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Literatura online

Tudor Cristea

Existã � ºi nici nu se putea altfel, în condiþiile de astãzi � o literaturã a internetului, ba
chiar ºi autori care s-au nãscut pe el. Gãsim, la tot pasul (virtual), site-uri literare mai populate
sau mai sãrace, unele de grup, altele de zonã, de stradã, de bloc, de scarã, ba chiar de familie...
Ele sunt, pânã la urmã, un soi de cenacluri. ªi totuºi, toþi aceºti autori � poeþi, mai ales, dar ºi
recenzenþi, cronicari literari, eseiºti sau prozatori � rãmân, încã, indiferent de vârstã ºi de
stadiul afirmãrii, sub fascinaþia colii de hârtie tipãrite, fie de revistã, fie de carte. Încât o
veritabilã schimbare de paradigmã în acest domeniu e departe de a se produce, autorii
internetului, tineri între nouã ºi nouãzeci ºi nouã de ani, þintind, pânã la urmã, o carte pe
tradiþionala, bãtrâna hârtie, o carte care sã le valideze statutul ºi pe care s-o popularizeze,
apoi, tot prin internet.

Frecventez eu însumi douã asemenea site-uri ºi mai vizitez, din curiozitate, câteva. Am
observat, însã, cã, de câtva timp, activitatea lor cam lâncezeºte. Asta se întâmplã din pricina
expansiunii reþelei de socializare cu cel mai mare impact la noi, facebook. Site-urile literare
asigurã membrilor o vizibilitate relativ micã, iar textele postate spre a fi citite sunt comentate
(când sunt) cu o anume exigenþã. Aici cam toatã lumea care participã activ ºtie despre ce e
vorba. Facebook este, însã, o reþea de socializare universalã. E drept cã existã un algoritm al
grupãrii membrilor dupã anume preferinþe indicate de la bun început sau relevate pe parcurs,
într-o anume reþea de prieteni sau de prieteni ai prietenilor constituitã pe baza unor afinitãþi ºi
interese. În felul acesta, o persoanã interesatã exclusiv de promovarea existenþei ei cotidiene
sau amoroase va intra într-o reþea care-i satisface acest interes, alta, preocupatã mai ales de
politicã, va putea sã-ºi satisfacã ºi ea preocuparea, în vreme ce o persoanã interesatã de
literaturã va primi, în varii moduri, ceea ce, în principiu, aºteaptã. Dar eterogenitatea e evidentã
ºi inevitabilã. Dacã nu e cumva o condiþie!

În afara promovãrii, îndeosebi vizuale, a propriei imagini (agreatã mai ales de persoanele
tinere), politica ºi literatura (mai exact, poezia, pentru cã pe facebook nu existã nici rãgazul,
nici rãbdarea de a citi lucruri ample, decât dacã, printr-un link, ieºi din atmosfera lui grãbit-
frivolã) sunt destul de bine reprezentate. Dar dacã politica stârneºte pasiuni ºi chiar polemici
împinse pânã la contondenþe ºi jigniri (pe care, uneori, administraþia facebook le sancþioneazã),
literatura este mai cordial întâmpinatã. Doar dacã ar fi angajatã politic, ea ar stârni polemici.
Însã, de regulã, literatura postatã pe facebook nu e decât siropoasã ºi dulceagã. Mulþi autori
sunt evadaþi de pe site-urile literare, nemulþumiþi de rãceala cu care au fost întâmpinaþi acolo.
Literatura (poezia) de pe facebook îmi evocã petrecerile de familie sau din cercurile de prieteni,
la care cineva despre care se ºtie cã ar avea voce este pus sã cânte, iar dupã ce se produce e
intens aplaudat. Deºi, în comparaþie cu un cântãreþ veritabil, pare rãguºit sau afon. Tot aºa ºi
cu poeþii-facebook! Iatã o mostrã liricã: �Încã o toamnã/ se-aºterne-ncet/ peste a noastrã/
cineva sau ceva/ continuã sã muºte din noi/ cineva sau ceva/ trece fierul prin foc/ fierul
cãderii/ de ieri ºi de azi/ ºi poate de mâine/ în rug e carnea,/ sufletu-n rug/ oasele doar/ nu-ºi
schimbã culoarea/ adunãm cioburile/ le lipim cum putem/ vasul/ sã mai poatã/ pãstra/ apã
ºi-o floare�. Sau, ºi mai rãu: �La teiul lui Eminescu/ Plin de vers ºi armonie,/ Eu îl simt pânã la
sevã./ Îmi inspirã bucurie/ ªi-mi dã liniºtea supremã. Etc.� Asemenea înseilãri se bucurã, mai
ales dacã poza autoarei e agreabilã, de numeroase like-uri, dar ºi de comentarii liricoide, cum
ar fi: �Dumnezeu îþi dã atâta putere încât poþi sã transformi durerea în cuvinte, cuvintele în
lacrimi, iar lacrimile-þi spalã sufletul, încercând sã-l pregãteascã pentru iertare!�. Se manifestã
aici, fãrã un gram de simþ al ridicolului, un soi de variantã interjecþional-adjectivalã a criticii de
gust: �Super!�, �Bravo! Superbe versuri!�, �Superb!�, �Super mishto!�, �Eºti o sensibilã!�,
�Geniale versuri!�. La care autorul/ autoarea rãspunde flatat, dar... modest: �Mulþumesc,
George!�, �Mulþumesc, Ioana!�, �Mulþumesc, John!�, �Mulþumesc!...�, �Mulþumesc!...�.

Fereascã Sfântul sã-i contrazici, în gusturile ºi în convingerile lor, pe aceºti iubitori de manele!
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Barbu Cioculescu

BREVIAR

se intitula un mic ºi savuros roman,
apãrut în anii rãzboiului, la editura
bucureºteanã �Cugetarea�, a lui Georgescu-
Delafras, unde tata lucrase o vreme în
calitate de consilier. Manuscrisul, adus de
un tânãr debutant, Corneliu Popp, îi plãcuse,
sprinten scris, nu fãrã o anumitã adâncime.
Ulterior, tânãrul a mai scris o piesã de teatru,
�Maria�, rãmasã în manuscris, spre a pieri
doborât de un cancer. Coperta romanului,
în albastru ºi negru, reprezenta un tânãr în
faþa unei statui ce-l înfãþiºa, în picioare. Iar
pe banderola romanului, ªerban Cioculescu
scrisese: �Un scriitor lucid ºi amar, care nu
camufleazã adevãrul�.

Nu atât cartea m-a interesat, cât titlul
ei, care mi se pãrea cã bate mai departe.
Ideea unei statui proprii nu mã bântuise,
nici mãcar a unui bust. Îi pozasem, ore
îndelungi, sculptorului Han, pentru
buzunarele redingotei lui Bãlcescu. Un
coleg de facultate aproape necunoscut,
întâlnindu-mã, întovãrãºit de junã, ne invitã
acasã la el, ca sã-mi facã un bust.
Închipuindu-mi cã, în realitate vrea sã-mi
facã figura, am acceptat. În cãmãruþa lui,
avea în adevãr cele trebuitoare ºi, în câteva
minute, amestecând lutul, îmi ºi fãcuse o
neaºteptat de asemãnãtoare faþã. Urma sã
ne întâlnim din nou, ca sã-ºi termine op-
era, lucru care nu s-a mai întâmplat � nu-
mi amintesc din care motive. Sigur este
cã nu l-am mai cãutat...

În Grãdina Botanicã, în spatele vechii
sere, se afla un postament de beton, de
utilitate necunoscutã, pe care ar fi putut
sta o statuie. postament pe care m-aº fi
putut sui fãrã vreun efort deosebit.
Plimbându-mã pe acolo cu minunatul meu
prieten Dan (Anghel) Damian, mi-a venit
ideea. El m-a fotografiat, într-o posturã
marþialã, dar puþin crãcãnat � voit �, în
mânã cu un sul de hârtie, ce putea fi o

�EU  ªI  STATUIA  MEA�*

* Din volumul în pregãtire la Editura Bibliotheca
intitulat Amintirile unui uituc � Exerciþii dememorialisticã, vol. II.

Proclamaþie, o Constituþie sau manuscrisul
unei nemuritoare balade. Peste decenii,
fotografia a apãrut în revista Contrapunct,
condusã de poetul Ion Vieru.

Poftit sã se suie ºi el pe postament, Dan
a refuzat. Avea umor, sarcastic chiar, dar
nu agrea frivolitãþile. Într-o searã de iarnã,
de pildã, sunasem la uºa lui, având pe cap
un joben de tipul cel ce se deschide prin
apãsare � chapeau clack. N-a gustat salutul
meu, de la înãlþimea jobenului de mãtase.
Era o moºtenire de la strãunchiul meu, Miºu
Milloteanu. A fi mereu vesel nu poate fi o
devizã. Dar îmi stãtea în caracter.

Chestia asta cu statuia nu e chiar atât
de simplã: rãspundea unei ciclice stãri de
supraevaluare, scurte, dar violente. În zorii
tinereþii, în ceasuri de meditaþie, începeam
sã mã mir cât de inteligent sunt, ce imensã
capacitate de comprehensiune ascunde
modestia mea, cu care, nu-i aºa, mã
puteam mândri? Atenþie însã: fãrã
exagerãri. O inteligenþã strãlucitã, dar nu
mai mult! Citisem �Un uommo finito� de
Papini, unde, dupã ce-ºi asuma toate
dezastrele, la ultima frazã insul izbucnea
într-un þipãt de triumf. Intuiam cã, tot
astfel, stãrii de extaz îi poate urma una
deosebit de penibilã. A contactului cu
realitatea. Cu ani în urmã, cu diploma de
bacalaureat pe birou, mã plimbam, la braþ,
cu vara mea, Baby, confidenta stãrilor mele
de auto-mulþumire ºi o întrebam: �� Ai
cunoscut pe cineva mai inteligent ca
mine?�. Exact atunci mã oprea pe stradã
vecinul de vis-à-vis, profesorul Bura, ºi mã
întreba dacã nu cumva cutare se însoarã.
De ce? Fiindcã, cu vorbele sale, îl vãzuse,
pe stradã, �angajând de braþ� o duduie.
Deci nu se mai putea merge pe stradã, cu
Baby, la braþ, necum luatã dupã mijloc.
Cum tocmai o þineam de mijloc, i-am zis:
�� Aºa merg bunii prieteni�. �� Nu, mi-a
rãspuns ea, ci îndrãgostiþii...�. Înalta pãrere
despre sine, iminent ameninþatã de acea
adâncã depresie când te socoþi, ultimul
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dintre muritori. Stãrile se succedau.
Dimineaþa puteam fredona ºlagãrul zilei �Nu
te pot uita�, cu uºoara modificar: �Nu mã
pot uita,/ Mi-e gândul iar la mine./ M-am
pãstrat în inima mea/ ªi nu mã pot uita�,
seara recitând din Stelaru �Pânã când
suflete acesta ºi flãmând�. În volumul meu
de debuta, �Cerc deschis�, afli textul cel
mai semnificativ al stãrilor mele sufleteºti,
în preajma împlinirii vârstei de treizeci de
ani, în celelalte dominã melancolia.
Împrejurarea cã spre a mã dumiri în ce
mãsurã pãrerea pe care mi-o fãcusem
despre mine este justã � Marin Sorescu,
despre sine: �În genere foarte, foarte bunã,
cu excepþia unor momente, când apare ca
excepþionalã� � mã adresasem persoanei
ce-mi era mai apropiate în acel moment,
nu te va pune, lectore, pe gânduri. Mai apoi,
regimul de urcuºuri ºi de cãderi privitor la
propria opinie despre sine se stabilizã ºi
anume la o medie fãrã niciun haz.

Înþelesesem, într-un târziu, cã pierzând
oportunitatea de a mã fi înscris în P.C. � ºi
pe deasupra sfidându-l, orice speranþã de
promovare socialã, de împlinire
profesionalã, de viaþã confortabilã, se
spulberase. Cã mã instalasem în foarte
populata categorie a celor toleraþi, ºi chiar
ºi aici nu necondiþionat, în marele anonimat
ºi pentru o perioadã indeterminabilã. Ceea
ce n-aº fi putut înþelege la 17 ani era limpede
la 27. Îmi rãmânea sã aflu de ce satisfacþii
m-aº putea bucura în regimul asumat, de
dizabilitat politic. De ins cãruia trebuie,
totuºi, sã i se gãseascã un loc de muncã.
Nu-mi puteau oferi soluþii nici cei în aceeaºi
situaþie cu mine, foarte numeroºi, de altfel.
Nu pot sã nu-mi reamintesc, bunãoarã, o
scenã. Primesc un telefon de la un tânãr cu
vreo cinci mai învârstã ca mine, distins
salariat al Ministerului de Externe. Ne
întâlnim în Ciºmigiu, ca sã fiu în ton
pusesem pe cap pãlãria tare numitã în epocã
Eden � dupã numele ministrului de externe
britanic care o arbora. Persoana apãru, ºi
ea cu un Eden pe cap. Fusese dat afarã din
post, cãuta un serviciu, conta pe
cunoºtinþele mele. Dimineaþa în Ciºmigiu,
fiindcã ºi eu eram ºomer. Ca într-o piesã
de teatru ce se juca în timpul copilãriei mele
ºi care se intitula �Cerºetori în haine negre�.
În toiul verii, fãrã posibilitatea de a ieºi din
oraº, scriam �Cântece de pe malul apei�,
iar în târziul toamnei �Ovidiu se plimbã cu
marea�. Holdele de timp liber, cum nesãrat
le-ar fi numit un tradiþionalist, îmi îngãduiau
libera practicare a viciului favorit, lectura.

Conºtient de lipsa majorã în construcþia
spiritualã a datelor filosofiei, am reluat da
capo lecturile. I-am lãsat deoparte pe
Anaxagoras, pe Anaximandru, Anaxiomene,
pe Aristotel Stagyritul chiar, pe Carneade,
Democrit, Diogene, Epictet, ºi pe Gorgias,
pe Heraclit ºi pe Isocrate, pe Parmenide cel
Mare, spre a mã opri la autorul dialogurilor
numite socratice, Platon.

Cândva tata citind un roman de Octav
Dessila, se amuzase pe seama eroului care,
într-un moment de cumpãnã luase din
bibliotecã volumul scrierilor lui Socrate.
�Fericitul!, exclamase pãrintele meu, nu
ºtie cã se aflã în posesia unui unicat de o
inestimabilã valoare�. L-am recitit, prin
urmare pe Platon, în cea mai bunã tãlmãcire
a vremii, în amintirea ceasurilor primei
lecturi, de pe la 15 ani, când, dintr-o încã-
pere alãturatã sosea mama, dupã ce auzise,
din odaia mea, þipete de bucurie. Pe atunci,
cu fiecare dialog mã cufundam într-o lume
a supremelor conexiuni. Curând apoi, o
alegere între idealismul platonic ºi
materialismul marxist-leninist s-a fãcut de
la sine, aºa cum nimeni nu alege sã fie de-
ment în loc de sãnãtos la minte. Proaspãta
lecturã s-a consumat între nostalgii ºi
admiraþia pentru modul în care Socrate ºtia
sã întoarcã vorba, ca sã ajungã acolo unde
voia, între interlocutori ce nu se puteau
mãsura cu el. Poate un semn cã ceva se
stricase, totuºi, în mine. �A zis Aristotel ºi
a râs tot el�, râdea tata, bãtându-mã pe
umãr, vãzând cum, în loc sã citesc operele
Stagyritului, mâncam cartea unui medic
psihiatru francez, cu titlul �Aristotel sau
complexul trãdãrii�. Pe Lao-Tze aveam sã-l
citesc în cadrul lefii. ªi iatã cum: în timpul
alergãturilor pentru gãsirea unui serviciu,
alergãturi ce þineau locul actualului jogging,
ajungând pe strada Sãrindar, pe latura
fostului trust al ziarului Adevãrul, intrând,
mai mult de curiozitate, în clãdirea atât de
familiarã tatei, la serviciul de cadre, ºefa,
o evreicã bãtrânã, îmi comunicã, precum
mã ºi aºteptam, cã nu au posturi libere.
Dar, dupã o clipã de gândire mai zise cã ar
fi auzit cã Editura ªtiinþificã ar avea. ªi,
nesilitã de nimeni, ridicã telefonul ºi întrebã
acolo. Da, Editura ªtiinþificã avea nevoie
de un corector. �� Îþi trimit�, conchisese
bãtrâna, dându-ºi sau nu seama cã fãcuse,
în acelaºi timp, o recomandare. Ceea ce,
între ºefe de cadre, conta.

Tovarãºa Negescu, ºefa de cadre a
Editurii ªtiinþifice, ºi ea în vârstã, dar
subþiricã, urcatã, agerã, vioaie chiar, mã
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angajã fãrã probleme. Primul mare avantaj
al noii slujbe era apropierea de casã: palatul
Universul. Al doilea ºi cel mai important,
aici n-am mai fost poftit afarã dupã trei
luni, ci am stat, ca sã spun aºa, trei ani ºi
aº fi rãmas ºi mai departe, dacã n-aº fi
fãcut prostia sã accept un post la Editura
pentru Literaturã. A te lãfãi la sânul unei
edituri � ºi pe deasupra cu profil umanistic
� dupã repetate ejectãri din întreprinderi
care ar fi trebuit sã se mândreascã cu
prezenþa mea în nomenclatorul lor, ce
formidabil succes! Se petrecea dupã cea
mai scurtã trecere printr-o slujbã: serviciul
braþelor de muncã primise o cerere de
normator la o unitate militarã farmaceuticã
din capital. Spre a cãrei pãzitã poartã, plin
de speranþe, pãtrunsesem.

Pe undeva, prin apropierea mãnãstirii
Caºin, se întindea un vast teren încercuit
cu gard de sârmã, iar înãuntru-i
aranjamentele unei cazarme, cu teren de
voley ºi mai multe pateuri de locuinþe.
Printre care o fãbricuþã/atelier unde se
pastila când chininã, când cicoare, pentru
masa de dimineaþã a bravilor recruþi ai
patriei, iubitori de cafea cu lapte. Într-o
locaþie prin vecinãtate se reparau seringi,
înlocuindu-se cu sticle noi cioburile celor
pleznite. Lungi tubuºoare dintr-o sticlã
vulgarã se secþionau pe mãsurã, se
fierbeau, erau gradate, apoi ambalate.
Cele mai multe crãpau în timpul seriei
de operaþii, întrucât stricta normare a
procesului de fabricare nu spune în sine
nimic. Se plãteau în manufacturã
seringile împachetate, care se întorceau
curând înapoi, spre reînveºmântare în
înveliºul de sticlã. Pe masa colonelului
farmacist, care conducea unitatea, se
mai gãsea o butelcã albastrã, conþinând
250 de grame de stricnina, din care s-ar
fi putut prepara întãritoare pentru mai
multe batalioane. Dar o asemenea secþie
de încãrcat fiole încã nu exista. Cu
toatele pretindeau un normator, iar
fericitul ales fusesem tocmai eu. Leafa
nu era mare, dar i se adãugau beneficiile
Ordinului 50, conform cãruia militarii
primeau carne ºi pâine. Într-un moment
istoric favorabil dietelor severe.

Aveam de normat o micuþã maºinã de
pastilat, din aramã, foarte veche, probabil
de pe timpul primului rege al românilor.
Aici, praful de chininã � ori de cicoare �,
turnat într-un recipient, pica, printr-un
ºãnþuleþ, sub formã de pastile, una câte una,
fãrã vreo deosebitã grabã, deci nu cu

oarecare muzicalitate. La mese, femei �
printre care ºi mai multe doamne din înalta
societate � o Caragiale, de pildã � ambalau
pastilele cu mascã la nas � inhalarea de
chininã producea hemoragii nazale. Pe
acea doamnã Caragiale o întrebasem dacã
aparþine ilustrei familii, iar la rãspunsul
afirmativ, ajunsesem la o nouã întrebare,
dacã deþine documente de familie. ªi mã
invitase sã mi le arate. Pentru mai multã
eficacitate, l-am luat cu mine pe
caragialeologul numãrul unu al þãrii, altfel
sceptic. Surpriza din ochii gazdei, în clipa
în care deschizând uºa s-a trezit în faþa a
doi membri ai familiei Cioculescu, aerul
stingherit cu care ne pofti înãuntru, m-au
lãmurit în privinþa gafei fãcute.

Conducerea unitãþii ceruse un
normator în speranþa unei vizibile creºteri
a productivitãþii, a randamentelor. Cu
mijloacele existente, desigur, dar având în
plus, acum, ºi un normator. Instrucþiuni
speciale nu mi se dãdurã, formularistica
era a casei, pe care lucram cu un scris
citeþ. La sfârºitul sãptãmânii aduceam acasã
butucul de carne cu satisfacþia vânãtorului,
întinzând pe masã fazanul de aur.

În vastul perimetru al unitãþii, pe mari
porþiuni acoperitã de iarbã, recruþi fãceau
instrucþie, în pauze jucau voley, în
rãstimpuri avea loc câte o ºedinþã de
învãþãmânt politic, la una care urma sã aibã
un caracter deosebit am fost poftit ºi eu.
Tema lecþiei � cãci de o lecþie era vorba �
þinea de filosofie. Majurul primise sarcina
de a le explica învãþãceilor ce este ºi de ce
trebuie combãtutã metafizica. Se vedea de
cât colo cã instructorul nu gãsea nici
primele cuminte, o clipã m-am gândit sã-i
vin în ajutor. Simultan am înþeles primejdia
de a mã arãta prea ºcolit. Instructorul îºi
lãmuri auditoriul sã de fapt, lecþia ar fi
trebuit condusã de o tovarãºe de la centru,
care, din motive necunoscute, nu putuse
veni. Cum, de altfel, ºi în alte rânduri. Sosi
într-o ºedinþã la care n-am mai fost de
faþã, dar care mi se relatã. Agitatoarea,
maghiarã de origine, îºi fãcuse autocritica
pentru prezenþa neregulatã: �� Criticatã
am fost, zisese, cã vin la ºedinþe
neregulatã. Acest lucru nu se va mai
întâmpla. De acum voi veni întotdeauna
regulatã�. Aplauze, fireºte.

La finele celei de a doua luni de serviciu
mi se anunþã concedierea. Fusese punctul
cel mai de jos � sau aºa am crezut atunci.
Acum angajarea într-o editurã echivala cu
un pat în Arca lui Noe. Pe bune.
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Mihai Cimpoi

SPIRITUL  ÎNTEMEIETOR* (2)

VALENÞE  LITERARE

Poeticul (izvoditorul, scriptoriul),
marcat de conºtiinþa cã este doar un
întemeietor, dar ºi cã are revãrsate în sine
�neºte scântei din focul ceresc al muzelor�,
cã este �rãpit� cu nespusã poftã de a cânta
ceva� ºi cã este dominat de o vrere de �a
forma ºi introduce un gust nou de poezie
româneascã� se limiteazã, programatic, la
�o poeticeascã alcãtuire� pe care o
identificã cu jucãreaua. ªtie, astfel, cã
poate sã-ºi valorifice doar mijloacele pe
care le stãpâneºte. Realizeazã, însã, cu
mult mai mult decât ceea ce ºi-a propus,
cãci se pãtrunde, în substratul mai adânc
al discursului parodic, de sentimentul
fragilitãþii ºi vulnerabilitãþii fiinþei umane ºi
recurge la decorativ ºi la metamorfozã
(cele douã mituri fundamentale ale
barocului, precum apreciazã Eugen
Simion). �Toate acestea, opineazã criticul,
apropie sinteza lui de o creaþie
carnavalescã de esenþã într-adevãr barocã.
Un baroc târziu, resuscitat în zorii
modernitãþii ºi sprijinit de o gândire
iluministã. Ideea de joc al spiritului ºi, ipso
facto, ideea omului ca o jucãrie a destinului
în acest univers în care toate se clatinã ºi
se transformã, dominã construcþia
parodicã a lui Ion Budai-Deleanu. O
capodoperã imnicã, o capodoperã de
limbaj, creaþia unui latinist care, spre
deosebire de înaintaºii sãi, ºtie sã mânuiascã
satira, tot atât de bine ca ºi retorica
înaltã...� (Eugen Simion, Studiu
introductiv la vol. cit., p.. XXXV).

Spiritul întemeietor se identificã
spiritului romantic. Poetului i se creeazã o
imagine idealizatã sau chiar divinizatã, el
fiind scos din contingent ºi situat în trans-
cendent. Este sub toate aspectele Poetul �
emblematizat, mitizat, �legendarizat�, pus,
adicã, sub semnul excepþionalului. I s-au
pus în mâini Lira lui Orfeu, pe umeri
pelerina byronianã, iar pe frunte coroana
divinitãþii însãºi, sau, cel puþin, a genialitãþii.
* Fragment din volumul Esenþa temeiului.Începuturile târgoviºtene ale literaturii române ,

în pregãtire la Editura Bibliotheca

Ion Heliade Rãdulescu elaboreazã un
statut existenþial al poetului, din care nu
lipsesc clauzele genialitãþii, legendaritãþii,
predestinãrii. Analogizarea cu însuºi
Dumnezeu, modelul absolut al poetului,
apare în Versificaþie: �Creatorul a toate,
Dumnezeu, este primul ºi atotputernicul
poet. Creaþia sau poezia sa este universul
întreg (...). Bietul om copiazã numai cât
poate faptele marelui poet, Dumnezeu, ºi
cu cât prin fapte se apropie de Dumnezeu,
cu atât poezia lui este mai sublimã�.

Pentru Heliade Rãdulescu, scrisul este
o profesiune, el considerându-se, la 1829,
scriptor (chiar cu termenul de mai târziu
al lui Roland Barthes), meseriaº; scrisul,
pentru el, e �o necesitate ca ºi rãsuflarea,
ca ºi repausul, ca ºi mâncarea�, �un învãþ�,
�o a doua naturã�. Statutul poetului � cu
calitãþile obligatorii de contemplator
melancolic lamartinian, de rapsod arhetipal,
de exilat suportând suferinþele, persecuþiile
contingentului, de descendent din ceruri �
e întocmit cu ajutorul marilor modele:
Lamartine, Schiller, Hugo, Byron, Cârlova
al nostru. El este chemat, prin destin, sã
umple uriaºul gol al istoriei, sã-i cânte pe
oamenii mari (�Fac vie-a lor þãrânã, dau
suflet în mormânt� � Poezia), sã facã
ordine în univers, sã anihileze �cearta
elementelor� (�ºi-n haos echilibru ºi
ordinea se puse (...) Tot spaþiul se împle,
ºi timpul ia mãsuri � Anatolida).

Gãsim, în retorica întemeierii, ce
cumuleazã mai multe retorici, o vãditã
tendinþã de a îmbina însufleþirea divinã cu
vorbirea meºteºugitã, dupã modelul
homericului Femios, gravitatea ºi ludicul
(în manierã carnavalescã, barocã, precum
la Budai-Deleanu). Sufletul �mâhnit�,
melancolizat (în sensul lui Lamartine) face
casã bunã cu spiritul ordonator. Poeticul
pur, de care vorbeºte Dufrenne, pactizeazã
deja cu poeticul artizanal, prevestit de
�poetica facere� a lui Ienãchiþã Vãcãrescu
ºi de �poeticeasca alcãtuire� a lui Budai-
Deleanu. Înregistrãm, la începutul secolului
al XIX-lea, noþiunea de scriptor
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(scriptoriu), de scriitor ºi de poet ce-o
înlocuieºte pe cea mai veche de poetic.

Este urmãritã, în acest proces dinamic
al întemeierii, atât universalizarea, cât ºi
localizarea: cosmicizarea viziunilor,
tematizarea lor evanghelicã, clasicistã,
barocã, romanticã, dar ºi atohtonizarea lor,
precum la Heliade Rãdulescu: �Târgoviºtea
e templu l-a mea cãlãtorie / ªi p-ale ei ruine
în pace mã aºãz�.

Spiritul întemeietor adoptã uºor
modelele, considerându-le formatoare,
formatoare � bineînþeles � de fiinþã
culturalã ºi fiinþã literarã, care succed
omului de carte (cãrturarului) de la
începutul secolului al XVIII-lea,
învãþatului. Dintre cãrturari apar, se ºtie,
ºi primii noºtri literaþi D. Cantemir, Miron
Costin ºi stolnicul Constantin Cantacuzino.

J. A. Richards, glosând asupra
definiþiei poeziei, gãseºte cã modul cel mai
convenabil de a face este acela bazat �pe o
clasã de experienþe ce nu se deosebesc
decât relativ, fiind variaþii ale aceleiaºi
experienþe etalon� (J. A. Richards,
Principii ale criticii literare, Bucureºti,
1974, p. 219). �Acest etalon ar putea fi,
continuã criticul englez, grãitoarea
experienþã a poetului ce îºi contemplã
compoziþia desãvârºitã�. În cazul primilor
noºtri poeþi nu avem, fireºte, un etalon bine
consolidat, datã fiind lipsa de experienþã.
Nu lipsesc, însã, voinþa formativã ºi
principiile generale, sugerate de modele ºi
de o unita ideea (de literaturã, de scris).

E de domeniul evidenþei occidenta-
lizarea noastrã, cartea devenind �o lucrare
sau o compoziþie fãcutã de un savant sau
un om de spirit pentru a comunica
publicului sau posteritãþii ceea ce a învãþat,
cules, inventat sau experimentat� (A.
Furetière). Ea este nu doar lucru tipãrit, ci
lucrare de creaþie ºi invenþie, carte-
literaturã. Aceste semnificaþii Adrian
Marino le regãseºte ºi în ideile româneºti
ale epocii, concretizate în Evanghelia cu
învãþãturã (1624), Carte româneascã de
învãþãturã (Varlaam, 1643) ºi Carte pe
scurt despre cele douã muze ºi despre ºapte
arte literare (N. Milescu Spãtarul).

Ceea ce se urmãreºte în aceste cãrþi,
precum ºi în �cãrþile populare�, romanele
pseudoistorice, antologiile de texte,
cazaniile, cronicile, sbornicile, tratatele de
astrologie, culegerile de legi,
�martirologiile�, este promovarea sub toate
aspectele a înþelepciunii. Luate în
ansamblu, ele constituie o �literaturã de
învãþãturã�, un codex de modele de naturã
laicã sau religioasã sau, cum zicem azi, un
cod deontologic, un îndrumãtor al

pilduitorului, exemplarului (vezi Al. Duþu,
Dimensiunea umanã a istoriei, 1984 ºi Dan
Horia Mazilu, op. cit.). Ele au menirea, în
mare, sã cultive personalitatea omului
român aflat la treapta afirmãrii conºtiinþei
de sine. Spiritul este, dupã cum postuleazã
Hegel, �ceea ce izbuteºte sã se realizeze
pe sine, sã se bucure de sine, sã se
cunoascã pe sine, cãci menirea sa este sã
se zãmisleascã pe sine�. �Cel mai de preþ
lucru pentru spirit, considerã filosoful, este
sã se ºtie pe sine, sã ajungã nu numai la
contemplarea de sine, ci la gândirea de
sine� (Hegel, Prelegeri de filozofie a
istoriei, Bucureºti, 1968, p. 72).

Existã, dupã Hegel, un general care
constituie �un moment al ideii în miºcarea
ei de creaþie, un moment al adevãrului ce
aspirã ºi tinde spre sine însuºi�:
�Personalitãþile istorice, indivizii croiþi pe
mãsura istoriei universale (subl. în text �
n. n.) sunt aceia în ale cãror scopuri rezidã
un asemenea general� (Ibidem, p. 32).

Conºtiinþa de sine a omului românesc
de care va vorbi mai târziu Mircea
Vulcãnescu se identificã, la primii noºtri
stihuitori, cu conºtiinþa de sine a poetului
(= a poeticului), care are, ca ºi
personalitãþile istorice, calitãþi excepþionale
ºi care conþine în sine substanþialitatea
generalului. Cununa lui Cârlova reprezintã,
în viziunea lui Iancu Vãcãrescu, care face
un elogiu oamenilor mari ai Antichitãþii,
anume cununa unui erou, croit pe mãsura
istoriei naþionale.

Conºtiinþa de sine a unui neam se
afirmã, înainte de toate, în poezie, dupã
cum se spune în Cununa lui Cârlova
(�...orice neam începe,/ Întâi prin poezie/
Fiinþa de-ºi pricepe�); misiunea poetului
este una �luminãtoare�, predicatorialã, el
�nãscând literatura� prin apropierea de
sãvârºire ºi prin �mijloacele poveþii�: �ªi
cât spre sãvârºire/ S-apropie poeþii,/ Cum
vin cu grãmãdire/ Mijloacele poveþii,/ Pier
proaste vicleºuguri,/ S-înalþã învãþãtura,/
ªtiinþe, meºteºuguri,/ Nãscând literatura�.

Primii noºtri poeþi apar într-o epocã în
care se produce un reviriment în domeniul
valorilor. Este revirimentul herderian:
recunoaºterea valoricã a poeziei primitive
ºi populare, a celei shakespeariene ºi
extinderea noþiunii de �creaþie poeticã�, care
îl cuprinde, aºa cum aratã Gundolf, cântecul
popular, legendele religioase (Cântecul lui
Anno), pe Dante, Pindar, Shakespeare ºi
Goethe. Creaþia poeticã este înþeleasã ca
�o forþã naturalã care exprimã în forme
individuale, istorice, cu ajutorul limbii
vorbite de oameni, viaþa primarã divinã�. În
sfera ei �intrã orice expresie ritmicã
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nemijlocitã izvorâtã din sufletele vibrând de
emoþie ale indivizilor sau ale popoarelor,
indiferent de treapta lor de conºtiinþã sau
culturã� (Friedrich Gundolf, Goethe, 1,
Bucureºti, 1971, p. 159).

Atragem atenþia asupra acestei
încãpãtoare definiþii a �creaþiei poetice�,
care include �orice expresie ritmicã
nemijlocitã� ºi �izvorârea din sufletul
vibrând de emoþie ale indivizilor sau ale
popoarelor indiferent de treapta lor de
conºtiinþã sau culturã�. Este ceea ce ne dã
curajul sã vorbim ºi la noi de existenþa unei
creaþii poetice într-un univers cultural care
coexistã cu universul biblic ºi se miºcã
evaluativ de la înþelepciune la culturã,
poezie, retoricã (meºteºug poeticesc).

În 1778, anul apariþiei Poeziilor
populare care conþinea ºi  Glãsuirile
popoarelor în cântece, începea ºi
activitatea ºcolii ardelene prin publicarea
de cãtre Samuil Micu a lucrãrii Brevis
historica notitia origines et progressu
nationis daco-romanae cu un rezumat în
româneºte intitulat Scurtã cunoºtinþã a
istoriei românilor. Ienãchiþã Vãcãrescu
publica, peste 9 ani, la Viena, Observaþii
sau bãgãri de seamã asupra regulelor ºi
orânduielilor gramaticii româneºti, cu
specificarea modelelor de versificaþie
scrise din 1780, odatã cu gramatica lui
Micu ºi ªincai.

Iar Dosoftei, �fondatorul liricii
româneºti� (Hasdeu), publicase, la 1681,
o istorie în versuri a Moldovei, intitulatã
de istoricii literari Poemul cronologic
despre domnii Moldovei ºi la 1673 Stihurile
la stemã. La o distanþã numai de 4 ani se
va naºte Ienãchiþã Vãcãrescu, primul poet
�cu psihologie profesionistã� (Eugen
Simion). Între anii 1792-1796 vedea lumina
tiparului, la Dubãsari sau Movilãu, Poezii
noo dã spãtarul Ioan Cantacuzino.

Ioan Budai-Deleanu redacteazã, pe la
1800, Þiganiada, operã de valoare europeanã,
�capodoperã de limbaj� (dupã evaluarea
aceluiaºi Simion). În chiar anul apariþiei
Glasurilor herderiene se naºte Costache
Conachi, în 1802 se naºte la Târgoviºte Ion
Heliade Rãdulescu, în 1809 Vasile Cârlova,
iar în 1814 Grigore Alexandrescu care impun
orientarea definitivã spre modernitate ºi
europenitate a poeziei româneºti.

Intrãm, astfel, în perioada
rãsturnãtoare de valori a unei noi faze a
certei dintre antici ºi moderni, fazã a
miºcãrii preromantice herderiene �Sturm
und Drang�. Noi suntem, la acest ceas
european al înnoirilor, în plin proces de
întemeiere. Coparticipãm, activ, la
întâlnirea dintre stiluri, pe direcþia vectorialã

ce duce de la înþelepciune (asociatã vitejiei,
ca în Evul Mediu) la cultura propriu-zisã,
la poezie, care înseamnã retoricã, �poeticã
facere�. Suntem baroci ºi chiar baroci
clasiciºti ºi clasicizanþi.

Jocurile de meºteºug, de �poeticeascã
meºteºugire� sunt o preocupare obsesivã
a lui Dimitrie Eustatievici Braºoveanul,
autor al unei Gramatici româneºti (1757),
care recurge la �tehnopognionul cel
ritoricesc�, �întru carele prin schimbata,
adecã prin închipuiri ºi prin topuri, adecã
chipuri, sã naºte meºteºugire�. Macarie ºi
Dimitrie Eustatievici construiesc modele de
versuri figurale, ahrosticoane (=
acrostihuri, la începutul ºi sfârºitul
versurilor), filomelisme (repetarea unor
cuvinte de dinainte), paromioane (�când
primesc începutul sãu toate cuvintele tot
de la o slovã sau întru fieºtecare stih sau
întru tot ritmul�).

Spre a se exercita întru facerea de
versuri, cãrturarii din Târgoviºte au alcãtuit
o micã �republicã�, cu biblioteci ce
organizau dezbateri, în cadrul cãrora
Udriºte Nãsturel, protejat de sora lui
Neagoe Basarab, ºi soþia voievodului Elina,
�au construit o atmosferã a cãrþii�,
introducând ºi ore speciale de versificaþie
(Dan Horia Mazilu, op. cit., p. 417). Cursuri
de poeticã ºi retoricã nu se þineau doar la
ºcoala �greaca et latina� sau cea slavonã
din Târgoviºte, ci ºi la �colegiul� din Iaºi,
pe vremea lui Vasile Lupu, ºi la ºcoala din
Câmpulung, unde preda dascãlul Daniil
(Andrean Panonianul).

Tradiþia imnicã ºi psalmicã, sub semnul
cãruia se pune epoca Prerenaºterii ºi
Renaºterii româneºti, este pãrãsitã în
favoarea poeziei ce înseamnã versificare
ºi care constã, conform aceluiaºi exeget,
în �versul emblematic�, specia particularã
a stilurilor heraldine baroce, epigrame ºi
panegirice ce orneazã cãrþile în slavonã,
în greacã ºi în românã.

Poetul, nedesprins încã de cãrturar,
trece de la o rostire moralã
(predicatorialã) la o rostire existenþialã,
apropiatã de heideggeriana rostire
esenþialã a fiinþei. Glasul care se roagã,
predicã, laudã divinitatea, eroii, domnitorii
este din ce un ce mai mult un glas
meditativ-existenþial, tânguitor-sentimen-
tal, încordat-dramatic. Pe cele douã talere
ale cumpenei sunt puse viaþa ºi moartea,
iubirea ºi suferinþa, norocul ºi fatalitatea.
Barocul impune teme filosofice: fortuna
labilis, ubi sunt, viaþa ca vis, theatrum
mundi, viaþa ca joc.

(continuare la pagina 13)
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Henri Zalis

UN  ANSAMBLU  DE  REPERE

RECITIRI

Eseul devine tot mai vizibil în zilele
noastre obiectul unor preocupãri vii ºi
constante. Este, în ultimã instanþã, efectul
unei medieri. Ieºind din zona exclusivã a
criticii literare, eseul, ca meditaþie culturalã
sau literar-artisticã, aspirã la un plus de
comunicativitate.

El realizeazã acest scop pe trei cãi:
prin mobilitatea cu care se implicã în
substanþa creaþiei; prin descifrarea
legãturilor între constelaþia de valori; prin
filiera utilizatã pentru ca actul corelãrii sã
lumineze opera ºi sã identifice, simpatetic,
timpurile de receptare.

