternitate? Ce trebuia să se întâmpe cu
subiectul pierdut? Că, precis, nu-l
încheiase...
Pe Mort aş vrea să nu-l mai văd, să
nu-l mai ştiu, să nu-l mai gândesc, să nu
mai încerc să-l iert; pe vecinul cu porcii la
fântâna din poarta casei părinteşti, unde
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până’n toamnă, Apelul la unire, FraŃi
radicali şi D. Dim. Sturdza, Gogoşi,
Liberalii şi conservatorii, Parlamentare
gogoşi, Resbelul 1877, SituaŃiunea
Europei, Sărbători mâhnite, Literatura şi
Politica, Scrisoare, Toxin şi toxice,
ConvenŃii cu Rusia, PoziŃia ministerială faŃă
cu revizuirea, Reportaj parlamentar, Sub
ce regim trăim!
Voi termina aceste însemnări cu un alt
text al lui Caragiale, scris atunci când
împlinea 60 de ani, puŃin înainte de a trece
în simbol şi eternitate: „Trăiască frumoasa
şi cumintea limbă română! Fie în veci
păstrată cu sfinŃenie această scumpă Cartede-boierie a unui neam călit la focul atâtor
încercări de pierzanie”.
Aşa să fie, cum a sortit maestrul. Iar
voi, contemporanii mei – şi pe veci şi ai lui –
citiŃi-l, priviŃi-i opera şi mai ales ascultaŃi-l!
Buşteni, 14 mai 2012
mi-s toate izvoarele de referinŃă, nici nu
ştiu cum îl cheamă şi nici nu aş vrea să
ştiu (tot un fel de mort, dar agresiv, ca un
strigoi, ce tulbură izvoarele); pe cerşetorii,
tot mai mulŃi, mă prind că-i judec,
stăpânindu-mi o replică răutăcioasă, cinică,
vizând uluitoarea lor rezistenŃă (un fel de
sănătate mai viguroasă decât a unui tânăr
sănătos) de a stârci ore în şir cu mâna
întinsă, uneori în picioare mereu, iar de cei
care însuşesc şi practică nişte poziŃii yoga...
Cu cine comunic? Cu cine comunicăm? Cu
câŃi oameni? Cu cine mi-ar fi plăcut să
comunic? Când prinzi a număra chipurile
celor în partea cărora te întorci ca o floarea
soarelui, nu-Ńi iese mai mult decât un sătuc
de oameni, un cătun... Dar ceilalŃi din satul
global? Fiecare cu sătucul său? Cu gaşca
sa? Cu partidul său?...
Mă încălzeşte gândul că voi trece pe
la piaŃă, voi cumpăra... câŃi?.. cinci ori
şapte crapi vii de la Costeşti, sub un chil
fiecare, voi ruga să mi-i curăŃe pe loc, ca
să-l pun în congelator, câte unul în pungă
aparte, ca să-i fie comod tatei (ori surorii
mai mari – că ea îl va pregăti...)... Şi două
Ńoaşte cu vin de Fârlădeni... Dar vor câte
o Ńoaşcă şi surorile – vin de care nu bea
tot satul, numai tata şi câteva suflete
cunoscătoare, însetate din cătunul meu, în
partea căruia deşteptările mele sunt cu aur
în gură...
– Să vină cafeaua? Egipteanca constată
venirea cu bine a zilei noi cu reperele vechi,
între care cafeaua ei dulce-amară desparte
reuşit întrebările nopŃii de răspunsurile
grăbite în plină lumină.
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BASARABII DE TÂRGOVIŞTE

Gabriela Niþulescu

MATEI BASARAB (2)*
(septembrie 1632 – 9 aprilie 1654)
BogăŃia şi bunul gust sunt evidente în
arhitectură, ctitoriile iniŃiate de domn sau
refăcute, în frumuseŃea deosebită a
uniformelor militare, în interioarele elegante
descrise de călătorii străini, sau în unicitatea
miniaturilor care înfrumuseŃează
manuscrisele, documentele şi cărŃile tipărite
acum, sau care sunt dăruite lăcaşurilor
sfinte din Orient. Sau care împodobesc şi
portretul domnului, făcut de Marco
Boschinius în perioada 1633-1651 şi pus
pe o stampă, care îl reprezintă aşa cum
era văzut de contemporani – elegant
îmbrăcat, cu o figură sobră care îl
caracterizează, cu o frumoasă semnătură
sub portret, desene în colŃuri şi stema
munteană pusă în dreapta portretului.
Poate că cel mai semnificativ aspect
al domniei îndelungate a lui Matei Basarab
este continua ameninŃare externă (otomană
şi apoi moldoveană), care avea ca scop
înlăturarea lui şi readucerea łării Româneşti
sub deplina autoritate a PorŃii – pentru care
principele valah a rămas mereu un
indezirabil şi „un viclean”. În celebrul său
Cuvânt introductiv la cursul de istorie
naŃională Ńinut la Academia Mihăileană din
Iaşi în 24 noiembrie 1843, Mihail
Kogălniceanu vorbea despre „rivalitatea
numai spre bine a Domnilor Matei şi
Vasilie…”, într-un context care situa lupta
naŃională a românilor ca factorul determinant al faptului că „mai (bine de) trei
veacuri (ei) au apărat cu sabia
Creştinătatea înpotriva tuturor puterilor
islamismului”. Într-adevăr, acerba
rivalitate a celor doi domni a pus mereu
probleme lui Matei Basarab, nevoit să facă
faŃă încercărilor pe care Vasile Lupu le are
de a-l înlătura din domnie şi a-l înlocui cu
fiul său Ioan.
După ce îl înfrânsese la Plumbuita pe
Radu Iliaş (la 25 octombrie 1632), în 1637
domnul este nevoit să înfrunte prima
tentativă de înlăturare a lui, autorii fiind
Vasile Lupu şi turcii, în timp ce domnul
este sprijinit de transilvăneni (şi scrisoarea
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trimisă de Ştefan Erdely bistriŃenilor
descrie acŃiunea în detaliu). Comandantul
trupelor transilvănene trimise în 1635-1636
la Târgovişte, şi unul din diplomaŃii care
semnează tratatul de alianŃă încheiat în
1636 de Ńara Românească şi Transilvania,
Ioan Kemény, descrie pe larg în
Autobiografie (1607-1655) situaŃia de
acum, inclusiv soliile dintre domnul
muntean şi principele transilvănean,
finalizate cu tratatul încheiat în 1636. La 9
noiembrie 1637, Sfatul oraşului Sibiu scria
orăşenilor din BistriŃa despre sosirea aici a
trupelor transilvănene, chemate pentru
„războiul lui Matei Vodă cu Vasile Lupu”,
iar principele scrie bistriŃenilor şi cere ca
armata să vină la Sighişoara, cu
pedestrime, care şi proviziile necesare,
pentru a merge în Muntenia „la lupta lui
Matei Basarab cu Vasile Lupu”.
Un important izvor otoman din secolul
XVIII, Cronica lui Naima, menŃionează
toate acestea, ca şi alte evenimente din
domnia lui Matei Basarab – printre care
campania dusă în Moldova pentru
înscăunarea lui Gheorghe Ştefan, în 16521653. Mai oferă şi o informaŃie care ne dă
măsura greutăŃilor pe care domnul le
întâmpină în 1637: anume că, după
recunoaşterea lui ca domn la Rusciuk, de
către Abaza-paşa, domnul a fost chemat
la Tulcea, cu scopul uciderii sale, însă
prevederea domnului (care se întoarce din
drum) face ca planul să eşueze. Întoarcerea
domnului şi eşecul lui Vasile Lupu doar
amână necazurile, ca şi negocierile de pace
din 1638 mediate de Mehmet-paşa şi
ambasadorul francez la Constantinopol, De
Harley. Acesta din urmă, foarte bine
informat, cu rol important la Poartă (unde
stă ca ambasador peste trei decenii), în
scrisoarea trimisă la 7 ianuarie 1638
vicontelui de Chavigny, descrie toate aceste
evenimente şi crede că, dincolo de
recunoscuta adversitate otomană faŃă de
acest principe, totuşi „sultanul îl va lăsa
pe tron”.
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Dar în 1639 Vasile Lupu cere mazilirea
lui Matei Basarab, venind în Ńară cu oşti,
care sunt înfrânte în luptele de la Ojogeni
şi Nenişori, el pierzând războiul „cu mare
pagubă”, aşa cum scrie Hiebner Israel în
Cronica sa tipărită la Sibiu, în 1654, sau
cum notează şi Ioan Kemény. Se ştie foarte
bine că bătrânul agă nu a căutat războiul,
ci pacea, că nu a dorit decât o domnie
liniştită şi care să beneficieze de pacea unui
bun vecin, nu a celui care „ori de câte ori
a încheiat pace cu noi, şi-a călcat
întotdeauna jurământul”, solii domnului
arătând în 1638 că „milostivul nostru
Domn Măria sa Matei-Vodă nu fuge de
pacea cea bună, numai să fie statornică,
cu statornicie adevărată”. Iar Matei
Basarab, încă din 1637, privea cu luciditate
lipsa de onestitate a domnului moldovean,
atunci când scria: „Dacă trebuie să
încheiem pace, atunci ar trebui s-o
încheiem cu cineva în a cărui statornicie
să ne putem încrede, dar el ori de câte ori
a încheiat pace cu noi, şi-a călcat
întotdeauna cuvântul. N-are să-l Ńină nici
de acum înainte, de aceea, mai bine să ne
vedem de teaba noastră”.
Domnul însuşi, într-o scrisoare din
1652, afirmă cu tărie necesitatea unităŃii
naŃionale, atunci când crede că „…de cine
ne vom teme dacă Ńările noastre vor păstra
buna înŃelegere de până acum? În afară
de Dumnezeu, de nimeni”.VoinŃa lui Matei
Basarab, după împăcarea cu Vasile Lupu,
aduce în plan artistic acea „rivalitate numai
spre bine”, prin ctitoriile de la Soveja şi
Târgovişte, ca semn al bunei credinŃe şi al
unei unităŃi absolut necesare.
Dar domnul moldovean nu a înŃeles
că între ei trebuie să doar pace, şi nu
război. Cu trufie şi veşnica dorinŃă de a
stăpâni Muntenia şi a-l alunga pe Matei
Basarab, el vine în 1653 cu trupe căzăceşti
şi mercenari, ferm convins că îl va învinge
pe bătrânul agă. Nu a fost aşa, pentru că
în bătălia dată la 17 mai 1653 „aproape de
Târgovişte” (la Finta), oştile lui Vasile Lupu
au fost înfrânte, iar domnul moldovean „a
mâncat ruşine în faŃa oştilor lui Mateiu”.
Şi, încheind această scrisoare, tirmisă la 5
iunie 1653 către bsitriŃeni, Sulyok Ştefan
arată că „pe câmpul de luptă i-au pierit
(n.n. – lui Vasile Lupu) patru mii de
oameni, după cum s-au numărat, tunuri a
luat de la el Mateiu Vodă 16, însuşi Vodă
a fost rănit, dar cu ajutorul lui Dumnezeu
credem că o să se vindece”.
Cu larg ecou în epocă şi importanŃă
prin semnificaŃie şi urmări, bătălia de la
Finta este descrisă de cronicari, participanŃi
militari, diplomaŃi, cărturari şi poeŃi, iar
poemele apărute în 1655 şi 1657 ne dau
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interesante amănunte asupra ei. Unul dintre
comandanŃii transilvăneni participanŃi la
bătălie, Sulyok Ştefan căpitanul, scrie la 2
iunie 1653 bistriŃenilor, cărora le spune că
„Matei-Vodă a biruit pe cazaci şi pe VodăLupul vitejeşte”, iar la 20 iulie trimite o
nouă epistolă, în care scrie despre cei zece
mii de ostaşi ai domnului. Ostaşi a căror
vitejie LetopiseŃul Cantacuzinesc o
menŃionează în mod deosebit, anume că,
la îndemnurile patetice ale lui Matei
Basarab, oştenii „foarte se îmbărbătară şi
da război tare, bătându-se toată ziua în
puşci şi în tunuri, în săgeŃi, în sabie, faŃă
cu faŃă (= corp la corp)”.
Că Matei Basarab a fost „niciodată
biruit, ci biruitor” în bătălii scrie şi Nicolae
Bălcescu, iar Ioan Szalárdi – în a sa
Cronică de jale – descrie patetic lupta de
la Finta şi înfrângerea lui Vasile Lupu.
InformaŃii detaliate asupra bătăliei apar –
puŃin – în Memoriile lui Ioan Kemény,
şi amănunŃite în poemul publicat de B.
Köröspataki în 1655, la Levoča, poem
numit Lupuj Vaidarol valo enek…..
Cele 67 de strofe descriu drumul oştilor
transilvănene spre Muntenia, bătălia de
la Finta, fuga lui Vasile Lupu şi a cazacilor
peste Nistru (= expediŃia munteană în
Moldova, urmărind oştile moldovene
după bătălie), ca şi peripeŃiile lui Ioan
Kemény (comandantul trupelor trimise
să-l în locui ască pe Vasile Lupu cu
Gheorghe Ştefan).
Cât de semnificativă a fost victoria lui
Matei Basarab, ce ecou a avut (mai ales în
spaŃiul transilvănean) şi cum este receptată
ea în domeniul cronicarilor sau al poeŃilor,
este un fapt interesant şi mai puŃin obişnuit
în epocă. În 1657, la Braşov apare Cântec
despre bătălia dintre Lupul şi Matei
Voievod, o lucrare care cuprinde şapte
strofe de câte patru rânduri, şi care – din
motive neştiute – nu s-a păstrat aproape
deloc în forma tipărită. S-a păstrat
manuscrisul lucrării la mănăstirea
franciscană din Gherla, din păcate
fragmentar (doar mijlocul poemei scrisă
în limba maghiară); spre bucuria românilor,
s-au păstrat tocmai cele şapte file cu 98
de strofe a câte patru rânduri, descriind şi
bătălia de la Finta. În 1880, la Budapesta
apare a doua ediŃie a acestei poeme, tipărită
după manuscrisul găsit în învelitoarea unui
calendar descoperit în biblioteca liceului
„Honterus” din Braşov, manuscris care
cuprindea 182 strofe întregi şi alte şase
fragmentare. Un fragment, cu un total de
opt strofe, descrie în partea a doua bătălia
de la Finta, fuga oştilor moldovene şi
căzăceşti, împuşcarea în picior a lui Matei
Basarab şi victoria armatei muntene.
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FIRIDE BASARABENE