Semn fericit al devenirii critice, eseul
ar fi o alternativã la critica eruditã, cu
adaosul cã nu are pedanteria disponibilitãþii
sale. Mai degrabã, aºa cum a fost slujit
azi de spirite precum Mircea Maliþa, Al.
Paleologu, Florin Sicoie, Gh. Grigurcu,
sunã ca o fuziune de idei înnobilatã de
adeziune selectivã. De aici o diferenþiere
anume: eseul nu mai rãspunde nevoilor
unei elite, eliminã satelitizarea de tip
exclusivist, amestecã sursele de emisie ºi
face faþã undei de lirism pe care o propagã
percepþia esteticã.

Înlãuntrul literaturii, ca sã rãmânem în
sfera ei, eseul oferã o cheie care precede
opera. Nu e la mijloc nimic paradoxal. În
concretul literaturii coerenþa interioarã nu
înlocuieºte unele determinãri. Eseul le
provoacã, le condiþioneazã ºi sfârºeºte prin
a le prinde sensul controlabil.

Este frapant, în materie de eseu, sã
înregistrãm o expansiune care înseamnã
un moment de reflecþie criticã dar ºi de
mutaþie a calitãþii comentariului.

Cine, de exemplu, riscã ipoteza cã eseul
se demodeazã mai greu, pentru cã el nu
formuleazã pretenþii exclusiviste de
mãrturisire, cred cã are dreptate. Astãzi,
pe urmele lui P. Zarifopol ºi M. Ralea, îºi
dovedesc afinitãþile eseistice atât
reprezentanþi ai generaþiei vârstnice, în
frunte cu Edgar Papu, cât ºi ai generaþiilor
tinerei ºi mijlocii (Traian T. Caºovei sau,
pentru ultima categorie, Alexandru

George). Cu toþii uzeazã de eseu ca sã
avantajeze trecerea spre o lecturã mai
speculativã. Ceea ce stilistic permite
mlãdierea ºi dispunerea demersului cu
depãºirea condiþiei foiletonului sub raportul
fondului dã pe faþã o intransigenþã adeseori
nesocotitã. Mulþi înclinã încã sã vadã la
eseist un proces personal de gândire, fãrã
consecinþe practice. Oricât de rodnice ar
fi îndemnurile, parþialitatea de ansamblu a
eseului nu reprezintã o moºtenire, ci mai
degrabã un fel de a defini cliºeele ºi punerea
lor în discuþie. De unde ºi refuzul acestor
cliºee, în general refuzul prejudecãþilor.
Critica se mai face nesocotind formele
explicite ºi încercãrile polemice? Dacã da,
disputa ar fi între explicit ºi implicit. Gurile
rele pretind cã eseul are punctul de plecare
într-o replicã dialecticã la experienþele
didactice, care ies la suprafaþã în vecinãtate
cu delectabilul. Atunci, replicã unii,
delectabilul este preferinþa dar ºi virtutea
eseistului.

Cum s-a arãtat atât în contribuþii
semnate de Alexandru George, eseul lasã
câmp liber �literaturii de frontierã�. El
radicalizeazã un anumit sens al abordãrii
problemelor autorizând proceduri,
complicitãþi intelectuale potrivit cu dialogul
pasionat dintre contrarii. Relevând cât de
mari sunt resursele lui Oct. Paler sau Al.
Paleologul în afirmarea, pe calea eseului, a
unei tehnici de abordare problematicã
urmatã de alta în mãsurã sã soluþioneze
temerar liniile de forþã ale spectacolului de
idei. (Vezi, în consecinþã, douã contribuþii
de Al. George: Eseul � un gen de
maturitate ºi Eseul � simple precizãri. În:
Al. George, La sfârºitul lecturii, vol. II,
Bucureºti, Ed. Cartea româneascã, 1978,
pp. 345-353).

Tehnic, eseul pãrea sã fie o formã de
frondã, un fel subtil de a schiþa obiecþii.
Paul Zarifopol, reputat cârcotaº,
promovase opinii ºi teze deschis
iconoclaste. Al. George noteazã cu
Zarifopol îl admira pe Flaubert ºi-l detesta
pe Maupassant. Primul, artist exemplar, nu
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se înflãcãra niciodatã, nu se fãcuse
vinovat de facilitate. Celãlalt era melodra-
matic, puþin scrupulos stilistic, ducând
pânã la facilitate discursul direct. Adevãrul
este cã Zarifopol se preocupã de adevãrul
artistic ºi din probitate nu-l suportã,
afectat de inautenticitate ºi nici de
intruziuni de alt ordin, sã zicem ale
confesiunii moralizatoare. El cerea o
surdinã oricãrui artificiu. Sub acest
raport, Zarifopol este foarte modern.

*
Propensiunea spre eseu la Edgar Papu

pare sã demonstreze cum se adapteazã ºi
se subsumeazã scopului urmãrit însuºiri
mereu cenzurate de nuanþele reticenþei. În
fond, acesta este primul merit al lui Edgar
Papu: siguranþa cu care stabileºte o legãturã
fecundã între precauþie, rigoare ºi plãcerea
cu care îºi savureazã argumentele.

Sã vedem împreunã câteva texte. Aº
începe cu cel privind Optica unghiularã
din ciclul Eseuri asupra artei germane,
purtând titlul Între Alpi ºi Marea Nordului
(1973). Schema unghiularã, susþine
criticul, este poate cel mai vechi indiciu de
care dispunem când vorbim despre
caracterele structurii vizuale germane. Ea
apare întâi în registrul scrierii runice. Pe
urmã trece din graficã în plasticã. O
întâlnim în edificiile goticului timpuriu ºi,
în special, în grafica peisajului marcat de
stilul baroc. Încã din pânzele lui Moser ºi
Holbein, Hartung ºi Dürer, viziunea
unghiularã vizeazã ceva mai mult decât un
joc de linii. Ea învedereazã o naturã
colþuroasã, o esenþã spiralatã, sticloasã, cu
ascuþimi ce capãtã uneori efecte optice
halucinante. Ne amintim cã ideea vine
dintr-un eseu de tinereþe conþinut în
volumul lui Edgar Papu Soluþiile artei în
cultura modernã, editat în 1943 la Casa
ªcoalelor. Acolo, raportându-se la radiaþii
împingãtoare prin care homo faber afirmã
spiritul sãu în configuraþia exterioarã,
eseistul accentueazã asupra relaþiei seg-
ment-pãtrundere. În acest mod, natura
înceteazã sã ne mai aparã nemãrginitã;
potrivit cu firea modernã o percepea drept
o structurã circumscrisã, înrãmatã,
rãsfrângerea violenþei abia întrezãrite,
punctatã de cât mai multe repere.

Plecând de la zona mutaþionalã a
Renaºterii, zonã bogatã în sugestii ºi mo-
tive, Edgar Papu propune atenþiei noastre
pe Boccaccio. De ce, ne spune chiar el
imediat: pentru cã prin povestitorul florentin
realitatea se recomandatã drept o sursã
ilimitatã de revelaþii. Ingerinþa fanteziei
dezlãnþuite corecteazã vechea senzaþie de

plictis, de unde, în final, devierea perceptivã
spre un real miraculos, îmbogãþit la toate
capitolele. Simbolic, povestirea etajeazã, în
funcþie de tonalitãþi, efecte dintre cele mai
diverse în serii enumerative, emancipate de
orice schemã preconceputã.

Dacã ar fi sã vedem în acest indiciu
cã eseistul extrage dintr-o convergenþã de
referinþe o manierã de a ilustra idei critice,
nu mai puþin grãitor ne apare ºi alt amãnunt
caracteristic. El determinã, de regulã, o
componenþã ºi o completeazã cu iradieri
autohtone când se ocupã de literaturã.
Perspicacitatea se manifestã în modul de
expunere, dar egal de explicativã în
încadrãri, în sistematizãri, în disjuncþii.
Astfel se vãdeºte cã Edgar Papu este un
eseist de fineþe flexibilã, intens asociativã,
rareori descumpãnitã de propriile ei excese.
Eseul sãu Rebreanu în literatura
universalã, inclus în volumul Din luminile
veacului (1967) lãmureºte, pe linia unor
filiaþii literare opuse, spectacolul unei
strãlucite originalitãþi.

Eseistul are în vedere câteva
coordonate. Una, cea naturalistã, este legatã
de ereditatea patologicã. Coordonatã
veristã, înlocuieºte izolarea individului în
plan social ºi ambiant cu fatalitatea
familiarã ºi postuleazã cã moºtenirea
biologicã face loc moºtenirii economice.
Iniþiativa celor atraºi de clanul primitiv
dezvoltã studiul mentalitãþii de grup. Aºa
procedeazã Verga ºi Galsworthy. Cu totul
altfel Liviu Rebreanu. În Ion ºi Rãscoala
avem epopeea unor individualitãþi mãcinate
de dorul posesiunii. Prozatorul este
prospectiv când surprinde ravagiile
spiritului colectiv rural într-un personaj
stimulat de starea lui de neîmpãcare cu o
tragicã sãrãcie. Se confruntã în realitatea
artisticã de care am amintit o tensiune a
realismului zolist, mimic ºi gestual, cu alta,
culminând cu behaviorismul scriitorilor
americani. La Rebreanu, formula
comportamentalã a eroilor sãi dobândeºte
o pondere funcþionalã, în sensul cã
antagonismele nu calmeazã, din spirit de
conservare, conflictul ci îi ascut avântul.
Atunci, pecetluiþi de necunoscut, Apostol
Bologa sau Ion se înverºuneazã sã sfideze
ameninþãrile. Punctul final precizeazã atât
deznodãmântul cât ºi procesul ucigãtor.
Realismul se ramificã analitic ºi se
îmbogãþeºte tensional.

Apetenþa eseistului pentru corespondenþe
ºi perspective livreºti transferã comentariilor
sale o mare irizare intelectualã. Dar ºi
dezafecteazã câteodatã (vezi entuziasmul sãu
faþã de Arhangelii lui Agârbiceanul) laboriosul
imbold generalizator.
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*
Este cumva înalt semnificativã impresia

lui Florin Mihãilescu din cercetarea sa
Conceptul de criticã literarã în România,
privitoare la eseu: �Specia eseiºtilor e mult
mai slab reprezentatã decât oricare dintre
celelalte specii ale celor ce se preocupã de
problemele literaturii, cãci eseistica se
dovedeºte genul cel mai dificil ºi, în acelaºi
timp, mai exigent, unind o erudiþie ajunsã la
dezabuzare cu o inteligenþã ºi expresivitate
literarã cu mult peste mãsurile comune.�
(Florin Mihãilescu, Conceptul de criticã
literarã în România, vol. II, Bucureºti, Ed.
Minerva, 1979, p. 244).

ªi noi care credeam cã se produce azi
o adevãratã inflaþie de eseiºti! În rãspãr cu
opinia care nu-i exclude dintre eseiºti ºi pe
foiletoniºti sau pe publiciºtii schimbãtori,
cred inevitabilã excluderea oricãror
travestiuri. A scrie eseu nu coincide
necersamente cu abordarea actului literar
în relaþie cu inteligenþa demitizantã. A scrie
eseu poate fi, mai degrabã, un mod de a
defini talentul critic printr-un sistem de
exigenþe coincidente, nu neapãrat fugitive
ºi nu neapãrat negativiste.

Citind eseurile lui Al. Paleologu din
Simþul practic, realizãm limpede cum, prin
eseu, cultura se uneºte cu spiritul umanist.
ªi exact pentru aceastã raþiune semnaleazã
Al. Paleologu la Mihai Ralea plãcerea cu
care cãrturarul ieºean face în mai multe
rânduri o filosofie a gustului. Gustul, acel
gust �raisonné�, în fond o invitaþie la
raþionalism. Aici eseul este la el acasã.
Deliciile cu care Ralea se descurcã în
Dedalul atâtor personalitãþi antinomice

precum Montaigne ºi Barrès, Maritain þi
Baudelaire, Racine þi Sadoveanu nu este þi
nu are cum fi semn de amatorism. Mai
degrabã de mobilitate sigurã, consumatã;
Ralea degustã asociativ ºi calificat priveliºti,
faþete ale operei de artã, îndrãznind sã
noteze profitabil accepþii mântuite de
platitudine.

La el noþiunea de eseu, mai observã
Al. Paleologu, are consistenþã. Reþeaua de
referinþe ºi-un mic dichis snob ne ajutã sã
validãm ceea ce pentru lectorul grãbit, su-
perficial, frust, poate suna irelevant ºi in-
sipid.

O vocaþie eseisticã nu merge pe urmele
modei, poate ºi din cauza motivãrii ei
intime: face eseu cineva care, mai degrabã,
admirã decât gãseºte cusururi. ªi când
gãseºte cusururi � este cazul lui Zarifopol
� are genul de exigenþã superioarã ce, nici
vorbã, îºi rosteºte un punct de vedere nu
pentru a-i epata pe blazaþi, aceºtia au pierdut
orice apetit pentru discuþie, cât pentru a
stimula polemica, pasiunea reflexivã,
fervoarea nuanþelor. Este extrem de
elocvent ºi de probant genul de comentariu
cu care Al. Paleologu �îl apãrã� pe M.
Ungheanu de acuza cã nu are stil. Eseistul
aºazã aparenta indiferenþã la stil a criticului
în categoria scrisului rezistent. Nu va fi
având eleganþã în scriiturã, concede A.
Paleologu, însã pentru cineva care poartã
o þinutã de campanie nici nu are noimã
sã-i pretindem stil. Ungheanu formuleazã
energic, prompt, amendeazã exact � de
unde efectul funcþional al articolelor sale.
Eseistul sesizeazã ceea ce critica, de primã
instanþã, fereºte, astfel, de uitare.

Un mare angoasat este Miron Costin,
la care identificãm �o primã viziune
escatologicã din literatura noastrã� (Doina
Curticãpeanu) ºi la care e vãditã �o parte
neagrã, întunecatã (�întuneca-veþi lumini�),
de melancolie sumbrã a barocului, pe care
o reprezintã opera sa� (Edgar Papu).

O expresie desãvârºitã a barocului Papu
o întrevede în topoi precum luciul, lumina
care sclipiaºte ºi îndeosebi strãlucirea (ce
somptuos cuvânt românesc!, exclamã
exegetul). Primul citat, ilustrativ, e luat din
începutul Psaltirii: �Peste luciu de genune
/ Trec corãbii cu minune� (Edgar Papu,
Despre stiluri, Bucureºti, 1986, p. 267).

Un alt citat, tot atât de ilustrativ, este
cel ales de Doina Curticãpeanu � �Mã
bãgarã-n groapa de dedesubtu de toate, /
Unde-i întunearicu ºi umbrã de moarte� �,

Spiritul întemeietor

(urmare de la pagina 10) unde �întunearicul� ºi �umbra� se aflã
direct legate de ideea morþii, care devine
obsesie. �Este, conchide cercetãtorul, o
caracteristicã pronunþatã a lui Dosoftei, la
care predominã vizibil motivul lui memento
mori. Prezenþa scheletului se afirmã
pretutindeni, pânã ºi în trupul omului viu,
înlãuntrul cãruia el se agitã cu efecte chiar
de durere fizicã� (Ibidem, p. 265).

�O crizã de naturã existenþialã� este
identificatã ºi în Învãþãturile lui Neagoe
Basarab: �Este cutremurul propriei fiinþe,
pricinuit de spaima golului ºi a absolutei
solitudini, ca în unii Psalmi. Miron Costin,
însã, nu se aflã atins de tragicul psalmic,
ci de tragicul profetic ºi apocaliptic. Frica
sa nu este provocatã de sfârºitul izolat al
propriei fiinþe, ci de sfârºitul speciei,
respectiv al moldovenilor. Aceastã fricã se
converteºte în disperare când devine o
absolutã certitudine, cãreia i se ignoreazã
doar sorocul apropiat� (Ibidem, p. 264).
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DACÃ ar fi sã luãm în serios
�Retrospectiva melancolicã� aºezatã în faþa
volumului �Ioana Revnic � Convorbiri cu
Alex. ªtefãnescu�, viaþa celui care a
acceptat sã se confeseze (dar ºi
confesiunea însãºi) se aºazã calm-
surâzãtor sub semnul urgenþei timpului ºi
al iminenþei sfârºitului. Retrospectiva, care
þine loc de prefaþã, este un savuros (deºi
amar) poem statistic, în care
autorul �Istoriei literaturii
române contemporane� se
indigneazã duios gândindu-se
cum ºi-a risipit (mai curând
decât cum ºi-a valorificat)
cele aproximativ 570 000 de
ore trãite pânã acum, fãrã a
fi cuprins de deznãdejde în
faþa celor numai 30 000 care
i-au rãmas (dupã pãrerea sa)
de trãit. Ca de atâtea ori,
Alex ªtefãnescu dizolvã în
umor situaþiile tensionate, în
cazul de faþã vorbind despre
spovedania sa în faþa unui fermecãtor ºi
avizat Eckermann feminin: �Mai având atât
de puþin timp la dispoziþie, m-am gândit cã
ar fi înþelept din partea mea sã mã
spovedesc. Dar nu unui preot bãrbos, ci
unei blonde surâzãtoare, care, spre
deosebire de blondele din bancuri, este
inteligentã, cultivatã ºi are talent literar. Se
numeºte Ioana Revnic, ºi-a luat doctoratul
în filologie (cu o lucrare despre ªtefan
Bãnulescu, nu despre mine, cum ar fi
trebuit) ºi locuieºte la Oradea.� ªi totuºi...
Problema morþii proprii revine, la un mo-
ment dat, ºi în carte, aºezatã între
metafizicã ºi organicism, adicã între
încordarea din prima tinereþe de a-ºi
reprezenta absenþa pentru totdeauna din
lume (� mi s-a arãtat neantul, ca la lumina
unui blitz, dar imediat a dispãrut, iar eu am
rãmas istovit, la un milimetru de nebunie�)

Tudor Cristea

CRONICA LITERARÃ

CONFESIUNI  EXEMPLARE*

* Ioana Revnic, Convorbiri cu Alex. ªtefãnescu ,
Editura Allfa, Bucureºti, 2013, 280 pag.

ºi acceptarea (împãcatã? rece? resemnatã?
indiferentã?) unei legi a firii (�murind, îmi
trãiesc viaþa complet, asemãnãtor ºi solidar
cu ceilalþi oameni.�). Nu altfel medita Blaga
asupra aceleiaºi probleme, mirându-se cã,
în tinereþe, când, ipotetic, moartea se afla,
ca perspectivã, departe, sentimentul ei era
rãscolitor, în vreme ce, în preajma
bãtrâneþii, când ea e iminentã, e privitã cu

calm. Cât despre acele nu
prea multe ore pe care Alex
ªtefãnescu socoteºte cã le
mai are de trãit, îmi vin în
minte cuvintele, nu de mult
citite pe undeva, ale unui înalt
prelat cãruia, la aniversarea
celor 95 de ani, un inferior îi
ura sã atingã suta: �Sã nu
cenzurãm voinþa Domnului!�

AªEZATÃ de însuºi cel
care se confeseazã sub
semnul unei atari perspective,
cartea lui Alex ªtefãnescu

(sau a Ioanei Revnic?!) este, totuºi, una
despre viaþã. ªi mai ales despre propria
viaþã, rememoratã cu relaxare ºi cu umor,
dar ºi cu stãpânitã gravitate. O carte
interesantã, pentru cã cel care se
confeseazã este o autenticã personalitate
ºi are ce povesti. O carte substanþialã,
pentru cã Ioana Revnic nu pune niciodatã
întrebãri de circumstanþã. ªi pentru cã,
probabil, cel intervievat ar refuza sã
rãspundã unor asemenea întrebãri sau
mãcar le-ar negocia. O carte savuroasã
pentru cã Alex ªtefãnescu are talent literar,
fiind, ca ºi în critica sa, posesorul unui stil
de o destinsã plasticitate a expresiei ºi a
ideilor. Cartea este un roman (dar nu unul
�en miettes�, precum �Jurnal secret�) al
vieþii lui Alex ªtefãnescu ºi al lumii (literare)
prin care a trecut. Un roman cu episoadele
orânduite cronologic. Pânã la un punct
mãcar, un bildungsroman, romanul
formãrii unui tânãr care va reuºi sã-ºi
realizeze nãzuinþa de a trãi în ºi pentru
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literaturã. Romanul unui învingãtor, aºadar,
care are însã o moralã a lui, ba chiar o
dublã moralã: aceea cã pentru a învinge
trebuie sã te învingi ºi aceea cã nicio
biruinþã nu e definitivã, cã dincolo de
satisfacþie rãmâne întotdeauna loc pentru
multã tristeþe.

Inevitabil eliptic, �romanul�, cu
personaje reale, reþine episoadele-cheie ale
definirii unui destin asumat, dar nelipsit de
dramatism: naºterea (la Lugoj, unde ajunge
familia dupã rãzboi, rãmânând pânã în
1953), copilãria ºi adolescenþa (la Suceava),
studiile universitare (la Bucureºti, pe care
avea senzaþia cã a fost trimis de suceveni
sã-l cucereascã), scurta carierã didacticã
la Caºvana, în nordul Moldovei, alãturi de
tânãra soþie, Domniþa (n. Andreiovici,
descendentã a unei familii din vechea elitã
a Ploieºtiului), redactor la Tomis, apoi
perioada bucureºteanã � redactor la
Scânteia tineretului ºi SLAST, la România
liberã, redactor-ºef adjunct la Magazin ºi,
în sfârºit, redactor ºi redactor-ºef la
România literarã (1990-2010), plecarea de
la revistã, revenirea în calitate de
colaborator ºi din nou plecarea, declaratã
definitivã ºi... scrierea cãrþii confesive. Fãrã
a fi prin nimic proustian, �romanul� este
unul al cãutãrii (ºi al regãsirii) timpului
pierdut. Sau numai trecut.

Fiecare episod de are relevanþa lui
formatoare, existenþialã, creatoare ºi
esteticã. Totul începe cu un mic roman al
familiei, dominat, aº zice, de figura tatãlui
(deºi nici cea a mamei, de un devotament
integral, nu e neglijatã). O familie de
intelectuali cultivând (prin tatã, specialist
în finanþe) admiraþia faþã de scriitori, de
unde aprobarea totalã a deciziei fiului cel
mare de a se dedica literaturii (în primã
instanþã, poeziei). O familie bazatã pe
înþelegere ºi dragoste, care va da un im-
portant critic literar ºi doi profesori
universitari (în domeniul tehnic) ºi în care
tatãl citeºte ºi rezumã, pentru uzul fiului,
peste o mie de romane (rezumatele vor
apãrea într-o viitoare carte). Umbra tatãlui
(însoþitã uneori de a mamei � dar ºi de a
lui N. Manolescu!) strãbate întreaga carte.

Episodul adolescentin stã sub semnul
poeziei, dar ºi al revoltei ºi dragostei.
Nãscut într-o familie care avea, ca ºi zona
în care-ºi ducea existenþa, cultul lui
Eminescu, Alex ªtefãnescu s-a visat
(întotdeauna, spune el) poet. Ba,
cunoscându-i creaþiile de adolescenþã ºi de
primã tinereþe, aº zice cã avea chemare.
Iatã poezia de debut, cu vagi ecouri
labiºiene, publicatã la vârsta de

ºaptesprezece ani, graþie lui Platon Pardãu,
redactorul-ºef, în ziarul �Zori noi�, din
Suceava: �Poate cã totul e simplu ºi clar,/
Noi încâlcim urzeala luminii,/ Flori aºezãm
laolaltã cu spinii,/ Tragem hotar unde nu e
hotar.// ªi poate cã lumea e-un dans
nevãzut,/ Numai dansând îl auzi cum
pulseazã,/ Poate cã noaptea e-o altã amiazã/
ªi-un vis câºtigat e visul pierdut.// Poate
cã vorbele-s spuse-n zadar,/ Fluviul
goneºte mereu cãtre mare,/ Poate cã lumea
e-un fluviu de soare,/ Poate cã totul e
simplu ºi clar.�. Revolta contra ºcolii
(atenuatã pânã la urmã) ºi povestea eroticã
eminescianã cu final, aº zice, sadovenian
(fata, sensibilã ºi rebelã, autoare de versuri,
ºi ea, acceptã evadarea în naturã, dar
sfârºeºte prin a se cãsãtori cu un ceferist,
ajungând casierã la garã ºi trãind, poate,
pânã la moartea-i pretimpurie, ca o �floare
ofilitã� care nici nu-ºi percepe ºi nici nu-ºi
asumã drama; ce rãmâne, astfel, fãrã
semnificaþie).

Evocarea perioadei studenþiei reþine, în
primul rând, douã momente ºi douã
personaje cu important rol în destinul
viitorului critic literar. Primul este acela al
anchetãrii de cãtre Securitate, în anul al
doilea de studiu, pentru pretinsa denigrare
a socialismului. Ancheta în sine, nemiloasã
ºi nedreaptã, ºedinþa UTC de �demascare�,
atitudinea colegilor în ºedinþã, dar ºi în
cadrul anchetei (la finele cãrþii este inclus
textul �Am fost ºi eu la CNSAS�, publicat
în numerele 12-13/ 2008 ale României
literare), figurile anchetatorilor, toate
alcãtuiesc un episod remarcabil. Iese în
evidenþã caracterul admirabil al profesoarei
Zoe Dumitrescu-Buºulenga, prodecan al
Facultãþii, care s-a opus exmatriculãrii
solicitate de securiºti, totul limitându-se la
o suspendare din UTC. Ceea ce s-a
întâmplat va avea, totuºi, însemnate
urmãri. Mai întâi, unele sufleteºti: �Ceva
din bucuria de a trãi cu care mã nãscusem
s-a stins în sufletul meu. În timp am
reconstituit-o, ºi totuºi, totuºi... nimic n-a
mai fost ca înainte�. Apoi, în carierã:
ratarea posibilitãþii de a rãmâne asistent (al
Corneliei Comorovski, la catedra de
literaturã universalã), obstrucþionarea
înscrierii la doctorat, refuzul de a i se
permite, înainte de 1990, cãlãtoria în Vest,
opoziþia faþã de transferul la �România
literarã�. Legat de aceasta, în carte aflãm
un episod care-l are în centru pe Nicu
Ceauºescu, socotit un �personaj frivol-
luminos, prins între roþile dinþate ale unui
angrenaj din care avea sã iasã pânã la urmã
strivit�. Dupã audienþa fãrã succes la
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Dumitru Radu Popescu ºi dupã ce, la
plecare, e avertizat, conspirativ, de Platon
Pardãu, cã se opun �bãieþii cu ochi
albaºtri�, ultima speranþã rãmâne fiul lui
Ceauºescu, Prim-secretar al CC al UTC,
la care ajunge prin Ion Cristoiu. Relaxat,
Nicu Ceauºescu îl întreabã de cine ar
depinde rezolvarea solicitãrii ºi-l sunã pe
DRP, cu care vorbeºte aproape o jumãtate
de orã, pierzându-ºi, treptat, aplombul ºi
schimbându-ºi mimica, pânã când închide
telefonul ºi concluzioneazã: � Nu se poate
face nimic. Numai... maicã-mea ar putea
sã rezolve chestia asta, dar ea... ºtii cum e
ea... nici sã nu încerci sã-i ceri ajutorul!�.

Al doilea moment important din
studenþie (ºi al doilea personaj decisiv
pentru destinul de literat al lui Alex
ªtefãnescu) implicã opþiunea pentru critica
literarã. Totul este legat de N. Manolescu,
pe vremea aceea asistent, cu care are ºansa
de a face, în anul al IV-lea, seminarul de
literaturã românã. Pe N. Manolescu,
care-i rãmâne în amintire drept cel care
l-a eliberat �din lanþurile prostiei
instituþionalizate�, îl considerã �omul
providenþial al biografiei� sale. Nu putea
rata, în aceastã situaþie, un portret: �Era
subþire, relativ înalt, purta plete, iar figura
i se remarca prin ochii foarte vii ºi prin
distanþa neobiºnuit de mare dintre nas ºi
buza superioarã, care îl fãcea sã parã un
personaj dintr-un tablou al lui El Greco�.
La N. Manolescu merge, la un moment
dat, cu un volum de versuri intitulat
�Ospitalitate regalã�, cerându-i sã-l ajute
sã-l publice ºi primind, în schimb,
rãspunsul cã va fi ajutat sã publice criticã.
Astfel primeºte o rubricã în Luceafãrul ºi
sacrificã poetul care ar fi vrut sã fie. În
ce-l priveºte pe N. Manolescu, acesta îl
va ajuta în continuare multã vreme. Îl va
scoate, înainte de toate, din fundãtura
numitã Caºvana, un sat din nordul
Moldovei, unde ajunsese sã predea, alãturi
de soþie, româna. Manolescu îi gãseºte un
post la revista Tomis, unde va rãmâne pânã
în 1975, când postul i se desfiinþeazã.
Ajunge, dupã un timp, redactor la Scânteia
tineretului ºi începe, cu aceasta, o carierã
de gazetar care va dura pânã în 1990, când
va reuºi, în sfârºit, sã-ºi realizeze visul de
a intra în redacþia României literare. În
toatã aceastã perioadã, N. Manolescu,
care-i întâmpinã favorabil prima carte
(Preludiu, 1977), rãmâne personajul fast
al destinului sãu literar. ªi totuºi, asperitãþile
vor apãrea treptat, totul sfârºind într-o
dezamãgire cruntã (provocatã de om, nu
de scriitor). Ar fi de reþinut, mai întâi,

opinia manolescianã oarecum insidioasã,
exprimatã în 1988, cã Alex ªtefãnescu vine
în criticã din gazetãrie (deci nu din
învãþãmânt, ca în propriul sãu caz). Opinie
cu care (pe bunã dreptate) cel vizat nu este
de acord, deoarece stilul sãu mai �colorat�,
mai accesibil, mizând pe o realã legãturã
cu cititorul, nu se datoreazã nicidecum
presei din perioada comunistã, unde �nu
era nimic colorat�. �În realitate, puncteazã
Alex ªtefãnescu, eu nu vin nici din mediul
universitar, nici din gazetãrie, ci din
literaturã. Eu sunt, încã din copilãrie, un
om al literaturii�. Asperitãþile relaþiei dintre
cei doi se accentueazã în 2005, dupã
apariþia �Istoriei literaturii române
contemporane�. Supãrat, crede Alex
ªtefãnescu, cã el a publicat o asemenea
carte înaintea sa, N. Manolescu a declanºat
o veritabilã campanie de denigrare. Dar
ruptura efectivã se produce în 2010, când,
în urma retragerii la pensie a lui Gabriel
Dimisianu, pe postul de director al
României literare este adus Gabriel Chifu,
�care are pregãtire de inginer, iar în materie
de literaturã este un amator�. Chifu
procedeazã nu doar funcþionãreºte, dar ºi
discreþionar, ceea ce contrazice însuºi
spiritul care domnise pânã atunci la aceastã
revistã, ce se mândrea cã e �un vis al
inteligenþei libere�. Prin urmare, Alex
ªtefãnescu îºi înainteazã demisia, cu doi
ani înainte de vârsta pensionãrii.
Mãrturiseºte cu debordantã sinceritate cã
a resimþit din greu ºocul acestei plecãri,
care i-a agravat chiar starea sãnãtãþii. Dar
a fost un act de demnitate. Va reveni, dupã
un timp, în calitate de colaborator, însã va
pleca din nou, în urma cenzurãrii unui text
al sãu de cãtre însuºi N. Manolescu. Pe
scurt (întrucât în afarã de ce se aflã în
aceastã carte, existã, în ultima vreme, o
anume polemicã, nu lipsitã de contondenþe,
între cei doi), concluzia lui Alex ªtefãnescu
e urmãtoarea: �Nicolae Manolescu ºi-a
retras treptat, de-a lungul anilor, tot binele
pe care mi l-a fãcut în tinereþe, iar faptul
cã în 2010 m-a determinat sã plec de la
România literarã, aducându-l ca ºef al
meu pe Gabriel Chifu (...), schimbã deja
semnul prezenþei lui în biografia mea din
plus în minus�. Cât despre Gabriel Chifu,
ar fi suficiente aceste cuvinte pline de
amarã ironie: �Dacã Dumnezeu nu i-ar fi
alungat pe Adam ºi Eva din Paradis, dar
l-ar fi instalat acolo pe Gabriel Chifu,
rezultatul ar fi fost acelaºi�. Într-adevãr!
România literarã a devenit, dupã
instalarea la cârma ei a autorului
craiovean, o revistã pedestrã.
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CARTEA (fie ºi confesivã) a unui
scriitor de talia lui Alex ªtefãnescu nu poate
sã nu intereseze ºi prin prezenþa altor
scriitori în paginile ei. Binecunoscutul
talent de portretist (dar ºi de polemist) al
criticului este pus adesea în valoare. Iatã,
de pildã, un memorabil portret al lui ªtefan
Bãnulescu, redactorul-ºef al Luceafãrului,
unde tânãrul critic deþinea o rubricã:
�ªtefan Bãnulescu era slab, ca un schivnic
care se hrãneºte numai cu bureþi de pãdure
ºi ºtevie. Deºi avea pãrul rar ºi un început
de calviþie, purta plete, inadecvate la capul
lui uscãþiv. Uneori devenea absent, pierdut,
probabil, în lumea lui imaginarã�. ªi un
portret indirect al lui C. Þoiu, într-o scenã
savuroasã, în care, admirându-i tânãrului
originar din Bucovina sacoul de postav gri-
deschis importat din Cehoslovacia,
prozatorul îi spune, convins, lui Bãnulescu:
�Uite ce postav se face în pãrþile lor! Au
piuã de bãtut postavul...� Nu putea lipsi
din paginile cãrþii Nichita Stãnescu, cel
care i-a ostoit durerea provocatã de
renunþarea la poezie în favoarea criticii,
pentru cã a fãcut ceea ce nãzuia sã facã el
însuºi � a reformat poezia românã. Prima
întâlnire cu poetul este evocatã prin
reproducerea unui pasaj din volumul
�Bãrbat adormit în fotoliu�. Tânãrul redac-
tor de la Tomis fusese însãrcinat sã meargã
la Bucureºti, spre a-l întâlni pe poet ºi a
obþine de la el zece poezii. Nici mai multe,
nici mai puþine! Contactat la Athénée
Palace, Nichita îi dicteazã cele zece poezii,
compuse pe loc, apoi încã una, mai
frumoasã decât toate celelalte, pe care,
însã, o arde. Ca sã rãmânã doar a lor. Sunt
evocate ºi alte întâlniri, dar este pus la
punct ºi detractorul poetului, jurnalistul
Cristian Tudor Popescu, un om �cu
pregãtire de inginer... înzestrat cu talent
literar, dar care nu înþelege literatura�.
Dupã gustul meu, punerea la punct a
publicistului cu pricina ar fi trebuit sã fie
mai vehementã, adicã pe mãsura
enormitãþilor debitate cu privire la Nichita
Stãnescu. De o caracterizare acidã (însã
justã) are parte, însã, Octavian Paler, care
este, ca sã mã exprim astfel, demitizat. Mai
bine spus, prezentat ca un fals mit
postdecembrist. Fostul ºef de la România
liberã n-a fost decât �un activist al PCR
care voia sã parã disident ºi un ziarist care
voia sã parã scriitor�. Membru al CC al
PCR ºi al Marii Adunãri Naþionale, se fãlea,
dupã Revoluþie, cã în niciun text al sãu nu
apare numele lui Ceauºescu; doar cã
obiºnuia sã-l introducã, în calitatea sa de
ºef, în textele altora! Între care, într-un

cursiv despre tinereþe semnat de Alex
ªtefãnescu!

ÎNTR-UN volum confesiv, mai ales
realizat sub forma unui interviu, se vorbeºte
despre multe lucruri. Despre naºtere ºi
copilãrie, despre viaþã ºi moarte, despre
vis ºi realitate, aspiraþie ºi realizare, despre
femeie ºi dragoste, despre eºec ºi izbândã,
despre adevãr ºi minciunã, despre
sinceritate ºi ipocrizie... Dincolo de toate,
însã, cartea pe care Ioana Revnic ºtie sã
i-o provoace lui Alex ªtefãnescu este un
fel de testament al unui critic literar de
primã mãrime, care a mizat totul pe
literaturã. A ales pânã ºi sã nu aibã copii ºi
a trãit toatã viaþa muncind ºi sperând cã
va reuºi sã dea o Istorie a literaturii
române contemporane. Pe care a ºi dat-o.
ªi care e, dupã opinia sa, alãturi, poate, de
cea dedicatã poeziei lui Nichita Stãnescu,
singura sa operã care conteazã cu adevãrat.
Morala cãrþii confesive a lui Alex
ªtefãnescu nu este, însã, neapãrat aceea
cã numai astfel, adicã mizând pe un singur
numãr, poþi câºtiga, ci, mai curând, aceea
cã adevãrata biruinþã e sã-þi asumi opþiunile
ºi destinul. Fãrã sã-þi retezi, totuºi,
definitiv, visurile de tinereþe. Dovadã faptul
cã Alex ªtefãnescu reproduce, cãtre final,
douã poeme din cele cam douã sute scrise
în ultima vreme. Gest riscant, aº zice
(zâmbind), pentru cã numeroºii autori pe
care i-a ironizat de-a lungul carierei ar putea
exclama (fie ºi fãrã niciun argument) cã
ele fac dovada cã N. Manolescu a avut
dreptate când l-a obligat sã scrie criticã,
nu poezie. Dupã opinia mea, însã, aceste
douã texte aratã cel puþin cã Alex
ªtefãnescu este un autor plurivalent. ªi nu
doar un critic literar, sau un poet care s-a
neglijat, dar ºi un prozator plin de spirit
(dovadã chiar cartea de acum), ca ºi un
dramaturg de succes. Iatã o mostrã liricã:
�Hai sã ne îmbrãþiºãm/ ºi iatã cum:/ Întâi
sã aºternem pe pat un cearºaf alb,/ apoi sã
ne lungim alãturi unul de altul/ ca într-un
sarcofag./ În sfârºit sã ne îmbrãþiºãm/
cãutând, cu zbateri lente, o tot mai intimã/
completare a corpurilor./ Sã ne anulãm
reciproc,/ iar dupã dispariþia noastrã/
cearºaful sã se netezeascã singur/ ºi în cele
din urmã sã-ºi recapete/ cutele
dreptunghiulare�.

Fragment dintr-un text mai amplu,
versurile de mai sus reprezintã, ºi singure,
un poem. Care indicã evoluþia de la
ingenuitatea din cel publicat la ºaptesprezece
ani, la ingeniozitate. Mai exact, la
ingeniozitatea recâºtigãrii ingenuitãþii.
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Alex ªtefãnescu

UN VERS DE EMINESCU

Poemul Melancolie  reconfirmã
aptitudinea de regizor ºi scenograf a lui
Eminescu. El are ºi simþ pictural, ºi simþ
muzical, dar exceleazã în arta punerii în
scenã. Indiferent dacã ºtim sau nu cã la
ºaptesprezece ani era sufleur ºi copist în
trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale,
remarcãm imediat, citind un poem ca
Melancolie, cã este familiarizat cu lumea
teatrului. Cã gândeºte, chiar, în limbaj teatral.
Poetul recurge nu numai la cuvinte, ci ºi la
situaþii ºi decoruri pentru a-ºi face cunoscutã
starea sufleteascã. Dacã ne este permis un
joc de cuvinte, putem spune cã reprezentarea
a ceea ce simte devine o reprezentaþie.

Începutul poemului Melancolie
seamãnã cu o ridicare de cortinã care
dezvãluie publicului din salã un peisaj
grandios ºi straniu: 

�Pãrea cã printre nouri s�a fost deschis
o poartã,/ Prin care trece albã regina nopþii
moartã. �/ O dormi, o dormi în pace printre
fãclii o mie/ ªi în mormânt albastru ºi�n pânze
argintie,/ În mausoleu-þi mândru, al cerurilor
arc,/ Tu adorat ºi dulce al nopþilor monarc!�

În continuare, însã, spaþiul scenei se
extinde ºi mai mult, aºa cum nu s-ar putea
întâmpla niciodatã într-o salã de teatru realã:

�Bogatã în întinderi stã lumea�n
promoroacã,/ Ce sate ºi câmpie c�un luciu
vãl îmbracã;/ Vãzduhul scânteiazã ºi ca unse
cu var/ Lucesc zidiri, ruine pe câmpul solitar.�

Din acest moment intervine inventivi-
tatea regizorului care creeazã rapid o stare
de spirit prin însumarea unor elemente
concrete, bine alese, cu mare putere de
sugestie. Nu este vorba doar de melancolie,
cum indicã titlul, ci de o atmosferã
terifiantã. O atmosferã terifiantã compusã
la rece, ca aceea din filmele lui Hitchcock:

�ªi þintirimul singur cu strâmbe cruci
veghiazã,/ O cucuvaie surã pe una se
aºeazã,/ Clopotniþa trosneºte, în stâlpi
izbeºte toaca,/ ªi strãveziul demon prin aer
când sã treacã,/ Atinge �ncet arama cu
zimþii � aripei sale/ De-auzi din ea un vaier,

�PÃREA  CÃ  PRINTRE  NOURI
S-A  FOST  DESCHIS O POARTÃ�

un aiurit de jale./ Biserica �n ruinã/ Stã
cuvioasã, tristã, pustie ºi bãtrânã,/ ªi prin
ferestre sparte, prin uºi þiuie vântul -/ Se
pare cã vrãjeºte ºi cã-i auzi cuvântul ��.