Nicolae Scurtu

CÂTEVA ÎNSEMNÃRI DESPRE
ªTEFAN BERECHET
Unul dintre cei mai buni cunoscători ai
relaŃiilor istorice, religioase, culturale şi literare
ruso-basarabene este, desigur, profesorul,
istoricul şi teologul Ştefan Berechet (n. 1885 –
m. 1946), care s-a format, temeinic, în
universităŃile umaniste din Kiev şi Petersburg.
Aici, alături de istoricul literar Ştefan
Ciobanu, s-a iniŃiat în studiul limbilor şi literaturilor
slave, a deprins pasiunea cercetării şi interpretării
vechilor documente privitoare la istoria românilor
şi s-a specializat în istoria dreptului, stabilind
conexiuni şi interdependenŃe între dreptul vechi
românesc şi cel slav şi bizantin.
A descoperit, a cercetat, a transcris şi a
restituit un impresionant număr de documente
şi mărturii privitoare la Basarabia şi Bucovina,
extrem de preŃioase pentru istoricii acestor
părŃi, inconfundabile, ale României Mari.
CărŃile sale, nu puŃine, sunt, astăzi,
adevărate rarităŃi bibliografice şi se găsesc în

bibliotecile academice şi universitare.
Literatura sa epistolară, însemnată şi
revelatoare sub multiple aspecte, ar merita să
fie restituită, în întregime, întrucât conŃine o
impresionantă sumă de note, informaŃii, ştiri
şi mărturii ce se cuvin a fi cunoscute chiar de
specialişti.
Remarcabile, din toate punctele de
vedere, sunt epistolele trimise lui N. Iorga,
Sextil Puşcariu, Vasile Bogrea, Ion Bianu, I.E.
TorouŃiu, Constantin Bobulescu, Lucian
Predescu şi mulŃi alŃii.
Epistolele ce se publică, acum, întâia oară,
sunt trimise din Chişinău, oraşul salcâmilor
şi teilor, lui Constantin Bobulescu (n. 1882 –
m. 1959), unul dintre cei mai apropiaŃi prieteni
şi colaboratori ai săi, precum şi învăŃatului şi
eruditului lingvist şi filolog Vasile Bogrea (n.
1881 – m. 1926) pentru a cărui imensă ştiinŃă
de carte manifesta o preŃuire absolută.
*
Chişinău, 16 iunie [1]923

Iubite Costică,
Iată a trecut o bună bucată de vreme de când am plecat din Bucureşti şi nici nu ne-am mai
văzut şi nici nu Ńi-am mai scris, căci de fapt eu sunt dator să-Ńi scriu.
Am plecat fără să pot aduce biblioteca la Mitropolie. Nu mai aveam timp şi am mai lăsat
vremii răgaz spre a mă mai gândi.
Vezi dragă Costică, eu am trăit şi clipe mai grele când mă gândeam că totul este pierdut şi
mă obişnuisem cu acest greu gând.
Uite, crede-mă, aici am cărŃi ruseşti din destul dar din când în când aşa sufăr de lipsa celor
româneşti, fiindcă în cărŃile acelea am adunat tot sufletul meu, o tinereŃe întreagă.
Tu înŃelegi iubirea faŃă de carte mai bine decât oricine. Amândoi le-am adunat cu atâta iubire.
Ce avem noi mai bun aici pe pământ? Este drept că şi ele ne vor părăsi când vom fi pe
marginea mormântului, dar ne vor iubi copiii noştri prin ele.
O notă prizărită, o însemnare străină sau scrisă de mâna noastră le va aduce aminte de
părinŃii lor, care le-a strâns pentru dânşii.
Dragă Costică până în clipa de faŃă nu am găsit casă. Este o speculă fără obraz şi autorităŃile
lasă populaŃia să ne batjocorească cu preŃurile.
Ne cere pentru 2-3 odăi cu bucătărie 2000–3000 lei pe lună. ÎnŃelegi tu că eu nu pot da.
Îmi vei zice tu, aşa-Ńi trebuie Ştefane, să te înveŃi minte să nu mai pleci de la Bucureşti.
Eu nu mă căiesc pentru că nu mai puteam face slujbă la Consiliul de Război din Bucureşti,
unde trebuiam să mai duc încă o iarnă, de o jumătate de an, fără pic de foc, că vezi sănătatea
omului nu este ceva care să nu ne zguduie din rădăcini când o faci să sufere.
Mi-am făcut toate calculele, care mi-au dat ca rezultat plecarea din Bucureşti.
Dragă Costică aici respir într-o atmosferă mai curată ca sănătate. La Consiliul de aici sunt
tot comisar regal, în curând voi intra în şedinŃă.
Se lucrează foarte mult, dar în schimb învăŃ tot codul penal pe nevăzute, pe câtă vreme la
Bucureşti erau lucruri stereotipe, aici sunt crime şi delicte de toată natura şi într-un an voi
învăŃa tot ceea ce priveşte procedura penală în materie de judecată.
Este oraş după cum îl ştii. Cred că într-un an de zile voi face cunoştinŃă cu publicul ceea
ce îmi trebuie pentru avocatură, la care mă gândesc mâine, poimâine.
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Este întocmai ca şi cum aş fi judecător. Ce trebuie să fac? Cât trebuie să mai aştept?
Mă puteam aştepta la vreun dar din partea prietenilor ajunşi la putere?
La Ministerul Cultelor au numit pe fostul seminarist Ionescu M. Gheorghe1 zis acum şi
Ivanov, supus sovetist. Să crezi lui Ispir2? În mine s-a clătinat desăvârşit credinŃa în oamenii
aceştia. Vreau frate Costache să devin absolut independent şi nimic mai mult.
Dacă de la toamnă încolo aş dispune de ceva vreme liberă aş lua câteva ore la şcoala de
aici, unde este atâta nevoie.
Am nădejdea că vom putea forma aici o grupă de băieŃi cu care să ne apucăm de lucru liniştit.
Cred că am putea avea rezultate pentru şcoală mult mai bune decât oriunde. În această
margine de răsărit a Ńării aş putea fi mult mai folositor decât oriunde.
Tu ce mai faci? Ce ai făcut cu muzeul-bibliotecă? L-ai aranjat? Copiii ce fac?
Până acum eu am venit în fiecare duminică la Bucureşti. Acum am adus pe Marenca şi
copiii din cauză că feciorul nu avea cu ce fi nutrit.
Am lăsat la Bucureşti soldatul şi pe Veta ca să vadă de averea mobilă până când îi voi
găsi vreo rânduială aici.
GheorghiŃă şi domnişoara au terminat cu bine şcoala? Tu când te gândeşti a pleca din
Bucureşti la răcoreală?
Dacă ai vrea să vii pe aici eu aş putea să fac aşa fel ca să vii în Chişinău fără plată.
Avem un tren care în 14 ore te aduce în oraşul salcâmilor şi teilor, care acum sunt în floare.
Dragă Costică cu aceste cuvinte îŃi zic la o curândă revedere, al tău
Ştefan
P.S. Închinăciune pentru tine şi copii de la toŃi ai noştri.
*
Căpitan Ştefan Berechet, Comisar Regal, Consiliul de Război, Corpul III Armată
Chişinău, 15 noiembrie 1924
Stimate domnule Bogrea,
Nu v-am văzut de mult, fiindcă aici sunt prins de toate părŃile. Am mult de muncă şi-mi
fărâm vremea pentru stat, pentru mine nu fac decât prea puŃin.
Am venit aici, crezând că sunt mai potrivit pentru marginea de aici. Dureri sunt foarte
multe şi nu există un mântuitor să le vindece.
Singurul om cu care pot sta de vorbă şi de treabă este Şt[efan] Ciobanu, vechiul meu
prieten de studii din Rusia.
Stimate domnule Bogrea, vă rog foarte mult, dacă vă este posibil, să dispuneŃi să mi se trimită
şi mie volumul ultim din Dacoromania3 despre care scrisei şi d[omnu]lui profesor Sextil Puşcariu.
Dacă l-aş putea primi gratuit, bine, dacă nu, atunci vă rog să binevoiŃi a dispune să mi se
trimită ramburs.
Voi vedea eu cum l-oi plăti, căci m-a distrus băneşte cărŃile de drept. Mă gândesc să mă
apuc de avocatură, fiindcă îmi cer copiii mâncare, căci militar nu m-am gândit niciodată.
Ce mai faceŃi cu sănătatea? ToŃi cei de aici vă dorim sănătos, fiindcă tăria şi vioiciunea
este spre marele folos al Ńării întregi.
Citesc cu Ciobanu criticile domniei voastre şi ciupelile cu d[omnu]l Bogdan-Duică şi
facem mare discuŃie.
Al domniei voastre cu tot sufletul,
Şt. Berechet
[Domnului profesor universitar Vasile Bogrea, Muzeul Limbii Române, Strada Elisabeta,
nr. 23, Cluj; Căpitan Ştefan Berechet, Comisar Regal, Consiliul de Război. Corpul III Armată].
Epistolele acestea sunt, de fapt, nişte confesiuni privind itinerariul unui cărturar pasionat
de şcoală, de carte şi, mai ales, de cercetarea riguroasă a izvoarelor şi a urmelor pe care ni le-au
lăsat străbunii noştri.
Impresionează în discursul epistolar puritatea simŃirii şi gândirii unui intelectual capabil
să îndepărteze vălul uitării de pe unele aspecte ale istoriei naŃionale.
Note
Originalele celor două scrisori, inedite, se găsesc la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. Cotele
~

10(11)

70(2)

∫ MXIII şi ∫ CCLXXXVI .

1. G.M. Ivanov (pseudonimul lui Gheorghe M. Ionescu, n. 1892 – m. 1962), jurnalist, eseist, traducător şi
epistolograf.
2. Vasile Ispir (n. 1886 – m. 1947), profesor, teolog, ecumenist şi misionar. A fost secretar general în
Ministerul Cultelor şi Artelor în perioada 1922–1926.
3. Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbii Române“. Condus de Sextil Puşcariu. Anul 3, 1923. Cluj, Institutul de
Arte Grafice „Ardealul“, 1924, 1157 pagini. (Universitatea din Cluj).
Notă specială. Fişa consacrată lui Ştefan Berechet de istoricul Nicolae Erdoiu, de altfel un savant,
publicată în Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1978,
p. 55, col. 1-2, este incompletă, imprecisă şi cu destule erori. E regretabil!
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GEOCIVILIZAłIE ROMÂNEASCĂ

George Coandã

STAREA DE ROMÂNITATE (1)
Se petrece de vreo două decenii
încoace o defensivă păguboasă a stării de
românitate. Este – şi se simte atroce acest
fapt – un atac premeditat şi cu multiple
„focoase” chiar la istoria, la cultura şi
civilizaŃia neamului românilor. Un atac care
merge de la negarea fiinŃării noastre în
geospaŃiul carpato-danubiano-nistreanopontic şi până la construcŃia statului modern român şi a culturii noastre naŃionale.
Din păcate – şi n-ar fi pentru prima oară
–, unele lovituri demolatoare sunt lansate
de unii intelectuali băştinaşi mancurtizaŃi.
Cu atât mai mult este de apreciat atitudinea
marelui şi venerabilului istoric, academicianul Dinu C. Giurescu, un admirabil
exemplu de intelectual autentic care, dacă
imediat după revoluŃia din ’89 a fost
cuprins de frisonul unui negativism de
conjunctură, a avut, între timp, tăria – aş
spune chiar revelaŃia – reconsiderării
dialectice şi sincere a poziŃiei/viziunii sale
asupra istoriei recente a României.
Exemplul său de strălucită moralitate
patriotică şi ştiinŃifică este demn de a fi
urmat. Este, în fondul său, un îndemn şi
un mesaj la retrezirea sentimentului naŃional,
de apartenenŃă la vatra-patrie românească,
şi de obiectivare cinstită faŃă de istoria
întreagă a românilor. Ca o consecinŃă a
acestei nevoi, obligatorii, de obiectivare
sinceră, mi-am propus scrierea unui
demers, ilustrat de câteva secvenŃialităŃi
revelatoare din istoria politică,
administrativ-teritorială şi culturală a
românilor.
Prima secvenŃă pe care o voi developa
vizează dorinŃa unor politicieni de a
desfiinŃa judeŃele şi de a readuce pe harta
României o stafie a trecutului stalinist, de
sorginte europeană acum, zice-se: regiunea.
ReŃin, însă, opinia ştiinŃific justificată a
academicianului Dinu C. Giurescu, şi
anume aceea că politicienii care, zor-nevoie
se bat pentru re-regionalizarea României –
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mancurŃii, deci – nu vor altceva (să fie
vorba de inconştienŃă?) decât neantizare,
prin demolare, a statului naŃional unitar
român.
Dar, judeŃul, ca împărŃire teritorialadministrativă tradiŃională istorică, este
fundamentul acestui stat. Iată un exemplu
peremptoriu: judeŃul istoric DâmboviŃa. Şi
nu mă refer la acest judeŃ întâmplător. Ci
pentru că este momentul lui aniversar
acum: împlinirea a 500 de ani de la prima
sa atestare documentară. Dar şi pentru că,
teritoriul său a găzduit, pentru trei veacuri
şi jumătate, marea capitală a łării
Româneşti, Târgovişte, pe tronul de aici
suind, fiind glorioşi, sau mai puŃin
reprezentativi, 40 de domnitori. Şi unul din
aceşti domnitori, Neagoe Basarab, dă din
Târgovişte, la 4 iunie 1512, un hrisov prin
care întăreşte marelui vornic Calotă şi
soŃiei sale Neacşa, fiica lui Vlad, domnitor
mai înainte vreme, şi fiilor acestora,
jumătate din satul Drăgăneşti din judeŃul
DâmboviŃa. JudeŃul exista, deci. Şi dacă
luăm în seamă numeroasele documente
emise de domnitori din Cetatea de Scaun
(capitala) Târgovişte, începând cu Mihail
I (1418-1420), fiul lui Mircea cel Mare
(Bătrân), este neîndoielnic faptul că
judeŃul trebuie să fi existat cel puŃin din
vremea acestuia din urmă, dacă este să am
în vedere grija pe care a acordat-o unei
bune organizări administrativ-teritoriale a
łării Româneşti. Or, judeŃele au apărut
chiar înainte de naşterea statelor feudale
ale românilor avându-şi obârşia în obştile
teritoriale desfăşurate mai ales de-a lungul
văilor unor râuri, cum sunt şi văile
IalomiŃei, DâmboviŃei şi Argeşului. De unde
se poate deduce că judeŃul DâmboviŃa
trebuie să fi existat la răscrucea secolelor
XIII-XIV când, după cum ne
desecretizează această realitate mărturiile
arheologice, se contura ca urbanitate
Târgoviştea, care, încă de pe atunci,
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polarizează sub tutela sa politică şi
economică aşezările de pe văile IalomiŃei
şi DâmboviŃei, constituindu-se, astfel,
judeŃul istoric, ori lărgindu-i arealitatea
administrativă în cazul existenŃei sale
ulterioare.
Pentru data atestării documentare
avem la îndemână şi un alt document,
emis tot de Neagoe Basarab, din care
aflăm şi cine era şef (judeŃ) al DâmboviŃei,
un Toma, de vreme ce avea autoritatea
de a întări – de a emite un act de
cumpărare imobiliară. (George Potra,
„Tezaurul documentar al judeŃului
DâmboviŃa (1418-1800)”, Muzeul
JudeŃean DâmboviŃa, 1972, p. 100).
Să nu desprindem, însă, de context,
apariŃia DâmboviŃei, care este consemnată
de documentele de epocă pe o „listă” care
cuprinde, cu atestări din 1385 până la
începutul secolului XVI, judeŃele Jaleş,
Vâlcea, Motru, Săcuieni, Balta,
Teleorman, IalomiŃa, Buzău, Râmnicu,
Brăila, Ilfov, Prahova, MehedinŃi, Jiu de
Sus, PădureŃ, Vlaşca, Gilort, Argeş, Olt,
Jiu de Jos, Muscel. (Ştefan Pascu, Vladimir
Hanga, „CrestomaŃia pentru studiul