Un cimitir, o cucuvea, o clopotniþã care
trosneºte, ca ºi cum ar fi bântuitã de stafii,
un vaier al clopotului, iscat din senin, o
bisericã în ruinã ºi, în plus, vântul care ºuierã
prin ferestre sparte � iatã un inventar complet
al recuzitei cu care poate fi îngrozit un cititor.
Dacã privim de aproape acest arsenal,
descoperim augmentãri ingenioase ale
efectului produs de fiecare element. În
cimitir, crucile sunt strâmbe, dovadã cã ni
se prezintã un cimitir vechi, aproape
abandonat, pe care, în orice caz, oamenii
nu-l mai þin sub control. Cuveaua, numitã ca
în basmele populare lugubre �cucuvaie�, are
culoarea cenuºii ºi stã pe una din cruci. Iar
vaierul produs spontan de clopot rezultã, de
fapt, din atingerea lui de zimþii aripii unui de-
mon aflat în zbor. Rar a mai gândit cineva o
situaþie atât de înfricoºãtoare. Diavolul este
strãveziu, ceea ce înseamnã confundabil cu
aerul, invizibil, dar aripile lui au zimþi care îi
dau concreteþe ºi ne fac sã ni-l închipuim
planând greoi prin vãzduh, ca o reptilã cu
aripi sau ca o pasãre din preistorie, pãstratã
în memoria noastrã atavicã. �ªi strãveziul
demon prin aer când sã treacã,/ Atinge �ncet
arama cu zimþii-aripei sale/ De-auzi din ea un
vaier, un aiurit de jale�. Greu de uitat versuri.

Aºa cum este greu de uitat ºuierul
sinistru al vântului: �ªi prin ferestre sparte,
prin uºi þiuie vântul -/ Se pare cã vrãjeºte
ºi cã-i auzi cuvântul ��. Vântul nu þiuie pur
ºi simplu, ci face vrãji, trezeºte ºi el din
adormire forþe oculte ºi malefice.

Eminescu a convocat scenograful,
maestrul de lumini, inginerul de sunet
pentru a colabora la crearea unei atmosfere
terifiante. Numai în piesele lui Shakespeare,
cu o virtualã regie inclusã în text, mai
gãsim o atât de bine stãpânitã artã a punerii
în scenã. Citind poemul Melancolie uiþi cã
citeºti ºi îºi vine sã crezi cã ai o viziune.
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Dumitru Copilu-Copillin

EMINESCIANA

VOCAÞIA  ªI  VALOAREA  UNIVERSALÃ
A  CREAÞIEI  EMINESCIENE

 Dintr-un interviu publicat, luat de noi
profesorului ºi cunoscutului eminescolog
român, Edgar Papu, reþinem o explicaþie a
situaþiei: �Necunoaºtere, deci neînþelegere.
Adevãrat, susþine eminescologul român, existã
un izbitor decalaj între valoarea universalã a
poetului ºi corespunzãtoarea sa circulaþie

universalã care mai lasã de dorit.
Pentru cunoaºterea circui-
tului universal al operei sale
se cere însã ca, în þara din care
face parte poetul, înalta
valoare a creaþiei lui
Eminescu ºi consacrarea ei
universalã sã fie cercetate în
plan comparativ ºi sã se
bucure deopotrivã de o
apreciere de acelaºi nivel cu
difuzarea sa universalã�.

 Elaborându-ºi ipoteza
despre valoarea universalã a
creaþiei eminesciene, acest
eminent eminescolog român,

Edgar Papu, a fost preocupat de �aflarea
locului pe care Eminescu îl ocupa în panteonul
valorilor universale�, de aceea aºtepta sã
sporeascã �interesul calificat� pentru
�circulaþia universalã� a operei,
�corespunzãtoare� cu �valoarea universalã a
poetului român�. În aceastã legãturã, susþine
Edgar Papu, �metafora care i se atribuie lui
Eminescu, de Astru sau Luceafãr al
literaturii române, se vede confirmatã ºi prin
întreaga lui poziþie de plutire asemenea unui
corp ceresc. El are în toate pãrþile un gol în
jurul lui, plutind astfel pe firmamentul
spiritualitãþii româneºti, de unde lumineazã
asemeni unui astru întreaga noastrã viaþã ºi
culturã. Se pare deci cã Eminescu este cel
mai mare om, pe care l-a dat spiritul
românesc, situându-se ºi printre primii mai
mari ai umanitãþii�.

 La începutul ultimului deceniu al
secolului trecut, cu câteva luni înainte de a
pleca dintre noi pe tãrâmurile nefiinþei, având
în faþã manuscrisul lucrãri noastre

S-a observat cã cel puþin un secol pare
mãsura idealã pentru cântãrirea valorii ºi
perenitãþii unei creaþii spirituale.

 A trecut mult peste un secol de la
primele manifestãri ale cunoaºterii ºi
recunoaºterii valorii creaþiei eminesciene, cum
se ºtie, mai întâi în þãri europene ca Germania,
Italia, Franþa, Ungaria, iar ulte-
rior în alte peste 100 de þãri din
toate continentele, care îi
traduc ºi comenteazã opera.
Eminescu a fost recunoscut
pentru valoarea contribuþiilor
sale poetice, dar ºi din alte
domenii frecventate de el, ca
un strãlucit creator erudit
multiplu de tip renascentist
(poezie, prozã, dramaturgie,
publicisticã, dar ºi folclor,
lingvisticã, istorie, economie,
chiar astronomie, fizicã,
biologie, matematicã etc.).

 Cu toate acestea, uneori
lui Eminescu i s-a tãgãduit pe nedrept vocaþia
sa universalã. Potrivit unui concept, formulat
încã cu cinci secole în urmã de cãtre Leonardo
Da Vinci: �Orice adevãr (descoperire
ºtiinþificã, produs, creaþie, valoare, idee,
ipotezã, enunþ) este adevãr numai dacã este
demonstrat, (logico) matematic�. S-ar putea
deduce cã, nedemonstratã, valoarea
universalã a creaþiei eminesciene pentru mulþi
nu ar exista sau ar putea fi pusã la îndoialã.

 De sus, de pe masivul de date oferite
posteritãþii de cei peste 700 de autori ai celor
peste 1000 de lucrãri româneºti ºi strãine,
publicate în ultimii 130 de ani, selectate,
prelucrate ºi antologate de noi recent, care
promoveazã ideea de universalitate a creaþiei
eminesciene, am putut vedea mai departe de
limitele hotarelor naþionale cu care ne-am
obiºnuit, ºi cu ajutorul lor am încercat sã
demonstrãm atât dimensiunea valorii
universale a moºtenirii culturale lãsatã nouã
de Mihai Eminescu, cât ºi locul lui în
patrimoniul cultural mondial.
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documentare de peste 250 pagini despre
Eminescu în 65 de limbi din 93 de þãri, în care
i s-a tradus, publicat ºi comentat opera, ºi
întrebat �ce semnificaþie acordã acestor date�,
Edgar Papu preciza: �Aceste date mã conving
despre ceea ce vãd dincolo de acestea, un
Eminescu universal. Eminescu este unul din
cei mai mari poeþi ai lumii, pe acelaºi plan
cu Dante, Shakespeare, Goethe, cu singura
deosebire cã aceºtia ºi-au scris marile
capodopere în limbi de largã circulaþie ºi la o
vârstã ceva mai înaintatã, atunci când
împliniserã 50 de ani. Eminescu a fost singurul
care s-a manifestat integral, ceea ce este ºi
cine este, la o vârstã cu mult mai tânãrã�. ªi
tot el adãuga: �La vârsta de 33 de ani, când
s-a stins scânteia unuia din cele mai
strãlucite spirite ale omenirii, nici Dante nu
dãduse Divina Comedie, nici Shakespeare
nu-l zãmislise pe Hamlet, nici Goethe pe
Faust. Îndrãznim, de aceea, sã distingem în
poetul nostru pe un mai nefericit egal al lor�.
Sau cum susþinea academicul Tudor Vianu:
�Românii au dobândit conºtiinþa de a fi dat
lumii întregi, literaturii universale, pe unul din
cei mai mari poeþi ai ei�.

 Se ºtie cã problema universalitãþii lui
Eminescu a revenit mereu în preocupãrile
istoricului ºi teoreticianului literar, Edgar
Papu, ca un laitmotiv, aceasta fiind apreciatã
ca cea mai cuprinzãtoare, fundamentatã ºi de
aceea acceptatã.

 În prefaþa manuscrisã la lucrarea noastrã
documentarã, menþionatã mai sus, Edgar
Papu rezuma viziunea sa despre
universalitatea lui Eminescu, din care vom
reþine principalele judecãþi de valoare:
�Universalitatea lui Eminescu se precizeazã
progresiv pe douã trepte deosebite. Prima
priveºte stabilirea locului sãu în contextul
culturii naþionale � un unghi parþial ºi de
aceea relativ � iar a doua priveºte calea
împlinirii cãtre aflarea locului sãu în
panteonul valorilor universale�. Doar
cucerirea urmãtoare, �adicã aflarea locului
sãu în universalitate este singura cale de
privire sigurã a valorii sale absolute. Cine
este Eminescu în cultura naþionalã ºtim în linii
mari. Cine este, însã, Eminescu în orbita
mondialã constituie o întrebare care ne in-
troduce într-o zonã mai vagã a identitãþii sale.
Tocmai de aceea este cea cu adevãrat
decisivã în tentativa de cuprindere a
dimensiunii ºi valorii sale universale. Aºa
ne explicãm viul interes trezit astãzi în
România ca ºi în tot mai multe þãri pentru ideea
universalitãþii lui Eminescu. Ea se aflã, însã,
într-un stadiu încã prea puþin precizat,
confundându-se adesea cu problema difuzãrii
sau a succesului sãu peste hotare. Dacã
difuzarea ºi succesul, cunoaºterea ºi

recunoaºterea þin de rezonanþa ºi
conºtientizarea dimensiunii valorii ºi
constituie o problemã de utilã politicã
culturalã, în jurul unei valori naþionale,
susþinutã de date identificabile, vom susþine
cã cea de a doua problemã þine de conþinutul
propriu-zis al valorii universale ºi este o
problemã pur ºtiinþificã, îndreptatã sã
stabileascã contribuþiile efective, noi ºi
importante, ale acestei valori, pe plan uni-
versal. Dar cum probãm, ºi cu ce mijloace,
gradul de universalitate pe care l-am atribuit?
Aici nu mai pot încape afirmaþii de principiu,
ci rãspunsuri precise�, referitoare la
�contribuþiile noi ºi importante� ale acestei
valori identificate pe plan internaþional.

 Cu alte cuvinte, �contribuþiile noi ºi
importante� despre valoarea universalã a
creaþiei literare eminesciene pentru a se
integra în marja valorilor universale pe mai
multe cãi distincte, dupã Edgar Papu, ar trebui
sã se întemeieze pe ceea ce numeºte el cerinþe
� ulterior subsumate ºi complinite de noi ca
principale criterii � ale universalitãþii, pe
care el însuºi, parþial ºi într-o formã
enunþiativã, le-a sugerat ºi apoi le-a probat în
câteva studii, în ordinea ºi stilul propriu, pe
care vom încerca sã le rezumãm, dar ºi sã le
reformulãm într-o variantã mai explicitã, în
spiritul sutelor de lucrãri document
antologate de noi (într-o carte pregãtitã pentru
tipar la Editura Bibliotheca pentru Congresul
Mondial al Eminescologilor, Chiºinãu, 2013)
privind ideea de universalitate a lui Eminescu.

 1. �Poetul devine universal
îmbogãþind ºi aducând la ultima
perfecþiune, nerealizatã pânã atunci, unele
expresii dinainte existente� adicã � am
preciza noi � perfecþiunea mãiestriei
literare, compatibilã cu cea a marilor clasici
ai literaturii universale, consacraþi ca valori
universale. În cercetãrile sale, Edgar Papu nu
doar afirmã, ci ºi dovedeºte cum Eminescu
�îmbogãþeºte romantismul ºi îl înalþã la
ultima treaptã a desãvârºirii�. Contribuþia
eminescianã, Papu o susþine prin analize
critice, cum ar fi cea despre �poetul
departelui�, care vizeazã perspectiva marilor
depãrtãri, viziunea cosmicã a motivelor
poetice din capodoperele sale despre naturã,
dragoste, fiinþã, geniu, existenþã (tratatã în
Luceafãrul, La steaua etc.), prin care
�depãºeºte toate celelalte antecedente ºi cu
care el ne apare drept unul dintre cei mai
mari poeþi ai categoriei departelui din
întreaga literaturã universalã�. De altfel,
aceastã temã ca ºi multe altele sunt abordate
în numeroase lucrãri româneºti ºi strãine,
îndeosebi în cele despre arta literarã a
poetului, raportatã preferenþial în plan
comparatist la operele marilor genii universale,
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dintre asemenea lucrãri semnalând una de
excepþie, �Eminescu sau despre Absolut� a
eminescologului italian Rosa del Conte.

 2. �Poetul devine universal când, prin
elemente noi ºi valabile ale creaþiei sale,
contribuie substanþial la întregirea celor
mai expresive trãsãturi ale momentului pe
care îl trãieºte�, adicã reflectarea, în opera
sa literarã a vieþii epocii în care a trãit, la
acelaºi nivel menþionat de mãiestrie literarã.
Aceastã cerinþã Edgar Papu o susþine prin
analize, în care dovedeºte cã Eminescu �a
contribuit la întregul profil poetic din ultima
jumãtate a veacului trecut, cu alte cuvinte,
chiar la actualitatea istoricã a timpului sãu�.
Necunoaºterea în anumite etape istorice a
marilor creaþii, inclusiv unele aparþinând
poetului român, susþine Edgar Papu, se
datoreazã faptului cã acestea �nu s-au putut
difuza�, deci este �o problemã de circulaþie
a valorilor�. �Împrejurãri similare� au existat,
relateazã istoricul literar român, ºi în privinþa
unor personalitãþi artistice ilustre. �În tot
veacul al XVII-lea, bunãoarã, ºi Shakespeare
s-a vãzut ignorat în afara culturii naþionale de
care þinea�. Popularitatea lui a crescut odatã
cu extinderea colonialismului englez.
Ignoranþa, în afara culturii naþionale, �s-a
întâmplat, la anumite intervale, cu Dante, cu
Calderon ºi încã cu alþi poeþi care ocupau zona
cea mai înaltã a valorilor universale. Categoriile
specifice veacului al XIII-lea vor fi ilustrate de
Dante abia în secolul al XIV-lea�, odatã cu
�Divina Comedie�, nu ca o expresie întârziatã
a alegorismului medieval, ci una culminantã.
�O variantã foarte apropiatã a lui relevã ºi
fenomenul Eminescu faþã de romantism�. Este
de remarcat faptul cã �Eminescu participã
substanþial la fundamentarea trãsãturilor
distinctive ale vremii sale�.

 3. �Poetul poate cuceri univer-
salitatea, dacã opera lui cuprinde unii
bogaþi germeni, care anunþã viitorul�, adicã
noile curente, ºcoli ºi zone de influenþã, cum
ar fi limba literarã naþionalã datoratã lui
Eminescu, la care s-au format generaþii
întregi de literaþi. Ca ºi în cazul celor douã
cerinþe menþionate mai înainte, Edgar Papu
precizeazã cã Eminescu �creeazã laolaltã
cu alþi poeþi ai timpului unul din
fundamentalele resorturi poetice ale
momentului, care îºi va extinde radiaþia ºi
în veacul nostru� al XX-lea. Astfel, �la
caracterul elementar romantic se asociazã în
poezia sa� câteva componente particulare,
dintre care enumerãm: �Componenta
rafinatã� (modul percepþiei, ordinea selectivã
a motivaþiei, tratarea artisticã), alcãtuitã din
�cristalizãri subtile, specifice unei atmosfere
de lirism postromantic�, cu nuanþe de �moder-
nism�; �Sinestezia liricã�: structuri vizuale

complexe care nu pot fi vãzute, ci numai
simþite, poetul le prinde sugestiv prin auz
ipotetic: armonia �codrului bãtut de gânduri�
este bãnuita percepþie auditivã a cãderii de
flori într-un codru de tei, sau �Cãci o strunã-i
orice creangã ºi o limbã-i orice frunzã� (Cãlin
Nebunul), �ª-ai s-auzi iarba cum creºte�,
�Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur�
etc. sunt �ilustraþii ale adaptãrii sinestezice la
registrul unei naturi violent transfigurate�,
mijloace de altfel specifice veacului nostru;
�Muzicalitatea armonicã�: muzicalitatea
armoniei eminesciene, �nu producãtoare, ci
cãutãtoare de efecte psihosonice�, precum
�Apele plâng clar izvorând din fântâne�;
�Forme anticipatoare�: Oda în metru an-
tic, �prima piesã a existenþialismului� este �cea
mai înaltã distilare cãtre esenþa fiinþei�: �Nu
credeam sã-nvãþ a muri vreodatã�; �Existen-
þialismul�, specific secolului al XX-lea, viza
regãsirea fiinþei: �Pe mine mie redã-mã�;
existenþialismul omului modern (�Spaimã
împietritã�) ºi depãºirea existenþei visului (�Ca
o spaimã împietritã, ca un vis încremenit�), în
acest înþeles a fost remarcat de Noica. Dintre
alte asemenea componente au mai fost
analizate: �zona minus a grotescului�,
�absurdul modern�, �versul liber� (în
Demonism, Miradonis), �sincoparea de tip
modern� (�O, te-nseninã / întunerec rece�),
�titanismul� etc.

 Încã în timpul vieþii poetului, unul dintre
scriitorii care l-au gãzduit în zile de restriºte
avea puterea sã se desprindã de expresia
ceþoasã a imaginii care domina în jurul
poetului, avem în vedere pe autorul celebrului
vers, �Tot mai citesc mãiastra-þi carte�,
Alexandru Vlahuþã, care rostea cu tãrie ceea
ce vedea atunci numai el (iar Edgar Papu, ca
ºi alþi eminescologi aveau sã dezvolte peste
un secol): �Eminescu a fost pregãtit sub
toate raporturile pentru a croi un drum nou
în literatura românilor. Niciodatã nu s-a
vãzut la noi un temperament de artist,
completat de o culturã aºa de vastã ºi de o
originalitate atât de marcantã. În poezia
noastrã dulceagã ºi destul de ofticoasã,
versul lui Eminescu se detaºeazã într-un re-
lief izbitor. Simþi deodatã cã ai de-a face c-un
reformator. Primele lui poezii sunt un strigãt
puternic de revoltã artisticã. E o
recunoscutã vibrare de gândire ºi sentiment.
Altã limbã, altã viaþã, cuvintele au suflet,
culoare, formã, fiecare epitet e o explozie de
luminã� (1889).

 Întru totul fondatã ne apare, peste vreme,
ºi intuiþia profeticã a unui alt mare spirit
vizionar român, care era tot un contemporan
ºi reazem al poetului Eminescu, acesta fiind
Titu Maiorescu: �Pe cât se poate omeneºte
prevedea, literatura românã va începe
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secolul al 20-lea sub auspiciile geniului sãu,
ºi forma limbei naþionale, care ºi-a gãsit în
poezia lui Eminescu, cea mai frumoasã
înfãptuire pânã astãzi, va fi punctul de
plecare pentru toatã dezvoltarea viitoare a
veºmântului cugetãrii româneºti� (1889).

 4. Poetul devine universal dacã
beneficiazã de �interesul calificat� pentru
�o zonã mai vagã a identitãþii sale� �
prezenþa �în orbita mondialã�, �cea cu
adevãrat decisivã în tentativa de cuprindere
a dimensiunii valorii sale universale�,
tocmai aspectul pe care l-am cercetat noi
timp de peste patru decenii: traducerea,
difuzarea ºi popularizarea operei sale în alte
literaturi, cu alte cuvinte, reconstituirea
circuitului universal al operei traduse ºi
comentate în procesul complex de
cunoaºtere, recunoaºtere ºi consacrare
mondialã a dimensiunii ºi valorii ei
universale. Prin �interes calificat�, Edgar
Papu, aºadar, avea în vedere consistenþa ºi
continuitatea unor investigaþii timp de
câteva decenii, cum era apreciatã ºi lucrarea
noastrã de sintezã despre Eminescu în 65 de
limbi din 93 de þãri, acceptatã ca suport pentru
un nou criteriu, al patrulea, privind evaluarea
dimensiunii valorii universale a creaþiei
eminesciene. Asupra cestui aspect al lucrãrii
noastre documentare s-a pronunþat, ceva mai
târziu, într-o notã de recomandare pentru
publicare, profesorul ºi criticul literar de atunci,
ulterior Preºedinte al Academiei Române,
Eugen Simion, care releva faptul cã
�asemenea aventuri apar rar ºi ajung ºi mai
rar pânã la capãt�, fiind rezultatul unei
�munci uriaºe (ºi neobiºnuite la noi la
români): a înregistrat toate comentariile,
referinþele ºi traducerile din / despre
Eminescu în alte literaturi�. Aceastã
estimare putea fi un motiv în plus pentru
Edgar Papu ca, în consecinþã, sã aprecieze
semnificaþia datelor privind circuitul univer-
sal al operei eminesciene drept suport pentru
unul dintre criteriile valorii universale (de altfel,
fãrã sã intuim vreo finalizare în privinþa stabilirii
vreodatã a criteriilor universalitãþii, ideea
acestui criteriu al universalitãþii am formulat-o,
încã în anul 1973, în titlul expunerii mele,
�Circuitul mondial al valorilor literare naþionale
prin traduceri ºi ecouri, unul dintre criteriile
universalitãþii�, prezentate la Congresul
Internaþional al Slaviºtilor din Varºovia, în au-
gust 1973). Pe Edgar Papu îl interesa acum sã
afle cum a fost �întreþinut� acest interes timp
de câteva decenii, printr-o strãdanie anonimã
de colectare ºi sistematizare a unor date, care
îl recomandau în final pe poetul român atenþiei
publice, nu atât în versiunea originalã a limbii
române, cât mai ales în cea multiplicatã în
versiunile � atunci identificate de noi � care

circulau în 65 de limbi, iar acum în cel puþin 80
de limbi, vorbite în peste 250 de state ºi teritorii
geografice ale lumii de azi, dintre care în peste
100 s-au realizat traduceri ºi comentarii
favorabile, de cãtre un numãr de peste 700 de
traducãtori ºi comentatori, între ei aflându-se
notorietãþi mondiale, de asemenea organizaþii
culturale ºi ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale.

 În privinþa primelor trei ipostaze, arãtate
mai sus, existã contribuþii istorico-literare
valoroase, publicate atât în patria poetului,
cât ºi în alte þãri, care este firesc sã fie
aprofundate în timp sau completate cu altele
privind aspectele ontologice, antropologice
ºi eshatologice ale operei (ex. tema mãrii,
pãdurii, tristeþii, iubirii etc. sau frumosul în
opera lui Eminescu în comparaþie cu frumosul
divin etc.) ºi care ar putea deveni în
continuare teme generoase pentru
investigaþiile viitoare, de analizã comparativã
ºi de dezbatere publicã sau obiectul unor
sinteze vizionare.

 În legãturã cu a patra ipostazã a
universalitãþii, privind informaþiile
identificate ºi verificate, existente în baza/
banca noastrã de date, despre circuitul ºi
rezonanþa universalã a creaþiei eminesciene,
mai ales despre evaluarea ºi valorificarea prin
dezbateri ºi comunicãri ºtiinþifice, prin
publicaþii ºi cursuri universitare, mai ales prin
intermediul mass-mediei, tradiþionale ºi on-
line, a ceea ce s-a realizat în aceastã privinþã,
rãmâne încã o problemã deschisã, posibil de
împlinit mai ales printr-o contribuþie
colectivã, instituitã pe plan naþional ºi
internaþional. Oricum, investigaþiile
anterioare, bazate pe demersuri active de
colectare, stocare, prelucrare ºi valorificare,
vizând cunoaºterea, recunoaºterea ºi
consacrarea, prin acþiuni de verificare ºi
comparare a variantelor � traduceri ºi
comentarii � identificate, precum ºi de
sistematizare a rezultatelor, în lipsa unor
colective specializate, ar putea beneficia de
exerciþiul didactic ºi ºtiinþific al unor
colective asociate de studenþi ºi cadre
didactice din mediul universitar de profil,
aºa cum am încercat ºi noi cu modestele
mijloace de care dispunem (ex. la cursurile
destinate masteranzilor filologi de la
Universitatea �Ion Creangã� din Chiºinãu).
De altfel, o asemenea practicã existã în diferite
þãri, pentru valorile naþionale de dimensiune
universalã, iar pentru cazul de faþã s-ar putea
opera în cadrul unor Centre Eminescu,
Lectorate de limba, literatura, cultura ºi
civilizaþia poporului român sau Facultãþi de
limbi ºi literaturi strãine, în special romanice
de pe lângã un numãr mare de universitãþi
prestigioase, din România ºi din alte þãri.



23Anul XIV, Nr. 7-8 (160-161)  �  iulie-august 2013

Ioan Adam

AFINITÃÞI  SELECTIVE

Scriu cu o întârziere pe care primul o
deplâng despre ultima carte a lui Nicolae
Mecu, G. Cãlinescu faþã cu totalitarismul.
Despre ea s-a mai glosat, succesul de stimã
(din pãcate nu ºi cel de casã!) al autorului e
asigurat. Mã întreb, însã, date fiind subiectul,
substanþa ºi anvergura demonstraþiei critice
efectuate, dacã aceastã receptare academicã
este suficientã. Fiindcã Nicolae Mecu, istoric
literar informat, echilibrat, refuzat exceselor de
orice fel, readuce la lumina zilei o �cestiune
arzãtoare� ce-ar trebui sã fie un
subiect de reflecþie nu doar
pentru câþiva oameni
inteligenþi: a fost sau nu G.
Cãlinescu un �colaboraþionist�
netrebnic, un �ticãlos�, cum îl
înfiera cu mânie proletarã un
inginer-gazetar care s-a voit o
vreme �formator de opinie� ºi
în spaþiul literaturii? Ajuns
aici, nu pot sã nu constat cã
posteritatea criticului a intrat
într-o epocã de glaciaþie.
Mamutul scufundat sub
gheþurile timpului e dezvelit de
comentatori cu o atenþie rece, cam scârbitã,
ºi prezentat publicului ca un fel de exponat
spãimos din Jurasic Parkul totalitar. Mitizat o
vreme, Cãlinescu nu mai e �divinul�, ci
oportunistul �congenital� (N. Manolescu),
�isonarul� (Marian Popa), �tinicheaua
absurdã� (A. Marino), �schizoidul� (Nicoleta
Sãlcudeanu). ªi câte acuzaþii infamante n-aº
mai putea adãuga... O antologie agiornatã G.
Cãlinescu interpretat de... ar evidenþia acum
prevalenþa defectelor asupra calitãþilor,
confirmând adevãrul versurilor eminesciene:
�Nu lumina / Ce în lume-ai revãrsat-o, ci
pãcatele ºi vina,/ Oboseala, slãbiciunea, toate
relele ce sunt / Într-un mod fatal legate de o
mânã de pãmânt.�

Fãrã îndoialã, Cãlinescu a �pãcãtuit� în
ultimele lui douã decenii de viaþã. Parte din
proprie voinþã, parte silit. Problema este cât,
cum ºi dacã �pãcatele�, �vina� covârºesc,
întunecând valoarea operelor de pânã atunci

VULTUR  ÎN  COLIVIE

* Nicolae Mecu, G. Cãlinescu faþã cu totalitarismul,
col. Mari scriitori români, Editura Dacia XXI, Cluj-
Napoca, 2011.

ºi chiar pe a celor elaborate în fatidicul inter-
val. Pentru asta nu e nevoie de �procurori� �
s-au înmulþit peste poate de la o vreme! �, ci
de judecãtori oneºti, în perfectã cunoºtinþã
de cauzã. Nicolae Mecu este unul dintre ei ºi
aº plusa spunând cã este ºi cel mai avizat.
Cele 4 tomuri ale ediþiei critice rezervate epicii
ºi cele 12 volume consacrate publicisticii pe
care le-a adnotat, coordonat, girat cu un efort
constant, exemplar, stau mãrturie. Din multele
glose încorporate între copertele lor el adunã

aici circa 200 de pagini, cartea
rezultatã fiind intitulatã (prea)
modest �culegerea de faþã�.
Culegere înseamnã de fapt
alegere, decantare, clãtire
repetatã a nisipului
documentar pânã când în sita
finã a �bãieºului� sclipeºte
grãuntele aurifer. Criticul nu e
un hagiograf, nu-ºi
supraliciteazã subiectul,
acoperindu-l cu jerba funerarã
a elogiilor. În fraza lui
ponderatã, elegantã, sclipeºte
intermitent ironia. Chiar titlul

cãrþii are o nuanþã ludicã, trimiþând la o
cunoscutã farsã caragialianã. În Domina
bona �conu� Cãlinescu (�babalâc tipicar� în
ochii lui Vicu Mândra-Lewis!) scria despre
conu Leonida, observând cã acesta are
�conºtiinþã dialecticã� ºi �înlãturã de îndatã
contradicþia fãrã a o tãgãdui� fiindcã �posedã
noþiunea de sistem�.

Era ºi cazul lui. ªi el avea un sistem (critic,
politic, intelectual) ºi voia sã-l aplice ºi când
�reacþiunea� (recte realitatea totalitarã) îl
contrazicea. Mai mult: era contradicþia lui.
Voia sã fie �în pasul vremii�, dar fãcea
profesiune de credinþã �elinã�, clasicistã, nu
proletarã. Visa un prezent �grecesc�, monu-
mental, când epoca (�cea mai sãlbatic
devastatoare epocã din istoria comunismului
românesc�, afirmã Nicolae Mecu) îi cerea
încolonare obedientã, supunere oarbã. Pe
acest defazaj dintre douã sisteme, cu
accidentalele lor incidenþe, dar ºi cu teribilele
lor antagonisme ce distorsioneazã o Operã,
insistã inteligent criticul. ªi o face metodic,
dinspre Centrul spre Periferia scrisului
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cãlinescian, combinând �critica de atelier�,
genetica, variantistica, dar ºi psihocritica,
psihostilistica ºi, de ce nu?, critica ideologicã.
Materialul de lucru e atât de bine cunoscut,
de asimilat, încât comentatorul
cãlinescianizeazã cu ºi fãrã voie. Pânã ºi
vocabularul are o tentã cãlinescianã, ceea ce
aratã cã homocromia a pãtruns adânc în
þesuturile demonstraþiei. Iatã câteva cuvinte
în a cãror cearã caldã recunoaºtem sigiliul
modelului: agiornat (p. 13), efaseazã
(13,62,72), faceþios (14), rumineze (23),
disparitate (38), demoliþiuni (56,140),
serafizând (22), ponderos (71), flamboaiant
(77), tranºanþã (89), penetranþã (91), abstrus
(103), melifluitãþi (138), famelic (218). Ceea ce
nu împiedicã totuºi efectul de distanþare,
detaºarea simpateticã, dacã-mi este permis
acest oximoron. Cãlinescu, care a scris mult
despre Caragiale, caragializeazã el însuºi,
observã Nicolae Mecu. Acest transplant de
personalitate stilisticã îl ajutã (chiar ºi fãrã voia
lui!) sã �scrie adânc� ºi �sã loveascã în ciocoi�.
Existã însã o mutaþie politicã a �ciocoilor� care-
ºi schimbã culoarea, nu ºi metodele. Un �Conu
Leonida agiornat� identificã Nicolae Mecu în
logoreea totalitarã a lui dom� Popescu cel din
Cartea nunþii. Omul are cultul lui Mussolini
(nu scãpa de el nici N. Iorga!), ergo al dictaturii
care �face ordine�, iar la reeditarea din 1965 a
romanului Cãlinescu �are probleme�. Cum le
rezolvã? Substituie un termen al ecuaþiei
politice, însã pãstreazã sensurile. Îl înlocuieºte
pe Mussolini cu Kemal Atatürk, �despotul
luminat�, dar menþine insidios echivalenþa fas-
cism/bolºevism. Folosind expresia lui Valeriu
Anania, n-ar fi aceasta o mostrã de �dans
aerian pe deasupra unei pãduri de nãpârci�?
Nu cumva �vândutul� parodia, ºarja cu minã
de Sfinx lozincile totalitare? Vã las sã decideþi.

Menþionam anterior recursul la
psihostilisticã. Lectura �la pândã� a lui Nicolae
Mecu identificã într-un tic stilistic (preferinþa
pentru conjuncþia adversativã dar) o marcã
temperamentalã, o forma mentis. �Or, subliniazã
criticul, personalitatea ºi opera lui G. Cãlinescu
se nasc ºi se articuleazã tocmai prin diferenþiere
adversativã, prin opoziþie [...], sunt adicã funciar
polemice�. Încã un motiv de disconfort ideo-
logic pentru cenzorii roºii care percepeau
indicele de subversiune din adâncuri.

Pasionante ºi întristãtoare totodatã apar
în lectura expertã a lui Nicolae Mecu încercãrile
lui G. Cãlinescu de a se �conforma�
indicaþiilor, încercând totuºi sã salveze cât
se poate de mult din substanþa iniþialã. În
general, jocurile nu prea i-au ieºit, iar
derapajele de atunci i-au ameninþat
credibilitatea în posteritate, facilitând atacurile
contestatarilor. Bietul Ioanide , roman
conceput înainte de oficializarea realismului
socialist, e una dintre operele cele mai
afectate de cancerul ideologic. Ceea ce era în
versiunea originarã un roman al �ipostazelor

erosului�, al opoziþiei dintre creativitate ºi
sterilitate, îºi pierde caracterul parabolic,
transformându-se în scriere cu tezã. �«Ochiul
estetului» ºi al moralistului clasic � precizeazã
Nicolae Mecu � se vede astfel concurat de
ochiul ºi mai scrutãtor, ºi mai punitiv al
ideologului.� Balanþa epicã a romancierului,
echilibratã iniþial, se înclinã în partea talgerului
ideologic. Sub presiunea cenzorilor, cãrora
G. Cãlinescu n-a avut (ca ºi alþii!) putere sã le
reziste, metafizicul Ioanide adoptã �inserþiile
perturbatoare� ale limbajului de lemn, cum
scrie eufemistic noul comentator. Relaþia
Ioanide-Tudorel, dramaticã ºi admisibilã
estetic în varianta dintâi, e debalansatã prin
tonul de editorial de oficios comunist.
Conflictul, fatala nepotrivire de viziune între
generaþii, care ar fi putut genera o dramã
corneilleanã sau mãcar un roman à la
Turgheniev, sunt deturnate ideologic ºi
lipsite de freamãtul psihologic inerent.

Cãlinescu nu e primul romancier român
care rateazã subiectul. E curios cã nimeni n-a
observat similitudinea de situaþie dintre
cuplul Costache ºi Titel Ursu (tatã ºi fiu în
1916 de Felix Aderca) ºi Ioanide-Tudorel din
romanul cãlinescian. În Istoria... lui, Cãlinescu
socotea cã vina romancierului Aderca sta în
pãrãsirea epicului în favoarea tezei. În Bietul
Ioanide cade ºi el în acelaºi pãcat. Cu
deosebirea cã Tudorel, care ar fi trebuit sã
întrupeze tipul intelectualului tânãr �educat
în spiritul consecvenþei pânã la capãt�, îºi
reneagã subit convingerile, admiþând
superioritatea idealului comunist pe care pânã
atunci îl combãtuse. Nicolae Mecu admite cã
aceastã schimbare la faþã ar fi fost posibilã
dacã personajul ar fi trãit în puºcãrie revelaþia
marilor convertiþi (dacã ar fi fost adicã, adaug
eu, un Saul pe drumul Damascului) sau dacã
�arestatul ar fi trecut printr-un proces de
«reeducare» [...] sub anchetã ºi torturã�.
(Ceea ce nu reiese din roman.) ªi conchide:
�Riscând o glosã deplasatã de umor negru,
«fenomenul Piteºti» ºi închisorile comuniste
încã nu se nãscuserã.�

Dacã e vorba de glose de acest fel, voi
deplasa la rându-mi discuþia spre alt plan ºi
voi face într-o parantezã digresivã ceea ce nu
fac îndeobºte în spaþiul unei cronici literare.
Comentând într-un numãr recent din Cultura
un volum dedicat de Mircea Anghelescu
literaturii carcerale, George Neagoe constata
diferenþa de regim în compararea atrocitãþilor
din închisorile comuniste, asupra cãrora
stãruie ochii noºtri hipermetropi, cu
bestialitatea vremurilor îndepãrtate �privite cu
miopie sau dezinteres�. Constare exactã!
Tocmai asta se petrece astãzi: o aureolare
(inocentã? vinovatã?) a epocii interbelice. ªi
cad victime colaterale ale acestei dezinformãri
ºi cãrturari de bunã-credinþã ca Nicolae Mecu.
Cãci, sã nu ne înºelãm, �torþionarii închisorilor
de dupã Al Doilea Rãzboi Mondial n-au apãrut
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din neant nici pe neaºteptate� (v. Mircea
Anghelescu, Poarta neagrã: Scriitorii ºi
închisoarea, Editura Cartea Româneascã,
2013, p. 154). Regimul penitenciar interbelic a
fost adesea fioros. Torturile sãlbatice erau o
obiºnuinþã. Se bãtea cu biciul, se cresta pielea
cu lama de bãrbierit, se înfigea în carne sula
de cizmãrie. Peste rãnile celor torturaþi ca hoþii
de cai se punea sare ori piatrã acrã. Cãpitanul
Costache Chihaia, spaima bucureºtenilor de
dinainte de 1848, ar fi rãmas invidios. Iar
Maromet, torþionarul comunist care bãtea cu
parul (�Ah, ce dureros!�, se suspina într-o
baladã de puºcãrie � n.m. I.A.), ar fi avut
complexe dacã un minim licãr de inteligenþã
i-ar fi permis sã înþeleagã cã ºi în materie de
torturã existau rafinamente pe care el nu le
cunoºtea, în timp ce Victor ºi Iulius Horvath,
cãlãii Siguranþei, le posedau la perfecþie. Sã
nu mai vorbim de subalimentaþia cronicã. Un
câine din serviciul jandarmeriei, menþiona un
document de epocã, avea o alocaþie de 8 lei,
pe când un deþinut una de numai 4,80 lei. Se
sparie gândul... Un bun cunoscãtor al
realitãþilor româneºti, franþuzul Henri Prost,
semnala în Destin de la Roumanie dezgustul
ºi aversiunea românilor pentru un rege care
introdusese în þarã �les moeurs de la Turquie
d�Abdul-Hamid�.