istoriei statului şi dreptului în R.P.R.”, vol.
II, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1958, p.
256-257).
ÎmpărŃirea teritorial-administrativă a
spaŃiului românesc (łara Românească:
judeŃe; Moldova: Ńinuturi; Transilvania:
comitate/judeŃe), preponderent în unităŃi cu
valoare de judeŃ, s-a produs într-un context de geocivilizaŃie medievală europeană
administrativ-teritorială rezultat al evoluŃiei
diviziunii sociale a muncii, al economiei în
general, care a dus la generarea unor centre economice şi politice puternice cu un
grad semnificativ de autonomie, dar, în
acelaşi timp, reflecta şi o altă tendinŃă,
aceea de centralizare în jurul puterii
conducătoare a statului, a domnitorului/
voievodului în łările Româneşti, scopul
fiind, mai ales, controlul fiscal,
judecătoresc şi militar. Aşadar, întărirea şi
prezervarea statului, în aşa fel încât să
reziste la injoncŃiunile de aiurea şi să
dăinuiască. Chiar dacă era trădat – frecvent
la români – din lăuntru. Se întâmplă –
uneori, pe faŃă – şi astăzi.
Bref, în concluzie: judeŃele sunt o
mărturie a stării istorice de românitate.
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ISTORIA TIPARULUI

Agnes Erich

TETRAEVANGHELIARUL LUI MACARIE
(1512) – sursã de inspiraþie
pentru Tetraevanghelele slavone
apãrute în cursul secolului al XVI-lea

În tot spaŃiul sud-est european, cu
excepŃia Tetraevanghelului tipărit de
ieromonahul Lavrentie în Bucureşti (1582,
Plumbuita), în tot cursul secolului al XVI -lea
nu s-a editat nici un Tetraevanghel slavon în
care să nu fie evidentă influenŃa ieromonahului Macarie.
Tetraevangheliarul lui Macarie s-a
constituit în sursă de inspiraŃie pentru
aproape toate tetraevanghelele slavone
apărute în cursul secolului al XVI-lea, în spaŃiul
sud est european. Astfel, Filip Moldoveanul,
va tipări la Sibiu, în 1546, un nou
Tetraevanghel, scopul fiind lărgirea ariei de
circulaŃie a acestuia. La acesta se adaugă
Tetraevanghelul slavon tipărit de Coresi în
1562, precum şi alte două tetraevanghelele
slavone coresiene, şi anume cele tipărite în
1579 şi 1583. Trebuie de asemenea amintit cel
tipărit la Braşov în 1565 de către Călin şi cel al
lui LorinŃ, de la Alba Iulia, din 1579. Din afara
graniŃelor Ńărilor române le vom aduce în
discuŃie pe cele realizate la Rujan (1537),
Belgrad (1552) şi mănăstirea Mrksina (1562).
Macarie a definit specificul tiparului
chirilic la români în contextul întregului tipar
chirilic din Europa secolului al XVI-lea, care
se caracterizează prin aspecte preluate din
cartea manuscrisă autohtonă.
Preluarea elementelor de ornare ale cărŃii
manuscrise locale şi transpunerea lor în cartea
tipărită apare firească deoarece Liturghierul
şi Tetraevanghelul sunt cărŃile de cult
bisericesc care au fost tipărite pentru prima
dată în întreg tiparul chirilic european, de
către Macarie în łara Românească. (Sweipolt
Fiol a tipărit la Cracovia în 1491 următoarele
cărŃi de cult bisericesc: Octoih, Ceaslov,
Troid de post, Troid Penticostar şi Plastirea.
Ieromonahul Macarie a tipărit la Cetinje între
1493 şi 1496 următoarele cărŃi: Octoih, Psaltire
şi Molitvenic.). Din acest motiv, tipograful
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neavând o sursă de inspiraŃie deja tipărită, a
trebuit să creeze un tip de ornamentare original care să se potrivească textului, provenit
din cartea manuscrisă.
Comparând frontispiciile aparŃinând
cărŃilor manuscrise din vremea lui Ştefan cel
Mare cu cele din cărŃile executate de către
Macarie observăm acelaşi tip de elemente
decorative formate din cercuri înlănŃuite, din
combinaŃiile cărora rezultă o mare varietate
de motive ornamentale, liniile care se întretaie
formând antrelacuri (ornament compus din
linii sau din corzi împletite, înlănŃuite) la
punctele de intersecŃie a figurilor geometrice,
iar spre exteriorul lor, din cele patru colŃuri
ale frontispiciului apărând unele reprezentări
florale. Din punct de vedere stilistic motivele
ornamentale prezente în Tetraevanghel
aparŃin artei bizantine răspândite în łara
Românească pe filieră slavă. S-a mai afirmat
şi faptul că ornamentele frontispiciilor
tipăriturilor lui Macarie sunt apropiate ca stil
de cele realizate în stil „armenesc” (GhicaBudeşti, N. EvoluŃia arhitecturii în Muntenia.
In: Buletinul Comisiunii monumentelor
istorice, nr. 20) de la Mănăstirea Dealul
(ornamente formând cercuri şi pătrate
împletite din vrejuri de plante stilizate), lucru
care pare verosimil dacă ne gândim că,
probabil, meşterul a avut în faŃă acest model
şi s-a putut inspira din el.
În cea de-a treia tipăritură macariană sunt
reproduse frontispicii dreptunghiulare sau
pătrate, de diverse dimensiuni, formate din
vrejuri împletite. Cele mai înguste sunt
realizate din împletituri de nuiele care redau
cercuri care se întretaie, la punctele de
intersecŃie fiind reprezentaŃi muguri şi
împletituri în zigzag care redau o formă de
romb. Frontispiciile medii urmăresc acelaşi
motiv ornamental având dispuse în colŃurile
exterioare de jos lujeri înalŃi care au la
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extremităŃi flori, iar în colŃurile din partea
superioară lujeri scurŃi având la extremităŃi
aceleaşi flori înclinate spre o cruce dispusă
central formată tot din împletituri de nuiele,
încadrată de inscripŃia prescurtată „Iisus
Hristos Biruie”: IC XC NI KA (Iisus Hristos
Nikator). Mai apare şi o altă inscripŃie, dar
care nu a fost încă descifrată: CX Π B
Frontispiciile mari, care cuprind aproape
o jumătate de pagină apar la începutul
Evangheliilor. Cele de la Matei şi Luca au formă
pătrată, în mijloc fiind reprezentată stema łării
Româneşti încadrată într-un medalion de mici
dimensiuni care la rândul lui este încadrat întrun cerc de vrejuri împletite, înscris la rândul
său într-un pătrat. Pasărea este dispusă cu
capul din profil, având pe cap coroană şi în
cioc o cruce. Se distinge central o cruce greacă
la capetele braŃelor cu fleuroni (element ornamental în formă de floare sau de frunză
stilizată). Din colŃurile exterioare de jos pornesc
lujeri înalŃi formaŃi din nuiele împletite având la
extremităŃi coroane şi câte un boboc de floare.
ColŃurile exterioare de sus au aceiaşi boboci
de flori dar cu tija scurtă, îndreptaŃi spre o cruce
dispusă central. La Evangheliile de la Marcu
şi Ioan stema łării Româneşti, pasărea
heraldică cu crucea în cioc, este încadrată
într-un pătrat alcătuit tot din vrejuri de plante
împletite. Pasărea este reprezentată fără
coroană, cu capul orientat spre stânga,
prezentând zborul semideschis, având aspect
mixt, între acvilă şi corb, Ńinând crucea în cioc.
Stema aceasta marchează o tranziŃie între
imaginea păsării heraldice aparŃinând
principatului muntean din reprezentările
sigilare anterioare (o acvilă cruciată, la dextra
o semilună cu coarnele în sus şi o stea cu
cinci raze, la Vlad Călugărul) şi reprezentarea
hibridă (acvilă şi şoim) din frontispiciul
Liturghierului de la 1508 (Cernovodeanu,
D. Reprezentări heraldice din vechi tipărituri
şi manuscrise româneşti (sec. al XVI-lea).
În: Târgovişte: cetate a culturii româneşti.
Bucureşti, 1974, p. 136.). Cei doi aştri
prezenŃi în Liturghier (1508) dispar, iar ca
un el emen t ca r acter ist ic î n a cea st ă
reprezentare este de remarcat crucea lungă,
mergând până în terasă, cruce identică cu
cea care va figura pe pecetea domnească
din 1518 a lui Neagoe Basarab.
De asemenea, observăm prezenŃa unui
element nou, constând în apariŃia a doi arbori
cu trunchi subŃire şi coroană de frunziş
triunghiular (cel de la stânga având şi un
buchet mai mic de frunze pe o ramură, pornind
din porŃiunea inferioară a tulpinii), ce
flanchează pasărea (Ibidem, p. 138). Vrejurile
care pornesc din colŃurile de jos ale
frontispiciului sunt mai scurte decât cele de
la Evangheliile lui Matei şi Luca, iar cele din
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colŃurile superioare sunt, de asemenea
scurte şi cu bobocul de floare îndreptat spre
crucea dispusă central, doar că acum mai
apare prescurtarea unei alte inscripŃii în afară
de cea clasică (la exemplarul pe pergament),
şi anume: MЛ PБ „Locul bucuriei este
raiul” („Mesto lubn oe Ra i bâst ”).
(Odobescu, Al. Opere, vol. II. Bucureşti,
1967, p. 553, nota 47).
IniŃialele ornate sunt într-un număr extrem
de mare în cadrul Tetraevanghelului, fiind
gravate de Macarie sub forma unor împletituri
din nuiele, dând naştere unor letrine realizate
prin împletire de vrejuri florale şi plante, iar
altele sunt executate din linii prelungi
împodobite cu frunzuliŃe. Caracterele
tipografice utilizate sunt aceleaşi ca şi la
Liturghier cu observaŃia că s-au folosit şi
unele noi sau realizate într-o nouă factură. De
exemplu litera X apare ca fiind dezordonată în
Liturghier, pe când în Tetraevanghel tinde
spre geometric. În cazul literei O putem vorbi
chiar de trei variante (Molin, Virgil. Tipăriturile
ieromonahului Macarie pentru łara
Românească. În: Biserica Ortodoxă Română,
an LXXVI, 1958, nr. 10-11, p. 1020): una
rotundă, una îngustă, cu şi fără accent şi alta
lărgită. De asemenea, şi litera C este prezentată
în trei variante.
Lucrarea este tipărită în negru şi roşu, cu
câte 20 de rânduri pe pagină, egale, oglinda
zaŃului fiind omogenă, spre deosebire de
Liturghier, executată pe hârtie groasă de
diferite mărci de fabrică (B.R.V., Tom I p. 3.):
balanŃa în cerc, ancora în cerc, pălăria de cardinal, o stemă în cadrul căreia se află două
săbii încrucişate (de origine germană) şi unul
sub formă de foarfecă. Formatul lucrării este
unul mare, reprezentativ pentru o carte de cult
bisericesc.
Din Tetraevanghel, Macarie a imprimat
exemplare şi pe pergament, astfel explicânduse existenŃa a două ediŃii aparŃinând acestei
tipărituri. Până în prezent se cunoaşte un
singur exemplar din această ediŃie, exemplar
care se află în prezent la Muzeul NaŃional de
Artă al României şi provine de la mănăstirea
BistriŃa, şi din această cauză nu putem preciza
dacă avem de-a face cu un tiraj de lux sau a
fost realizat doar unul singur care a fost
destinat domnitorului însuşi.
Acesta are 292 de file la care se adaugă
încă 6 din hârtie. Exemplarul pe pergament
este colorat manual cu aur, carmin, albastru,
vişiniu şi verde, iar conturul literelor din
cuvintele imprimate în roşu sunt retuşate,
ceea ce dă impresia că ne aflăm în faŃa unui
manuscris (Păcurariu, M. Istoria Bisericii
Ortodoxe Române. Iaşi, 2004, p. 468). IniŃialele
ornate sunt colorate cu auriu, verde, vişiniu
şi albastru iar celelalte sunt colorate doar cu
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auriu, la care se adaugă foarte discret unele
detalii cu roşu sau verde. Deoarece nu s-a
păstrat decât un singur exemplar din această
ediŃie, exemplar care se află în prezent la
Muzeul NaŃional de Artă al României.
Revenind la influenŃele pe care le-a
exercitat Tetraevanghelul lui Macarie în
decursul secolului al XVI-lea în arta tipografică
îl aducem în discuŃie pe Filip Moldoveanul,
care tipăreşte la Sibiu, în 1546, un
Tetraevanghel, scopul fiind lărgirea ariei de
circulaŃie a acestuia. Ornamentele volumului,
urmează în general motivele prezente în
frontispiciile macariene, fiind preluate şi
iniŃialele mari realizate din vrejuri împletite, create în mod special de către Macarie. Acesta
este de fapt o reeditare a celui tipărit de Macarie
în 1512. Se păstrează la Biblioteca Academiei
Române o copie fotografică după exemplarul
de la Biblioteca NaŃională a Rusiei, ce
aparŃinuse lui Gheorghe Ştefan, domnitor al
Moldovei: „Gheorghe Ştefan, domnul
Moldovei” [f.5 recto, c.17]. Este vorba despre
o lucrare in quarto de 211 foi din care lipsesc 3
foi din caietul 1 şi 2 foi din caietul 37.
În lucrare apare şi stema Moldovei, ceea
ce întăreşte informaŃia conform căreia Filip
era de origine moldovean, dar şi că se adresa
şi acestora. Se pare că textul fusese cerut de
către domnitorul Petru Rareş ori de către
mitropolitul său Teofan I, cunoscut pentru
alesele sale preocupări cărturăreşti. Locul de
apariŃie, Sibiu, este demonstrat de apariŃia în
text, de patru ori, a stemei oraşului Sibiu cu
cele două săbii încrucişate, aşezate cu vârful
în jos şi cu o coroană deasupra. ApariŃia
repetată a stemei Sibiului în locurile
importante ale textului (la începutul textului
fiecărei evanghelii) pe de o parte, iar pe de
altă parte reprezentarea stemei Moldovei o
singură dată, pe ultima pagină, într-un rol
subordonat, demonstrează că însemnătatea
celor două steme era diferită. Cea a Sibiului
se referea la proprietarul tipografiei sau la
oraşul care a finanŃat editarea, pe când cea
de-a doua, a Moldovei, se pare că se referea
la locul de origine al tipografului.
Lucrarea se deosebeşte prin caractere
frumos gravate, plasarea cu gust a textului,
imprimare îngrijită şi clară. Se poate observa
că nu avem în faŃă o primă încercare, ci că
este vorba de continuarea unei practici formate. Ornamentele volumului, urmează în general frontispiciile xilogravate, precum şi
iniŃialele mari care apar în cărŃile lui Macarie.
Elementul nou pe care îl aduce
Tetraevanghelul lui Filip Moldoveanul (1546)
faŃă de cel al lui Macarie este apariŃia primelor
vignete cul-de-lampe (primele gravuri care îi
reprezintă pe evanghelişti în mici medalioane
rotunde, fiecare fiind figurat cu simbolul său).
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(Ana Andreescu. Arta cărŃii: cartea
românească veche: 1508-1700. Bucureşti:
Editura Univers Enciclopedic, p.33).
La sfârşitul Evangheliilor după Matei,
Luca şi Ioan se află, pe o pagină întreagă,
chipul lui Hristos, iar lângă piciorul drept al
portretului se află monograma lui Filip
Moldoveanu. De asemenea, la sfârşitul
Evangheliei după Matei portretul este
reprezentat în plină pagină, iar la sfârşitul
Evangheliei după Luca, sub xilogravura mare,
este aşezat simbolul evanghelistului Luca, iar
la începutul Evangheliei după Matei stema
Sibiului. Este de remarcat şi iniŃiala M care
redă tot stema Sibiului (L.Demény.
Xilogravurile lui Filip Moldoveanul. În:
„Studii şi cercetări de istoria artei”, Seria artă
plastică, 16 (1969), nr. 2, p. 229-241).
De asemenea, în cadrul textului se
remarcă prezenŃa unei letrine reprezentată în
stil baroc, un I latin, construit ca un sfeşnic
cu două picioare, având corpul acoperit de
frunze mici. Se presupune că această letrină
provenea din tiparniŃa de la Sibiu deoarece
nu a mai revenit în tipăriturile româneşti.
La Tetraevanghelul lui Filip Moldoveanul
se adaugă cel tipărit de Coresi în 1562, dar a
cărui reproducere este mai puŃin artistică. În
ceea ce priveşte traducerea acestuia există
unele elemente care conduc spre afirmaŃia că
traducătorii s-au bazat şi pe alt text nu numai
pe cel al lui Macarie. PrefaŃa este identică cu
cea a lui Macarie, Coresi procedând doar la
înlocuirea numelui domnului muntean cu
autoritatea braşoveană. Lucrarea a fost tipărită
de Coresi şi Tudor Diacul la Braşov, între 24
martie şi 13 octombrie 1562, sub patronajul lui
Johannes Benkner.
Este un volum in-folio, tipărit cu negru şi
roşu, cu câte 24 de rânduri pe pagină. Titlurile
Evangheliilor şi ale predosloviilor sunt în
monograme tipărite cu roşu. OrnamentaŃiile
sunt de patru feluri:
– un frontispiciu mic simplu, şi care se
găseşte la începutul listei capitolelor
Evangheliei lui Luca şi Ioan, la precuvântarea
Evangheliei lui Ioan, la împărŃirea
evangheliilor după zilele săptămânii şi la
sobornicul lunilor;
– un al doilea frontispiciu mijlociu cu
ornamente împletite şi terminat în cruce cu
inscripŃie, la începutul listei capitolelor din
Evanghelia lui Marcu şi la succesiunea
evangheliştilor;
– două frontispicii mari, reprezentând
stema łării Româneşti: unul cu vulturul mare
şi unul cu vulturul mic.
Se cunosc două exemplare din această
carte (Imaginile sunt reproduse după
exemplarul deŃinut de Biblioteca Academiei
Române): unul în Biblioteca Academiei
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Române, defectuos şi altul la Biblioteca
Bisericii Sf. Nicolae din Braşov, mai complet
şi singurul din toate exemplarele cunoscute
în care s-a păstrat sfârşitul epilogului cu data
şi locul tipăriturii.
Trebuie amintite, de asemenea şi alte
două tetraevanghelele slavone coresiene, şi
anume cele tipărite în 1579 şi 1583, precum
şi cel tipărit la Braşov în 1565 de către Călin
sau cel al lui LorinŃ de la Alba Iulia din 1579.
Tetraevangheliar slavonesc (1579)
(B.R.V., I , p.73) poate fi considerat o ediŃie nouă
a celui din 1562, fiind tipărit tot de diaconul
Coresi cu aceleaşi caractere şi cu aceleaşi
elemente decorative. Diferă frontispiciile aşezate
la începutul Evangheliilor. Este un volum infolio, cu tiparul executat în negru (textul propriuzis, unele iniŃiale şi toate frontispiciile şi vinietele)
şi în roşu (titlurile, indicaŃiile tipiconale şi unele
iniŃiale). Înaintea Evangheliilor apar frontispicii
de mărime mijlocie.
Tetraevangheliar slavonesc (1583)
(B.R.V., I, p. 99) este de format in-folio, tipărit
cu roşu şi negru, 22-25 rânduri pe pagină. La
începutul evangheliilor se află un frontispiciu
pe care îl regăsim şi în Tetraevangheliarul de
la 1579. Evangheliile sunt precedate de lista
capitolelor şi de precuvântări, iar după ultima
Evanghelie urmează indicaŃiile pentru citirea
evangheliilor. Din epilog reiese că lucrarea a
fost tipărită de Coresi şi Mănăilă din porunca
domnitorului Petru Cercel.
În ceea ce priveşte Tetraevanghelului
slavon al lui Călin din 1565 (BRV, IV, p. 7, nr.
5) putem afirma că acesta este o reeditare a
celui coresian din 1562 (Păcurariu, Mircea.
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, I,
Bucureşti, 1991, p. 557).
În 1579 apare un Tetraevanghel slavon
(B.R.V., Tom I, p. 75), editat de către LorinŃ
care se stabilise la Alba Iulia „unde a
înjghebat o tiparniŃă patronată de
episcopul ortodox Cristofor şi voievodul
Transilvaniei” (M. Tomescu, op.cit., p.51).
În colofonul lucrării se specifică că principele
îi acordă tipografului LorinŃ privilegiul pentru
tipărirea Teraevangheliarului slavonesc timp
de 30 de ani. Însă acest privilegiu era unul
formal, deoarece în acelaşi an va apărea un
alt Evangheliar slavonesc în tipografia lui
Coresi (B.R.V., Tom I., nr.23).
La sudul Dunării, textul celor patru
Evanghelii a fost pentru prima dată imprimat
la mănăstirea din Rujan în 1537, fiind tipărit
de către călugărul Theodosie împreună cu opt
„fraŃi”, călugări ai mănăstirii. Modelul după
care s-a inspirat a fost tot tipăritura macariană,
acest fapt observându-se la modalitatea de
ornamentare a cărŃii, în sensul că s-au utilizat
acelaşi tip de frontispicii, vignete şi letrine,
precum şi aceeaşi dimensiune a literei de rând.
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Astfel, la începutul Evangheliei după Matei,
în Tetraevanghelul din 1537 de la Rujan, se
află frontispiciul în mijlocul căruia se găseşte
stema łarii Româneşti, încadrată într-un
medalion mic, sub forma păsării încoronate şi
cu crucea în cioc, doar că imaginea apare
inversată faŃă de cea din tiparul macarian.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea,
de sub tiparniŃele sud-dunărene au ieşit încă
două tetraevanghele, ambele fiind tipărite de
ieromonahul Mardarie de la mănăstirea
Mrksina Crkva, situată în apropierea
Muntenegrului.
În Tetraevanghelul de la Belgrad (1552),
ornamentele de la începutul Evangheliilor
sunt desenate aproape identic după tipăritura
românească, chiar şi stema łării Româneşti
(pasărea heraldică cu crucea în cioc şi cu cei
doi arbori în dreapta şi în stânga) fiind
reprodusă. Ulterior, tipograful, remarcând
probabil neconcordanŃa dintre prezenŃa
stemei łării Româneşti şi locul de tipărire al
cărŃii, nu a mai reprodus-o, spaŃiul respectiv
din frontispiciu rămânând gol. De asemenea,
apare şi frontispiciul în care apărea
reprezentată stema łării Româneşti de
dimensiuni mai mici, dar de această dată
aceasta este înlocuită cu o cruce în mijloc.
În ceea ce priveşte iniŃialele ornate, în
Tetraevanghelul din 1552 acestea sunt de
două tipuri, atât iniŃiale în chenar (de origine
veneŃiană) cât şi iniŃiale împletite cu nuiele
(model macarian). Asemănarea dintre
Tetraevanghelul din 1512 şi cel din 1552 este
atât de mare încât au fost copiate chiar şi
greşelile de tipar precum şi epilogul în care
au fost înlocuite numele proprii şi anul tipăririi.
Cea de-a doua tipăritură realizată de
ieromonahul Mardarie este Tetraevangheliarul din 1562, realizat la mănăstirea
Mrksina. În epilog se specifică cum că literele
pentru această carte au fost executate „cu
mare greutate” de mâna ieromonahul
Mardarie, “din fier şi din aramă”, model
fiindu-i tipăritura sa din 1552, la baza căreia,
deja am constatat că a stat Tetraevangheliatul
lui Macarie. În această lucrare frontispiciul
care cuprinde stema łării Româneşti este
acelaşi, doar că stema a fost înlocuită cu o
cruce încadrată între doi arbori. IniŃialele ornate sunt apropiate de cele macariene, dar
având un aspect mai puŃin îngrijit.
Concluzia la care ajungem este una foarte
clară: Tetraevanghelul tipărit de Macarie la
Târgovişte în 1512 a reprezentat un model
pentru tipografii români dar şi pentru cei de
la sud de Dunăre. Acest lucru demonstrează
faptul că lucrările sale, nu numai
Tetraevanghelul, s-au constituit în adevărate
surse de inspiraŃie pentru lumea tipografică
autohtonă şi nu numai.
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Festivalul Naþional de Literaturã
„Marin Preda”
ediþia a XIII-a, 11-12 octombrie 2012,
Alexandria ºi Siliºtea Gumeºti