ªi fiindcã tot am mai alunecat pe panta
unor corecturi de ordin istoriografic, nu aº
incrimina atât de rezolut �derapajele lui Iuliu
Maniu� din perioada interbelicã. Unul ar fi,
crede Nicolae Mecu, �pactul de neagresiune
electoralã cu Zelea Codreanu�. Istoriografia
comunistã a mistificat ºi acest fapt, creând
impresia unei alunecãri spre fascism a
fruntaºului þãrãnist. În instalarea acestei �idei
primite� Cãlinescu a fost din pãcate unul dintre
precursori. A fãcut-o în medalionul � parte
pamflet, parte operã de �emerit portretist� �
Iuliu Maniu (publicat în Tribuna poporului
în 3 decembrie 1944) în care reproºa
�combinativului� ardelean cã �a întins mâna
legionarilor�, continuându-ºi reproºurile în
D. Maniu ºi legionarii (Naþiunea, 16 mai
1946). În ambele îngroºa abuziv trãsãturile
adversarului politic, deformându-i gesturile
ºi intenþiile. Un democrat ca Iuliu Maniu nu
putea fi antisemit ºi totalitar ca legionarii. Îi
folosea, acesta e cuvântul, pe ei ºi pe alþii,
pentru a sancþiona deriva democraþiei,
alunecarea spre dictatura regalã pe care
servilul G. Tãtãrescu o facilita. Aºa se explicã
�învoiala� în jurul cãreia au curs atâtea râuri
de cernealã. Pur ºi simplu, câteva partide
exasperate de lunga guvernare tãtãrescianã
au încheiat o alianþã pentru a-i pune capãt.
Înþelegerea, încheiatã la 25 noiembrie 1937 la
iniþiativa lui Iuliu Maniu, presupunea un regim
de noncombat între PNÞ, PNL-Brãtianu,
Partidul �Totul pentru Þarã�, Partidul Agrar
(C. Argetoianu), Partidul Þãrãnesc Maghiar
(R. Imre) ºi � mare surprizã! � Partidul

Evreiesc (W. Filderman). Þelul �pactului� a
fost atins, iar slugarnicul Gh. Tãtãrescu a
trebuit sã plece. Ceva asemãnãtor s-a petrecut
ºi în România lui 2012...

Dupã acest interludiu istoriografic, sã ne
întoarcem la ceea ce Nicolae Mecu ºtie foarte
bine ºi interpreteazã fãrã greº: aventura
textului cãlinescian între ceea ce criticul
numeºte �creativitatea nelimitatã� a lui G.
Cãlinescu ºi conformarea sa obedientã la
�dicteul� de sus. Poate cã �obedientã� e mult
spus, deºi lista �cedãrilor� enumerate la
paginile 47-50 e mare. Inventiv, sofistic, evi-
dent mai inteligent decât satrapii ideologici
ai epocii, Cãlinescu nu a cedat totuºi fãrã
luptã, fãrã încercarea de a salva ceea ce se
mai putea salva. S-ar pãrea cã uneori a
renunþat la mici jubilaþii interioare, la ironii
secrete, detectabile doar de cei iniþiaþi. În
Bietul Ioanide, gureºul muncitor comunist
Talaleu devine Leu. Dar ºarja onomasticã nu
dispare cu totul. Talaleu nu era un �teleleu�.
Numele lui nu derivã din magh. telelö, cum
susþine DEX-ul, ci de la unul dintre membrii
cuplului de �doctori fãrã arginþi� Talaleu ºi
Atanasie, pe care românii pragmatici îi
ironizeazã prin zicala a umbla teleleu Tãnase.
Or, cum se identificau comuniºtii în reveriile
lor partinice? Nici mai mult, nici mai puþin decât
ca niºte idealiºti de un altruism fãrã margini,
strãini de orice poftã pecuniarã. Însã, subliniazã
sagace Nicolae Mecu, �însãºi trecerea de la
«Talaleu» la «Leu» ascunde o intenþie de ºarjã
ironicã sau mãcar ludicã�. Leu emite sentenþe
�cu ochii închiºi�, afiºând faþã de þãrani un
samariteanism penibil, lozincard: �Suntem
muncitori, vrem sã ajutãm�. Ajunsese aºadar
ºi el un �doctor�, lecuitor al maladiilor sociale,
pe care ficþionarul Cãlinescu îl priveºte cu
superioarã ironie...

În alte cazuri, docilul, �tranzacþionistul�
Cãlinescu leapãdã pielea de miel ºi le spune
celor �de sus� (inclusiv liotei de referenþi ºi
raportori anonimi dirijaþi de aceºtia) adevãruri
dure. O scrisoare din 26 septembrie 1958 cãtre
Pavel Þugui, pe atunci persoanã însemnatã în
ierarhia P.M.R., conþine drastice puneri la
punct: �Aceste obiecþii fiind noroase ºi
arbitrare, nici nu pot fi combãtute, atât sunt de
absurde.�(Ce-o fi zis �Secþia� la aflarea lor?) ªi
tot aici furia, îndelung comprimatã, se descarcã
într-un avertisment ritos: �pe aceastã cale un
scriitor oarecum notoriu [orgolioasã aceastã
afiºare a modestiei � n.m. I.A.] nu va putea
niciodatã sã se punã de acord cu anonimii sãi
raportori�. Pânã ºi lui Gh. Gheorghiu-Dej, care
îl primeºte în audienþã în urma intervenþiei lui
Sadoveanu, îi spune cã ar putea efectua
�îndreptãrile necesare�, dar, �bineînþeles, cu
regulile artei, fãrã compromis� (s.m.) Ar fi
îndrãznit cineva mai mult? Cei care îl acuzã pe
Cãlinescu de �lipsã de curaj� ar trebui sã ia în
consideraþie ºi un articol ca Epurarea
epuraþiei (Naþiunea, 4 apr. 1946), asupra
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cãruia dl Nicolae Mecu insistã oportun.
Publicistul G. Cãlinescu denunþa în el excesele
staliniste care-au marcat �purificarea� politicã
a cadrelor din învãþãmântul superior,
operaþiune abominabilã ce nu þinea cont de
valoarea profesionalã a acestora. Regimul
comunist in statu nascendi avea deci nevoie
de complicitãþi, de �cãuzaºi� cuminþi, nu de
competenþe. Iar �tovarãºul de drum al
materialismului�, cum se credea G. Cãlinescu,
nu ezita sã le arate comilitonilor dimensiunile
ºi repercusiunile erorii sãvârºite: �Au fost
înlãturate elemente mediocre, dar au fost scoºi
totodatã savanþi ori mãcar foarte buni
profesori, ºi vã rog sã mã credeþi, nu aceºtia
erau cei mai culpabili�. Intoleranþa, opacitatea
genereazã urã durabilã pe care gazetarul idealist
de la Naþiunea voia s-o evite printr-un apel la
clemenþã creºtinã ce nu putea sã placã
autoritãþilor: �Pedeapsa exageratã ºi prelungitã,
precum ºi compararea cu starea îndemâna-
tecilor care au scãpat nasc ura ºi înãbuºe orice
umbrã de raþiune. Iertarea este democraticã ºi
produce o uºurare a sufletelor ºi o cordialitate
de care momentul +nostru actual are nevoie�.

Dar acest Galaction fãrã rasã displace nu
doar comuniºtilor puºi pe rãfuialã, ci chiar celor
pe care-i apãrã, dovadã cã în Dreptatea din
ziua urmãtoare apare pe prima paginã notiþa
ironicã Anti-epurist. Pe aceastã cronicã lipsã
de solidaritate a intelectualilor români, chiar
când e vorba de cauze esenþiale pentru ei, au
mizat cu succes comuniºtii, iar lucrurile le-au
ieºit cum le-au ieºit. Dar ãsta ar fi un subiect
pentru un alt articol... Notez doar, în
continuarea celor semnalate mai sus, accentul
involuntar profetic al articolului cãlinescian.
Pânã la urmã a fost el însuºi �epurat�, chiar
dacã ºi-a pãstrat titlul universitar ºi a primit
salariul cuvenit. Cei care-i jalonau calea în noile
circumstanþe social-istorice nu-l socoteau,
probabil, un �tovarãº de drum�, ci îl considerau,
în linia cinismului leninist, un �idiot util�.

Pe acest clivaj între ceea ce se credea G.
Cãlinescu ºi ceea ce gândeau cei instalaþi � à
longue terme � la butoanele puterii insistã
cu îndreptãþire Nicolae Mecu. Criticul nu are
nici porniri inchizitoriale, nici tentaþii
apologetice. Nu condamnã, nu laudã, ci
explicã. Nu vãd în aceastã atitudine nici un
fel de timorare, de inhibiþie în faþa
�magistrului�, ci disting conduita
cercetãtorului care stãpâneºte impecabil
materia ºi o studiazã de la altitudinea
responsabilitãþii fãrã fisuri. De va fi avut vreo
aprehensiune vizavi de o tezã sau alta a
publicistului, Cãlinescu a pãstrat-o in petto,
preferând situarea acesteia în context, în
�condiþiile date�, în care ralierea aparentã la
dogmã servea eschivei inteligente. Opþiune
idealã, datoritã cãreia radiografia ideologicã
a personalitãþii cãlinesciene e clarã, fãrã pete
întunecate. Un merit esenþial al noii evaluãri
critice constã în spulberarea ipotezei

oportunismului sans rivage. Cãlinescu nu s-a
�orientat� spre stânga din interes sau pentru
a-ºi salva pielea, cum au fãcut-o atâþia varani
ai politicii interbelice (Mihail Ghelmegeanu
ar fi numai unul dintre exemplele posibile), ci
era de stânga. În portretul în acqua forte
dedicat lui Iuliu Maniu, atât de pãtimaº ºi de
persiflant în unele accente, dar ºi atât de exact
în intuirea unor trãsãturi psihologice adânci,
existã o afirmaþie care îi pune în luminã
viziunea asupra evoluþiei umanitãþii: �Însã
cine a rãsfoit istoria s-a încredinþat de acest
adevãr: mersul înainte al unei naþiuni este
totdeauna pe partea stângã�. Scria aºa nu
doar omul cu �condiþia ereditarã bastardã ºi
plebee�, subliniatã decis, fãrã menajamente,
de Nicolae Mecu, ci ºi intelectualul care
cunoscuse îndeaproape � ºi comentase
uneori cu sarcasm corosiv � degringolada
unei þãri ai cãrei politicieni îºi pierduserã, ca
ºi cei de azi, �instinctul statal�. Victimã a unei
automistificãri, Cãlinescu spera cã stânga, în
sfârºit înscãunatã la putere, îi va da un rol de
prim-plan. S-a înºelat. Altora le rezerva
�partidul� postura de formatori de opinie.
Leonte Rãutu, Mihai Roller, Ion Vitner, J. Pop-
per, Vicu Mândra-Lewis º.a. �dãdeau linia�.
În faþa elanului dirijist (ºi demolator!) al
acestor �critici marxiºti�, autorului Istoriei...
nu-i rãmânea decât calea veche, esopicã, a
discursului dublu, �angajat�, dar sustras
�liniaritãþii servile�, �principial�, nu ºi funda-
mentalist, �materialist�, însã cu inflexiuni
idealiste, pe scurt, defensiv-ofensiv, cum scrie
cu un oximoron fericit gãsit noul comentator.
Asistãm practic la un duel cu fandãri incisive
ºi retrageri tactice, la asalturi ºi replieri, la
miºcãri înºelãtoare din poignet pentru a
deruta adversarul, duel în care Cãlinescu,
minte sofisticatã ºi paradoxalã, face risipã de
energie, inteligenþã, dar pãrãseºte terenul
învins, nu înainte de a fi pricinuit totuºi
potrivnicilor rãni dureroase. Puþini i-au înþeles
jocul ºi i-au admirat dibãcia cu care încerca
sã se strecoare printre Scylla ºi Charybda
proletcultului ºi realismului socialist. Printre
ei, un vechi discipol care se va rãzvrãti ºi-l va
ucide în efigie: Adrian Marino. Dupã opt ani
petrecuþi în unsprezece aresturi, el îi scria
magistrului aceste rânduri pline de tâlc: �Cred
exact în aceleaºi principii ca ºi dv., pe toate
planurile ºi nu o datã, acum în urmã, am
admirat sincer abilitatea de a prezenta mari
adevãruri în condiþii date�. (s.m. � I.A.)
Constatare exactã, care-l onoreazã în
posteritate pe autorul Vieþii unui om singur.
Nu ne rãmâne decât sã visãm cum ar fi evoluat
aceastã strãlucitã inteligenþã în alte condiþii
decât cele vitrege ce i-au fost �date�. În
ultimele luni de viaþã, prizonier pe un pat al
sanatoriului din Otopeni, Criticul îºi
recunoºtea drama, socotindu-se �un vultur
în colivie�. Atunci, dar ºi mai devreme, ses

ailes de géant l’empêchaient d’évader...
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Ana Dobre

LITERE  ªI  SENSURI

ªTEFAN  MITROI
ªI  TENTATIA  ANTIROMANULUI*

Prin 1933, Jean Paul Sartre numea
antiroman acele opere care, fãrã a renunþa
în totalitate la convenþiile epicului, se
abãteau vizibil de la acestea. Este vorba de
acele creaþii ficþionale în care istoria,
povestea, naraþiunea cedeazã locul
meditaþiei, ceea ce le conferã un caracter
filosofic. Este cazul noului
roman al lui ªtefan Mitroi,
Biblia pentru furnici. Scrisã
de José Saramago, în anul
urcãrii sale la cer, construit
ca elogiu al unui scriitor din
Est pentru un scriitor din
Vest, José Saramago, în care
scriitorul este preocupat mai
mult de povestea poveºtii,
decât de naraþiunea în sine.

Aceastã tehnicã este
preferatã astãzi de Milan
Kundera (Viaþa este în altã
parte, Insuportabila uºurãtate
a fiinþei etc.). O preferaserã
cândva Vladimir Nabokov, Julio Cortazár,
André Malraux (care scria Antimemorii),
de José Saramago însuºi în Evanghelia
dupã Iisus sau Peºtera, de Mircea Nedelciu.

Preocupat mereu de diversificarea, de
nuanþarea subiectelor mari care pun în
ecuaþii inedite viaþa transfiguratã de pro-
pria viziune artisticã, ªtefan Mitroi
deschide universul sãu ficþional
antiromanului. Stilul febricitant, necesar
unei teme de a cãrei gravitate existenþialã
naratorul se lasã înfiorat, susþine armãtura
narativã dându-i tensiunea marilor idei.

Biblia pentru furnici pare cu totul
inedit în raport cu celelalte romane ale sale
în care prozatorul explica metaforic lumi
cunoscute � lumea ruralã, Dulce ca
pelinul, sau lumi al cãror sens i se revela
în dimensiune simbolicã � Gaura, Viaþa
inversã a lui Cocostel Ouatu. Scriitorul
* ªtefan Mitroi, Biblia pentru furnici. Scrisã de José

Saramago, în anul urcãrii sale la cer , Editura
Rao, Bucureºti, 2013.

nu-ºi abandoneazã, însã, temele centrale �
meditaþia asupra timpului, asupra vieþii ºi
morþii, asupra existenþei ca devenire, ci le
prelungeºte în cea a creaþiei, a relaþiei dintre
creator ºi lumea fantasmelor sale, luând
ca arhetip pe José Saramago, scriitor
portughez, laureat al Premiului Nobel, în
care ªtefan Mitroi recunoaºte atât un al-

ter ego cât ºi un pãrinte spiri-
tual. Astfel, meditaþia asupra
creaþiei este ºi o meditaþie
asupra condiþiei creatorului
în raport cu lumea în care
trãieºte, cu opera sa, cu
actualitatea ºi posteritatea lui
criticã. Universul literar al lui
José Saramago ar presupune,
într-o nouã viziune a
sociologiei receptãrii, opera
propriu-zisã plus receptarea
acestei opere de cãtre istoria
ºi critica literarã, dar ºi de
cititorul empatic.

Un astfel de cititor este ªtefan Mitroi
care se regãseºte în opera portughezului
pânã la identificarea cvasitotalã, identificare
spiritualã, desigur, el socotindu-se un des-
cendent, un fiu spiritual, prin urmare, în
filiaþie existenþialã ºi ontologicã.
Semnificativã din acest punct de vedere
este scrisoarea imaginarã cãtre José
Saramago, în care regãsim mãrturisirea
admiraþiei ºi a pietãþii faþã de universul
reprezentat/creat de acesta ºi în care ªtefan
Mitroi recunoaºte propriile teme: �Cum
sunteþi una dintre acele persoane a cãror
viaþã aº vrea sã nu se termine niciodatã,
vã propun, fiind nãscut cu treizeci ºi cinci
de ani mai târziu decât dumneavoastrã, sã
vã ofer câþiva ani din posibilul meu viitor,
pentru a deveni egali ca vârstã./ M-aº
mulþumi dacã mi-aþi oferi în schimb o parte
a talentului dumneavoastrã, ca sã fim egali
ºi ca valoare. ªi ºtiþi de ce? Pentru cã
sufletul meu este asemãnãtor cu al
dumneavoastrã./ Curios, deºi din þãri
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diferite, pânã ºi satele noastre sunt
asemãnãtoare./ Spun asta pentru cã am
vizitat recent Azinhaga. Dar nu v-am gãsit
acasã. Mi s-a spus cã sunteþi plecat cu niºte
treburi importante prin lume./ Închei,
rugându-vã sã priviþi cu toatã seriozitatea
propunerea fãcutã�. Convenþia literarã
suprapune cele douã perspective auctorialã
ºi naratorialã, pentru a sugera incidenþa în
planul oniric al dorinþelor fiinþiale � acele
dorinþe care ne scriu, uneori inconºtient,
destinul. Romanul lasã locul antiromanului.

Identificându-se cu José Saramago în
planul profund al eului (�...sufletul meu
este asemãnãtor cu al dumneavoastrã�),
ªtefan Mitroi îºi reveleazã aspiraþia ºi
idealul ca artist. Propunerea pe care i-o
face lui José Saramago rãsfrânge
semnificaþii tragice referitoare la viaþa
omului ºi la viaþa operei, la timpul biologic,
timpul istoric, ambele trecãtoare, ºi la
timpul etern al artei.

Deoarece substituirea nu este posibilã
în ordinea firii, ªtefan Mitroi procedeazã
proustian luând �anul pornirii la cer� al lui
José Saramago, punctul zero al
retrospectivei. Strategia narativã implicã,
deopotrivã, inteligenþa constructivã ºi
emoþia tulburãtoare a recuperãrii lumii
ficþionale din durata unui timp care poate
pãrea abstract în durata personalã a
timpului subiectiv.

Conceput ca o retrospectivã, ca un
drum din prezent în trecut, de la biografie
la creaþie, de la creaþie la biografie,
antiromanul adunã ca un fluviu meditaþiile
înfiorate asupra misterelor destinului
creatorului care se reveleazã în traiectoria
unui alt destin creator. Sensurile simbolice
pe care prozatorul român le atribuie
acestor date existenþiale ºi ontologice
determinã alunecãrile ºi transferãrile de
sens ce alcãtuiesc þesãtura metaforicã a
epicului relevabile în antiroman. Aici se
evidenþiazã elogiul adus vieþii ºi creaþiei �
viaþa creaþiei ºi creaþia vieþii: �Þine cu dinþii
de ea, Zezito, n-o lãsa sã-þi scape printre
degete. E frumoasã, zãu, cã e frumoasã!
(E, trebuie sã recunosc, adevãrat. Nu
degeaba îmi doresc eu câteodatã sã fiu
om în loc de înger)�.

Deºi este vorba despre viaþã ºi moarte,
ca în Le Roi se meurt de Eugen Ionescu
sau Moartea lui Ivan Ilici de L.N. Tolstoi,
ªtefan Mitroi nu aduce, ca predecesorii sãi,
în scenã însuºi faptul de a muri, ci însuºi
faptul de a trãi ºi dupã moarte, viaþa
insinuându-se în descendenþii spirituali care
prelungesc ecoul vieþii care s-a dus în
durate ºi dimensiuni perene.

Din moarte, o moarte doar în ordine
fizic-biologicã, José Saramago se

reîntoarce, prin personajele create, în viaþã
ºi populeazã lumea cu fantasmele sale.
Ideea scriitorului se referã la capacitatea
creaþiei de a devansa viaþa, de a fi mai
puternicã decât viaþa cea aievea, supusã
trecerii, ºi, deci, morþii. Romanul tulburã
prin aceastã meditaþie profundã în care
central este omul cu destinul sãu dual �
terestru ºi cosmic, trecãtor ºi peren.

În acest context, un motiv important
este cel al relaþiei cu Dumnezeu care
transpune relaþia omului cu propriul
destin, transcenderea vieþii prin marele
destin, cãci îi spune Dumnezeu: �...rolul
meu este sã-þi propun un alt destin�. Dacã
�a muri este un fapt de purã rutinã�,
descãtuºarea spiritului este posibilã.
Creaþia de oameni ºi viaþã nu înseamnã
evitarea greutãþilor sau a eºecului, ci
asumarea lor responsabilã. Când omul
încearcã sã zãgãzuiascã un drum, undeva,
altul se deschide. Este sensul pe care-l
desprindem din replicile dialogului
imaginar: �Guvernul portughez a trimis un
avion dupã dumneavoastrã. Cum
comentaþi faptul acesta?/ Un ministru al
culturii m-a gonit din þarã, altul m-a adus
înapoi. Simplu ca bunã ziua...�

Întâlnirea ratatã cu un Dumnezeu care
nu se aratã, dar se reveleazã prin miracolul
creaþiei, devine fermentul principal al
operei: �Puteai sã-l întâlneºti ºi pânã acum./
Dac-ai ºti cât mi-am dorit./ N-ai ºtiut unde
sã-l cauþi./ Mai degrabã El n-a ajuns
niciodatã acolo unde L-am cãutat�.
Dumnezeu nu se rãzbunã pe om, dacã nu
înþelegem prin aceastã rãzbunare darul-
blestem de a zãmisli frumuseþi, cãruia
datorãm Memorialul mãnãstirii, Istoria
asediului Lisabonei, Evanghelia dupã
Iisus. Poate pentru cã �Dumnezeu se
odihneºte�, rostul creator este lãsat/delegat
omului, invitat ºi îndemnat sã contemple
creaþia ºi sã o imite: �Dumnezeu se
odihneºte. Nu ºi pãsãrile însã. Azi, când
ar trebui sã fie închisã, Primãria oraºului
Lisabona e plinã de pãsãri. Probabil cã vin
dinspre mare. Cineva a uitat o fereastrã
deschisã ºi ele dau buzna înãuntru fãrã sã
scoatã un sunet. Ce este atunci cu sunetele
care se folosesc de aripile lor, pentru a
porni de-a lungul coridoarelor, clãtinând
aerul ºi fãcându-i pe oamenii ce se
îngrãmãdesc pe scãrile de la intrare sã
creadã cã s-a fãcut searã, deºi e miezul
zilei, ºi cã o sã ningã curând, deºi e prima
lunã de varã? Sunetele se amestecã pânã
la urmã cu pãsãrile, nimeni, nici mãcar
Irene Lima din vina cãreia þâºnesc ºi unele
ºi altele, nu le-ar mai putea deosebi. Nici
nu e cazul, bine cã Dumnezeu se odihneºte;
s-ar fi supãrat poate vãzând pãsãrile, care
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sunt creaþia Lui, amestecându-se cu
creaþia omului, cãci acesta a dat naºtere,
nu ºtiu în care zi a sãptãmânii, sunetelor�.

Prin creaþie, prin puterea de a crea,
omul devine el însuºi un demiurg. José
Saramago este demiurgul unei lumi întregi
în dubla ei dimensiune, cosmicã ºi terestrã,
o lume care nu-l abandoneazã nici în viaþã,
nici în moarte. Aceastã idee expliciteazã
strategia epicã ºi demersul antiromanului:
în �anul urcãrii la cer�, José Saramago este
însoþit de aceastã lume, tutelatã de mãslin
ca arbore cosmic, ºi vizitat de personajele
pe care le-a creat: Ricardo Reis, Raimundo
Silva ºi Blimunda, Ouruoana.

Destinul tragic al omului ºi scriitorului
se reveleazã în scenele simbolice imaginate
de scriitorul din Est, scene care rãsfrâng
fapte de viaþã dublate de semnificaþia lor
metafizicã. Plin de sensuri este dialogul
imaginar dintre cei doi scriitori, pãrinte ºi
fiu spiritual, legaþi prin taina creaþiei, prin
miracolele destinului: �...Ceea ce nu se
poate spune despre întrebarea care
urmeazã./ Aþi afirmat cã lãsaþi în urmã o
lume mai rea decât cea pe care aþi gãsit-o.
Lumea pe care o lãsaþi e lumea pe care aþi
gãsit-o plus viaþa dumneavoastrã, dupã
cum lumea pe care aþi gãsit-o e lumea pe
care o lãsaþi minus viaþa dumneavoastrã./
Vreþi sã sugeraþi, dacã înþeleg bine, cã viaþa
mea face diferenþa. Numai cã viaþa mea
nu mai e, fost-a ºi s-a dus. Lumea ar trebui,
nu-i aºa, sã devinã bunã la loc, ca atunci
când m-am nãscut. O vedeþi însã dând
vreun semn c-ar vrea sã se schimbe? În
bine sau în mai bine, vreau sã spun. Eu
n-o mai pot împiedica sã facã asta. Nimic
din tot ce a însemnat viaþa mea nu-i mai
pune lumii beþe în roate. ªi totuºi ea nu se
grãbeºte sã redevinã cum a fost. Ce trebuia
sã se scadã, s-a scãzut. Cu regretul cã vã
dezamãgesc, uite cã aritmetica rãului nu
se bizuie deloc sau aproape deloc pe viaþa
mea. Altã întrebare, vã rog...�

În istoria pe care o construieºte, istorie
care înglobeazã douã biografii care se
completeazã ºi se prelungesc una într-alta,
existã douã mari dimensiuni � terestrã ºi
cosmicã, raportabile la timpul istoric ºi
mitic, ºi o multitudine de planuri narative
reunite de simbolica forþã irepresibilã de a
crea. Aceste planuri nu pun în evidenþã
situaþii, întâmplãri, scene necesare
conflictului, ci idei care dau consistenþã
þesãturii ideatice prin care romanul se
converteºte în antiroman. A crea
presupune capacitatea de a visa � �lãcomia
de vise� � visele omenirii ºi visele proprii,
ca ºi capacitatea de a rememora �
�capacitatea de a-ºi aduce aminte�.

Reamintirea este o anamnezã, o

reconstituire nu doar a vieþii, ci, mai ales,
a destinului. ªi acesta se vede cel mai bine
din moarte. Contemplarea morþii este ea
însãºi o creaþie, bazatã pe filosofia vieþii ºi
a morþii. Din Istoria asediului Lisabonei,
ªtefan Mitroi reþine un fragment: �Între
acest cadavru ilustru ºi oricare altul, lipsit
de merite particulare, nu se va mai observa
nicio deosebire, mai devreme sau am târziu,
ajungem cu toþii sã fim egali în faþa morþii�.
Egalitatea tuturor oamenilor în faþa morþii
îl ducea pe Eminescu, dupã modelul indian
din Dhammapada ºi Bhagavad gita, la ideea
zãdãrniciei. Poate cã �din cer toate se vãd
la fel�, dar ªtefan Mitroi desfide zãdãrnicia,
crezând în capacitatea creaþiei de a
regenera spiritul, de a îmbogãþi lumea cu
sensuri. Perspectiva cosmicã nu exclude
infinitezimalul terestru, veºnic inefabil ºi
evanescent, pe care artistul îl poate
surprinde în multiplicitatea faþetelor sale
pentru a reconstrui o viziune asupra vieþii
ºi a morþii.

Deºi meditaþia asupra morþii capãtã
astfel de acorduri de litanie � �Da, sunt
chiar mâinile mele vreascurile pe care le
înghite focul. Aº minþi dacã aº spune cã
nu-mi este un pic milã de ele vãzându-le
cuprinse de flãcãri, nu de alta, dar ºtiu cã
au fost cândva mâinile unui copil. Se
folosea de ele ca sã urce în mãslini ºi
portocali, ºi ca sã culeagã flori de câmp
primãvara, ºi sã ducã la gurã pâinea caldã
pe care o scotea bunica din cuptor...�,
sentimentul ultim nu este dat de pesimism,
ci de aceastã credinþã aproape misticã în
creaþie, în puterea ei de a rescrie realul ºi
de a-l transcende. Semnificativã este, din
acest unghi, rescrierea mitului lui Caron,
coborât în geografia sacrã portughezã:
�Bãtrânul corpolent din faþa mea e Graviel,
barcagiul din Azinhaga, cel ce mã trecea
de cealaltã parte a râului Tejo, contra unui
bãnuþ cu care îºi cumpãra þuicã. Unde o fi
þinând sticla ascunsã? ªi cum de-o fi izbutit
s-o ia cu el aici? De sticlã vorbesc,
deoarece n-am nicio îndoialã cã s-a
întâmplat aºa, îl trãdeazã culoarea nasului.
Beleaua mare este cã n-am niciun bãnuþ
sã-i plãtesc lui Graviel�...

Fiul lui José Sousa ºi al Mariei del
Piedad din Azinhaga, Portugalia îºi gãseºte
oglinda eternã în lumea ficþionalã a fiului
lui Vasile ºi al Ioanei Mitroi din Grosu,
România, a cãrui imaginaþie inepuizabilã
pentru scenele simbolice, pentru
interogarea existenþei sunt coordonatele
unei proze metafizice atinse de fiorul
transcendenþei. Sunt elementele unui
antiroman în care meditaþia asupra creaþiei
ºi a destinului creator al omului transformã
epicul în filosofie a existenþei.
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Dan Tache

PERSPECTIVE  CRITICE

SEDUCÃTOARELE
PRIMEJDII  ALE  POSIBILULUI

Fãrã a fi cel mai reuºit dintre romanele lui
Mircea Horia Simionescu, Nesfârºiteleprimejdii ar trebui totuºi sã suscite interesul
cercetãtorilor fenomenului literar cel puþin prin
faptul cã, apãrut în 1978, înaintea Toxicologiei,
deci înaintea încheierii Ingeniosului binetemperat, face trecerea cãtre viitoarea etapã
din creaþia scriitorului târgoviºtean. Scrisul e
o eliberare de cele mai
persistente obsesii (Treioglinzi, Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, 1987,
p. 122), constata în 1946
adolescentul Mircea Horia
Simionescu. În acest roman al
unui roman posibil, scriitorul îºi
exorcizeazã prin cuvânt,
preschimbându-le în teme,
câteva dintre aceste obsesii
care l-au urmãrit întreaga viaþã:
raporturile pe care existentul le
stabileºte cu posibilul, unitatea
ºi relaþia acesteia cu
multiplicitatea, creaþia, vãzutã
ca materializare/degradare progresivã a
arhetipurilor, absurdul, factor declanºator al
evenimentului istoric.

La înmormântarea unui obscur proiectant,
Gigi Pelimon, participã ºi cunoscuþi ai altui
George Pelimon care, în panegiricele þinute cu
aceastã ocazie, îi atribuie defunctului realizãri
ale prietenului lor. Pelimon aflã ºi, intrigat de
aceastã confuzie, se hotãrãºte sã scrie un ro-
man autobiografic, dar în care sã dizolve, în
episoadele propriei biografii, ºi întâmplãri din
viaþa celuilalt. Supoziþia de facturã ezotericã
potrivit cãreia numele influenþeazã destinul (ceea
ce ar putea face ca indivizi cu nume identice sã
aibã biografii similare) mai fusese valorificatã
ludic de cãtre Mircea Horia Simionescu ºi ante-
rior, în Dicþionar onomastic.

În rama vieþii constructorului energetician
George Pelimon, cãsãtorit cu Despina, vor fi
inserate astfel trei istorii: cãlãtoria autorului-
personaj în Italia, cercetarea circumstanþelor
nedreptei puneri sub acuzare a tatãlui acestuia
ºi episodul trãit în preajma datei de 23 august
1944. Însã cum romanul autobiografic (a cãrui
scriere va fi mereu amânatã) va reflecta, precum

o oglindã, experienþele autorului George
Pelimon, aceste ficþiuni, sã le spunem de gradul
II, îºi pierd pe alocuri autonomia epicã ºi sunt
aglutinate ramei. În plus, cu foarte puþine
excepþii (discuþiile cu Despina pe marginea
�literaturitãþii� câtorva secvenþe narative),
naratorul, atât cel al istoriei-ramã, cât ºi cel al
istoriilor inserate în aceasta, refuzã sã îºi asume

discursul, întâmplãrile fiind
relatate la persoana a III-a.
Ambiguitatea, bine întreþinutã
astfel, devine semn al uneia
dintre intenþiile autorului
Mircea Horia Simionescu.
Acesta nu ºi-a propus sã
�narativizeze� o viaþã, ci sã
alegorizeze, cu ajutorul ficþiunii,
coborârea orfic-platonicianã a
ideii în lume: unitatea se
proiecteazã în multiplicitate,
existentul devine un teren fertil
pentru proliferarea posibilului,
realitatea se proiecteazã
caleidoscopic în ficþiune.

De altfel, chiar George Pelimon, protago-
nist al acestei biografii prototipice, pare a fi
mai degrabã un construct (în sensul pe care îl
atribuie termenului filozofia ºtiinþei) decât un
personaj. Pe parcursul cãlãtoriei în Italia,
Pelimon ni se dezvãluie drept un produs cul-
tural. Mare consumator de artã, Pelimon nu
poate trãi altfel decât artistic. Iubirea pentru
Helga este ea însãºi una de naturã culturalã.
De fiecare datã când Helga nu corespunde
imaginii pe care Pelimon i-a atribuit-o, de
fiecare datã când, de fapt, aceasta nu
corespunde jungian/camilpetrescian animei
sale, în conºtiinþa personajului se produce
un cataclism. Iar balerina Helga (despre care
vom afla, spre finalul cãrþii, cã are un model în
realitatea ramei) pare a se încãpãþâna sã-i
provoace tot mai numeroase asemenea
cataclisme. Însã aceastã nevoie, mai degrabã
autoindusã, de a-ºi trãi cultural existenþa este
contrabalansatã, în plan oniric, de dorinþa
implicãrii aventuroase în escrocarea unei
bãtrâne industriaºe torineze.

O altã ipostazã a personajului, dar
purtând ºi aceasta puternice amprente
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culturale, ne este dezvãluitã pe parcursul
anchetei pe care acesta o întreprinde pentru
a elucida împrejurãrile în care a avut loc
punerea sub acuzare a tatãlui sãu. George
Pelimon este acum cel însetat de adevãr, cel
care refuzã absurdul, cel care are curajul de a
se lupta cu morile de vânt. Însã întâlnirea
hamletianã ce are loc în garã la Titu, cu un
tatã complet dezinteresat de destinul sãu
postum, se soldeazã cu o mare dezamãgire.

Totuºi, aceastã conºtiinþã a absurdului ca
factor declanºator al istoriei i-o va împrumuta
Pelimon, cel aflat la vârsta maturitãþii, tânãrului
Pelimon (ne aflãm, aºa cum vom fi preveniþi, în
faþa unui roman aleatoriu), protagonistul
evenimentelor din preajma încheierii rãzboiului.
Aici, absurdul capãtã nuanþe groteºti: scena
postbelicã este ocupatã cu repeziciune de
personaje grobiene, între care tânãrul Pelimon
nu-ºi aflã locul. Acesta iese din scenã pãrãsit,
mai mult mort decât viu, într-un ºanþ de la
ªosea, împuºcat de cãtre unul dintre gemenii
Cofetaru.

Cu Marin Cofetaru, aceastã imagine
negativã a lui George Pelimon (negativã chiar
ºi din punct de vedere astrologic: Pelimon
este Vãrsãtor, iar Cofetaru este Leu), protago-
nist el însuºi al unor experienþe aventuroase,
cititorul se întâlnise deja în episodul recepþiei
date de familia Predoleanu. Aflat la vârsta
rememorãrilor ºi încercând sã convingã o
scenaristã de la Buftea sã-i transforme
biografia în film, Cofetaru îºi povesteºte viaþa,
dar insereazã în relatare (procedeul ne este
deja cunoscut) ºi întâmplãri din viaþa fratelui
sãu. Nu întâmplãtor, în finalul romanului,
George Pelimon se trezeºte dintr-un coºmar
ºi încearcã sã-ºi imagineze cum ar suna o
biografie romanþatã a lui Marin Cofetaru,
într-o versiune strãbãtutã de cea mai caldã
simpatie pentru bietul orfan.

Cãsnicia lui Pelimon cu Despina pare a fi
o expresie a compromisului. Despina, opusul
ideii de feminitate întruchipate de Helga,
aparþine unei realitãþi pe care Pelimon o refuzã
bovaric, unei realitãþi din care încearcã
sistematic sã evadeze. În apartamentul lor,
cãzut pradã unei veritabile invazii a obiectelor
(expresie simbolicã a agresiunii realului),
Pelimon simte nevoia sã-ºi rezerve un spaþiu
care sã îi aparþinã în exclusivitate, unde sã îºi
poatã asculta la pick-up muzica favoritã ºi de
unde sã poatã evada în ficþiune.

Nu în ultimul rând, Pelimon este cel care
îºi scrie romanul vieþii, scriere care-i
prilejuieºte o meditaþie asupra capacitãþii
naraþiunii de a servi drept instrument al
cunoaºterii, în mãsura în care îi dã posibilitatea
sã realizeze conexiuni altfel greu de stabilit
între evenimentele al cãror protagonist a fost.
Trecerea într-o nouã ordine/într-o nouã lume
se face în proza lui Mircea Horia Simionescu
prin degradare, deoarece doar degradarea
pare sã funcþioneze drept principiu creator.
Produs direct al Ingeniosului bine temperat,

George Pelimon acumuleazã astfel ºi funcþia
de imagine degradatã a autorului.

Dacã în privinþa Helgãi lucrurile sunt clare,
Helga fiind un nume convenþional pe care
Pelimon îl atribuie tuturor femeilor importante
din viaþa sa, mai puþin Despinei, rãmâne sã
stabilim care este factorul coagulant al tuturor
acestor imagini/ipostaze ale lui George Pelimon.
Acesta traverseazã, în viaþã, în vis ºi în
imaginaþie toate experienþele posibile, iubeºte
o femeie arhetip, Helga, o femeie alcãtuitã mai
degrabã din hârtie ºi cuvinte decât din carne
ºi oase, este cãsãtorit cu o altã femeie, Despina,
care trece ºi ea în ficþiune, servind astfel drept
arhetip personajului pe care îl inspirã.

Romanul este un domeniu al libertãþii
depline (Nesfârºitele primejdii, Editura
Eminescu, 1978, p. 508), îºi justificã Pelimon
opþiunea pentru romanul aleatoriu în faþa
soþiei sale, iar când aceasta îi atrage atenþia
asupra neconcordanþelor care apar la nivelul
fabulei, acesta îi rãspunde: Dar personajele
mele sunt idei, numele lor convenþionale nu
trebuie sã te deruteze� De altfel, când vei
citi întreaga carte, vei afla ºi câteva
nepotriviri de timp. În realitate, George din
roman n-a trãit evenimentele rãzboiului, era
prea tânãr ca sã fie luptãtor� Specie a
posibilului, romanul a inserat fidel dorinþele
lui, ceea ce ar fi vrut sã trãiascã ºi anii nu
i-au permis� Totul este posibil� (Ibidem).

Spuneam cã nu este uºor de stabilit graniþa
dintre cele douã planuri mari ale ficþiunii, dupã
cum nici graniþele dintre acestea ºi
microficþiunile cãrora le servesc drept ramã nu
se lasã uºor identificate: toate sunt imagini în
oglindã, prime ori secunde, ale aceleiaºi realitãþi,
ceea ce îi permite lui George Pelimon sã treacã
neîncetat din realitate în romanul autobiografic
ºi invers. Faptul cã graniþa dintre realitatea lui
Pelimon ºi cea a romanului autobiografic este
fluctuantã ar sugera cã ºi graniþa dintre realitatea
romanescã ºi cea extraromanescã, cel puþin
simbolic vorbind, este la fel de fluctuantã.

Mãrturisesc cã, la prima lecturã a acestui
roman, cunoscând disponibilitãþile stilistice ale
lui Mircea Horia Simionescu, am rãmas surprins
de lipsa de preocupare pe care acesta pare a o
dovedi aici, cel puþin în aceastã direcþie. Însã
balcanismul care te întâmpinã la tot pasul, cu
bârfele ºi eroii lui de mucava, cu incoerenþele
lui nãscute din prozaismul formulãrilor
lapidare, are tocmai menirea de a eroda, cel
puþin la nivelul reprezentãrii, graniþa dintre
ficþiune ºi realitate. Ne aflãm, de fapt, în faþa
unui roman care, dezvoltând toate valenþele
posibilului, îºi anexeazã realitatea,
transformând-o ºi pe aceasta într-o specie a
posibilului. George Pelimon îºi depãºeºte astfel
condiþia de personaj ºi îºi cere dreptul la
existenþã extraromanescã. ªi este de remarcat
faptul cã aceastã autentificare a ficþiunii nu se
face printr-un roman ce concureazã registrul
stãrii civile, ci, dimpotrivã, printr-un roman
ce-ºi exhibã pânã la paroxism convenþia.
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ÎMPLINIREA  POEÞILOR

ROMÂNUL  A  AJUNS POET?