urmând a fi publicate de Revista
„Luceafărul de dimineaŃă”;
– Premiul I (în valoare de 800 lei),
Premiul al II-lea (în valoare de 700 lei) şi
Premiul al III-lea (în valoare de 600 lei)
vor fi acordate împreună cu premiile unor
reviste literare sau de cultură, care urmează
să publice ulterior prozele scurte premiate.

Consiliul JudeŃean Teleorman, Primăria
Municipiului Alexandria şi Centrul JudeŃean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
TradiŃionale Teleorman, în parteneriat cu
DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură şi
Patrimoniul NaŃional Teleorman şi AsociaŃia
Scriitorilor din Bucureşti şi în colaborare
cu revistele: „Luceafărul de dimineaŃă”,
„Argeş”, „Bucureştiul literar şi artistic”,
„Litere”, „Pro Saeculum, „Oglinda literară”
şi „Caligraf”, organizează Festivalul
NaŃional de Literatură „Marin Preda”,
ediŃia a XIII-a, ale cărui manifestări finale
se vor desfăşura în zilele de 11-12
octombrie 2012, la Alexandria şi la Siliştea
Gumeşti.
Festivalul îşi propune să descopere şi
să promoveze tineri prozatori şi critici
literari, adresându-se autorilor care nu au
debutat în volum şi nu au depăşit vârsta
de 40 ani, concursul integrat
desfăşurându-se pe două secŃiuni:
1. Concursul de proză scurtă: se vor
trimite 1-3 proze scurte, care să nu
depăşească în total 20 pagini; vor fi
acordate următoarele premii:
– Premiul „Marin Preda” şi Premiul
AsociaŃiei Scriitorilor din Bucureşti (în
valoare de 1100 lei), lucrările premiate
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2. Receptarea critică a operei lui Marin
Preda: se vor trimite 1-2 eseuri critice, care
să nu depăşească în total 10 pagini; vor fi
acordate următoarele premii:
– Premiul I (în valoare de 800 lei),
Premiul al II-lea (în valoare de 700 lei) şi
Premiul al III-lea (în valoare de 600 lei),
acordate împreună cu premiile unor reviste
literare sau de cultură, care urmează să
publice ulterior eseul premiat.
ConcurenŃii vor trimite prozele sau
eseurile critice pe suport de hârtie, culese
cu font 12 (Normal, Times New Roman,
1.5 Space), în câte 5 exemplare, semnate
cu un scurt motto, acelaşi motto figurând
şi pe un plic însoŃitor, în care vor fi
introduse datele de identificare ale
autorului: numele şi prenumele, data şi
localitatea naşterii, adresa poştală, adresa
de e-mail şi numărul de telefon, precum şi
un CD cu textele trimise, inscripŃionat cu
acelaşi motto.
Lucrările pentru concurs vor fi
trimise, până la data de 7 septembrie
2012, pe adresa: Centrul JudeŃean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
T radiŃ ionale T eleorman, st r. Ion
Creangă, nr. 52-54, 140056 – mn. Alexandria, jud. Teleorman, cu menŃiunea
„pentru concurs”.
RelaŃii suplimentare se pot obŃine la
telefon 0347-804.482. Nu se primesc
grupaje de proză scurtă sau de eseuri
critice pe e-mail. După încheierea
concursului, lucrările trimise de concurenŃi
nu se înapoiază.
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„Primãvara Albastrã” 2012