Am asistat, în ultimii ani, la un adevãrat
curent care a cuprins mulþi poeþi aflaþi mai
cu seamã în pragul senectuþii (adicã
sexagenari), un curent al nevoii de a oferi
cititorilor sinteza creaþiei lor. Este, fãrã
îndoialã, un sentiment de afiºare fireascã
a împlinirii talentului ºi lucrãrii de pânã
acum, o încercare totodatã de a marca,
într-o privire sinteticã, locul
ºi importanþa fiecãrui
demers liric. Nota a dat-o
iniþiativa Editurii Tipo
Moldova care, patronatã de
Aurel ªtefanachi, excelent
editor ºi manager, a lansat
proiectul Opera Omnia,
onorat de nume mai mult ori
mai puþin cunoscute pânã la
respectivul moment al
sintezelor apãrute la Iaºi.
Rolul lor (al acestor sinteze)
mi se pare salutar în stabilirea viitoarelor
ierarhii poetice, surprizele anunþându-se de
la primele tomuri. Dar nu despre proiectul
Opera Omnia mã grãbesc sã scriu, ci ºi
despre alte modalitãþi de afirmare a nivelului
de împlinire atins de unii autori.

 Aºa de pildã se manifestã pregnant
dorinþa unora de a se vedea traduºi în limbi
de mare circulaþie, sau chiar în unele cu
arie nesemnificativã, deºi în perioada
globalizãrii, a circulaþiei libere ºi
neîngrãdite, efectele lecturilor sunt
imprevizibile. Bãnuiesc cã acesta a fost ºi
gândul lui Vali Niþu când a publicat Ultimul
impact în ediþie bilingvã la Editura
Bibliotheca în 2012. Chiar dacã între timp
a avut satisfacþia de a-ºi vedea numele ºi
cele mai reprezentative poeme în colecþia
Opera omnia, tumultosul gazetar ºi poet
ce-a explodat creator abia dupã 50 de ani,
oferã în Ultimul impact o neaºteptatã
posturã a originalitãþii prin cultivarea foarte
subtilã a umorului involuntar. Fãrã a
teoretiza, fãrã a-l trage de mânecã pe cititor,

Liviu Grãsoiu

Vali Niþu presarã în volum câteva piese cu
totul neaºteptate ºi unice în felul lor. Dupã
ce lanseazã o antitezã scrisã în stilu-i spe-
cific (�ieri am dansat moartea / cu colþii
înfipþi în ceafa vieþii / la fiecare un-doi / al
cosaºului de gen / feminin�) nedeclarând
însã care ar fi teza, fapt ce-l pune în gardã
pe comentator, se considerã

�somnambulul de serviciu�,
acela nãscut �în direcþia de
valori rãsturnate� ºi compune
o piesã care trezeºte nu doar
curiozitate, ci ºi reacþii uºor
ironice, cãci este intitulatã
boul în jug. Dacã acesta ar
fi poetul, atunci se explicã ºi
by(pas) ºi cântecul lebedei,
emblematicã poezie prin
reuºite de nobilã sensibilitate
(�am toamnã în suflet�
noteazã poetul) ºi o notaþie

derutantã (�cad petale uscate / pentru
ultimul cântec al lebedei / ce moare�)
pentru aceea cã nu existã ºi penultimul
cântec al lebedei, ci doar unul singur, la
sfârºit. Tot derutã provoacã ºi un titlu ca
dorinþe mari-putinþe mici, exclamaþia
�merit suferinþa / degeaba mã mai iert� (ex/
xe) dicteul automat din filozofie de week-
end ºi prezenþa unei neaºteptate cacofonii
(în lumânãri vii). O bunã impresie în sensul
salutãrii mesajului liric lasã în schimb nunta
cu plete ºi sânge rece. Acolo umorul
involuntar dispare, lãsând sã se manifeste,
odihnitoare, starea lirismului firesc.

 O prea grãbitã sintezã din propria-i
creaþie a publicat tot în 2012, la editura
clujeanã Limes, sub titlul Evergreen,
nevergreen (cu menþiunea Poeme pierdute,
poeme regãsite) Ioan Suciu, poet
braºovean, cunoscut de mine în urmã cu
vreo 12 ani, reîntâlnit la Gaudeamus în
noiembrie trecut ºi plecat dintre noi într-o
deplinã discreþie, aºa cum a ºi trãit, în aprilie
a.c. Neinclus nici mãcar în masivul (ºi în
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fond aproape inutilul D.G.L.R.), l-am gãsit
menþionat în solida Antologie a sonetului
românesc, lucrare de referinþã datoratã lui
Radu Cârneci, unde Ioan Suciu figureazã
cu douã sonete de frumoasã þinutã
artisticã. Cartea din urmã pe care mi-a
înmânat-o este o selecþie din Întâmplãri
vechi, Frunze, Sonete ºi alte
poeme ºi Ultimele poeme
închipuite ale lui Marin
Sorescu în traducere
imaginarã de Ioan Suciu.
Cum despre scriitor ºi om
ºtiu prea puþine, sper cã în
monumentala panoramã a
Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni, recent apãrutã,
sã aflãm ceea ce ne
intereseazã. Pânã atunci, mã
mulþumesc sã consemnez cã
poetul (nãscut la 4 XI 1945)
se remarcã prin frecventarea cu folos a
unor maeºtrii vechi (I. Pillat, V. Voiculescu)
sau contemporani (Marin Sorescu). De la
ei a preluat nobleþea stilului, a tonului,
respectul faþã de prozodie ºi îndrãznealã
în a aborda forme fixe, de maximã
dificultate, precum sonetul ºi rondelul sau
metrica de tip folcloric, cu îmbinãri
savante de ritmuri ºi rime. Pânã la apariþia
unei ediþii întocmite profesionist sã
rãmânem cu amintirea acestui artist
rafinat, mult prea puþin cunoscut inclusiv
de cãtre confraþi. Strofe
precum �Cunosc pãduri
întregi de îndoialã / ªi-acolo
vin doar lupi ºi-acolo vin /
Copiii orei, sã-mi alunge
plânsul, / Furându-mã de
mult, dând prea puþin��
trebuie sã trezeascã interesul
pentru o experienþã liricã
tulburãtoare ºi atemporalã.

 La o cotã superioarã se
situeazã, din punctul de
vedere al receptãrii critice,
poezia Victoriei Milescu,
autoare ce s-a încununat la o aniversarã
cu un solid tom Opera Omnia tot în 2012
(Fenomenele fãrã cauzã se intituleazã
împlinirea sa editorialã). Convinsã cã acela
a fost doar un moment al evoluþiei sale
poetice, Victoria Milescu a încredinþat
Editurii Tracus Arte o selecþie din producþia
ultimilor ani (bãnuiesc, deoarece versurile
nu sunt datate) numitã, voit dramatic, Sub
steaua câinelui. Menþionez cã, atentã la
corecta informare a criticii ºi a publicului,

Victoria Milescu a încheiat placheta cu o
utilã Notã biobibliograficã ºi cu o la fel
de utilã secvenþã de Referinþe critice.
Deducem de aici cã poezia sa, discretã,
luminoasã dar ºi contorsionatã, scrisã în
momente de febrã lucidã, rezultatã în
exclusivitate din impactul cu realitatea

imediatã, a atras atenþia, în
timp, unde comentatori
prestigioºi precum Romul
Munteanu, Gh. Tomozei,
Cezar Ivãnescu, Octavian
Soviany, Aureliu Goci, C.
Cubleºan, Geo Vasile, Radu
Cârneci, Florentin Popescu,
C. Abãluþã, Gh. Istrate, s.a.
Concluzia generalã îi este
favorabilã poetei, a cãrei
semnãturã s-a gãsit, de-a
lungul a peste trei decenii
în cele mai importante

reviste de culturã.
 Sub steaua câinelui stã, în egalã

mãsurã sub semnul fiorului existenþial
nefavorabil, cu frecvente reverberaþii ºi
accente tragice. Victoria Milescu se
contopeºte cu atmosfera cotidianã, o
înþelege, o iubeºte ºi o detestã în egalã
mãsurã cãutând mereu nota semnificativã,
aparte a acestuia. Simþind cã �Dumnezeu
e grãbit� (Sub steaua câinelui) se bucurã
de existenþa aºa cum ne-a fost datã
(Aplaudând existenþa) ºi decupeazã

secvenþe întotdeauna
semnificative, încãrcate de
sensuri (Doctorul, Câte sunt
de fãcut, În zgura de afarã,
Hotel de 5 stele). Un excelent
Portret de grup completeazã
imaginile puternice rezultate
din solidaritatea umanã
(ªchiopul din faþa blocului,
Cerºetorul din colþ,
Sprijinind Vântul, Servesc
divinul, Cãutãtorul de
lucruri pierdute). Umorul ºi
resemnarea din Când eºti mic

sau Altcineva capãtã dimensiuni dramatice
în Litera neagrã ºi chiar tragice prin
laitmotivul �femeia micã� (Tu nu vei fi
niciodatã bunicã, Perpetuum mobile) deºi
se poate supune ºi trãirii frenetice (Bãrbatul
copt, Întunericul roºu). Într-o lume unde
s-a instalat haosul (Vãzutele ºi nevãzutele),
Victoria Milescu se sprijinã cu iluzorie
voinþã pe Cioburi de stea, una dintre
poeziile antologice ale acestui volum unitar
stilistic ºi ideatic.



34 LITERE � Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

Emil Lungeanu
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Ilustrul model al lui Timon mai poate fi încã
ºi azi achiziþionat de la �magazinul de antichitãþi�
al lui Plutarh de cãtre amatorii de haute cou-
ture. O dovedeºte cu prisosinþã phoenixiada
personajului din Ultimul om (Editura Betta,
Bucureºti, 2012), cel mai recent dintre romanele
doamnei Eliza Roha. Fãrã pretenþia de a îmbrãca
nici pe departe mãreþia ºi nici tragismul
atenianului, istoria acestui
personaj al zilelor ºi locurilor
noastre oferã totuºi un studiu
de caz din perspectivã teistã
asupra încercãrilor labirintice
ale destinului. Dar, dacã e sã
urmãm pe un Albérès în
definirea romanului modern ca
pretext, ca operã �care se
serveºte de o povestire pentru
a exprima altceva�, atunci
morala cazului de faþã ar putea
fi la fel de bine ridicatã la scara
istoriei unui întreg popor, în
acelaºi chip în care multi-
seculara cronicã a familiei Lebrenn din Les

Mystères du peuple se confundã de fapt cu
însãºi istoria naþiunii franceze.

Destrãmarea unei familii oarecare, ce are
darul sã punã în miºcare romanul Elizei Roha,
e doar prima piesã din dominoul pierderilor
succesive suferite de eroul poveºtii, un
detectiv aflat la conducerea unei agenþii de
informaþii, ale cãrui obsesii profesionale pe
tema cherchez la femme fac din dânsul o
versiune modernã a locotenentului Sartine,
dacã nu, mai degrabã, a misoginului Pigasov
al lui Turgheniev: �Când vedea o femeie,
oricum ar fi fost, fãrã sã vrea o considera o
posibilã trãdãtoare. Exact ce nu suporta el:
trãdarea! Sã nu vadã laºi ori trãdãtori în
apropierea sa.� Iar când trãdarea se va arãta
într-adevãr, în mod ironic ea va veni chiar din
partea propriei consoarte. Divorþul
intempestiv al acesteia ºi plecarea din þarã
împreunã cu fiul vor fi urmate, în cascadã, de
pierderea locuinþei, a drepturilor bãneºti
rezultate din partaj, apoi a locului de muncã,
a sãnãtãþii. Pentru acest vertiginos descensus

FIRUL  ARIADNEI
ªI  ÞESÃTORIILE  ELIZEI  ROHA

ad inferos venit ca din senin, va fi suspectat
presupusul blestem atras de subtilizarea unei
strãvechi hãrþi a fantomelor aurului dacic
scãpat de jaful roman. Odiseea acestei
misterioase hãrþi din piele argãsitã, dispãrutã
în timpul bombardãrii ºi incendierii Bibliotecii
Centrale Universitare în marele spectacol din
decembrie �89, apoi regãsitã în mod

inexplicabil în biblioteca unei
universitãþi europene, este
demnã de aventurile unui
Gérard de Sède pornit în
cãutarea comorii cathare de la
Montségur. Legenda ei este
urmãritã pânã la rãdãcini,
respectiv pânã în epoca
îngenunchierii Daciei dupã
moartea ultimului ei rege
(�Marele Dispãrut�), prilejuind
pagini întregi de autentic ro-
man istoric. Nu mai puþin
palpitantã este recuperarea
clandestinã a originalului hãrþii

din strãinãtate, delict la care, în mod pitoresc,
însuºi detectivul nostru se face complice, cu
o candoare de-a dreptul rizibilã: �Eºti omul
legii ºi fãrã concursul tãu nu pot obþine
documentul. Trebuie sã gãsim o portiþã
salvatoare� � i se plânge un compatriot
istoric. La care omul legii rãspunde: �E un
proverb românesc, cui pe cui se scoate. Un
lucru furat trebuie adus înapoi tot prin metode
ilicite�. (Soluþia corectã a acestui paradox ju-
ridic o expunea cândva Erich Kästner în Emil
ºi detectivii.) Pe seama aceleiaºi hãrþi sunt
puse ºi pãþaniile celorlalþi complici, accidentul
ºi piciorul beteag al Sevastiei, tãierea
istoricului sus-numit de pe lista candidaþilor
la titlul de academician etc. Dar la fel de bine
am putea sã speculãm, eventual, ºi abundenþa
aparent nefastã a halatelor albe din viaþa
personajului central (consoarta e chirurg,
aºijderea noul ei soþ, gazda unde se mutã
dupã divorþ era ºi ea vãduvã de doctor, fiica
fostei menajere a gazdei e dentistã etc.),
lucrurile petrecându-se întrucâtva ca ºi cum
exponenþii lui Asclepius ºi ai duplicitarului



35Anul XIV, Nr. 7-8 (160-161)  �  iulie-august 2013

sãu pãrinte (deopotrivã vindecãtor ºi
rãzbunãtor, sã ne amintim) ar fi agenþii tainici
ai unui destin potrivnic.

În ciuda spectaculozitãþii acestor
întorsãturi ºi a ritmului debordant în care ele
se succed, prãbuºirea întregii schelãrii
existenþiale nu va fi totuºi suficientã pentru a
face din personajul Elizei Roha o figurã
tragicã. Dimpotrivã, libertatea adusã de
stingerea vechilor obligaþii ºi condiþionãri, al
cãrei gust îl redescoperã acum, nu-i oferã doar
o compensaþie, ci ºi un debuºeu,
deschizându-i larg porþile unor noi experienþe
personale revitalizante ºi ale unei noi viziuni
asupra vieþii. Pierderea locuinþei din
metropolã, bunãoarã, îi întoarce ochii cãtre
deliciile idilicului trai la þarã dupã pilda unui
Clifford Simak: �Or, la þarã, îºi punea plase la
tindã ºi putea dormi acolo pânã da frigul în
miros de liliac, regina-nopþii ºi trandafiri, de
salcâmi ºi de tei, de mere ºi pere coapte. O sã
punã o masã sub nucul de la poartã ºi o sã
joace ping-pong, sã-ºi menþinã condiþia fizicã.
Un rai, ce-avea sã-i înfrumuseþeze viaþa, casã
nu mai vorbim de... Steluþa!� Aceastã Evã
ruralã ºi disponibilã care-i încãlzeºte de-acum
laviþa, �cãrnoasã, blândã, primitoare�, i-ar fi
putut fi model lui Renoir pentru nudurile
produse în serie precum cremvurºtii, dacã
giugiucul dumneaei nu ar cadorisi-o ca pe o
tractoristã cu �o pereche de botoºi cu tãlpi
de cauciuc�, în loc sã-i fi cumpãrat ºi el, mai
romantic, niºte bikini ecologici din frunze. Dar
Ariadna hãrãzitã sã-l scoatã în cele din urmã
din labirint nu va fi acest ersatz de amor cu
bãsmãluþã ºi þuicã la masã, ci iubirea mai
exoticã ºi neaºteptatã a unei insulare (prin
simetrie, tot un simbol al izolãrii), armâna Kera:
�Kera reuºise sã-i redea independenþa, sã-i
desprindã gândurile de Sorin, de Ivona. Parcã
erau din altã viaþã.� Un happy end al renaºterii
din propria cenuºã incomparabil mai puþin
spectaculos decât avalanºa demolatoare din
primele pagini ale romanului, ºi totuºi
examinat conclusiv în aceiaºi termeni ai unui
determinism de ordin providenþial, traseele
întortocheate ºi surprizele destinului fiind
privite din perspectiva binecunoscutei erori
logice a finalismului �post hoc, ergo propter
hoc�: �Fusese voia lui Dumnezeu, iar el
instrumentul. (...) S-a simþit purtat de colo,
colo, împins de o mânã proteguitoare. (...)
Dacã eu m-am socotit ultimul om, Dumnezeu
mi-a arãtat cã poate iubi ºi ultimul om (...) De
fapt, gândurile lui erau tot un fel de rugã cãtre
Divinitate, nimic din viaþa lui nu era lãsat la
voia întâmplãrii. Nu refuzase nici o provocare
scoasã în cale, de cine, de Dumnezeu. (...)
Dumnezeu nu l-a vrut vreun erou, ci un om
obiºnuit care sã se bucure de frumuseþea
vieþii. I-a iertat pãcatele, i-a dat zile ca sã
împrãºtie iubire. El însuºi sã se bucure de

iubire. Asta e, ne scãldãm în iubire ca în
luminã. E peste tot, pãtrunde nestingheritã
peste tot ºi prin tot.� Un tablou luminos ca
peisagiile marine ale lui Seurat pictate la
Gravelines. Sigur, dincolo de extaz, ne-am
putea minuna ºi mai abitir cum de o specie aºa
de iubitoare în vorbe ca Omul este în acelaºi
timp aºa de distrugãtoare în fapte. Dar nu
aceastã duplicitate umanã greveazã morala
fabulei, ci patetismul monologului, un soi de
versiune profanã a apostolatului lui Pavel cel
de toþi respins, �ultimul� sau �cel mai mic dintre
apostoli ºi nevrednic de a se numi astfel�, cum
singur se numea în prima lui epistolã adresatã
ecleziilor din Corint. Exagerarea acestei
autodiminuþii ce dã însuºi titlul romanului riscã
sã facã din �omul obiºnuit� (vezi citatul mai la
deal), paradoxal, tocmai �vreun erou�
providenþial, conform pericopei evanghelice
in eligendo �Mulþi dintre cei de pe urmã vor fi
primii�, între altele ºi din pricina miraculoasei
anulãri a sentinþei unei boli incurabile (�i-a dat
zile�), concesie divinã ce poate fi foarte uºor
greºit interpretatã drept alegere individualã. E
bine ºtiut egocentrismul norocoºilor scãpaþi
cu viaþã din dezastre, a cãror convingere cã
au fost �aleºii� divinitãþii e de fapt contrazisã
de pilda cristicã a celor optsprezece victime
ale prãbuºirii turnului din ªiloam (�Credeþi voi
oare cã aceia erau mai pãcãtoºi decât restul
locuitorilor Ierusalimului?�). Or, e greu de
spus dacã mãsura de prevedere pe care ºi-o
ia autoarea precizând semnificaþia noii ºanse
acordate personajului (�ca sã împrãºtie
iubire� ºi �sã se bucure de iubire� el însuºi) a
fost suficientã pentru a preîntâmpina un
asemenea tip de lecturã. De altfel, mai înaintea
romancierilor, chestiunea imanenþei (�Fusese
voia lui Dumnezeu�) ar trebui sã le dea
migrene chiar teologilor, cãci dogma teodiceei
(�nimic din viaþa lui nu era lãsat la voia
întâmplãrii� � cf. cãderea vrabiei lui Hamlet)
este de fapt flagrant ireconciliabilã cu
postulatul predestinãrii divine. Altfel, ceea
ce rãmâne limpede în epilogul cãrþii, pe
înþelesul tuturor, e manifestul iubirii, acelaºi
care în cazul Hannei Bota servea de prolog
romanului Maria din Magdala � fãrã ca
paralela între aceste douã demersuri epice
feminine sã fie prin asta epuizatã.

Îndelung exersate în ultimul deceniu cu
fiece nouã prozã, începând cu tetralogia de tip
bildungsroman Fata din pomul cu mere
(Deceniul obsedat � 2007, Femeia în verde �
2008, Zodia proscriºilor � 2009, Destine în
derivã � 2009), tehnicile narative ale d-nei Eliza
Roha au cãpãtat deja caracteristici proprii tot
mai vizibile. Încruciºãrile nuvelistice (respectiv
convergenþa lor, dacã ar fi sã adoptãm viziunea
teoretizãrilor tomaºevskiene) ºi efectul de
biliard al ciocnirii personajelor, ce pune în
miºcare ºi poveºtile proprii ale altor actanþi,
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sunt practicate prin extensie arborescentã ºi
flashback-uri stufoase, derulate cu
încetinitorul. Descriptivismul ambiental este ºi
el aprofundat pânã la detalii luxuriante ºi
reificare balzacianã (a se vedea, bunãoarã,
enumerarea mãrfurilor de pe tarabe ocazionatã
de cãutarea unui cadou, începând de la
bibelourile-kitsch magnetice cu amoraºi
ataºabile la frigider ºi pânã la gablonzuri, în stil
La Moºi). Ori de câte ori se iveºte prilejul, critica
social-politicã se îmbracã prêt-à-porter cu teme
notorii împrumutate direct din garderoba
istoriei contemporane româneºti: �Cine a avut
interesul sã se tragã cu tunurile în lãcaºul ce
adãpostea valori inestimabile pentru cultura
noastrã?�(e vorba de Biblioteca Centralã
Universitarã), sau �la ce-i mai foloseau lui
Mãrginean cele trei foiþe de hartã în condiþiile
în care adevãrurile istorice nu mai interesau?
Auzise cã istoria þãrii, ca obiect de studiu,
urma sã fie scoasã din programa ºcolarã.� etc.
Notã aparte face tehnica mixtã de dialog,
respectiv aglutinarea prin parataxã a unor
schimburi de replici ºi includerea lor în chiar
corpul naraþiunii, diferenþiate doar grafic cu
verzale à la Stephen King. Întocmai ca þi în
precedentele romane de analizã Chipuri de
apã (2011) ºi Formula matematicã a iubirii
(2010), dialogul rãmâne oricum destul de
zgârcit în economia cãrþii. E reluatã ºi metoda
cu dublu tãiº a construcþiei narative în flux
continuu, nesegmentatã în capitole distincte,
ce sporeºte într-o oarecare mãsurã dificultatea
vizitãrii acestei vaste construcþii labirintice
de peste 350 de pagini dar, în acelaºi timp,
pare mai adecvatã monologului autoscopic
ºi retrospecþiilor frecvente.

Interesant este cã laborioasa carte a
doamnei Roha îºi consumã ideologia încã din
prima paginã, argumentul de divorþ al
doctoriþei Avram rezumând in parvo
problematica simulacrului de viaþã ºi inerþiei
unui cuplu conjugal tipic cu destulã vechime.
Termenii în care e expusã ea sunt de domeniul
naturalismului, în perfect acord cu profesia
medicalã a celei care o formuleazã: �Cu
hormonii nu te pui, mai am puþin ºi intru în
menopauzã, vârstã dificilã pentru femei, nu
mai rãspund de actele lor. Dar mã gândesc ºi
la tine, meriþi ºi tu o tinereþe zglobie sã-þi alinte
nopþile, altceva decât o doctoriþã calculatã ºi
chirurg pe deasupra! Ce pretenþii sã ai de la
niºte roboþi din plasmã ºi proteine, împãnaþi
cu efluvii endocrine ºi lãsaþi de capul lor.
Dragã, hai sã fim serioºi! Ce-ºi mai bat joc
hormonii ãºtia de noi! Dar ei sunt sarea ºi
piperul... Ce crezi? La ce ne-ar folosi o
existenþã fadã, lipsitã de nebunii, calculatã,
cu plozi fãcuþi la eprubete, dupã
compatibilitãþi. În fond, nu moºteneºte nimeni
pãmântul, iar din avion nu se vãd prostiile
noastre, darãmite din ceruri! Ce atâtea restricþii

de doi bani, doar nu am dat în cap la nimeni!�
Dar, sigur, reducþionismul �hormonul bate
neuronul� ar rãmâne pur caricatural dacã nu
ar fi doar pretextul serioaselor analize
sociologice pe care le meritã cu adevãrat
problematica omului contemporan ºi la care
autoarea se înhamã cu multã responsabilitate.
Din acest punct de vedere, Ultimul om mi s-a
pãrut mai puþin psihanalitic decât romanul
precedent Chipuri de apã, unde evoluþia
personajului feminin era explicatã prin
recursul la interpretãri energetist-scientiste
þinând de o �supraexistenþã� ambiguã ºi
enigmaticã. Procedeul frecvent al derulãrii
filmului înapoi este mai curând documen-
taristic decât proustian, iar istoriile
personajelor, în bunã mãsurã, sunt foarte
probabil asamblate din prefabricate biografice
autentice. Iatã un singur exemplu de tablou
cu detalii frapante, mult prea concrete ºi exacte
pentru o simplã ficþiune: �Fata locuia la capãt
de tramvai, într-o cãsuþã de paiantã.
Numeroasa familie se înghesuia în douã
încãperi ºi o bucãtãrie pe beci. Alãturat aveau
magazia pentru lemne, iar veceul în fundul
curþii. O alee alcãtuitã din pietre colþuroase,
nepotrivite, strãbãtea noroiul curþii, de la
poartã la puþul din faþa casei, apoi o cotea
cãtre marchiza improvizatã din placaj ce
adãpostea intrarea în bucãtãrie. Câteva
cãrãmizi aruncate la distanþã de o jumãtate de
metru, peste care erau aºezate niºte scânduri,
formau o altã alee ce ducea la veceu. Pomi
desfunziþi, tufe de toate felurile, de un
maroniu trist, trandafiri îmbrãcaþi în ziare,
câteva orãtãnii ce scãpau mereu din
împrejmuirea din sârmã ºi cotcodãceau
enervant, nelipsitul guiþat al porcului crescut
pentru Ignat, cotineaþa cu porumbei cãþãratã
în vârful unui prepeleac sub care se albise
pãmântul de gãinaþ, constituiau tabloul
dezolant al locului din care pornea în fiecare
dimineaþã iubita lui. Mai sãraci de atât nu se
putea!� Mde, ºtiu ºi eu? Poate în raport cu
standardele de atunci, cã astãzi, prin cartierele
astea mãrginaºe, cred cã destui încã ar omorî
pentru un purcel, gãini ºi porumbei, dacã nu
cumva ºi pentru mai puþin. Unele amãnunte
din scenele americane al lui Jack �al treilea�
par ºi ele sã indice o documentare a
specificului local pe care doar experienþa
nemijlocitã þi-ar putea-o furniza.

Cert e cã Ultimul om îºi desemneazã
autoarea ca pe o romancierã de cursã lungã
care, o datã în plus, promite încã destule alte
cãrþi de primã mânã dupã cele câteva duzini de
pânã acum. Cãrþi, adicã, dintre acelea ce-þi meritã
atenþia fie ºi de-ai rãmâne cumva, dintre cititorii
de romane tot mai puþini pe care-i numãrã azi
lumea, precum abencerajii de odinioarã ai lui
Chateaubriand, mohicanii lui Fenimore Coo-
per sau canibalii Hannei Bota, ultimul.
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NATURÃ  ªI  CULTURÃ

EXERCIÞII  DE  REGÂNDIRE
Sultana Craia

Literatura românã a ultimelor decenii
pare sã fi pierdut cu totul interesul ºi
sensibilitatea pentru naturã. S-ar putea
rãspunde cã despre acest subiect-obiect
s-a spus tot ce se putea spune, ca ºi cum
natura ar fi finitã ºi epuizabilã. S-ar mai
putea crede cã dupã ce s-a scris multã
literaturã bunã ºi mediocrã, romanticã ºi
neoromanticã/semãnãtoristã,
era fireascã o ofensivã a
citadinismului, a intros-
pecþiei, a zonelor �tabuizate�
cum ar fi sexul (aici s-a
�recuperat� intensiv ºi se
recupereazã frenetic în
deceniile post 1989).

Dincolo de mode,
tendinþa se înscrie ºi într-o
schimbare de atitudine faþã
de naturã. Una pragmaticã,
fie ecologistã-militantã sau
teoreticã, una consumistã,
aceea a turistului care �se distreazã� la poalã
de codru verde cu grãtare, bere ºi manele.
Mai sunt montagnarzii, puþini, poate
contemplativi, poate mai interesaþi de
performanþa sportivã, dar, evident, niciuna
dintre categoriile acestea nu scrie literaturã.
Literaturã scriu intelectualii care trãiesc
mult în birouri, cafenele, case de vacanþã
urbanizate pline de musafiri la fel de citadini.
Toatã lumea trece prin peisaj în automobil
ºi face pauze la benzinãrii.

Schimbarea modului de viaþã are drept
normalã consecinþã ºi o schimbare de
percepþie. Nu mai avem cultura naturii aºa
cum nu avem o culturã a muncii sau o
culturã a comunicãrii. De unde, atunci, o
comunicare cu Natura ºi tot ce înseamnã
ea: frumuseþe, sacralitate, liniºte, poezie.

Cine îl mai gustã, de exemplu, azi pe
Sadoveanu? De multã vreme tot elevul
detestã descrierea ºi �sare� orice pasaj
descriptiv (fie el ºi din peisajul citadin, e
drept). Generaþii întregi nu au avut ºi nu
au capacitatea de a descrie o experienþã a

trãirii în naturã ºi rãmân opace la fiorul
metafizic al contemplaþiei. ªi totuºi, recent,
într-un loc foarte frumos dintr-o zonã
turisticã altfel banalizatã, s-a putut auzi
exclamaþia unui tânãr în momentul în care
a ajuns pe o platformã �belvedere�: �Cine
spune cã nu existã Dumnezeu?�. Moment
de revelaþie, nu ºtim dacã urmând sau nu

sã aibã consecinþe ºi în plan
personal. Oare acel tânãr l-ar
putea citi pe Sadoveanu?

Pentru cã acest scriitor,
care nu a fost totuºi ºi ceea
ce se numeºte un �intelectual�
avea un extraordinar simþ al
Naturii-Dumnezeu, cu care
se identifica, pe care o
simþea, pe care ºtia sã o
celebreze ca pe o mare tainã.
Sadoveanu, pe care contem-
poranii îl vãd taciturn în
masivitatea lui de urs, avea o

empatie specialã pentru oamenii aflaþi într-o
stare nedesprinsã de naturã: þãrani, pescari,
pãdurari, cãlugãri din schituri umile.

Cu ei are comunicare, una domoalã,
prietenoasã, caldã, iar cu Natura trãieºte o
cuminecare de naturã intim religioasã.

Perceput ca o persoanã egoistã,
indiferentã ºi lipsitã de generozitate în sine,
scriitorul este, de fapt, cel puþin când
întâlneºte acei oameni foarte simpli, capabil
de compasiune, iar sentimentul scaldã ºi
peisajul. Iatã, de exemplu, rezonanþa
spiritului sãu pentru om ºi naturã, într-o
notã de drum. �Mãnãstirea Secu�, cea
care �stã singuraticã într-o scobiturã a
muntelui, între codri uriaºi�. Locul pare
rãmas, în timp, cu secole în urmã. �Un
pârâu limpede curge acolo ºi albia îngustã
într-o parte se înalþã drept, pe lângã
mãnãstire, ºi se ridicã într-o coamã
repede. Parcã niciodatã n-a fost vreo
aºezare omeneascã prin acele locuri.�

(continuare la pagina 41)
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Iordan Datcu

REVELAÞIILE  LECTURII

VIOREL  COSMA,  NONAGENAR

La venerabila sa vârstã, (s-a nãscut la
30 martie 1923, la Timiºoara), maestrul este
autorul a 102 cãrþi, apãrute între anii 1954
ºi 2013. Cãrþi de o mare diversitate, între
care însã se disting câteva linii de
continuitate, câteva teme predilecte, precum
opera de o viaþã, lexiconul Muzicieni din
România (I, 1989, X, 2011) ºi contribuþiile
la cunoaºterea vieþii ºi operei lui George
Enescu, despre care a publicat, între anii
1974 ºi 2011, nu mai puþin de 17 cãrþi.

Aniversarea sa îmi prilejuieºte nu o
privire de ansamblu asupra bogatei sale
opere, ci recenzarea a douã dintre ultimele
sale cãrþi tipãrite, cel de al zecelea volum
al lexiconului Muzicieni români (2011) ºi
De la Cantemir ºi Enescu pânã la Lipatti
ºi Ursuleasa. Copii-minune ai muzicii
româneºti (1673-2013).

Faptul cã celebrul muzicolog ºi-a tipãrit
primul volum din Muzicieni din România
în 1989 iar al doilea dupã un deceniu este
foarte semnificativ: a trebuit sã-ºi
alcãtuiascã ºi tipãreascã lucrarea fãrã
constrângerile cenzurii, sã repare ceea ce
aceasta stricase, în primul rând sã introducã
sutele de nume neagreate de ea pânã în 1989.
De la al doilea volum, lexiconul are subtitlul:
compozitori, muzicologi, folcloriºti,
bizantinologi, critici muzicali, profesori,
editori � ceea ce trãdeazã dorinþa autorului
ca lexiconul sã cuprindã o suprafaþã cât mai
largã de nume, care s-au manifestat, într-un
mod sau altul, în domeniul muzicii, între
cei incluºi figurând ºi diletanþi, amatori. Era
�normal � scrie maestrul � ca reparaþia
moralã ºi ºtiinþificã sã porneascã tocmai de
la acel pas al excluderii tuturor muzicienilor
înlãturaþi pe criterii politice arbitrare, de-a
dreptul devastatoare pentru imaginea de
ansamblu a scolii româneºti contemporane
pe plan mondial.� �În capitolul interziºilor
� continuã autorul � se aflã falanga amplã a
muzicienilor fugiþi dupã instaurarea
comunismului în România, a muzicienilor
din diasporã, a proscriºilor politici (legionari,
masoni, aristocraþi, regi, domnitori, prinþi,
conþi, baroni, dar ºi preoþi, ofiþeri), precum
ºi muzicienii plecaþi în strãinãtate pe cale

legalã (evreii, saºii ºi minoritãþile naþionale
vecine). Spre a avea o imagine aproximativã
a cifrei muzicienilor care au pãrãsit România
în epoca de tristã amintire (1945-1989),
trebuie sã precizãm cã pânã în prezent
depãºeºte 1000 de muzicieni.�

Tendinþa de a lãrgi tot mai mult domeniul
de cuprindere este prezentã ºi în volumul al
zecelea, acum fiind incluºi ºi interpreþi de
operã care au compus ei înºiºi muzicã, care
au publicat volume profesioniste de canto,
memorialisticã, culegeri de folclor, apoi
dirijori de coruri care au compus piese
vocale. Sunt mulþi autodidacþi care s-au
ocupat de muzicã: scriitori, pictori,
graficieni, sculptori, desenatori, teatrologi,
cineaºti, medici, actori, ingineri, arhitecþi,
matematicieni, juriºti, avocaþi, fizicieni,
filozofi, ziariºti, ofiþeri, teologi, lãutari. Dintre
scriitori sunt prezenþi, spre exemplu, F.
Aderca, Wolf Aichelburg, Vasile Alecsandri,
Gr. Alexandrescu, Tudor Arghezi, Gh.
Asachi, G. Bacovia, Lucian Blaga, Geo
Bogza, Cezar Bolliac. În articolul despre
poetul Cuvintelor potrivite sunt amintite
studiile sale muzicale începute la Liceul
�Sfântu Sava�, contactele cu muzicieni,
participarea la concerte ºi spectacole lirice.
În perioada de cãlugãrie ºi de diaconie a
cunoscut muzica religioasã ortodoxã iar la
Universitatea catolicã din Fribourg ºi la
Mãnãstirea Cordelierilor �s-a familiarizat cu
muzica religioasã catolicã�. Sunt citate
articolele sale despre pianistul Dumitru
Dinicu, violonistul Constantin C. Nottara,
Beethoven, George Enescu, Menuhin,
Oistrah.

Spectaculos este articolul despre relaþiile
cu muzica ale lui Constantin Brâncuºi. O
serie de articole atrãseserã atenþia asupra
acestei pasiuni a sculptorului: V.G. Paleolog,
Brâncuºi ºi muzica (1966), Barbu Brezianu,
Brâncuºi ºi lumea baletului (1971), Viorel
Cosma, Brâncuºi ºi muzica (1976) ºi
Brâncuºi and The World of Music (2001),
Valeriu Râpeanu, Cele cinci scrisori ale lui
Satie cãtre Brâncuºi (1976), Doru
Popovici, Enescu ºi Brâncuºi (1988), Ion
Bârsan, Constantin Brâncuºi ºi Dimitrie



39Anul XIV, Nr. 7-8 (160-161)  �  iulie-august 2013

Cuclin � roadele artistice ale unei prietenii
(2002). Viorel Cosma lãrgeºte însã mult
informaþia, realizând un portret de mare
complexitate, în care include talentul de psalt,
cântãreþ, instrumentist (a cântat la
contrabas), lutier, de gazdã a numeroºi
muzicieni români ºi strãini.

Cealaltã carte, De la Cantemir ºi Enescu
pânã la Lipatti ºi Ursuleasa. Copii-minune
ai muzicii româneºti (1673-2013), cuprinde
65 de portrete. Dimitrie Cantemir care, sub
îndrumarea cãlugãrului cretan Ieremia
Cacavelas a învãþat, între multe altele, ºi
muzica religioasã ortodoxã, iar la 15 ani,
adicã în 1688, trimis ostatec la
Constantinopol, a devenit, dupã ce a luat
lecþii cu doi virtuozi, unul la vioarã orientalã,
altul la tanbur, �un muzicant adorat de
întreaga societate înaltã a Constantino-
polului�, ajungând la �o faimã artisticã
internaþionalã�, cronicarul Ion Neculce
scriind despre el în letopiseþul sãu: �Aºa ºtia
a zice bine la tamburã, cã nici un þarigrãdean
nu putea zice ca dânsul.� Eduard Caudella
a fost precoce: ºi-a început studiile de vioarã
la vârsta de cinci ani în þarã ºi le-a continuat
apoi la Berlin, Paris ºi Frankfurt pe Main.
El este profesorul care, în 1886, i-a
confirmat talentul copilului George Enescu.
Ciprian Porumbescu a început, la vârsta de
patru ani, �sã reproducã melodiile lãutãreºti
ºi doinele þãrãneºti auzite în sat la hore�. De
la 6 la 11 ani a învãþat cu pianistul Carol
Miculi. Pianista ºi profesoara de mai târziu
Constanþa Erbiceanu (1874-1961) a fost
pusã la pian de mama sa la patru ani, a
studiat pianul la Iaºi, Bucureºti, Leipzig ºi
Paris. La 11 ani cânta �prea bine� Concertul
în re minor de Mozart. George Enescu, la
patru ani ºi un sfert, se vedea compozitor
român, scria note când încã nu ºtia sã
citeascã, iar la vârsta ce cinci ani profesorul
Eduard Caudella, cum am amintit, i-a testat
aptitudinile muzicale. La vârsta de ºapte ani,
� scrie Viorel Cosma � cu o vioarã în mânã,
George Enescu �avea o atitudine de inter-
pret stãpân pe propriul instrument. Viena îi
imprimase deja aerul de micul Mozart
român.� Cella Delavrancea a fãcut studii de
pian în Franþa (aici a luat premiul I la
Conservatorul din Paris) ºi în Germania. La
19 ani devenise �o virtuozã a claviaturii de
nivel internaþional�, iar la 20 de ani a apãrut
pentru prima datã la Ateneul Român (1907).
Compozitorul, dirijorul ºi pianistul Alfred
Alessandrescu (1893-1959) s-a remarcat ca
pianist încã de la vârsta de zece ani, �fãrã
ca pânã în prezent vreun profesor sã-i fi
dat instrucþiuni în aceastã artã� � scria
despre el, la 14 aprilie 1903, ziarul Universul,
care i-a publicat ºi fotografia. Pianista Clara
Haskil (1895-1960), cu carierã artisticã
internaþionalã, s-a aºezat la pian la vârsta de

trei ani. D.G. Kiriac a fost stupefiat de
talentul copilei, ca ºi George Stephãnescu,
care a fost impresionat de �auzul absolut
al fetiþei auzind-o cântând fãrã nici o
greºealã de la cap la coadã� o Sonatinã de
Mozart. Urmeazã alte portrete de asemenea
talente precoce, cu citate elocvente, cu
multe fotografii (cartea este, totodatã, un
excelent, instructiv album): Constantin
Bobescu, Maria Cernovodean, Maria
Cebotari, Radu Mihail, Lidia Cristian, Maria
Fotino, Serafim Antropov, Constantin
Silvestri (acesta, la vârsta de patru ani,
�prindea dupã auz toate ariile de operã pe
care tatãl sãu le cânta prin casã, micuþul
nãscocind improvizaþii prin casã�), Dinu
Lipatti (care, când s-a dus, la Paris, la 18
ani, �era un pianist desãvârºit ºi un
compozitor adevãrat înarmat cu solide dis-
cipline� � a scris despre el Nadia Bulanger
în 1934), Corneliu Gheorghiu, Lola
Bobescu, (care a început studiul viorii la
trei ani cu tatãl ei ºi a debutat la ºase ani),
Radu Aldulescu, Mândru Katz, Th.
Grigoriu, Mihai Contantinescu, Valentin
Gheorghiu, Aurel Stroe, Daniel Podlovschi,
Crimhilda Cristescu (despre care, în 1968,
Cella Delavrancea a scris cã este �azi cea
mai mare pianistã a României�), Georgeta
Stoleriu, Eugen Sârbu, Silvia Marcovici,
Ion Iosif Prunner, Tudor Dumitrescu,
Mihaela Martin, Gabriel Croitoru, Dan
Claudiu Vornicelu º.a. La sãrbãtorirea
maestrului nonagenar, la 1 aprilie 2013, la
palatul cu lei de pe Calea Victoriei, s-au
reprodus trei copii-minune: Andrei Licareþ,
Simina Croitoru ºi Mircea Dumitrescu
(nãscut în 1998). În legãturã cu acesta din
urmã, constatãm cã talentul precoce apare
nu doar în familii bogate; el s-a nãscut
într-o familie sãracã de romi ºi locuieºte
într-un apartament de douã camere,
împreunã cu bunicul, bunica, mama, tatãl
ºi Mircea fratele. Nimeni din aceºtia nu are
serviciu iar tatãl este surd.

La cei 90 de ani de viaþã ai sãi, maestrul
Viorel Cosma are o mulþime de proiecte:
sã-ºi tipãreascã cele 30 de lucrãri noi, pe
care le are încheiate ºi cele vreo 70 de
mape cu scrisori care i-au fost adresate
de personalitãþi precum: Tiberiu Alexandru,
Mihail Andricu, Béla Bartók, George Bãlan,
Pascal Bentoiu, Wilhelm Berger, Tiberiu
Brediceanu, Tudor Ciortea, Paul
Constantinescu, Dimitrie Cuclin, Sabin
Drãgoi, Ion Dumitrescu, George
Georgescu, Mihail Jora, Egizio Massini,
Yehudi Menuhin, Marþian Negrea, ªtefan
Niculescu, I.D. Petrescu, Constantin
Silvestri, Sigismund Toduþã ºi Zeno
Vancea. Documente de prim ordin privind
biografia ºi opera unor mari muzicieni, viaþa
muzicalã pe mai multe decenii.
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ACCENTE  CRITICE

DESPRE  UN  VECHI  MOTIV  LITERAR

 Din capul locului, meritã a fi subliniatã
originalitatea temei, conceputã, iniþial ºi realizatã
în cadrul unei remarcabile teze de doctorat:
Fantasticul apei în proza româneascã. Chiar
dacã ea a preocupat (dupã cum demonstreazã
autoarea � Laura Filipaº) o mulþime de poeþi ºi
prozatori, necunoscuþi sau consacraþi, totuºi,
subiectul ca atare nu s-a constituit într-o
exegezã de sine stãtãtoare precum cea apãrutã
la Bucureºti în 2012, la Editura
Pro Universitaria.

Considerând apa ca
�matrice cosmicã ºi factor vital,
conþinând în sine principiul
binelui ºi al rãului� care pentru
poporul român, trãitor pe un
teritoriu strãbãtut de ape, s-a
concretizat în mitologie ºi
folclor, autoarea investigheazã
bogata tematicã a apei, �cu
deschidere spre fabulos, magie,
fantastic� (p.12) atât în baladele,
legendele, basmele sau
cântecele rituale, cât ºi în
scrierile autorilor culþi. Dupã ce-
i enumera pe aceºtia încã din �Preliminãrii� (Gala
Galaction, Mihail Sadoveanu, Adrian Maniu,
V. Voiculescu, dar ºi Mircea Eliade, A.E.
Baconsky, Alice Botez etc.), exegeta îºi rezumã
de fapt, extrem de concis, propriul demers critic:
� Pe urmele tuturor acestora a pornit cãlãtoria
cercetãrii noastre, propunându-ºi sã descopere
ipostaza fantasticului apei în proza popularã
ºi cultã�. (p.12)

Deºi abordeazã un subiect arid, cu multe
trimiteri la sursele folclorice (apa vie � apa
moartã, funcþiile lor terapeutice, modalitatea
de a fi procurate) totuºi autoarea reuºeºte,
printr-un stil alert, sã ne facã sã îngurgitãm
cu plãcere ºi cele mai �indigeste� informaþii.

Modul debutonat, colocvial, de a se
adresa cititorului, face ca discursul doct sã
devinã, parcã, un fel de confidenþã pentru
fiecare receptor în parte.

Relatând, spre exemplu, episodul în care
calul lui Fãt-Frumos obþine apa cu puteri
miraculoase, autoarea puncteazã cu umor;
�Filimon nu-ºi pune problema cum a luat calul

apa din izvorul montan ºi cum a transportat-o�
(p.15). Sau, altãdatã, între-un basm cules de Ion
Pop Reteganul, fata � cautã apa moartã ºi apa
vie�, dar, adaugã Laura Filipaº într-o parantezã,
ca o ºoaptã la ureche; � nu se spune unde�.

Motivul miraculoasei ape este preluat ºi
de Mihail Sadoveanu în Povestiri de la
Bradu Strâmb, sub titlul Fântâna tinereþii;
unde bãtrânul, bând din aceastã fântânã,

redevine feciorul de odinioarã,
pe când bãtrâna, bând �peste
samã de lacom� se transformã
într-o copilã de vârsta prunciei.

 De altfel spre folosul
lucrãrii, autoarea face frecvente
trimiteri la creatorii culþi, astfel
încât popasurile folclorice nu
sunt pur ºi simplu enumerate, ci
apar evidenþiate prin raportare la
beletristica scriitorilor clasici
(Eminescu ºi Delavrancea),
moderni, dar ºi contemporani.
Inspiratã invocarea lui Adrian
Maniu (cu al sãu poem în prozã
Podul fermecat, prelucrare a

motivului podului mitic folcloric), ca ºi a
romanului sadovenian Paºtele blajinilor,
conotaþie istorico � miticã a legendei blajinilor,
ci, nu în ultimul rând, a numelei lui Mircea Eliade
Strada Mântuleasa, unde este relevatã � relaþia
dintre sacru ºi profan în lumea modernã� (p.60).

 Justificatã în cadrul temei, dar nu ºi al
valorii estetice, este comentarea unor autori
modeºti, precum Vasile Bãran sau Vladimir
Colin, despre care se afirmã, nici mai mult,
nici mai puþin cã ar fi � un adevãrat maestru al
fantasticului în cheie modernistã�, cel ce a
demontat schema clasicã a basmului, pentru
ca s-o reconstruiascã apoi în repere noi, pline
de surprize� (p.83).

 Mult mai convingãtoare sunt
comentariile laconice, dar percutante, ale
Laurei Filipaº, referitoare la scriitori precum
Adrian Maniu sau V. Voiculescu, a cãror
valoare este unanim recunoscutã; � În micile
sale poeme în prozã existã nuclee fantastice
nãscute din asimilarea superstiþiilor, a
credinþelor arhaice, a ritualilor de magie�
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(p.118) sau � Motivul apei rele îºi gãseºte o
reprezentare mai complexã, amestec de filosofie
naturistã ºi filon etic, într-o povestire a lui
Voiculescu intitulatã chiar Lac rãu (p.119).

Unul dintre meritele esenþiale ale cãrþii
este ºi acela de îmbinare a fineþei analitice,
puterea de sintezã, motive pentru care
lucrarea, în pofida caracterului descriptiv
impus de temã, nu treneazã ºi nu dã senzaþia
unui text diluat, lungit fãrã mãsurã, pericol ce
ar fi putut-o pândi pe autoare dacã n-ar fi
pãstrat echilibrul de care aminteam.

 În plus, o profundã cunoaºtere a
folclorului ºi a întregii literaturi române culte
(nu doar a celei interbelice, pe care cade
accentul, dar ºi a celei contemporane) reface,
într-un mod inedit, o istorie a creaþiei literare
privitã din perspective fantasticului apei.

 La fel de lejer se �miºcã� exegeta ºi-n
perimetrul literaturii universale: de la Odiseea
lui Homer plonjeazã dezinvolt în creaþia unor

La Motte Fouche, Jules Lemaitre sau a lui
Jean Giraudoux, cu a sa faimoasã piesã
Ondine (1939) (ca sã nu-i mai amintim pe
Marquerite Yourcenar sau pe contele
Giuseppe Tomasi di Lampedusa).

 În cel mai autentic spirit enciclopedist,
autoarea îºi desfãºoarã abilitatea nu doar în
domeniul folclorului, al literaturii române ºi
universale, ci ºi în cel al filosofiei, mânuind
cu profesionalism termeni ºi exemplificãri din
toate aceste domenii, performanþã care nu e
la îndemânã oricui.

 Dacã studiul Laurei Filipaº nu s-ar fi sfârºit
ex-abrupto, cu un citat din Petre Sãlcudeanu
(!), dacã pe lângã bogata ºi substanþiala
bibliografie, autoarea ar fi adãugat ºi un indice
de nume (indispensabil în cadrul unei asemenea
lucrãri), cartea ar fi fost cu adevãrat împlinitã.

 Oricum, ea rãmâne un punct de referinþã
ºi o lecturã nu doar instructivã, dar ºi extrem
de agreabilã, denotând talent ºi erudiþie.

Acolo aflã povestea tristã ºi simplã a
unui bãtrân cãlugãr iar sentimentul confuz
de mâhnire, singurãtate ºi înduioºare se
transformã, sau se armonizeazã cu peisajul,
parcã ºi el empatic: �Codrii de pe dealurile
dimprejur stãteau neclintiþi sub un cer înalt,
albastru-ºters. Stoluri de lãstuni începurã
sã se-nvârtã în jurul bisericii celei mari
þârâind cristalin. Priveam pe gânduri,
cugetam la nãcazurile omului de lângã mine.
Singuraticã ºi tristã sta chinovia în munþi,
acolo, departe de miºcare omeneascã. ªi
înserarea creºtea. De departe tare, abia se
auzea talanga de la turma care se apropria
de mãnãstire pentru odihna nopþii�.

Sadoveanu �prinde� impresiile în mod
sincretic: sunete, forme, umbre ºi lumini,
zvonuri ºi adieri ºi, mai ales, liniºtea ºi
misterul care învãluie singurãtãþile: �În
dupã-amiaza caldã, din când în când unde
domoale de vânt treceau prin valea îngustã.
Atunci ramurile brazilor bãtrâni porneau
ºoapte grãbite, care creºteau într-o foºnire
duioasã de valuri. Pe urmã vântul contenea
ºi se fãcea liniºte. Venea o adiere asprã de
miresme. Pãdurea tãcea, se îngropa în
tãcere, apoi iar venea un tremur duios, ca
într-un cimitir în care ºi-au gãsit alinarea
foarte multe suferinþi� (Agapia).

Natura nu este la Sadoveanu niciodatã
un decor, un spectacol, un �cadru�. Ea
este vie, suferã, se bucurã, se mânie ºi se
ostoieºte. Dumnezeu însuºi, parte a ei,
�priveºte cu ochii lui de stele� ºi grãieºte
�cu glasul lui de tunet�.

În pasaje din �Creanga de aur�, în

secvenþe descriptive din orice roman aflat
spre baza piramidei care este opera sa, în
notele de drum din Moldova, din pustietãþile
dobrogene, în istoriile de la Bradul Strâmb
ºi de la apa Frumoasei, în toate textele de
micã sau mare întindere, Natura este pânã
la urmã personajul principal. Oamenii sunt
figuri pierdute în peisaj, fãpturi efemere, cu
toate ale lor, numai Natura este eternã,
martorã tãcutã a trecutului, a prezentului ºi
a viitorului, entitate supremã, expresie a ceea
ce numim Dumnezeu. În faþa ei, spiritul
scriitorului se dizolvã cu un sentiment de
unitate, de comuniune, de pace, cu numai
rare momente de cutremurare, ca într-un
text din 1940, Vechime, în care contemplã
transformãrile unui peisaj pe braþul Chilia:
�Erau locuri care îmi rãmãseserã în suflet
[...]. Avusesem noroc sã le vãd în ceasuri
de tihnã ºi ascultasem într-o noapte cu lunã
privighetorile în salcii mari, privind în rãsãrit
solzii de luminã ai valurilor, în dunga unde
apele dulci se amestecau cu unda amarã a
Pontului. Linia lor graþioasã se pãstrase în
tainiþele amintirilor mele. Însã iatã cã acum,
plutind din nou pe acolo, nu le mai
cunoºteam. Erau aceleaºi, dar erau altele.
Ostroavele erau grinduri. Ostroave ºi plavii
nouã apãruserã. Marea era departe, dincolo
de acele ostroave ºi plavii nouã. Dunãrea
clãdise cu grabã þãrm proaspãt cu dungi de
salcii tinere. Rareori poate cineva, într-o
viaþã, sã simþã ce am simþit eu în acel ceas:
teroarea divinã faþã de forþele eterne�.

Este un dar, acela al trãirii Naturii ca
formã ºi forþã dumnezeiascã, pe care nu-l
aveau mulþi nici printre contemporanii lui
Sadoveanu.

Printre scriitorii secolului XXI, nimãnui
nu i-a fost hãrãzit.

Naturã ºi culturã

(urmare de la pagina 37)
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George Anca

LECTURI

UN  PICARO  DUIOS-AMAR*

24 de retrocãlãtorii puºiene � de sertar,
recompuse, cumva testamentare, incluzând
o revoluþie ºi informaþii amoroase � tenteazã
imposibilul unei armonii cu sine ºi cu viaþa
lumii cãlãtorite sub vechiul regim, în zorii
neocapitalismului, ºi la început de mileniu.
Poate umorul, de la argou la subsol eufonic,
va încânta pe mulþi, pe alþii, mai puþin. Însuºi
autorul-personaj, picaro bucureºtean, se
împiepteazã ori se ia peste picior, întru
descãtuºarea propriei litera-
turi, printre sirene-dulcinei,
parcã anume pentru a se
dezlega în sfãtoase cumpãniri
moral-politice, îndeobºte
anticomuniste, anticapitaliste,
totdeauna scriitoriceºti,
cinematografice, teatrem.

Romanul picaresc, de
aproape 450 de pagini, este
scris cu bucuria molipsitoare
a autorului nedoborât nici de
propriul geniu, arborat glumeþ
ori ba, nici de opuºii pe
care-i rade comic ºi nu prea.
Cãlãtoriile, deja trecute � turism jalnic, pa-
rodic ºi astfel cu atât mai poetic-plastic �
sunt surse de meditaþii confesive, mereu
retezate de reveniri la locul faptei, ca pentru
o demonstraþie flaubertianã a stilului de
transcendenþã descriptivã. Tot ce spune
cititorului îºi spune sieºi, în oglindã, sparge
oglinda, cãlãtorul a dispãrut, s-a transfigurat,
complice, cãlãtoria-viaþa-odiseea.

Cãlãtorie (auto)polemicã, de nu
rãzbunãtor melancolicã. �Felul în care am
scris ºi am rescris aceastã carte e ca o
rãzbunare pe timpurile acelea, când nicio
paginã din astea ale mele n-ar fi putut
apãrea, cu stilul ãsta al meu sifilitic�
(Prefaþa autorului, p.5). Dickens �prefera
autenticul, ca ºi mine�. (p.38). Pe aceeaºi
paginã (46), Hamlet ºi poporul român:
�Deºi conspiraþia sigur existã. Dar nici
transcendenþa care se organizeazã prin
cãlãtoria înapoi în viaþã a acestui spirit

neîmpãcat cu minciuna, cu uzurparea, nu
poate fi neglijatã�; �O! Doamne! Ce faci
tu, popor român, eºti doar o gelatinã fãrã
gânduri, cum te cred Cioran sau Patapievici
sau Mircea Badea sau þeparii tãi politici,
economici ºi care mai de care mai... / Huo!
/ Nu, nu cred cã merit sã vorbesc despre
Veneþia, prea sunt plin de teatru ºi de politicã
ºi de futu-i mama ei de treabã!�. De final,
�Ce sã mai adaug? E totul atât de trist, ca

un ºoºon rupt, abandonat pe
o câmpie nesfârºitã, pe care
plouã, tot plouã, fãrã sfârºit�
(p. 446)

Greu de povestit acest
text(ualism) arhitecturat în
scriiturã de poate cel mai bun
povestitor al epocii noastre
oraliste, cu obstinaþia
conºtiinþei unic literare
(vinovatã? fie) � �atât
îndrãznelile mele lingvistice,
cat mai ales viaþa unor
gânduri, ieºite din pana mea,
alergãtoare numai dupã o

întristatã chibzuinþã, care sã nu fie totuºi
numai maturã, dar poate ºi inteligenþã ºi
tânãrã. Încã...� (p.6). Detensionarea prin
cãlãtorie, în comunism (mai ales de la
distanþa cãderii acestuia) � Praga ºi
Budapesta, Orient-Expres, Paris,
Mannheim, Bulgaria, Atena � face loc, în
postcomunism, unui fel de libertinaj voiajor,
subjugat sporit pãstrãrii cumpãtului evo-
cator, construcþiei stilistice, fotografiei
cinematografice, comediei scenometrice �
O revoluþie în Bucureºti; A ajunge sau a
nu ajunge la Lisabona; O vâjâialã-n Brescia;
Papagalul din Malta; Pe plaja turcã; În
spania lui Federico; Soarele de Amsterdam;
Parisul, dupã 18 ani; Idilã în Seychelles �
ºi tot aºa la începerea mileniului � De la
New York la Miami; Opatija, de lângã
Cehov; Chetroaiele Cartaginei; Fiordurile
Norvegiei; La degetul cel mic al lui Fidel;
Con Italia da tasca!; Mirajul Germaniei.

* Puºi Dinulescu, Cãlãtoriile lui Nea Puºi, Editura
Lider, Bucureºti, 2013 (continuare la pagina 44)
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Angela Nache-Mamier

ÎNSEMNÃRI  CRITICE

Luminiþa Amarie debuteazã cu placheta
�Lacrimile, dinþii albi ai durerii� (Editura
Eminescu, Bucureºti, 2012), beneficiind de
o generoasã prezentare a lui Traian T.
Coºovei. Ulterior, îºi lanseazã un al doilea
volum, �Destin fãcut dintr-un cuvânt�,
apãrut, de aceastã datã, la editura Singur
din Târgoviºte, iar în 2013 lanseazã
volumul de versuri �Chintesenþa de a fi�
(iarãºi la Editura Eminescu).

În prefaþa cãrþii, Traian
T. Cosovei afirmã cã: �Poeta
strãbate un teritoriu împãrþit
între tãgadã ºi speranþã ºi
disputat între trecutul asumat
ºi un incert viitor al
sentimentelor. Din acest
viitor-trecut se naºte un
viguros (din punct de vedere
poetic) sentiment al
automatizãrii pe care
autoarea îl opune carnalului
în favoarea ideii de iubire: Nu
ºtiu de unde-atâta suferinþã,/
De unde-atâtea lacrimi ºi
noroi,/ Eu mi-am clãdit
cetatea pe credinþã,/ Ruina iarãºi s-a ales
de noi!�

Tânãra poetã (nãscutã în 1987 la
Dorohoi) trãieºte ºi scrie în cultul lui
Eminescu.

Copil fiind, a pãrãsit þara, stabilindu-se
pentru un an în Italia, apoi în Franþa, unde
va urma diverse cursuri ºi specializãri,
precum ºi studii preuniversitare. Încã din
ºcoalã a fost remarcatã pentru talentul sau
poetic, literar ºi artistic. A cãlãtorit în
Europa, Africa, America de Sud ºi Orient.
Locuieºte în Marea Britanie, la Londra, dar
se reîntoarce foarte des la Parisul copilãriei
ºi din ce în ce mai mult în România, unde
rãdãcinile inspiraþiei sale sunt cel mai uºor
de definit.

Despre scris, ea spune, poate prea
sentimental ºi naiv: �Nu existã un motiv
pentru care scriu. Dar nu pot altfel, nu aº

ÎNTRE  DOUÃ  LUMI*

* Luminiþa Amarie, Chintesenþa de a fi , versuri,
Editura Eminescu, 2013.

fi eu dacã nu aº avea posibilitatea sã scriu.
E zborul meu ºi nu mã aºtept sã nu cad.
Acum, însã, lãsaþi-mã sã zbor!�.

Deºi a pãrãsit de multã vreme þinutul
natal, tânãra nu uitã care este obârºia,
leagãnul sacru, inconturnabil, unde versul
ei gãseºte cea mai inspiratã strunã. Ea
posedã o inteligenþã ºi o sensibilitate �à fleur
de peau�, trãieºte între douã lumi, satul de
baºtinã ºi exil, dar acest voiaj interior al

poeziei sale rãmâne ancorat
orbeºte la plaiurile natale, la
pãrinþi ºi fraþi, la bunici, la
viaþa satului, la amintirile
sacre din copilãrie: �Cum sã
te scriu eu, mamã, cuvinte
nu-s în Cer/ Sã te divinizez,
eºti sfinþilor eter!/ Tatã, unde
mã duc sã caut nemurirea?/
În care zare-albastrã sã-þi
pironesc privirea?�

E ca ºi cum din tot
sufletul ceva o cheamã spre
rãdãcini, fãrã aceste rãdãcini,
occidentul ar fi un fel de
surghiun insuportabil: � Pe

malul Siretului meu doar Domnul mai
plânge,/ Prin porþile Cerului stins doar
vântul ajunge./ În locul în care mai plâng
doar nuferi rãsar,/ Când spatele-mi arde
adânc mi-e chinul amar�.

Poeta este la început, unele stângãcii
sunt inerente, dar va trebui sã deschidã în
viitor o poartã spre un înveliº mai modern,
mai actual, pentru a nu cãdea într-o mare
de cliºee ºi teme super-uzate ca dragostea
neîmplinitã, trãdarea în dragoste, aºteptarea
iubitului, singurãtatea, aceste teme recurente
care inundã internetul, facebook-ul,
blogurile, grupurile literare on line tenace...

Ceea ce creeazã autoarea este apreciat
mai ales pe internet, unde ea este foarte
activã, dar nu e suficient (ba e chiar
primejdios) a se limita la satisfacerea unui
public anonim ºi inform, care nu face
mereu dovada unui bun gust literar, vrea o
poezie dulceagã ºi lacrimogenã, cãlduþã ºi
aproape deja auzitã, prin manualele ºcolare
ori prin mass-media.
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Eminescu a fost un cititor asiduu, un
filosof, un truditor al scrisului de-a lungul
vieþii sale, dar poeta îl înþelege ºi-i valorificã
lecþia cam la suprafaþã.

Suntem, totuºi, în universul unei tinere
poete, un suflet-copil, dar ºi suflet-femeie,
care pãstreazã o anume candoare,
cãutându-ºi refugiul în poezie, captivã a
poeziei, a unor emoþii, ea are marca sa,
cu care probabil atrage un public care
simte nevoia mângâierii prin cuvinte
pasionale, un public care recepteazã acest
gen de poezie: �Mi-a fost cuvântul eºafod,
furtunã, soare, nor,/ Mi-ai dat sã simt tot
prea adânc, eu, simplu cãlãtor./ Pe culmi
ºi creste de dureri paºii mei au ajuns/
ªi-n nopþi plângeam singurã-n pumn/ cu
sufletul distrus�.

Poeta are o dispoziþie naturalã pentru
versificaþie, rimã ºi ritm, este o poetã
intuitivã, cu un simþ umanitar deosebit. Are
un stil bogat în rime ºi trãiri adolescentine
pure ºi sincere.

Anumite poeme produc impresie,
publicul se recunoaºte în aceste trãiri ca ºi
cum poeta are harul de a citi în sufletul
fiecãruia, este adeptã a formelor frumoase,
are un gust aproape clasic, care nu
inoveazã, cãci pune înainte detalii
biografice destul de familiare. În palpitul
unora nu se poate nega fiinþa tremurândã
a poetei ºi farmecul ei personal, care fac
sã se uite unele imperfecþiuni.

Influenþa regionalã a limbii populare, a
folclorului, hrãneºte temele alese de
autoare, ea are o pãtrundere intimã cu
aceste cuvinte tezaurizate deja de cãtre
vocabularul românesc literar: �Am cãutat
un rost la toate cele,/ ªi m-am pierdut prin
vorbe ºi-ntrebãri./ Am ºi uitat sã mai privesc
la stele/ ªi m-am minþit tãcând de-atâtea
ori.//�// Când începând sã simt în mine
focul/ Ce l-a aprins din scrum un trecãtor,/
Am început s-abandonez ghiocul,/ Când
mã plecam în faþa tuturor.// Azi nu mai ºtiu
nici ora, nici urmarea/ A ceea ce-am fãcut
pentru-a trãi,/ Însã scriind, încep s-aud
chemarea/ ªi caut Chintesenþa de a fi.�

 Înrobitã lui Eminescu (dar influenþatã
ºi de alþi poeþi clasici), tânãra poetã, care-ºi
cautã încã stilul propriu ºi e de sperat cã
ºi-l va ºi gãsi, crede cu patetism în poezie,
aºa cum se vede ºi din aceastã parafrazã
dupã �Numai poetul��: �Numai poeþii îºi
fac case în cuvinte/ de dincolo de moarte,/
Numai poeþii pot jongla cu iluzii/ ºi deziluzii/
Poeþii tremurã în nervura frunzelor,/ când
grenul le mângâie goliciunea�.

ªi dacã, pe de o parte, ea valorificã
limba popularã româneascã, iat-o, pe de
alta, integrând un cuvânt franþuzesc mai
puþin uzitat la noi, gren (< fr.grain /de vent/
� furtunã scurtã). ªi ilustrându-ºi ºi pe
aceastã cale dubla condiþie.

Frontignan, iulie 2013

�Luasem alea douã burse de la
Annette, mai tapasem, mai mã-
mprumutasem, ca sã înapoiez în þarã banii
româneºti, mai profitasem de ospitalitatea
românilor, chiar ºi a unor francezi,
necunoscuþi înainte, de fapt a unui francez:
Alain, dar, gata! Începeam sã mã plictisesc
de mine însumi. Ãsta era lucrul cel mai
grav. ªi apoi mai era Camus!� (p. 69).

�ªtiþi? Viaþa mea e scrisul! Credeþi cã
dacã mi-aº turna prietenii, aº intra în casa
lor ºi p-ormã v-aº raporta dumneavoastrã,
m-aº mai putea vedea în oglindã? Aº mai
putea scrie? Pe dumneavoastrã care
sunteþi niºte profesioniºti ºi serviþi patria,
desigur, cu competenþã ºi devotament ºi
pe faþã, toatã lumea vã preþuieºte! Dar pe
turnãtori nu-i priviþi ºi dumneavoastrã cu
dezgust?� (p.94).

�Vroiam s-ajung la Statuia Libertãþii ºi
mã tot duceam spre sud. ªi nu mergeam
decât pe jos. / Pânã la urmã n-am ajuns.
N-am reuºit sã depãºesc Chinatown. Acolo

am dat de niºte scene cam sinistre. Am
observat cã-n faþa unei case se tot opreau
niºte maºini extraordinare, ieºeau apoi (din
casã) tipii dintr-o fanfarã, trãgeau niºte
sunete þipate, apoi scoteau ceva, din casa
aia, am observat cã erau sicrie, d-alea
miºto, de lemn scump ºi bogat
ornamentate� (p.336).

  �Din Norvegia în Seychelles,
Eu, românul cel mai bel...� (p. 388)

Poeme subþiri-groase / graþie-
injurioase sunt ºi din Turcia sau Italia,
traduceri din Lorca via Spania. Zeci de
artiºti îºi vor surprinde crochiurile duioase
ori amare. Turiºtii se vor vedea nãpãdiþi
de contra-ghidul mai pe ºleau decât orice
ghid, în plin experiment ultracoerent.
Hiperbola eului, cãlãtorie de cãlãtorie, se
deverseazã narativ din pâlnia încã-Stamate
a lui Nea Puºi.

Picaro P �Personaje central del
subgénero literario de la picaresca, que
representa al antihéroe desgraciado y de
mal vivir, desengañado de la sociedad y
que pone por encima de todo el
mantenimiento de su libertad y el instinto
de supervivencia.�

Un picaro duios-amar

(urmare de la pagina 42)
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MEMORIALISTICÃ

GÃEªTI � ORAªUL  MEU  DE  SUFLET (2)

Ileana Iordache-Streinu

Nu ºtiu de ce, dar toate amintirile mele
de la Gãeºti din primii mei ani nu evocã
iarna nici ca anotimp ºi nici ca moment al
marilor sãrbãtori. Nu-mi amintesc de
brad, sanie sau derdeluº, doar mult mai
târziu, la Severin. În schimb, îmi amintesc
de dupã-amiezele zãpuºitoare, de praful
de pe drum ridicat de vânturile fierbinþi
de varã, când mirosul de garã puternic,
însoþit de misterioase sonoritãþi,
cuprindea curtea, pãtrundea în casã. A
fost mirosul dominant al acestei prime
pãrþi a copilãriei mele. Nu mirosul marilor
gutui, pere pergamute sau al merelor
aºezate pe rafturi, pe dulapuri sau sobe
pânã începea sã se facã în ele focul. Nu.
Numai mirosul gãrii lângã care m-am
nãscut. De aceea, probabil, mi-a plãcut
atât de mult toatã viaþa sã cãlãtoresc cu
trenul, mi-a plãcut chiar ºi dupã ce am
descoperit aceastã senzaþie cu totul mi-
nunatã a ºofatului care, în habitaclul
maºinii, oferã o stare de bine, egalã � spun
unii psihologi � cu calmul embrionar.

Înainte de masã, pânã cãtre ora unu,
în casã era rãcoare, uºile ºi ferestrele erau
strategic închise, cu perdelele trase, nu
se auzea decât un uºor hârâit al radioului
cu galenã. Tata, dacã era acasã, scria sau
citea, niciodatã în biroul pomenit, ci numai
în marele dormitor. Zgomot de farfurii ºi
tacâmuri... Se apropia un moment destul
de dificil al zilei: masa mea. Dificil � puþin
spus � pentru cã mama, care preluase ab-
solut toatã medicina preventivã a bunicei
mele de la Severin, mã obliga sã înghit
înainte de masa, amestecatã cu puþinã
bere, acea odioasã unturã de peºte, care,
conform legilor acelei pãrþi a familiei mele,
avea darul sã mã fortifice. �Cam slabã
fata� decretase aripa Severin, iar eu mã
regãsesc în poze foarte dolofãnicã. De
aceea, probabil tactic, se hotãrâse sã mi
se dea de mâncare înainte de masa

pãrinþilor mei, pentru cã de fiecare datã
se lãsa cu plânsete ºi, dupã, abia dacã mai
puteam sã mai înghit ceva împiedicatã de
enorma greaþã care mã cuprindea. Mai
ales cã pentru a susþine ºi mai bine
programul de �fortificare� al �fetei�,
trebuia sã înghit destul de des douã feluri
de mâncare, spanacul sau soteul de
morcovi. Urlam ca din gurã de ºarpe cã
vreau carne! �Ca�nie, ca�nie�. Degeaba.
Era un chin pentru mama, un calvar
pentru mine ºi, fãrã îndoialã, foarte
neplãcut pentru tata care de aceea refuza
categoric sã asiste la asemenea scene.
Dupã masã, desertul era amânat pentru
�dupã ce te scoli�, pentru cã trebuia sã
mai înghit ºi douã linguri de �Calcigenol�,
o altã medicaþie minune via Severin. Nu
era rãu deloc la gust, dar era alb ºi-mi
amintea de laptele prea mult supt ºi
instantaneu mã zburleam pregãtindu-mã
sã încep sã urlu. În sfârºit, dupã toate
aceste chinuri, aveam voie sã ies în curtea
din faþã, unde însã nu prea ºtiu ce fãceam
sau cu ce mã jucam, pânã când pãrinþii mei
terminau masa, iar eu eram dusã cam cu
forþa în camera mea sã mã culc. Încã de
copil, mi-a ajuns doar somnul de noapte ºi,
amãrâtã ºi nedreptãþitã, intram în camera
mea. A trebuit sã treacã mulþi ani pânã sã
înþeleg de ce se grãbeau atâta pãrinþii mei
sã mã culce dupã-amiaza.

Uneori, pândeam o anume liniºte care
cuprindea casa, dupã zgomotul de vase ºi
tacâmuri spãlate de Anghelina ºi atunci
agãþându-mã de clanþa uºii, fãrã niciun
cuvânt, cu acordul tacit al ei, ieºeam în
curtea nr. 2 ºi, printre ulucile gardului de
dupã casã, mã strecuram în curtea vecinilor
din dreapta noastrã: familia Dincã.

Familia Dincã mai existã ºi astãzi
reprezentatã de un nepot sau strãnepot cu
care am discut vânzarea case noastre,
înstrãinarea fiind singura formulã prin care
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� conform promisiunilor cumpãrãtorului
� acesta se angaja sã elibereze casa ce-mi
fusese retrocedatã, de locatarii ei mult prea
pitoreºti, meseriaºi buni, rromi gabori �
de care se pare cã s-a profitat mult prin
Gãeºti. Propunerea mea, oferta de a o
dona Primãriei pentru o bibliotecã, o
grãdiniþã, orice, numai ca acel peisaj,
repet, foarte pitoresc, dar atât de strãin
casei care a aparþinut lui Vladimir Streinu
sã nu mai existe � propunerea, oferta mea
nu a fost agreatã de notabilitãþile Primãriei
ºi a trebuit s-o vând.

Întorcându-mã la �o zi din viaþa unui
biet copil�, apãrat numai dintr-o mare
iubire de toate relele, cum sã uit acele
înfricoºãtoare ventuze cu �flacãrã�
aplicate cu îndemânare ºi vitezã de mama
pe spinarea mea? Mã regãsesc
strecurându-mã în curtea familiei Dincã,
din fireasca nevoie a unui copil singur la
pãrinþi de a avea fraþi.

În marea lor bucãtãrie de varã, cu
pãmânt pe jos, cu o sobã de gãtit din
chirpici întotdeauna proaspãt vãruitã,
exista ºi un pat. Un fel de pat, era vorba
de patru þãruºi înfipþi în pãmântul ºi el
�lutuit� al încãperii, cu câteva scânduri
bãtute ºi fixate pe un cadru peste care,
fãrã niciun fel de alt suport moale, era
pus ceva între macat, covor, foarte viu
colorat, un þol, ºi cu multe perne foarte
tari, proptite de perete.

Intram în aceastã bucãtãrie, care vara
� am mai spus cã am amintiri numai �de
varã� � mirosea uºor a lemne arse ºi
mâncare cãlduþã ºi, în acelaºi timp, totul
era plãcut rãcoros ºi umbros; mã urcam
imediat pe acel pat, funduleþul meu dolofan
avea de suferit, dar era un preþ foarte mic
pe care înþelegeam sã-l plãtesc pentru acea
împlinire pe care mi-o dãdea aºezarea pe
acel pat alãturi de copiii familiei Dincã, trei
sau patru. Erau cam de aceeaºi vârstã cu
mine, ei erau �restul meu de familie� la care
visam ºi de care aveam atâta nevoie, mai
ales seara, când trebuia sã merg la culcare.
Rãmasã singurã în cãmãruþa mea,
aºteptam ca pe o fatalitate apariþia acelor
ameninþãtoare forme care se nãºteau din
întunericul camerei, dincolo de pleoapele
strânse dureros. Foarte multe din visele
mele de copil au fost legate de aceºti copii,
pãrându-mi toate coºmarurile anulate de
prezenþa lor în acelaºi pat cu mine.

În bucãtãria familiei Dincã, nu mai ºtiu
dacã eu ceream, sau eram doar îmbiatã,

mã vãd mâncând, nu atât de poftã cãci
eram dupã masã, cu mare plãcere,
spãlându-mã parcã de �tratamentele de
fortificare� via Severin, iahnii de fasole sau
de cartofi, sub privirile oarecum nedumeri-
re ale gazdelor mele. Tot cu aceºti copii,
mã jucam în fundul grãdinii noastre, eu
având rezervat ca pe un drept seniorial,
rolul de Mamã, ºi bineînþeles în joaca
noastrã era inclus ºi înghiþitul acelei orori,
untura de peºte, eu cerându-le lor, copiilor
mei, sã înghitã ceva ce nu exista, ei
trebuind sã mimeze însã oroarea. Eu nu
eram niciodatã mulþumitã, acei copii
nereuºind sã-mi imite prin mimica lor ceea
ce eu trãiam de-adevãratelea. Le spuneam
ºi eu lor acea frazã cu care mama mã
atrãgea în cursã ºi care se încheia cu
depunerea odiosului lichid unsuros ºi atât
de puturos în gura mea: �...ºi a venit un
balaur mare-maare ºi a cãscat o gurã
maaare� iar eu, fascinatã de felul cum
povestea mama, cãscam o gurã mare,
încercând s-o egalez pe a mamei, moment
în care imediat cãdeam în cursa întinsã,
untura de peºte ajungând în fundul gurii
mele iar eu o înghiþeam zgomotos ºi
începeam sã urlu de scârbã ºi sã plâng
sughiþând... De înþeles de ce tatãl meu
refuza sã asiste la asemenea scene.

Alteori, asistatã de aceiaºi copii, luam
un scãunel de la bucãtãrie pe care mã
aºezam, dupã deschiderea porþii de intrare
în curtea casei, în cadrul ei ºi cu o carte
luatã din bibliotecã biroului, înconjuratã de
ei, cãutam sã imit felul în care pãrinþii mei
petreceau foarte mult timp. Cu un fel de
ceremonial, o deschideam rãsfoind rar,
mutându-mi capul ºi ochii aidoma pãrinþilor
mei. Numai dupã ce pagina deschisã reda
imaginea unui tablou, a unei statui sau
locuitor al Terrei descopeream cã þineam
cartea de-andoaselea, dar pe mine asta nu
mã tulbura de fel, iar copiii familiei Dincã
erau interesaþi doar sã treacã în acel mo-
ment careva pe strada Gãrii, pentru a-l
informa de importanþa activitãþii mele:
�Don�ºoara citeºte!�

Din curtea casei noastre, ori ieºeam
foarte rar ºi desigur numai însoþitã, ori nu
ieºeam deloc, fiindcã amintirile mele
dincolo de �gard� sunt aproape inexistente.
ªtiam totuºi, fãrã a avea localizãrea precisã,
cã la stânga noastrã, ceva mai departe, se
afla casa în care locuiau �nenea ªerban�
ºi �tanti Mioara� ºi, mai ales, Babru, pe
care nu ºtiu dacã nu l-am �þinut� de fratele
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meu. Când familia Cioculescu s-a mutat la
Bucureºti iar noi la Piteºti, a trebuit sã ac-
cept inexistenþa acelei legãturi dintre noi,
ºi se pare cã am negociat îndelung statutul
de veri mai �îndepãrtaþi�. Mai mereu
împreunã, pãrinþii noºtri, prieteni din
facultate, mai ales prin prietenia taþilor
noºtri, care peste ani avea sã devinã
cunoscutã, recunoscutã ºi comparatã cu
alte mari prietenii din istoria literaturii
române. Li s-a spus atât de frumos �criticii
gemeni�, doar acest lucru poate explica ºi
justifica acel vis ascuns al meu.