Înfruntând unele vicisitudini – fireşti/
nefireşti –, cel mai vechi festival de literatură
din România, debutul său având loc în luna
liliacului în floare a anului 1964, „Primăvara
albastră”, la cea de-a IX-a ediŃie din cea de-a
doua serie desfăşurată între 18 şi 19 mai a.c. la
Pucioasa a adus pe masa juriului lucrări
interesante din toată Ńara. * Organizatori:
Consiliul Local şi Primăria Pucioasa, Centrul
JudeŃean de Cultură DâmboviŃa şi Societatea
Scriitorilor Târgovişteni; parteneri: Editura
„Bibliotheca”, Liceul „Nicolae Titulescu”
Pucioasa, Biblioteca Orăşenească „Gheorghe
N. Costescu” şi şcolile Nr. 1 „Mihai Viteazul”
şi Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din acelaşi
oraş, Biblioteca JudeŃeană „Ion Heliade
Rădulescu” DâmboviŃa şi Complexul NaŃional
Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte.
* Preşedintele festivalului: dr. George
Coandă; director: Mircea NiŃă, de la Centrul
JudeŃean de Cultură; director executiv
LuminiŃa Gogioiu. Juriul: preşedinte – Tudor
Cristea; membri: Dan Gîju (poezie), Mihai
Stan (proză), Victor Petrescu (eseu/reportaj),
George Coandă (teatru). * Programul a fost
ilustrat în 18 mai de inaugurarea unui salon
de carte la care au participat Editura
„Bibliotheca” din Târgovişte şi Biblioteca
Orăşenească „Gheorghe N.
Costescu” şi de expoziŃiile, in
memoriam, Mircea Horia
Simionescu, Dumitru Stancu şi
Ion Enescu-PietroşiŃa, vernisajul
unei alte expoziŃii, de pictură,
„Itinerar dâmboviŃean” şi de un
reuşit spectacol muzicalcoregrafic susŃinut de elevii
Cercului de pian pregătit de prof.
Carmen Dogaru şi ai Şcolii de
Dans „Dancenter” conduşi de
prof. Georgeta Roboş, cât şi de
elevii şcolilor Nr. 1 „Mihai
Viteazul” şi Nr. 4 „Elena Donici
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Cantacuzino”. În 19 mai au
reŃinut atenŃia dezbaterea „Încotro
literatura la începutul mileniului
trei”, cu participarea membrilor
Cenaclului literar „Luceafărul de
Pucioasa” şi ai SocietăŃii
Scriitorilor Târgovişteni, şi gala
premiilor festivalului oficiată de
primarul oraşului, DănuŃ Bădău şi
preşedintele juriului, Tudor
Cristea. * Premiile festivalului.
Trofeul „Primăvara albastră”:
Marina Popescu (Bucureşti).
Poezie. Premiul I. Miruna Ştefana
Beleac (Târgovişte); Premiul II. Andreea
Solomon (Pucioasa); Premiul III: Ioana
Beatrice Fulger (Răzvad, jud. DâmboviŃa).
Proză scurtă. Premiul I: Miruna Ştefana Belea
(Târgovişte); Premiul II: Steliana Cristina
Voicu (Ploieşti); Premiul III: Ana Maria
Brânzoiu (Pucioasa); MenŃiune: Ruxandra
Ivănescu (Giurgiu). Teatru scurt. Premiul al IIIlea: Andreea Solomon (Pucioasa); Premiile I,
II, şi menŃiune nu s-au acordat. Eseu. Premiul
I nu s-a acordat. Premiul II. Medeea Tăbârcă
(PietroşiŃa, jud. DâmboviŃa). Premiul III: Maria
Magdalena Anghel (Vârfuri, jud. DâmboviŃa).
MenŃiune: Maria Miruna Topliceanu
(Pucioasa). Reportaj. Premiul I: Monica
Alexandra Cozac (Giurgiu). Premiul II: Maria
Alexandra Constantin (Giurgiu). Premiul III:
Andreea Cristina Mirea (Giurgiu). Premiul
Bibliotecii JudeŃene „Ion Heliade Rădulescu”:
Oana Pietrăreanu (Pucioasa). Premiul „Mircea
Horia Simionescu” al SocietăŃii Scriitorilor
Târgovişteni: Vlad Diaconescu (Pucioasa).
Premiul Editurii „Bibliotheca”: Maria
Magdalena Anghel (Vârfuri). Premiul „Dumitru
Stancu” al Primăriei Pucioasa: Daniela Ioana
Pleşea (Pucioasa). Premiul Complexului
NaŃional Muzeal „Curtea Domnească”
Târgovişte: Monica Alexandra Cozac
(Giurgiu). (Observator)
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O expoziþie de efigii: „Cultura în ramã”
A surprinde, fie şi cu creionul
graficianului, chipul uman, este un gest de
curaj şi de introspecŃie filosofică. Nu este
totuna cu arta fotografului care, şi el, dacă
are un ochi ager şi un aparat performant,
imortalizează pentru eternitate. Această
imortalizare este mai lesne de realizat dacă
alegi inteligent unghiul, perspectiva şi lumina, după care urmează un simplu declic.
Artistul plastic, însă, îşi asumă
riscul blamului subiectului
desenat dacă acesta nu se
regăseşte fie şi într-o tuşă. De
aceeea lucrul la „poză” este
răbduriu şi plin de capcane. Iar
când te încumeŃi să scoŃi o
„şarjă” portretistică cu
scriitori, fiinŃe iritabile, poŃi da
de ifose şi fasoane în stare săŃi strice pacea sufletească.
Să spunem totuşi că
tânăra farmacistă Andreea
Mierlea – învăŃăcel, la
şevalet, al maestrului Mihai Şerbănescu

– s-a încumetat să înfrunte cetatea
scriitorilor târgovişteni. Adică, i-a venit
ideea să facă portretele unor membri ai
SocietăŃii Scriitorilor Târgovişteni şi să le
expună ochiului public în tainica pivniŃă,
devenită şi galerie de artă, a Cantacuzinilor
de odinioară, de la restaurantul „La
scriitori” unde, până nu de mult, a fost
Muzeul Tiparului şi CărŃii Vechi Româneşti.
Nici că se putea alegere mai
potrivită. Iar expoziŃia,
vernisată pe 5 mai a.c., spre
satisfacŃia pictoriŃei, a avut
succes. Şi aceasta pentru
că într-o galerie a figurilor
„pozate” din creion, vizitatorul expoziŃiei redescoperă,
prin intermediul Andreei,
poeŃi, prozatori, istorici şi
critici literari supuşi unor
caracterizări portretistice
incitante. Andreea Mierlea
a lăsat, mărturie-n timp,
câteva efigii din cetate. (G.C.)

CărŃi primite la redacŃie
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3. Mihai Stan, Paradis • Ieşirea din Paradis, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2012, 500 pag.
4. Vali NiŃu, Ciclul eu-lui, [versuri], Editura Singur, Târgovişte, 2012, 64 pag.
5. Nicolae Puiu Iliescu, Pas cu pas, [versuri], Editura Antim Ivireanul, Râmnicu-Vâlcea, 2012, 132 pag.
6. Titi Damian, Norul, Editura Editgraph, Buzău, 2011, 388 pag.
7. Cristina Onofre, Templierii lucrurilor simple, [versuri], Editura UniversităŃii din Piteşti, Piteşti,
2011, 70 pag.
8. Vasile Groza, Canelopolii, Editura Anca, Urziceni, 2012, 134 pag.
9. Ioan Suciu, Punctul de rouă, [versuri], Editura Gotic, Braşov, 2012, 76 pag.
10. Iuliana Paloda-Popescu, Lumină pentru Manuel, [versuri], Editura Rawex Coms, Bucureşti, 2012,
88 pag.
11. Aurel Ivan Brezeanu, Aduceri aminte, [versuri], Editura Pandora, Bucureşti, 2012, 138 pag.
12. Vali NiŃu, Ultimul impact, [versuri], Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2012, 152 pag.
13. Marian Nicolescu, Acuarele de suflet, [versuri], Editura Anca, Târgovişte, 2011, 66 pag.
14. Ioan Suciu, Împătimit în cântec, [versuri], Editura Nico, Târgu-Mureş, 2012, 116 pag.
15. Iulian Filip, Cumpăna cucului, [versuri], Editura Profesional Service, Chişinău, 2011, 152 pag.
16. George IoniŃă, Rănită, umbra mea, [versuri], Editura Singur, Târgovişte, 2011, 158 pag.
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CALIGRAFIA CU LUMINĂ