Am douã amintiri din acei ani legate
de acest frate ratat: prima este pe o pãturã
moale aºezatã pe iarba din marele parc
Olãnescu din Gãeºti, nu cred cã aveam mai
mult de doi-trei ani pentru cã nu prea
reuºeam sã mã þin pe picioare ºi de aceea
parcã încã mai simt la subþiori mâinile
mamei care încerca sã mã þinã pe picioarele
mele foarte nesigure ce se propteau cu
degetele în pledul moale. Eram în primul
rând cumplit de speriatã de aparatul de
fotografiat, negru, proptit pe trei picioare
subþiri ºi înalte care mie mi se pãrea a fi
ale unei insecte uriaºe care se va repezi sã
mã înhaþe, dar ºi foarte nedumeritã pentru
cã Barbu � el avea ºase ani � pe care-l
simþeam pe acelaºi pled stând sigur pe
picioarele lui, lângã frumoasa sa mamã, nu
pãrea deloc tulburat de prezenþa acelei
înfricoºãtoare insecte.

Aceastã amintire, relatatã astfel, acum
este susþinutã de existenþa unei fotografii,
cu pledul pomenit, cu cele douã mãmici
tinere, frumoase, destul de asemãnãtor
îmbrãcate, cu pãlãrii albe cu boruri largi,
zâmbind fericite. Aveau ºi de ce.

Cea de a doua amintire cu Barbu din
anii noºtri de la Gãeºti, este mai în ceaþa
timpului, asemãnãtoare unei fotografii
ºterse de vreme. În ea mã vãd lângã pãrinþii
mei, într-o curte mare plinã de oameni,
dintre care se detaºa clar ºi impresionant
un bãrbat cu barbã ºi cu hainele acoperite
de o pelerinã foarte strãlucitoare. Atât ºi
nimic mai mult. Mult mai târziu mi s-a
dezlegat acea amintire, ca fiind vorba de
botezul lui Barbu care a avut loc abia dupã
împlinirea vârstei de ºase ani, probabil
dintr-un exces de grijã a unor pãrinþi iubitori
pentru sãnãtatea copilului lor.

Dar sã mã întorc la copilul de nici trei
ani, vârstã la care deputãþia tatãlui meu a
adus un plus de agitaþie în acel spaþiu � casa
noastrã � în care începeam sã mã miºc.

Destul de tulbure îmi amintesc de un
eveniment-întâmplare, situat probabil
foarte curând dupã alegerea lui ca deputat
sau, poate de-a lungul acelei perioade, când
cele douã prime curþi ale casei, cu porþile
larg deschise, lãsau sã intre cãruþe,
cabriolete, briºti, trãsuri. Toate ornate cu
flori confecþionate din lâneturi colorate, cu
ciucuri mari, cu coamele cailor împletite
în multe cozi subþiri, de asemenea, cu
ciucuri lânoºi dar ºi cu panglici tricolore ºi
clopoþei mãrunþi.

Fiecare bãrbat, îmbrãcat în costumul
specific þãranilor, cu iþari albi, cu chimire
din piele late peste cãmãºile albe, unele cu
râuri colorate, altele cu râurile alb-pe-alb,
cu acele haine scurte din dimie neagrã sau
maron, trasã în rãzboaiele care existau
aproape în fiecare gospodãrie la sate.
Fiecare bãrbat avea în mânã, în afara unui
pahar sau þoi, o biciuºca ornatã ºi ea cu
ciucuri, panglici ºi clopoþei. Dupã fiecare
pahar erau plesnite în vânt, aidoma
petardelor de astãzi, vrând sã sublinieze
participarea la sãrbãtorirea momentului.

Printre ei, foarte uºor, îl puteam urmãri
pe tata datoritã felului deosebit al îmbrãcã-
mintei lui, care, parcã, �au relanti�, se miºca
printre ei. Era gãlãgie mare, toþi omeniþi din
plin cu faimoasa þuicã a bunicului. Strigarea
�Sã trãiascã domnu� deputat� era
întotdeauna însoþitã cu plesnitura biciuºtii
dupã fiecare pahar închinat.

Pe terasa cu cei trei stâlpi boltiþi, stãtea
mama, îmbrãcatã într-un foarte frumos ºi
firetos costum naþional muntenesc, încon-
juratã de corpul profesoral feminin al Liceului
de Fete �Ortodox�, unde era ºi profesoarã ºi
directoare ºi de soþiile notabilitãþilor locale cu
opþiuni naþional-þãrãniste.

Cocoþatã în turnul meu de control din
biroul tatei, nu ºtiu ce din lãuntrul meu
m-a îndemnat sã ies ºi eu în curte, dar nu
prin terasã, deºi uºa era deschis, deoarece
aveam un fel de grijã respectuoasã faþã de
reacþiile mamei mele, ci uºurel sã mã
strecor afarã pe la bucãtãrie ºi sã pãtrund
în acea pãdure de picioare, sã încep sã mã
recomand, întâi cu o voce firavã, apoi ceva
mai tare: �Usi�ordache, fatã�putat�, ºi în
final vehementã. Odatã ajunsã lângã tata,
de al cãrui picior m-am agãþat, foarte în
scurt am început sã plâng cerând sã fiu
luatã în braþe.

Cu paºi încã nesiguri mã îndreptam
cãtre finalul amintirilor mele din oraºul meu
de suflet, Gãeºti.
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Lucian Gruia

NOTE DE LECTURÃ

OMOLOGIA: FÂNTÂNA � POARTÃ �
TUNEL � ARBORE COSMIC, LA  BRÂNCUªI

În tradiþia þãrãneascã, simbolul princi-
pal al fântânii este cel de pomenire a
defunctului.

Cel ce bea apã, îºi aminteºte de cel
plecat în �lumea fãrã dor�, cinstindu-i
astfel memoria. Totodatã, ofranda de apã
simbolizeazã ºi pomana datã de familie, în
amintirea mortului.

În oglinda apei se reflectã cerul cu nori,
pãsãri în zbor, chipul omului aplecat peste
ghizdul fântânii, sau, noaptea, luna ºi
stelele. Uneºte astfel fântâna, prin
intemediul ei, pãmântul cu cerul ºi poate fi
identificatã cu tunelul ºi arborele cosmic?
Cred cã aici putem aduce în discuþie unele
considerente interesante. Când cineva sau
ceva se reflectã în fântâna, pare cã cerul
coboarã, cum ar zice Blaga, sofianic, pânã
în oglinda apei. Acum oglinda pare poarta
lumilor, fãcând trecerea de la apa terestrã
la cea celestã, refãcând unitatea lor
primordialã, dinainte de ziua separãrii lor
de cãtre Dumnezeu, în ziua a doua a
Genezei. Prin acest aspect, oglinda fântânii
poate simboliza ºi o poartã. Dacã ne
gândim cã axa lumii/arborele cosmic sunt
simboluri masculine (falice), solare, prin
partea lor aflatã la suprafaþã (în luminã),
fântâna întunecatã simbolizeazã regimul
nocturn al imaginarului, iar prin formã,
femininul (organul reproducãtor) care ar
putea echivala simbolic cu partea de
susþinere a coloanei sau cu rãdãcina
arborelui cosmic. Aºa cum axa lumii/
arborele cosmic au o componentã
chtonianã ºi fântâna poate avea una solarã,
când, la zenit, o razã de soare sau de lunã
pãtrund/cad în fântânã. Apa este elementul
germinativ prin excelenþã, ca ºi rãdãcina
arborelui cosmic. Apa ºi umezeala sunt ºi
ele simboluri ale feminitãþii. Gãleata care
scoate la luminã apa din adâncuri, reveleazã
misterul. Acum se poate compara
fenomenul scoaterii apei din fântânã cu

defularea inconºtientului în conºtient.
Într-adevãr, în tradiþia þãrãneascã se
considera cã dacã îþi reflecþi chipul în apã,
el rãmâne acolo memorat, ca ºi cum, ar fi
imprimat pe un film fotografic sau pe un
suport electronic. Se credea cã apa are
memorie. Dacã îþi reflecþi chipul într-o apã
curgãtoare, aceasta þi-l furã ºi vei rãtãci toatã
viaþa cãutându-l. În apa stãtãoare însã,
chipul rãmâne acolo, captiv, pentru
totdeauna. Avem de a face în acest caz, din
punct de vedere psihanalitic, cu arhetipul
încastrãrii ºi cu complexul lui Iona.

Brâncuºi a vrut sã facã mai multe
fântâni: la Hobiþa, în memoria ostaºilor
localnici cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial;
la Ploieºti, cinstind memoria lui Caragiale
ºi la Bucureºti, pentru Spiru Haret. Tretie
Paleolog afirma cã sculptorul voia sã
amplaseze ºi în jurul Coloanei infinite, ºase
fântâni (Tretie Paleolog, De vorba cu
Brâncuºi despre �calea sufletelor eroilor�,
Ed. Sport-Turism, Bucureºti, 1976).

Din pãcate nu s-a realizat decât
macheta Fântânii lui Haret, care se aflã
în cadrul atelierului reconstituit la Muzeul
Naþional de Artã Modernã din Paris, centrul
Georges Pomipdou. Acest proiect
dezvãluie simbolistica fântânii în viziunea
genialului nostru artist plastic.
Interpretarea, dupã mine cea mai completã
fãcutã pânã în prezent a intenþiilor
brâncuºiene din acest proiect a fãcut-o
regretatul exeget Ion Pogorilovschi.
Macheta din ghips aratã cã ghizdul fântânii
ar fi fost alcãtuit din ovoide (care dupã
Ion Pogorilovschi ar fi reprezentat
capetele învãþãceilor), iar cumpãna ar fi
fost bustul cruciform al profesorului Spiru
Haret (învãþãtorul sãtenilor), care ar fi
purtat pe umerii sãi tot un cap ovoidal, ceva
mai mare.

(continuare la pagina 55)
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Marian Popa

STUDII COMPARATISTE

ANCA (9)

9. Opinii literare
�Scrisul trebuie sã se hrãneascã din

sine, canibalic� (Vis coreean);
�...literatura, mã strãine, cu tine vorbesc,
e totdeauna fluture-pe-punte-fluture-sub
punte� (Furnici albe);... �umanitatea nu
e artã doamnã de-aia am rezerve ºi faþã
de Shakespeare� (Milarepa,
Sanskritikon);... �laºitatea luciditãþii din
veacul de mijloc al cârtiþei� (Pânã la
cântatul cocoºilor, Maroc);... �sare pe
idee, piper pe ranã� (Rechinuri);...
�rostul poeziei în discursul/lui Böll la
academia suedurã/lãsãmu-ne mirãrii de
carte/de moarte fãrã naºtere� (pânã la
sfârºitul, partea nimãnui); �scrieþi-vã
textele cã vã ia/mama dracului ne spune
soarta/ºi-o complimentãm ºi noi boarfã/
cã de cine ne îndrãgostirãm rãnirãm/melo-
drama spre sfârºit doare/în limbi
cincizecimea pe/cancer caramba într-o
cãrãcãrie/pui de ce neam ºopãcãie mamei/
mai grea necunoaºterea graiului/ dupã ce
abia þi-l recãpãtasei� (contrabandã
mintea..., Sonete thailandeze).

�Ibsen... regenerator al omenirii... o
viaþã dublã, una voitã ºi alta nevoitã... o
tragedie în mijlocul tragediei... la noi, unde
Ibsen n-a pãtruns încã în dragostea
publicului... Nora... o viaþã nouã...
prototipul femeii... prototipul omului...
lucruri româneºti lucruri norvegiene...
expoziþia Ibsen... românesc nimic...
întoarcere la Brand... la teatru: Strigoii...
se joacã Duºmanul poporului... am fost
primiþi de regele Hakon... iar la teatru, la
Raþa sãlbaticã... la cimitirul unde se aflã
mormântul lui Ibsen.//Peer Gynt
interesant... Ieºirea prin fiordul Bergen
superbã (24 martie 1928)� (Rechinuri.)
Delimitãri, bunãoarã de suprarealiºti, chiar
de cel mai original dintre ei: �Doreºte ceva
mãreþ nu suprarealist nu Zenobia lui Naum
dã-i o tentã de sfinþenie� (Rechinuri)

Unele informaþii sunt autobiografice
�Zalis m-a scos din literaturã, Ornea din

ºtiinþã, de-am devenit indianist.� (Café
du Monde, Zãpezi hawaiene).

Tochitura scriitoriceascã: �ba piatra
lui Tagore în grãdina casei lui Shakespeare
val Homer în ochiul vulturului ouând
chelia lui Eschil îºi împãrþirã podiumul
împietriþi în busturi arhipelag�
(Rechinuri). Categorice acumulãri de
nume, titluri, personaje: �Bill Zoo Albee
Miller dã-te mai încolo ce se discutã în
Þara Româneascã de teatru...� (idem).

Opinii în contra stãrii literaturii române
actuale, uneori pagini de bârfã conspectatã:
�literatura scrisã o sectã goana pe internet
ºterge reflexul dispare suntem ultimii
mohicani ai care citim tiraje de 500
exemplare nu Cãrtãrescu e din gunoiul
Manolescu întâi o baligã fierbinte s-a
uscat nici Minulescu Sincu cine sunteþi
nobody� (Rechinuri); �ocolii aºa ºi
catedrala de aici în coadã în avans
insibiabilã sã n-o mai gãineþeze
Cãrtãrescu-Popovici ºi comanditarii stai
deschid ocultism ºi harababurã de
Buzinschi nenumit sub pozã în extrasul de
Grigurcu p 168 gaura covrigului hai mã
Cornele mâncai 12 de un leu pe cheie
neînvârtitã seminþe nervi bulimie cu susan
ºi tu românul va rãmâne cu gaura
covrigului n-auzi 12 aure-gaure�
(Depãºeascã-mã, Ibsenienii II). Templu
în elicopter derivã în pamflet contra noilor
antieminescieni: a ne despãrþi de un utopist
ridicol lãsãtor rece telefonic desperanto
naet poeþional idiolemi latrolecþi
lemurolaci vitrobobi clastici dezelatorni
diareici din cheile pe tot cuprinsul
antisilabisitornilor distanþa enormã care
îi separã de lumea noastrã e realmente nul
nu ai peniscop târziu bunicul politruc
hiperhomosexualitate pe ulcere abcese
erecte în foarþã noscopire/ acest numãr din
Dilema mã loveºte mai mult decât/
paralizia tatãlui meu ºi-mi scade
speranþele / acupuncturii orni în
goldenyacca Odobeºti / iubirea de
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Eminescu e pãcatul fatal al României/
dirijorat scatofag/ sã mai terminãm cu
chestia Eminescu/ proºti canalizaþi
anticanalii/ un carnaval de paralitici
terminali autoconfundându-se cu ultima
parolã/ înjurã fericiþi propria lor
inaccesibilitate te fac sã-þi descoperi în
antieminescianismul lor lombrozian prostia
de a-l fi iubit bine mãcar pe Pãuncescu
prompterul lui Nicolae Manolescu Ion
Bogdan Lefter Rãzvan Rãdulescu ªerban
Foarþã Pavel Gheo Radu Mir cea
Cãrtãrescu T.O. Bobe Z. Ornea Cristian
Preda Alexandru Paleolog C.P.../...irozi
de mucava cu sãbiile subsidiinde în aerul
tare/ parasintaxã coerentistã/ ce
nenoricire/ asasinii îºi citeazã victima în
ospiciu în dubã în munte proasta de doinã/
la cel mai dezmãþat atac din toatã istoria
te îngrozeºti cã nu mai poate exista pasul
urmãtor gen un reform pentru reformã /
totuºi i-au scos capul din mormânt ºi i l-au
expus la erotica 35 de bãtrân/ neovitnerieni
dilemiuoþi...

Concluzii: �morþii ni se împuþineazã�;
�iubirea de Eminescu e pãcatul fatal al
României.�

Ce propune este dodiat cu seriozitate:
Ganesh, 99 (Sanskritikon).

�proiectul nu existã cel puþin el nici
voinþa lui/înainte de orice proiect s-ar spune
o raitã cât/viaþa nemaidisperatã
nemaiobiºnuit aliniatã/întreruperilor de
viaþã pe viaþã nici pretenþiile/nu vor fi ale
invaziilor naturale la supraviaþa/
artificiului nu-l mai ador aici mi-e chichiþa/
sã mã scutur de mine cel ce n-am fost...

...ca sã fii cât mai asemeni decât
atunci când nu vei mai fi/scrii cum eºti
eºti cum nu scrii încerci o despãrþire /când
de cine eºti când de cine nu eºti vii de
acasã/dacã vine altcineva de acasã
consumi cu sensibilitatea/nu te poþi fura
într-atât cât sã poþi fi condamnat la
moarte/pentru cã ai furat lumea ºi totuºi
eºti condamnat/ceea ce fericeºte lumea
scãpatã din mâinile tale/altfel împreunate
deasupra capului palmã/lipitã de palmã
de palmã sã nu se mai ghiceascã
zgârcenia/ºi potenþa parcã n-ar ºedea
frumos nici una nici alta/nu încape în
pungã surâsul dacã fotografia nu/minte
triumfãtor cãci umilinþa vestitã în cronicã/
se adreseazã martirilor orfani de pe/urma
mâinilor încremenite deasupra capului
nedespreunate� (idem, 105)

�ne trage aþa spre netragic
nemetafizic de la fiinþã la devenire la
tragere unde ne-am întoarce n-avem

bani sã mai aºteptãm o iarnã�
(Milarepa, idem)

Autoevaluativ: �ori scriu fãrã talent
ori înjur prost/ nici n-am altceva de fãcut/
îmi formulez timpul mocnire printre
neîntâmplate neîntâmplãri� (ori scriu
fãrã talent..., Sonete thailandeze).

�Ce nu vãd de scris, ce scriu din
vedere, o cunoaºtere, o primordialitate,
prioritate, primadona. Trec timpul trecerii
timpului... În drum spre Florenþa, îmi
spuneam/sã am noroc de o poveste pe/
cinste, de neevitat.� ªi: �Inevitabilitatea
celor ce nu se vor întâmpla...� �Scrisul te
întreþine retro, prea nu iei seama, altfel�
�Nu mã întemeiez, îmi cãinez non-infinitul
fantezismului rãpciugos, de nu mi-o fi ãsta
diagnosticul.� �Sunt scriitor, vreau o
poveste unde mã duc, oricine s-o mai duce
sã tragã foloase, plictis, depindem.�
�Cam asta e, nu scriu pe foaie, transcriu
pe nesimþite, mã cantonez, sar capra.�
�Mã þin de prostia infinitului. Îmi
domiciliez gratuitatea. Cheltui pleaºca,
viaþa, �ce sã mai fi zis literaturã þi-oi da
seama careva cum scriu în Fiesole imediat
ce scrisesem cã nu scriu� �... unul scrisul
mai nou n-are sens prestabilit, o epicã spre
o þintã, o trecere purã de timp...�

La Firenze, afirmã cã �ar merita un
dus la Scala, vedem ce auzim out.� �Mi-am
cãlãtorit latura de prisos. Ar fi sã mã
epicizez oblu.� (Mãslinii din Uffizi).

�literatura mea postumã va aduce
morþilor plimbãrile necurmate pomanã
canonizeazã replici în Milarepa jumãtate
ministrul culturii chirilice spiritul
dumneavoastrã mergea cu trenul desfiinþat
sfinþilor ºansã ºunya Erasm ºi Ramses�
(Milarepa)

10. Cãrþi
Cãrþile lui Anca sunt dodii ºi prin

sfidarea unor convenþii de structurare.
Majoritatea au caracterul unor colecþii de
texte, montaje, crestomaþii.

Sunt dodiate titlurile, în sine sau prin
raporturile lor cu textul pe care-l reprezintã
ºi, de fapt, mai degrabã doar îl preced for-
mal. Titlul determinant al unui volum este
Doine în dodii. Mãiastrã în dodii.
Fractal 60 (2003) e o selecþie retrospectivã
de autor. Un volum masiv: Dodii 18-58.
Apokalipsa indianã VII, titlurile din
Cuprins ale celor 7 secþiuni sunt doar
versurile cursive, ce deschid blocurile de
versificate, un poem are titlul vorbim în
dodii zodii în bobote roboþi. Alt titlu
oarecare: dintr-o vãduvã în alta.
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Pentru multe titluri se aleg caractere
cursive; pentru unele titluri de volume, de
proze ºi poeme s-a renunþat la majusculã,
altele sunt doar majusculate, practic, alt mod
de neutralizare. Mãiastrã în Dodii (1977),
exhibare de început reverenþios relativizantã,
este un soi de poem dramatic în versuri,
reconstruind ceva din opera lui Brâncuºi,
personajele (Moºul), (Mutul), (Duminica)
sunt numite ºi Dodii, cele mai multe �replici�
fiind indicate doar prin �Dodii�; ceea ce ar
fi normal dramaturgic Scenele au titlurile
Adodie, Badodie, Didodie ºi Zododie.
Mirceºti Maillane Shantiniketan este un
titlu dintr-un volum el însuºi cu titlul
dodificat: Maroc dupã tatã.

Dodiat este sistemul titlu-supra/
subtitlu. O serie de cãrþi ºi cãrþulii au supra-
sau subtitlul Ibsenienii, titlu-dodie pentru
toate componentele ºi de suprastructurare.
Ibsenienii III (2005, în interior, titlul e
supraintitulat: TU) este un mixaj de epistole,
fragmente de prozã, poezii.

Ibsenienii II (2005) are în interior titlul
Diplomã de sinucidere, cele douã titluri
revenind pe altã paginã de titlu în ordinea
titlului de pe copertã plasat în poziþie de
subtitlu; alt truc dezvoltat în interior constã
în prelungirea titlului în textul propriu-zis:
�DUBLÃ SINUCIDERE prin atelier, pe
rãzoare fãrã Aspazia, la masaj d-nei Chita
fãrã chiloþi, mata cu Helvetius, sã nu se
apuce careva de litere cã dã de Voltaire...�
Ibsenienii VI este subtitlul pentru Zãpezi
hawaiene (2006, în interior poziþiile sunt
inversate), ilustraþia aratã piatra funerarã a
cuplului Mira ºi ªtefan Baciu: iar o
combinaþie de versuri, corespondenþã, note
de voiaj, prozã epicã ºi impresionistã.
Ibsenienii VII este un subtitlu pentru
Rechinuri (2006), textul care deschide
volumul, cumva unul în stilul prozei lui
Bacovia are titlul Liviu Rebreanu, scriitor
la care nu existã nici o referinþã. Ibsenienii
I n-are nici un subtitlu, dar posedã unul pe
coperþile altui volum din serie: Henrik.
Ibsenienii IV:Digital Kali. Ibsenienii V:
Finish Romania.

Alte cãrþi sunt complexe de atari
procedee. Sfinþi în Nirvana (2008) are
subtitlul Romanele lui Vasile; un prim
capitol e intitulat Douãsprezece nopþi,
subtitlurile celor 12 subcapitole se succed
de la Prima zi la A douãsprezecea zi.
Naratorul Anca e pe punctul de a pleca în
Italia, amicul Vasile Vãduva e pe punctul
de a muri, între aceºti doi operatori
detaliile-corpuscul ale vieþii care-i leagã ºi-
i desparte: ºi asta numai într-o secvenþã a

anului 1972, populat cu scriitori, cãrturari
ºi savanþi nominalizaþi, cu cãrþi ºi sfinþi
italieni ºi români buni pentru icosuri.

Sub clopot (1998): texte în românã ºi
traducerile unora: un ansamblu talmeº-
balmeº din cicluri sau grupãri la rându-le
talmeº-balmeº de texte la rându-le talmeº-
balmeº prin redactare: Templu în
elicopter, Mureºan-Eminescu (ficþiune
criticã), Teatru sub clopot, Lumea fãrã
coloana lui Brâncuºi, Ion Iuga în In-
dia, Myongdang

Dodiat e raportul titlu-conþinut.
Mãslinii din Uffizi (2003), ar fi o carte
despre Florenþa, cu titlu compatibil;
jumãtate se ocupã singular de o Florenþa
ocazionalã, restul de Gãeºti, subtitlul fiind...
ApoKALIpsa indianã IX.

Un titlu de ciclu: Din rost în coadã
(New York Ramayana)

ªi mai ºi: La Gioia (2002), roman cu
dedicaþia �Per la Citta di Firenze�, are
subtitlul Apokalipsa indianã VI (venind
dupã I. Maica Medeea la Paris, II, Frica
de Orient, III, Buddha ºi colonelul, IV,
Furnici albe: V. Sanskritikon, 2002,
posibil oricum de resuccesionat, ansamblul
are subtitlul Roman autobiografic),
Cuprinsul fiind urmãtorul: Sanatana
Doina, 1984, 1989, Chenozã, La Gioia,
cu indicaþiile de pagini 9, 25, 49, 73, 91. La
pagina 25 nu se va gãsi capitolul indicat,
capitolul 1984 începe la pag. 45, se terminã
la pag. 55, cu pagina urmãtoare e notat
1985, la pag. 80,1986, la 84, 1987, la 87,
1988, capitolul 1989 începe de fapt la pagina
93, 1990 la 96, 1991 � 104, 1992 � 111,
1993 � 113, 1994 � 118, 1995 � 119, 1996
-123, paginã albã, 1999 � 140, Chenozã �
143, La Gioia -pag. 183 (notaþii din 1961
spre 1969, de unde se sare la 1977, apoi
1984,1987,1990,1994), încheiat în 2002.

Cum se începe o carte? Frica de Ori-
ent, cu �Saluti da Napoli, Pasqua,
Pompei�, se continuã cu una-alta despre
România, restul fiind un montaj de texte
în românã ºi englezã despre India.
Începutul este neutralizat ca funcþie, prin
suprimarea �istoriei�: pentru cã �nu ajunge
nici povestea nici sã povesteºti cu un
cuvânt o propoziþie elipticã nemaiaºteptând
rãspunsuri la o mãrturisire de plâns al
bãrbaþilor� (Milarepa, Sanskritikon)

Cum se terminã o carte? La Gioia, cu
propoziþia �Tocmai scriu la cartea La
Gioia.� Maica Medeea la Paris (1998, cu
un motto folcloric... aromân � Dandana
lai dandana/Ohârda tu cãsãbã/S-featsi-un
mari funico/Muma hiljlu-sh vãtãma), are
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urmãtoarea propoziþie finalã: �Veþi urmãri
de-acum Maica Medeea la Pa(ri)s.�
Aºadar, finaluri, niciodatã finalizãri. Undeva
s-a spus: cine vrea sã salveze lumea, va
trebui sã povesteascã un happy-end. Anca
nu are la dispoziþie un happy-end, dar nici
mãcar o finalizare, pentru cã nu are un
început, iar Haosul nu are un semn. Happy-
end înseamnã truistic explicând, istorie.
Haosul n-are istorie, este un conglomerat
dodiesc, de subdodii. Nu existã ideea de
capitol: �capitol încã ramayanic newyorkez
gonflarea brosculãriilor� (La reine, New
York Ramayana). Fãrã istorie, nu existã
nici structuri multidimensionale; chiar ºi
convenþia antologicã este eliminatã, în
favoarea unei colecþii cu efecte contrastive
frizând hazardul.

Dodii sunt dedicaþiile tipografiate ale
unor volume, cacealmale în mãsura în care
e greu de crezut cã vreunul din dedicanþi
ºtie ce conþin cãrþile care-i onoreazã. New
York Ramayana �Se dedicã E.S. Shri
Bhairon Singh Shekhawat, Vicepreºedinte
ale Indiei�. Maroc dupã tatã �Se dedicã
doamnei Annie Mauron.� Maica Medeea
la Paris (1998): �Excelenþei sale
Domnului Jacques Chirac, preºedintele
Franþei în timp ce Medeea voiaja pe Sena
cu fiii ºi nepoþii.� Dar nu este neglijat tipul
dedicaþional autograf: autorul acestor
comentarii a primit de la Anca o carte cu o
dedicaþie pentru altcineva.

În ansamblu, volume concepute ca
mixturi. New York Ramayana (Biblioteca
pedagogicã naþionalã �I.C. Petrescu�,
Academia Internaþionalã �Mihai Eminescu�/
Aime!, Bucureºti 2005) impune unul
lingvistic: poeme în românã, plus versiuni
în englezã, francezã, spaniolã, sanscritã,
hindi. Prima ultima (Aime 2003): o
prezentare generalã a activitãþii ºi operei
literare ºi de sanscritolog, cu poze fotografii
ºi facsimile � de fapt tot o dodie.

Ibsenienii II. Diplomã de
sinucidere, este un compozit cu aparenþã
tematicã datã de secþiunea ultimã, Concurs
de admitere în corpul diplomatic, practic,
dosarul prezentat la un concurs de admitere
în corpul diplomatic al Ministerului de
Externe. Poate de aici ºi subtitlul: diploma
de diplomat a unui Dr. George Anca, Di-
rector general of National Pedagogical Li-
brary (ºi nimic mai puþin!) ar fi fost un mod
de sinucidere poate umanã, certamente
literarã. Volumul e deja dodiesc prin
adunarea unor texte diferite: acte, discurs
în onoarea vicepreºului Indiei Bhairon Singh
Shekhawat, cu ocazia anului Ibsen în

România (2006), comunicãri pretabile la
convenþiile retorice festive, comune tuturor
funcþionarilor din aceastã categorie, Planul
lui Dumnezeu (comentariu la vizita Papei
Ioan Paul al II-lea din mai 1999),
corespondenþã oficialã, traducerea Când din
nefiinþã ne veghem (Actul II, fragment)
de Ibsen, versificãri ºcolare ºi ºcolãreºti
(Bilet de voie), note teatrale, în fine, texte
în spiritul personal nondiplomatic: DUBLÃ
SINUCIDERE (studiu despre unele
caracteristici ale relaþiilor diplomatice române
ºi internaþionale cu citate de la Eminescu
pânã la Söros ºi Kissinger ºi aglomerãri de
bibliografie specificã localã ºi strãinã,
(NOI(EMBRIE)), alt text înþesat cu nume
ºi prenume, de la Merkel la Chavez, de la
Ahmadinejad la M.R. Ungureanu, pe scurt,
�Suicid din 10 în 10, decimare numismatic-
diplomatologicã, I can take or leave it ifI
please (mash). Non combat cause, suicide
survivors. 69% des francais jugent utile de
parler publiquement du suicide. The Suicid
Pact/Le Pacte Suicidaire, Please say yes/
S�il te plait, dis oui. Il Fascino discreto del
Suicido Globale� �Oferirea de diplome de
sinucidere reprezintã un act de deosebitã
generozitate� (DIPLOS THANATOS).
Deci: texte dodieºti plus texte dodiate prin
distribuþia lor în structuri dodieºti.

O sursã de dodiere în cãrþi: erorile de
prelucrare computeristicã ºi, în consecinþã,
tipograficã a textului. Este un avantaj: dacã
un cuvânt este modificat din ignoranþã,
involuntar, deliberat, accidental, eroarea va
fi relevantã tot �artistic� dodiesc, ca trãznaie
a haosului, de nu a autorului: Schpenhauer-
gesellschaft, �Soldaten Friedhof Prop
Patria Bukarest�, Kenscheit, augerieren,
Apefelessing, (circumambularea, partea
nimãnui), Tubingen, Moliere
(Sanskritorium, Sanskritikon), trupurilr,
dispraþii, ainse (Dodii, id.), Ribentrop
(Mãslinii din Uffizi).

O dodiere obiectivã ar avea cauza în
tipul arab de citire: �ãºtia mã citesc/de la
dreapta la stânga/pe litere nu/ pe cuvinte
pe gânduri� (Maroc, Maroc....).

Dincolo de text, dodieri prin unele
ilustraþii ale coperþilor. Furnici albe, în
care domnesc furnicile ºi crabii are pe
copertã o vacã. O dodie este în fond o
fotografie de pe coperta ultimã a unei cãrþi,
autorul având în preajmã pe ex-Regele
Mihai I ºi soþia, numitã reginã fãrã a fi fost
vreodatã în viaþã mãcar ex-reginã.

Dodii sunt selecþiile de scrisori,
recenzii, opinii despre textele sale ataºate
mai tuturor cãrþilor.
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Dumitru Ungureanu

ALAMBICOTHECA

RADIOGRAFII  EXEMPLARE

Nu cunosc un moment mai crud pentru
publicistul ale cãrui rânduri tocmai le citiþi
decât clipa când constatã cã observaþiile sale
sunt �atestate� de scrisele altor autori, mai
celebri, din trecut. Este greu de suportat
realitatea cã �în scumpa noastrã þãriºoarã�
nimic nu se miºcã în sensul normalitãþii, ci
parcã numai pe dos. Rãul a devenit mai rãu,
demnitatea ºi cinstea sunt þinte de ocarã ºi
de rânjet superior, furtiºagul e aplaudat ºi
invidiat, nesimþirea stã în fruntea ierarhiei
�calitãþilor� de persoanã publicã, zisã ºi poli-
tician... Încât ajungi sã te întrebi dezolat: la ce
bun sã mai scrii despre chestii pe care n-ai
cum sã le îndrepþi scriind? ªi totuºi, ca sã ne
pãstrãm sãnãtatea mintalã, punem în circulaþie
gânduri sincere, cu aer dojenitor sau numai
simple consemnãri. A face altfel este
echivalent cu a dezerta din armata neoficialã
în care ne-am încadrat conºtienþi. Sã-i spun
�armata binelui� sunã cam teatral, însã e
aproape de adevãr. Dacã nu vrei sã întãreºti,
cu o nuanþã mãcar, binele general, pentru ce
sã-þi toceºti nervii ºi sã pierzi timpul?

Poþi, înrolat unei formaþiuni oarecare, �sã
combaþi pentru ciolan�, cum circulã
prejudecata curentã. Modalitãþile de angajare
în asemenea daraveli sunt subtile ºi de multe
ori invizibile. Scriitori, publiciºti pe care îi
credeam idealiºti ºi independenþi capãtã
deodatã funcþii de reprezentare, gras plãtite,
pentru vreun partid(uleþ) trecãtor prin
parlament, sau chiar pentru guvern. Nu-i mai
cinstitã opþiunea deschisã? Onestitatea poate
fi exercitatã ºi-n cadrul unei grupãri ce
militeazã clar pentru câºtigarea ºi deþinerea
puterii. Pilda pe care o invoc e datã de Vladimir
Streinu. Înscris în Partidul Naþional Þãrãnesc,
deputat în anii 1930, profesorul a fost militant
onorabil, fãrã sã-ºi mozoleascã scrisul de la
culoarea politicã. ªi asta pentru cã, în conduita
publicã, avea un exemplu strãlucit dupã care
se ghida: Titu Maiorescu.

Iatã cum comenta Streinu, la 15 iunie 1837,
activitatea maiorescianã: �...lipseºte vieþii
noastre publice contemporane exemplul de
moralitate, ce a reprezentat Maiorescu în
vremea sa./.../Dat afarã în chip politicianist

din învãþãmântul superior, acest mare
profesor refuzã ca ministru sã-ºi ia reparaþia
care i se cuvenea. Iar ani ºi ani de zile, dupã
ce deþine însãrcinarea de ministru al Justiþiei,
avocatul, care ajunsese înainte de a fi
ministru sã câºtige cu avocatura 8000 fr. pe
lunã (cam 300.000 de lei azi), nu mai pledeazã
din motive de «legitimã suspiciune» niciun
proces. Pentru a sublinia încã o datã înalta sa
þinutã moralã în viaþa publicã, sã ne mai servim
de contrastul cu miniºtrii vremurilor noastre?
Nenorociþii!, nici un cuvânt de laudã nu va
avea istoria noastrã politicã pentru ei!�

Inutil, desigur, sã facem comparaþie cu
miniºtrii perioadei post-comuniste. Vladimir
Streinu parcã trãieºte încã ºi observã laolaltã
cu noi aberaþiile comportamentale. Ce-ar fi zis,
mã întreb, legat de actele publice
impardonabile pe care le comite nonºalant cel
care îºi revendicã mai mult ca oricine dreptul
de-a fi considerat continuatorul lui Maiorescu
� pe Nicolae Manolescu îl am în vedere?
Funcþiile recente deþinute simultan �
preºedinte remunerat al Uniunii Scriitorilor ºi
ambasador la fel de remunerat al României la
UNESCO � îl descalificã sã dea lecþii de eticã,
aºa cum a fãcut deunãzi televizual, ºi cum
face în programul pentru al treilea mandat de
prezident al USR. Exemplul prost al
intelectualului care putea fi exemplu bun ne
afecteazã pe toþi într-o grea mãsurã.
Simptomatic pentru �profesionistul culturii�
Manolescu va rãmâne gestul interzicerii
articolului despre un plagiat notoriu, într-un
moment când intervenþia sa putea limpezi o
problemã de moralitate intelectualã. Dacã mai
avea cineva dubii asupra �moralitãþii� lui
Manolescu, atunci se va fi lãmurit.

Articolele lui Vladimir Streinu, iniþial
publicate la �Gazeta�, în 1936-1937, au fost
adunate cu grijã de Ileana Iordache-Streinu
ºi republicate în volumul �Radiografii
politice� la Editura Bibliotheca, Târgoviºte,
2013. Nimeni n-ar fi putut prezenta textele
mai bine decât Barbu Cioculescu, iar
satisfacþia lecturii se împarte în mod inegal
� datoritã numãrului de pagini � între autor
ºi prefaþator.
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Aurelian Silvestru

CE  SÃ  UITÃM?

DIN  ISTORIA...

Înainte de bãtãlia decisivã cu romanii,
Decebal a adunat copiii din cetatea sa de
scaun ºi le-a spus:

� Noi, bãrbaþii, rãmânem sã apãrãm
cetatea, iar voi, copiii, veþi fi duºi în munþi,
la adãpost, în locuri sigure.

� De ce? s-a revoltat un bãieþel. Daþi-ne
ºi nouã voie sã luptãm alãturi de oºteni!

� Toate la timpul lor, l-a asigurat
regele. Acum, însã, aveþi o misiune mult
mai importantã.

� Ce misiune? au rãsunat mai multe voci.
� Sã pãstraþi în veci memoria despre

pãrinþii ºi strãmoºii voºtri!
Copii s-au uitat nedumeriþi la el, apoi

l-au contrazis:
� A þine minte nu poate fi o misiune

mai importantã decât a-i bate pe duºmani.
Iar Decebal le-a explicat:
� Un popor este învins nu atunci când

pierde o cetate sau o bãtãlie, ci atunci când
îºi pierde libertatea, datina ºi limba. Voi
sunteþi urmaºii unui neam strãvechi ºi
neînvins de nimeni pânã în prezent. Dar,
ca sã rãmâneþi în continuare tot aºa, e
nevoie nu doar sã luptaþi ºi sã învingeþi, ci
sã adunaþi ºi sã transmiteþi gloria de azi
urmaºilor de mâine. Misiunea voastrã e la
fel de importantã ca ºi seva care urcã de la
rãdãcinã spre vlãstari. Fãrã strãduinþa
voastrã, arborele nostru ar putea sã se
usuce ºi sã piarã� E printre voi vreo unul
care nu vrea sã-l vadã înflorit?

� Nu, Mãria ta! au rãspuns cu toþii
într-un singur glas.

� Atunci, sã ne facem datoria fiecare
pe mãsura sa! le-a ordonat regele, ferm
convins cã, peste veacuri, alþi copii, din
alte timpuri, vor pãstra cu cinste amintirea
celor care au fãcut din viaþa lor adevãrate
bastioane ale demnitãþii�

Într-o altã ipostazã, când proaspãtul
înscãunat, Vlad Þepeº, s-a confruntat cu
otomanii ºi a ieºit învingãtor doar cu o mânã
de oºteni rãmaºi în viaþã, unul din ei s-a

apropiat de dânsul ºi l-a întrebat:
� Mãria ta, chiar crezi cã am putea

învinge într-un rãzboi în care mor mai
mulþi decât rãmân în viaþã?