Ion Mãrculescu

GFT-2011. SALONUL DE PRIMÃVARÃ
FOTOGRAFIE
14-31 mai 2012

Grupul Fotografic Târgovişte GFT-2011,
a luat fiinŃă în martie 2011, de aici i se trage şi
numele şi se află, cu ocazia acestui Salon de
Primăvară, la a şasea prezenŃă fotografică pe
simezele oraşului municipiu Târgovişte. Între
timp, membrii fotogrupului au mai participat
şi la alte manifestări expoziŃionale fotografice
în Ńară şi în afara Ńării, unde au obŃinut premii
şi distincŃii. GFT-2011 se află într-o bună
relaŃie de parteneriat cu AsociaŃia Artiştilor
Fotografi din România, singurul organism de
profil la nivel naŃional. ToŃi membrii GFT-2011
sunt legitimaŃi la această AsociaŃie.
Grupul Fotografic Târgovişte s-a
constituit pe baza relaŃiei de prietenie dintre
membrii săi care, în prezent, sunt în număr de
opt. Deşi grupul nu are un sediu anume sau
un organism de conducere (nimeni nu este
şef!), întâlnirile sunt frecvente şi au loc cu
ocazia ieşirilor împreună ,,la câmp” la
fotografiat, cu ocazia organizării expoziŃiilor
ori când sunt trimise fotografiile la diversele
expoziŃii sau concursuri. Blogul GFT-2011
este gftargoviste.blogspot.com şi reflectă,
într-o oarecare măsură, activitatea noastră.
O parte din membrii grupului provin din
fotoclubul Fotochindia înfiinŃat în 1982: Teodor
Badea, Paul Lepădatu, Ion Mărculescu, Ion
Zegheru, Ion Sima şi au o bună experienŃă
expoziŃională pe plan naŃional şi internaŃional.
Principala caracteristică a componenŃilor
GFT-2011 este dragostea lor pentru fotografia
artistică, acel gen de fotografie care pune pe
prim-plan trăirea emoŃională, atât a
realizatorului, cât şi a receptorului, a celui care
priveşte. În plus, toŃi gândesc la necesitatea
promovării acestui gen de fotografie şi, implicit, la necesitatea formării gustului estetic
într-o lume, cea actuală, în care cel mai mare
de volum de informaŃii se transmite pe cale
vizuală. Gust estetic despre care se poate
spune fără ezitare că nu se naşte odată cu
omul, ci se formează permanent, adaptat mai
bine sau mai rău la dinamica pe care individul
o trăieşte în plan istoric.
Membrii GFT-2011 sunt (în ordine
alfabetică): Pompiliu Alexandru (n. 1975) –
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asist. dr. Universitatea Valahia Târgovişte;
Teodoar Badea (n. 1949) – profesor la Centrul
de Reeducare Minori, Găeşti; Ciprian
Grigorescu (n. 1977) –economist, Târgovişte;
Paul Lepădatu (n. 1950) – inspector la Poşta
Română; Ion Mărculescu (n. 1944) – profesor,
pensionar; Cristinel Mortici (n.1968) – lector
dr. Universitatea Valahia Târgovişte; Ion
Zegheru (n. 1947) – inginer, pensionar; Ion
Sima (n. 1947) –inginer, pensionar.
Varietatea profesiilor, a vârstelor (după
cum se vede) şi a experienŃei pe care a
acumulat-o fiecare în fotografie, aduce cu sine
şi o varietate a formelor de exprimare şi de
folosire a elementelor de limbaj fotografic.
Trăsătura predominată a grupului este o formula reportericească ce a părăsit nivelul de
document, încărcându-se cu o doză de poezie
care translatează imaginea în spaŃiul eseistic.
De multe ori, eseul este Ńinta absolută a
fotografului care nu urmăreşte să-Ńi furnizeze
o informaŃie despre ceva, ci să te copleşească
cu emoŃia produsă de acel ceva. Modul cum
sunt folosite elementele de limbaj fotografic,
culoarea, monocromia, contrastele,
compoziŃia etc. diferă de la om la om. Nu poŃi
să nu remarci abordarea curajoasă,
,,modernistă”, încercarea de a sparge tiparele
a celor mai tineri din grup, care văd lumea cu
un ochi mai vioi. Şi nu se poate spune că
neglijează cineva să tragă cu coada ochiului
în lumea largă, unde viziunile sunt multiple şi
se schimbă cu o rapiditate uluitoare, gusturile
evoluează sau involuează, tehnica îşi aduce
aportul ei pozitiv în exprimarea fotografică,
sau îi poate târî pe artiştii fotografi în facil şi
lipsă de valoare. Conservatorismul în artă nu
este viabil, deşi se constată că trebuie să ne
întoarcem înapoi de atâtea ori, să luăm lecŃia
de la început şi să vedem cam cum au gândit
cei dinai ntea noastr ă, ca să putem
presupune cum ne vor înŃelege cei care vin
după noi. Mai ales când această neliniştită
tehnică fotografică evoluează atât de rapid
încât îŃi dă impresia gravă că, în curând,
fotografia îşi va încheia veacul şi nu va mai
avea nimic de spus.
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Revista revistelor

Copy-paste
Pentru că trăim în România şi pentru că nu se putea altfel, noul prim-ministru a a dat-o, în
ciuda declaraŃiilor sale de bune intenŃii care i-au convins pe foarte mulŃi, de două ori în bară
de la bun început. * Prima dată când a încercat s-o coopteze în guvern, şi nu oriunde, ci la
Ministerul EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului, pe o doamnă care nu e prea clar ce
legătură avea cu domeniul, părând a fi cam agramată. Daca nu cumva faptul că practica de mai
multă vreme sportul plagiatului şi al falsificării CV-ului o putea recomanda cu prisosinŃă. *
Deşi s-a auzit prin jurnale şi pe la unele posturi de televiziune că prim-ministrul desemnat şi
familia doamnei cu pricina stabiliseră unele trainice legături în cursul rezolvării unor daraveli
pe la tribunale. * Bine că, totuşi, dl Ponta şi-a luat seama şi a sfătuit-o pe blonda doamnă să
se retragă. * Dar a dat-o din nou în bară, desemnând, nu se ştie prin ce mecanism, în locul
acesteia, pe un anume Mang, al cărui nume nu s-a dovedit altceva decât o surprinzătoare
abreviere, căci omul e un manglitor de profesie, care şi-a construit cariera universitară pe
lucrări, vorba ceea, furluate de pe la alŃii. * Abia pus în scaun, manglitorul şi-a exprimat
decizia de a supraveghea desfăşurarea unui bacalaureat corect! * Ceea ce n-ar fi fost imposibil,
iar asta nu datorită convingerii unora că din câte-o curvă de bordel poate ieşi o bună soŃie, ci
pentru că omul nostru cunoştea toate trucurile copiatului. Deşi, la drept vorbind, nu prea le
cunoştea, căci nici nu i s-a uscat bine cerneala pe decizia de numire şi presa a şi descoperit că
e, şi el, un plagiator ordinar. * Aşa ca s-a dus şi ăsta şi a venit în locul lui un altul, pe care nici
nu mai ştiu cum îl cheamă, dar care vrea, acuma, să dea un bacalaureat incorect, adică să
interzică montarea camerelor video în sălile de examen, ca să nu-i deranjese pe drăguŃii de
candidaŃi şi să obŃină, astfel, rezultate mult mai bune decât anul trecut, graŃie – nu-i aşa? –
admirabilului său manageriat...* Stai şi te cruceşti, dar auzi că astea se pot întâmpla şi pe la
case mai mari, adică prin Ungaria, prin Germania sau chiar prin Japonia. * Numai că, aşa cum
observa cineva, dacă pe-acolo se întampla ce s-a întâmplat pe la noi, demisiona nu doar
Mang(litorul), ci şi primul-ministru! * BineînŃeles că faŃă de această situaŃie presa literară nu
putea (şi nu poate) să tacă, având în vedere că prin literatură, dar cu deosebire prin partea mai
aplicată şi mai ştiinŃifică a acesteia – teoria şi critica literară, estetica şi celelalte, fără a pune la
socoteală numeroasele surogate cu scop didactic – sportul cu pricina e unul de masă. Se
copiază în draci la doctorate şi masterate, la lucrările de grad didactic şi la cele de clasă,
profesori şi elevi dau copy-paste într-o veselie generală, mimând învăŃătura şi competenŃele.
* În editorialul său din nr 20/ 2012 al „României literare”, intitulat „LanŃul slăbiciunilor” dar
făcând trimitere la o altă schiŃă a lui Caragiale, şi anume „Triumful talentului”, unde „un
candidat la un post de funcŃionar câştigă concursul prezentând drept a sa lucrarea scrisă de
un alt candidat”, dl Nicolae Manolescu dă vina pe universităŃile particulare, devenite adevărate
fabrici de diplome fără acoperire, deci falsuri. Iar când un ministru încearcă să anuleze acele
falsuri, spune criticul, încercarea sa se izbeşte „de rezistenŃa numeroşilor beneficiari de
asemenea diplome, ajunşi între timp parlamentari, jurişti, miniştri sau secretari de stat”. * Cu
aceasta ne întoarcem, de fapt, la adevărata problemă din schiŃa lui Caragiale şi din societatea
noastră. Căci în „Triumful talentului” cumpărarea lucrării caligrafiate perfect nu e suficientă,
iar candidatul e pe punctul de a fi respins. * Probabil în virtutea convingerii şefului comisiei
de examinare că niciodată nu câştigă cel competent. * Invitat să se mai uite o dată la „probe”,
acesta cercetează nu lucrarea, ci o scrisoare de recomandaŃie, venită „de sus”. * Şi îndreaptă
eroarea. * Aşa ca, la noi, există plagiatori care câştigă, dar şi plagiatori care pierd. * Depinde
de „probe”. (T.C.)
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