Fãrã a sta pe gânduri, domnitorul i-a
rãspuns:

� Pentru istorie conteazã nu câtã
moarte risipeºti în jurul tãu pe câmpul de
bãtaie, ci câtã viaþã laºi în sufletul urmaºilor:
eroii trãiesc în amintirea lor!

E, oare, atât de important sã ai
memorie? ªi dacã uiþi? Dacã treci cu
vederea peste trãdarea vânzãrilor de neam?
Dacã laºi ca ei sã mintã în continuare ºi sã
te conducã? Ce vine? Ce urmeazã?

În timpul celui de al doilea rãzboi
mondial, un general de armatã a fost rãnit
într-un bombardament aviatic ºi, drept
consecinþã, ºi-a pierdut memoria. Din clipa
respectivã, a încetat sã existe ca persona-
litate: nu ºtia cine este, cum îl cheamã, ce
grad are, de partea cui luptã� Era parcã
acelaºi om la port, la chip ºi, totuºi, altul �
un individ fãrã identitate, fãrã trecut ºi fãrã
demnitate, adicã un nimeni, o legumã�

� Memoria, spunea A. Adler, este
instanþa care ne ajutã sã rãmânem oameni.
Fãrã ea, nu exista nici personalitãþi
marcante, nici popoare.

Deci, fãrã memorie, am fi desfiinþaþi
ca neam!

Cotropitorii cunosc asta ºi, când supun
alte popoare, ca sã le poatã stãpâni, lovesc,
în primul rând, în lucrurile sfinte: în limbã,
în credinþã, în datini, în memorie�

� Când cuceriþi pe cineva, nu vã opriþi
aici, îºi sfãtuia ofiþerii cneazul Nemirov.
Loviþi necruþãtor în tot ce au supuºii voºtri
mai de preþ: în ºcoli, biserici, familii
înstãrite, în intelectuali� Obligaþi-i sã se
lepede de limba ºi fiinþa lor. Puneþi-i sã se
certe. Încurajaþi trãdarea! Doar aºa veþi
avea în subordine nu un popor de oameni,
ci un popor de robi!
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Istoria confirmã: rãmas fãrã piloni,
poporul cade în plasa prosternãrii ºi îºi
zeificã tiranii, îi trateazã ca pe niºte
�eliberatori�. Naþiunile care îºi asumã o
memorie cultivatã de strãini, încet-încet,
se transformã în ciulini uscaþi, pe care
vântul pierzaniei îi mânã spre marginea
civilizaþiei�

Ar trebui, oare, sã nu uitãm nimic? Nici
umilinþa, nici durerea, nici insulta? Ar trebui
sã revenim la vechile principii care cereau:
ochi pentru ochi ºi dintre pentru dinte?

Probabil, nu� Pentru cã n-am mai fi
creºtini, dacã n-am pune iubirea înaintea urii.

Emil Cioran, cu gândul la aceste
lucruri, a spus cândva:

� Numai nevroticul nu poate uita nimic!
Deci, uneori e bine sã trecem cu

vederea chiar ºi peste lucrurile care ne dor.
Existã încercãri pe care doar ea (uitarea)
le poate lecui. Un suflet sfâºiat de suferinþã
vrea liniºte, vrea pace, vrea uitare�

ªi atunci, se naºte întrebarea:
� Pânã unde ni se permite aceastã

alinare? Unde e hotarul, dupã care nu mai
eºti tu, dacã încerci sã uiþi?

Eu unul rãspund în felul urmãtor:
� Sã uiþi doar ca sã poþi ierta� Iatã

mãsura!

În oglinda apei fântânii s-ar fi reflectat
capete ovoidale ale profesorului ºi
învãþãceilor, simbolizându-se astfel
transmiterea cunoºtinþelor de la dascãl la elevi
(tot dupã acelaºi exeget). Sã citãm din
interpretarea fãcutã de Ion Pogorilovschi: �Sã
ne imaginãm: aplecat asupra ochiului de apã,
cel însetat vede cãzutã-n adânc umbra
simbolicã a dispãrutului; se sprijinã, ca sã
bea, cu podul palmelor de formele ovoidale;
bea, simte rãcorea apei, îi aude amintirea fãrã
sfârºit; la urmã, o vreme, palmele vor mai
pãstra amintirea ovoidelor, ca pe un fel de
anamnezã tactilã a Începutului...� (Ion
Pogorilovschi � Fântâna lui Haret
(brâncuºiana & brâncuºiada), Ed.
Eminescu, Bucureºti, 2000).

Brâncuºi a folosit mult oglindirea, fie
prin discuri de metal polisat, în care sã se
reflecte sculpturile sale Peºtele, Noul
nãscut etc., fie prin ºlefuirea majoritãþii
sculpturilor sale în care se reflectã
ambientul atelierului ºi vizitatorii.

În Templul eliberãrii, de forma
Coloanei sãrutului cu dublu capitel (din
pãcate nerealizat), proiectat pentru
maharadjahul Yeswant Rao Holcar de Indor,
Brâncuºi urma sã introducã un bazin pãtrat
sau dreptunghiular cu apã în care sã se
reflecte trei Pãsãri în spaþiu (de bronz, de
marmurã albã, de marmurã neagrã), Regele
regelui/Spiritul lui Buddha ºi omul aflat în
reculegere. Intrarea în templul brâncuºian
s-ar fi fãcut printr-un pasaj subteran, ca în
Templul lui Solomon iar iluminarea incintei

sacre s-ar fi fãcut printr-un orificiu circu-
lar practicat în tavan.

Exegeþii susþin cã, la zenit, razele
soarelui ar fi cãzut pe Pasãrea de bronz
iar reflexele ei ar fi transfigurat încãperea.
Pentru mine, momentul revelaþiei ar fi fost
mult mai complex. Interpretarea dinamicã
a fenomenului am fãcut-o în cartea mea
�Momentul revelaþiei în templul
brâncuºian al eliberãrii� (De ar fi fost sã
fie...) � Editura Double P Press Produc-
tion, Baia Mare, 2004.

Îmi imaginez cã vizitatorul, ar fi gãsit
în camera de meditaþie, practicate în
marginea bazinului, douã locaºe pentru
fluierele picioarelor, invitându-l sã înge-
nuncheze. Când razele soarelui ar fi pãtruns
în încãpere, cãzând oblic pe Pasãrea de
bronz, lucirea ei orbitoare ar fi fãcut ca
omul sã-ºi coboare privirile în bazinul cu
apã. Ar fi descoperit aici, cu uimire, chipul
sãu reflectat alãturi de cele ale Pãsãrii de
bronz (simbolizând Duhul Sfânt), Pãsãrii
din marmurã albã (simbolul vieþii), Pãsãrii
din marmurã neagrã (simbolul morþii) ºi
Regelui regilor (Dumnezeu). La zenit,
toate imaginile s-ar fi întâlnit într-o cruce,
iar chipul reflectat al omului ar fi fost plasat
în dreapta chipului Tatãlui, pe locul Fiului.
Când razele soarelui ar fi pãrãsit încãperea
aceste chipuri reflectate ar fi dat impresia
cã se înalþã la cer, furate de lumina care
pleacã. Astfel, oglinda apei, cu chipurile
reflectate, ar fi mijlocit simbolic, eliberarea
sufletului pelerinului de trupul muritor ºi
contopirea cu lumina divinã.

Prin faptul cã oglinda apei bazinului ar
fi jucat rolul de poartã de trecere a lumilor,
ºi cã templul ar fi unit pãmântul, apa ºi
cerul, construcþia ar putea fi omologatã,
prin simbolurile echivalente conþinute, cu
fântâna ºi chiar cu axis mundi.

Omologia: fântâna �
poartã � tunel � arbore

cosmic, la Brâncuºi

(urmare de la pagina 48)
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Constantin Eretescu

OVIDIU  BÂRLEA,  OPERA  ªI  OMUL

ETNOGRAFIE

Dupã apariþia lucrãrilor de sintezã
consacrate lui Gheorghe I. Neagu, Ioan
ªerb, Ioana Andreescu ºi Cornelia Sabina
Stroescu, iatã cã Iordan Datcu ne oferã o
nouã carte, dedicatã, de astã datã, lui
Ovidiu Bârlea, neîndoielnic unul dintre cei
mai temeinici cercetãtori ai literaturii
populare româneºti din secolul trecut, sa-
vant dublat de literat, amândoi sub
înfãþiºarea unui bãrbat dârz ºi tãcut, cum
trebuie sã fie mulþi alþii în Apusenii lui.
Studiul lui Iordan Datcu, pornit sã readucã
în luminã figuri proeminente de etnologi, a
însemnat reparcurgerea unei opere întinse,
acoperind zone culturale vaste, de la basm
la prime atestãri folclorice pe teritoriul
nostru, de la jocurile din repertoriul funebru
la imaginea lui Avram Iancu în ultimii sãi
ani de viaþã. Ovidiu Bârlea a fost de asemeni
una din personalitãþile bine cunoscute în
lumea ºtiinþificã a ultimelor decenii, un om
despre care au scris mulþi dintre cei care
se ocupau cu studiul culturii populare, ceea
ce a însemnat identificarea ºi lectura unui
numãr impresionant de cronici ºi note
critice. La capãtul întregului efort a rezultat
aceastã operã de restituire, o modalitate de
a ne readuce înainte un om pe care nu
avem dreptul sã-l uitãm, dar ºi un nou unghi
din care putem vedea contribuþiile lui la
cunoaºterea folclorului din România ºi locul
lui în ansamblul cercetãrilor de literaturã
popularã din Europa. Autorului, Iordan
Datcu, i se cuvine respect pentru aceastã
ultimã recuperare, Ovidiu Bârlea, etnolog
ºi prozator, RCR Editorial, Bucureºti,
2013, 231 pag.

Ovidiu Bârlea (17 august 1917-7
ianuarie 1990) s-a afirmat ca om de ºtiinþã
în perioada care a urmat revenirii dintr-un
lung prizonierat în fosta U.R.S.S. ºi, fericitã
coincidenþã, la scurtã vreme dupã
înfiinþarea Institutului de folclor, unde este
numit ºef al sectorului literar, o funcþie pe

care o va deþine vreme de douã decenii.
Este ºi perioada frãmântatã a afirmãrii,
defãimãrii, prãbuºirii de pe piedestal a unora
dintre cei mai remarcabili învãþaþi. Pânã la
urmã toþi ºi-au cãpãtat locul care li se
cuvenea de drept în domeniul culturii
populare. În felul acesta Ovidiu Bârlea ºi-a
gãsit locul cuvenit alãturi de D. Caracostea,
C. Brãiloiu, P. Caraman, I. Muºlea, A.
Fochi, Mihai Pop, G. Cãlinescu, Gh.
Pavelescu, Ovidiu Papadima, I.C.
Chiþimia, I. Diaconu, Al. I Amzulescu. O
generaþie strãlucitã cum, probabil, numai
un timp istoric vrãjmaº poate da.

Antologie de prozã popularã epicã, 3
vol., E.P.L, Bucureºti, 1966, este lucrarea
care l-a proiectat pe Ovidiu Bârlea în vârful
piramidei ºtiinþifice. Spre deosebire de
volumele anterioare, Snoave ºi ghicitori ºi
Proverbe ºi zicãtori româneºti care
trecuserã neobservate, antologia de prozã
aducea cu sine un element neîntâlnit pânã
atunci în colecþiile de folclor apãrute, ºi
anume, transcrierea fidelã a textelor
narative înregistrate pe cilindri ºi bandã de
magnetofon. Lucrul devenise posibil odatã
cu apariþia aparaturii de înregistrare, iar
aceasta a fãcut cu putinþã nu numai
reproducerea în grai local a povestirilor,
dar ºi consemnarea gesturilor care însoþesc
procesul narãrii sau transcrierea paralelã a
unei aceleaºi poveºti înregistratã de douã
ori în cursul anilor, pentru a consemna
schimbãrile care apar în timp ºi, eventual,
motivele epice cu mai mare variabilitate.
Transcrierea integralã a naraþiunilor
dezvãluia pentru prima datã felul în care
se desfãºura în realitate povestitul,
comentariile personale, detaliile din viaþa
trãitã etc. Lectura textelor evidenþiazã de
asemeni harul literar ºi preferinþele unor
povestitori de excepþie, ca Ilona Sânziana,
Iancu Duroi sau Gheorghe Zlotar, cei mai
mulþi dintre ei þãrani neºtiutori de carte,
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�nu ºtiu, acuma învãþ alfabetu, la
alfabetizare�, dupã spusa celui din urmã.
Gheorghe Zlotar, din Fundu Moldovei, om
trecut de 40 de ani la data primei
înregistrãri, avea un repertoriu bogat, care
cuprindea 33 de basme fantastice.
Investigaþia a dovedit cã era ºi creator de
basm. �Costantin ºî Sevistica� este o
asemenea creaþie: �Ieu am fãcut-o din capu
mneu.�, a mãrturisit acesta la sfârºitul
culegerii. �Cam di vo lunã di dzili. Tot vine
pi capu mneu sa le spun poveºti, mulþ. Am
informat poveste asta din capu meu. Tot
ma nacaje sã le spun. Eu le-am fãcut
povestea asta din capu meu ca le spun ce
n-au audzît i de cân sânt!� Povestitor cu
un repertoriu amplu ºi un mod cald ºi
impetuos de a relata scenele, Zlotar s-a
bucurat, neîndoielnic, de atenþia sãtenilor.
Dupã apariþia antologiei, Ovidiu Bârlea a
simþit nevoia sã-i expedieze un exemplar
acestui colaborator de excepþie. Spre
uimirea lui, apoi ºi a noastrã, pachetul i-a
fost returnat, cu specificarea cã adresantul
era necunoscut în satul lui.

Antologia de prozã popularã epicã a fost
urmatã de multe altele. Fiecare din lucrãrile
pe teme de folclor reprezintã o contribuþie
de primã însemnãtate în domeniul cercetãrii
culturii populare româneºti. Fiecare din
cãrþile lui literare contribuie la o mai bunã
cunoaºtere a celui care a produs studiile
ºtiinþifice, a istoriei, felului de viaþã ºi
standardelor morale ale semenilor lui moþi,
din spaþiului cultural în care s-a format.

Dintre cele dintâi, douã sunt cu
deosebire importante: Metoda de cercetare
în folclor ºi Istoria folcloristicii româneºti.
Asupra lor ne vom opri îndeosebi în
rândurile care urmeazã. Ele sunt ºi între
primele studii care îºi propun sã acopere
temele propuse.

Metoda de cercetare a folclorului a
apãrut în 1969, doi ani dupã publicarea
cãrþii lui Mihai Pop, Îndreptar pentru
culegerea folclorului, o primã tentativã de
cuprindere a domeniului, adresatã în prin-
cipal cercurilor de amatori din jurul
centrelor judeþene. Spre deosebire de
aceasta, lucrarea lui Bârlea urmãreºte istoria
interesului pentru folclor în þara noastrã,
pornind de la obsesia primilor culegãtori
de a îndrepta textele populare, de a le
�corege�, motivul invocat fiind acela cã,
necultivaþi fiind, þãranii pierd sau
denatureazã sensul primar al producþiilor

pe care le manipuleazã. Parte a
începuturilor sunt ºi unele din opþiunile
reprezentanþilor ºcolii latiniste, între ele,
tentativa de a extirpa, în numele luminilor
ºtiinþei, superstiþiile ºi practicile dãunãtoare
ale poporului, ori tentaþia de a descoperi
vestigii latine în colinde contemporane. Nu
departe de asemenea afirmaþii a fost ºi cea
a lui Nicolae Densuºianu, potrivit cãruia
în legendele noastre istorice pot fi
identificate evenimente din viaþa dacilor.
Studiul ulterior al faptelor de culturã
popularã a redefinit conceptele, unul dintre
primele fiind respectarea autenticitãþii
materialelor culese, interesul pentru
cercetarea comparatã a variantelor, a
teritoriului pe care circulã ele, caracterul
sincretic al faptelor de folclor. Noile
descoperiri au sfârºit prin a defini folclorul
ca un domeniu distinct, diferit de cel a
lingvisticii, al dialectologiei sau al literaturii
culte. Sigur, redefinirea conceptelor s-a
produs în toatã Europa. La noi contribuþii
decisive au adus B.P. Hasdeu, Ovid
Densuºianu, C. Brãiloiu ºi D. Caracostea,
acesta din urmã profesor ºi, de asemeni,
mentor al autorului. Posibilitatea
înregistrãrii ºi conservãrii textelor culese
în a doua jumãtate a secolului trecut au
avut drept consecinþã un interes sporit
pentru informator, pentru ocaziile în care
îºi spune sau cântã piesele, pentru cei care
îl ascultã, ºtiinþa lui de carte, sursele din
care ºi-a perfectat repertoriul, cei cãrora
le-a transmis mai departe ceea ce ºtia, multe
altele. Urmând modelul lui C. Brãiloiu, O.
Bârlea întocmeºte ºi propune generaþiei
tinere de folcloriºti fiºe complexe care
aveau misiunea sã lãrgeascã domeniul de
cercetare. Îmi amintesc cu plãcere faptul
cã în anul 1971 am avut ocazia sã predau
un curs de folclor european la universitatea
Indiana din Bloomington. Diversele tipuri
de fiºe, de frecvenþã a execuþiei, de
informator, de repertoriu sunt cele care au
trezit un interes real în rândul studenþilor.
Era pentru ei un fapt nou, de existenþa
cãruia nu avuseserã ºtiinþã.

Istoria folcloristicii româneºti este cea
de a doua operã care-l defineºte.
Neîndoielnic, o lucrare importantã ºi
necesarã, care cuprinde informaþii de la
primele consemnãri privitoare la cântecele,
dansurile ºi superstiþiile românilor (Balassa
Balint, Jan din Lublin sau Martin Opitz), la
perioada definirii conceptelor ºi culegerilor
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sistematice din perioada interbelicã. Este
ºi un volum care ne dezvãluie caracterul
polemic, uneori nedrept, al autorului.
Mãrturie în acest sens stau cele
consemnate în ultimul capitol al cãrþii,
�Folcloristica ultimelor douã decenii�, adicã
tocmai perioada contemporanilor sãi. Cel
care consemnase cu obiectivitate ºi cu simþ
de rãspundere contribuþiile cele mai
modeste ale înaintaºilor, se dovedea
neiertãtor cu colegii sãi de generaþie. Astfel,
Al. I. Amzulescu, cel care a preluat, dupã
plecarea sa funcþia de ºef al sectorului
literar la Institutul de etnografie ºi folclor,
coleg de teren ºi, putem spune, prieten,
strãlucit folclorist, autorul celei mai
temeinice tipologii a cântecului epic, este
considerat �un diletant care n-a avut mãcar
curiozitatea sã consulte catalogul Aarne-
Thompson�; tot lui i se reproºeazã faptul
cã foloseºte în clasificarea baladelor o
terminologie �sui-generis�, cã nu foloseºte
toate sursele de informare existente, multe
altele; A. Fochi nu discerne în mod
consecvent colinda mioriticã de balada
mioriticã; R. Vulcãnescu manipuleazã
�pehlivãnii estetice�, �Estetica basmului�
a lui G. Cãlinescu �se aratã depãºitã�;
�Folcloristica românã� a lui G. Vrabie
�suferã de unele imprecizii�. Puþini dintre
cei alãturi de care a lucrat au scãpat
neîntinaþi. Alþii nu au fost mãcar pomeniþi.
Volumul care avea menirea sã devinã o
cuprinzãtoare istorie a folcloristicii din
România a rãmas doar în parte o lucrare
de valoare. Întreaga perioadã de dupã cel
de al doilea rãzboi mondial va trebui
reevaluatã ºi analizatã temeinic.

Aºa cum vor trebui recântãrite unele
din opiniile lui ºtiinþifice. Am în vedere, de
pildã, critica pe care o aduce metodei
istorico-geografice iniþiatã de Julius Krohn,
tendinþa de a determina �pornind îndãrãt
pe scara variantelor, aºa-zisul arhetip,
presupusa formã primarã din care ar deriva
toate celelalte variante�. Ceea ce a fãcut
Julius Krohn a fost sã cerceteze Kalevala,
comparând motive ºi teme comune în
folclorul finlandez, estonian ºi cel în
circulaþie în þãrile învecinate. Ceea ce a
aflat el este cã geografia ºi topografia sunt
factori importanþi în identificarea vechimii
variantelor. Concluzia la care a ajuns,
anume aceea cã epopeea Kalevala nu este
nici doar finlandezã ºi nici prea veche a
fost de naturã sã afecteze patriotismul

compatrioþilor lui. Nemulþumiþi de
concluzii, aceºtia au aruncat vina pe
metoda de cercetare. Rezultatele la care a
ajuns profesorul finlandez sunt însã
importante ºi ele ar trebui reþinute.

Dupã cum mi se pare fãrã obiect critica
pe care i-o aduce lui G. Cãlinescu, pe care
îl acuzã, între altele, cã nu percepe
caracterul sincretic al folclorului, cã este
gata sã judece calitatea unui text literar fãrã
a þine seama de melodia care îl însoþeºte.
În numele esteticii, el eliminã muzica, o
componentã �care se aflã pe o treaptã
inferioarã�, dupã cum afirmã criticul. Este
adevãrat cã, literat fiind, G. Cãlinescu a
studiat folclorul ca text, neanalizându-l în
relaþie cu partitura muzicalã, dupã cum nici
strigãtura nu a pus-o în relaþie cu sãriturile
dansatorilor. Din aceasta nu poþi deduce
cã nu era conºtient de sincretismul
folclorului.

În sfârºit, a considera cercetãrile
structuraliste din deceniile ºase ºi ºapte ale
secolului trecut drept erezii care �printr-un
hocus-pocus folcloricus se cred
îndreptãþite a releva pretinse semnificaþii
ascunse� ale textului literar este de asemeni
o acuzã lipsitã de temei. Orientarea spre
investigaþii cu caracter teoretic într-un timp
saturat de �Cântarea României� ºi de
colecþiile de cântece noi echivala cu refuzul
de a deveni ecou al lozincilor zilei. Prin grija
unor învãþaþi ca M. Pop, Tudor Vianu, O.
Onicescu sau Solomon Marcus, aceste
cercetãri au atras atenþia generaþiei în
formare asupra unui mod nou de abordare
a cercetãrilor de literaturã oralã. Ei le-au
fãcut cunoscute preocupãrile ºi temele de
studiu al antropologilor occidentali.

Iordan Datcu, autorul exegezei
consemneazã, alãturi de marile izbânzi
ºtiinþifice ale folcloristului ºi asemenea
judecãþi. Putem spune fãrã sã greºim cã
Ovidiu Bârlea a fost ºi a rãmas un þãran.
Un om al satului, neîncrezãtor în cei de la
oraº ºi în instituþiile lor, altele decât cele
tradiþionale. Fãrã prieteni înaintea cãrora
sã-ºi deschidã sufletul. Prefera de aceea
sã tacã ºi sã lucreze. Sã-i suspecteze de
rele pe cei care erau altfel decât el. Îl revãd
îndreptându-se spre biroul lui de la etajul
al doilea al clãdirii Institutului de etnografie
ºi folclor. Un trup masiv, negru, înfãºurat
în palton, cu cãciulã pe cap, ocupând tot
coridorul. Odatã intrat acolo, nu-l mai
vedeai o sãptãmânã, poate cã douã.
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Mircea Constantinescu

RAFTUL  DE  SUS

UN  VICTORIAN  FOARTE  MODERN

O primã parantezã: am alunecat pe
teritoriul sovietic tocmai în perioada descrisã
în roman; am asistat la cozile de weekend,
stradale, rânduite de amatorii de vodcã,
cartelaþi; am fost sfãtuit, în timpul sãptãmânii,
sã fiu foarte discret la restaurant când cer vin
sau vodcã, clienþii bãºtinaºi neavând voie sã
consume; mãsurile lui Gorbaciov vor avea,
totuºi, acelaºi rezultat ca ºi prohibiþia
americanã cu ºase decenii înainte... De altfel,
însuºi Barley deconspirã: �� Am spus cã
aveam încredere în Gorbaciov... S-ar putea ca
ei sã nu fi crezut, însã eu credeam. Am spus
cã era sarcina Occidentului sã afle cealaltã
jumãtate a acestuia, iar a Rãsãritului sã
recunoascã importanþa jumãtãþii pe care o
aveau.� (jumãtate= perestroika ºi glaznosti,
n.m.). �Am spus cã, dacã americanii ºi-ar fi
dat tot atâta silinþa în privinþa dezarmãrii, cum
au fãcut pentru a plasa un nebun pe Lunã
sau pentru a pune dungi roz în pasta de dinþi,
am fi avut demult dezarmarea. Am spus cã
marele pãcat al Occidentului a fost sã credem
cã putem falimenta sistemul sovietic prin
supralicitarea cursei înarmãrilor, pentru cã în
acest caz ne jucãm cu soarta omenirii. Am
mai spus cã, fluturând sãbiile, Occidentul le
dãduse liderilor sovietici o motivaþie pentru
a-ºi þine porþile încuiate ºi a conduce un stat
militar.� Sau: �� Credeam cã Rãzboiul Rece s-a
încheiat, spuse Barley. � Dumnezeule mare!
exclamã ca pentru sine, sincer alarmat. Walter
însã nu dãdu dovadã de o astfel de reþinere.
Pretindea cã ar fi indignat ºi s-ar putea chiar
sã fi fost... � Clovnerii politice ºi prietenii
înºelãtoare, a spus el cu spume la gurã. Iatã-ne
prinºi în cea mai mare confruntare ideologicã
a Istoriei ºi tu-mi spui mie cã s-a încheiat,
pentru cã o mânã de oameni de stat considerã
oportun sã-ºi strângã mâna în public� (= evi-
dent, cunoscãtorii ghicesc cã, în original,
vocabula mânã nu se repetã, n.m.) �ºi sã
arunce la coº câteva jucãrii demodate
[rachete]. Imperiul cel rãu este în genunchi!
Economia lor se aflã într-o stare catastrofalã.
Ideologia lor e scrum ºi fum, iar [în] curtea
din dos, adicã republicile, le explodeazã în
faþã! Sã nu-mi spui tu mie însã cã acestea

sunt raþiuni suficiente pentru a depune armele,
cã nu voi crede niciun cuvânt. Este mai curând
o raþiune foarte bunã de a-i spiona douãzeci
ºi cinci de orea din douãzeci ºi patru, ºi sã le
dai un picior în coaie de fiecare datã când
încearcã sã se ridice de la podea. Dumnezeu
ºtie cine se vor crede ei peste zece ani!� (=
excelentã premoniþie, având în vedere triplul
mandat prezidenþial al lui Vl. Putin, n.m.).

O a doua parantezã: Romanul poliþist, cu
foarte rare excepþii, (�Fraþii Karamazov�, dar
mai ales �Fãgãduiala�) e procesul verbal, liniar
sau sofisticat, al unei/unor crime ºi al rezolvãrii
acestora. Romanul de spionaj e canavaua pe
care sunt þesute intrigi/confruntãri politice,
militare, economice ºi se ciocnesc caractere
dintre cele mai diverse; deseori, finalitatea
acestuia nu-i totuna cu finalul, ci mai degrabã
doar închide un episod din competiþia ºahistã
a subiecþilor mobilizaþi de Serviciile Secrete
�sã-ºi serveascã patria�. John le Carré creeazã
romane de spionaj, dintre care peste o duzinã
au fost traduse ºi la noi. Extrem de rar (ºi atunci,
bine motivat) romanul de spionaj atacã teme
vechi, datate. ªi romanul poliþist þine pasul cu
vremea, însã substanþa sa nutritivã, indiferent
de formã (: molestare, otrãvire, strangulare, viol,
înecare, împuºcare...) este una universalã ºi
manifestã de când lumea � dacã e sã
consemnez la împuºcare ºi asasinarea cu
sabia, cuþitul, arcul, arbaleta, maceta, suliþa...
Câtã vreme, într-un roman de spionaj nu-i
obligatoriu sã moarã cineva, spion sau nu;
conteazã doar CONFRUNTAREA dintre douã
sau mai multe tabere, oficial ostile. Marii spioni
din team-uri adverse se cunosc între ei, uneori
se întâlnesc sã-ºi confeseze diferite impresii,
aºa cum alteori au loc schimburi, atunci când
deconspirãrile (ori defecþiunile) îi transformã
în prizonieri virtuali ori reali. Doar pictarea unor
acþiuni de komando e de cele mai multe ori
finalizatã dur ºi încadratã în rame ºi atârnatã
într-o simezã. În rest, confruntãrile nu sunt
complet decisive ºi reprezintã doar faþete ale
spatului de Islanda � cum ar putea sã aparã
multora spionajul ca atare.

Am sã decupez câteva aºchii din
episodul Contactul Lisabona (cu riscul
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asumat de a da la spate secvenþele
memorabile de la Moscova sau de la
Peredelkino, un gen de village de creaþie unde
artiºtii sovietici fideli îºi permit sã consume
cantitãþi industriale de alcool, sau de la...; nu
mai puþin cu riscul de a nu explicita decât
palid plasticitatea ansamblului): �� Dupã
descrierea pe care o faci, cred cã ai dreptate,
replicã Clive cu aroganþa unuia care nu-ºi
bate capul sã mintã. Barley îl studie pe Clive,
care deþinea unul dintre acele chipuri
englezeºti ce pãrea sã fi fost îmbãlsãmat de
pe vremea când era încã rege-copil, se uitã la
ochii lui duri ºi inteligenþi, impenetrabili, la
cenuºiul tenului sãu. Se întoarse cãtre Walter,
atât de rotofei, zbârlit ºi amuzat, un fel de
Falstaff respins de lumea bunã. Iar de la
Walter, privirea sa trecu la Bob, remarcându-
i alura de patrician, vârsta mai înaintatã,
bonomia sa, costumul sãu maro în loc de
obiºnuitele costume gri sau albastre. Bob
stãtea tolãnit, cu picioarele întinse ºi cu braþul
trecut peste spatele unui fotoliu, într-o
atitudine de proprietar. Din buzunarul de la
piept ieºeau niºte ochelari cu rame de aur ºi
cu jumãtãþi de lentile. Tãlpile pantofilor sãi
crãpaþi, din piele de culoarea mahonului,
semãnau cu niºte fiare de cãlcat. � Barley, eu
sunt intrusul în aceastã familie, declarã Bob
foarte în largul lui, cu un pronunþat accent
bostonian. Presupun cã sunt cel mai în vârstã
ºi nu vreau sã mã aflu aici sub un steag fals.
Am cincizeci ºi opt de ani, da, da, Doamne
ajutã, lucrez pentru CIA, care, dupã cum
probabil ºtii, îºi are sediul la Langley, în statul
Virginia.� (= pe Coasta de Est, având capitala
la Richmond ºi la graniþa nordicã vecinãtatea
capitalei federale Washington, n.m.). �Am un
nume de familie, dar nu vreau sã te insult
spunându-þi unul care ar fi departe de cel
adevãrat. Ridicã o mânã cu pete de ficat
pentru a-l saluta tacticos. Sunt mândru sã te
cunosc, Barley! Hai sã ne distrãm, sã facem
treabã bunã! Barley se întoarse cãtre Ned. �
Na, cã totuºi chestia e simpaticã, spuse el, cu
toate cã nu cu cine ºtie ce entuziasm. ªi care-
i desti-naþia noastrã? Nicaragua? Chile? Sal-
vador? Iran? Dacã vreþi sã fie asasinat vreun
lider al Lumii a Treia, sunt omul vostru! � Nu
te ambala, i-o retezã Clive, deºi acesta era
ultimul lucru de care putea fi acuzat Barley.
Suntem tot atât de rãi ca ºi echipa lui Bob, ºi
facem aceleaºi lucruri. Doar cã noi avem o
legislaþie cu privire la pãstrarea secretului pe
care ei nu o au ºi ne aºteptãm sã semnezi un
angajament în acest sens.� (= sã tot înjurãm
Securitatea ºi Contrainformaþiile noastre!...,
n.m.). Apoi Clive fãcu un semn cu capul în
direcþia mea, ceea ce îi atrase, deºi târziu,
atenþia lui Barley asupra existenþei mele. �(=
persoana întâi ºi a treia sunt folosite,
alternativ, de autor pentru a-ºi structura un

alter ego auctorial, n.m.)� Totdeauna încerc
sã stau puþin deoparte în asemenea ocazii,
lucru pe care l-am fãcut ºi în seara aceea. O
veche manie ce-mi rãmãsese de la tribunal,
presupun. Barley se uitã la mine ºi, pentru o
clipã, am fost deconcertat de sinceritatea de
animal a privirii sale. Ea nu corespundea deloc
imaginii de om neglijent pe care ne-o
fãcuserãm despre el. Dupã ce mã studie din
cap pânã în picioare ºi vãzu nu ºtiu ce, se
apucã sã analizeze ºi mai mãrunt încãperea.(...)
� De ce nu te-ai dus la Moscova? întrebã
Clive înainte ca Barley sã ia loc. Erai aºteptat.
Ai închiriat un stand, þi-ai reþinut locuri la avion
ºi la hotel. Dar n-ai apãrut ºi n-ai plãtit. În
schimb, ai venit la Lisabona cu o femeie. De
ce? � Ai fi vrut sã vin cu un bãrbat? întrebã
Barley. Ce vã pãsa vouã ºi celor de la CIA
dacã mã aflu aici cu o femeie sau cu o raþã
sãlbaticã? Trase un scaun ºi se aºezã, mai mult
în semn de protest decât de supunere.� Scena
ra-colãrii editorului Barley e paradigmaticã;
tot episodul dã mãsura picturii de gen de care
e capabil autorul; modernitatea e doar
aparentã, le Carré descinde din stilul victorian
cultivat de A. Christie, ca ºi colegul sãu de
generaþie ºi de profesie Fr. Forsythe: o tradiþie
care, în termenii é �ºtiinþei� literaturii, ar însemna
adecvarea cu acribie a formei la fond, exigenþã
asumatã extrem de original ºi de non-
victorienii Pepys, Hardy, surorile Brontö,
Eliot, Dickens, Woolf, Joyce, Beckett etc.

Puþine au fost cãrþile care m-au emoþionat
cerebral � nu-i obligatoriu un oximoron!...
�Casa Rusia� m-a emoþionat astfel.
Defecþiunea oglinditã în ultimele zeci de pagini
mi-a dezvã-luit cã printre spioni existã ºi fiinþe
umane; cum sã nu mã las emoþionat?...

 Al doilea le Carré...
Existã analiºti care-i despicã pe scriitori în

cei care se oglindesc pe ei înºiºi ºi cei care
strepezesc �exclusiv� lumea înconjurãtoare.
Formal (= convenþional), J. le Carré e grijuliu ºi
cu propria persoanã, dar mai cu seamã cu
ceilalþi. A doua rocã, �Managerul nopþii�, (Oo,
pe Socrate!, de ce n-au tradus altfel, adminis-
trator sau director sau diriginte de ºantier
sau...?!) deja nu-mi mai arde mãnuºile de
sondor vulcanic. Înainte de a continua: între
apariþia cãrãmizii �Casa Rusia� ºi publicarea
romanului supraponderal �Managerul nopþii�,
FBI, CIA ºi Secretariatul de stat (= azi, hm,
adumbrit de statura/statuia lui Hilarry
Clinton, nevastã trufaºã care-ºi apãrã soþul
acuzat, pe bune, de o �relaþie nepotrivitã� cu o
evreicuþã de trei parale, sãditã la White House
spre a-l excita ºi suge pe Marele Om de Stat)
ºi-au dat acordul, humph, sã se tipãreascã
voluminosul roman �Strigoiul lui Harlot�,
închipuit de Norman Mailer; cine n-a citit
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versiunea românã în douã volume, din 1994,
(ediþia princeps � 1991) va aprecia slab sau
deloc radiografia mea actualã. Care e, defapt,
o tomografie, pe care n-o butonez înainte de a
comunica un fapt dezolant: finalul �Casei
Rusia� coincide cu finalul �Strigoiului...� prin
o aceeaºi defecþiune cãtre Uniunea Sovieticã
a protagoniºtilor ºi, culmea, aproape similar
justificatã. Sursa Google nu-l indicã decât pe
N. Mailer ca nominalizat la Nobel � un trans-
sexual ºovin îmi susurase-n ureche demult
treaba asta, � ºi e injust cã nu l-a obþinut, cât
despre expertul elveþiano-oxfordian J. le C.,
care a lucrat efectiv pentru Servicii [MI5,
MI6...], se poate spune cã n-are ºanse, întrucât
Academia Suedezã nu se �complicã� cu
miniºtri, academicieni, politicieni, gabori/
spioni de rang înalt, chiar când sunt mari
scriitori, cum e ºi cazul unor Gr. Greene sau J.
Barth. E bine? E rãu? E onanie?... Sã rãspundã
Cei implicaþi. Mai ales cã s-au purtat, se poartã
destule inconsecvenþe; numai câteva: S.-J.
Perse, diplomat, sau politicianul Senghor,
sau..., (despre Bronsky sau
Soljenþîn sau Pamuk sau...
Grass, da-da..., mai bine sã
tãcem) dar nu ºi academicianul
Ionesco, merituos cu
supramãsurã. Nu vreau sã
alunec în sindromul Ulici �
chiar dacã-i dau dreptate cã A.
Christie trebuia premiatã. Nu
vreau sã (re)amintesc nici de
alde Simenon, Chandler,
Hammett, San-Antonio,
veteranii cãrþilor-de-moravuri
facsimilate poliþienesc. La urma
urmei, nu despre premii
aglutinez aici. Sunt copleºit de acest le Carré,
care-ºi cultivã ogorul dupã cele mai recente
reþete. El cunoaºte din interior, el îºi permite
sã fie comprehensiv, chiar sentimental..., el
difuzeazã trâmbiþele permise, el e obiectiv în
aprecieri, el haleºte caviar ºi gogoºi înfuriate,
el suge apã de izvor ºi scotch ºi vodkã, el face
ºi drege pe înþelesul gãozarilor trândavi, din
apartamente cu aer condiþionat..., de-aceea îl
invidiez, oricât ar pãrea unora de trivialã
supuºenia mea...

Multe, poate prea multe sunt propoziþiile
citabile din �Managerul nopþii�. Tot soiul,
toatã gama de postmodernisme detectabile prin
cãrþile veacului trecut sunt digerate ºi de cãtre
britanic, astfel cã victorianismul lui e unul
rãspopit, însã, prin asta, nu mai puþin prezent.
Simultaneitatea secvenþialã, schimbarea
sistemului referenþial în acelaºi episod,
injectarea lecturii cu abrevieri ori sigle,
relansarea jargoanelor ºi argourilor, citarea
(in)directã a unor pasaje celebre, toate acestea
practicate de modernii secolului Ics Ics, sunt
asimilate à son avis, his opinion, þi de cãtre

inteligentul, cultivatul, agentul John le Carré.
O dovadã, între multe altele, ar fi ºi ironia
neovictorianã, plus humorul sec britanic,
revãrsate peste... ibricul cu ceai yankeu, sevit
în Anglia, vizibil ºi în �Casa Rusia�: �Recrutarea
lui Jonathan Pine, fost soldat clandestin, de
cãtre Leonard Burr, fost ofiþer de informaþii�,
(= for Sisoe! câte astfel de asocieri s-or petrece
ºi-n România?!, n.m.) �a fost gânditã de acesta
din urmã imediat ce Jonathan s-a prezentat la...,
însã s-a realizat doar dupã câteva sãptãmâni
de vii controverse..., în ciuda protestelor din
ce în ce mai puternice venite de la Washing-
ton ºi a dorinþei permanente a celor de la
Whitehall de a se face bine vãzuþi printre
politicenii capricioºi care circulau pe
coridoarele de la Capitol Hill. Acea parte a
operaþiunii care îl privea pe Jonathan, numitã
la început Troianul, a fost rapid rebotezatã
Melcul, pentru cã, dacã anumiþi membri ai
echipei mixte nu ºtiau prea mare lucru despre
calul de lemn al lui Homer, toþi ºtiau, în schimb,
cã Troian era una dintre mãrcile cele mai

cunsocute de prezervative din
Statele Unite. Melcul însã era
perfect. Un melc se lipeºte de
pietre ºi nu-l mai poate dezlipi
nimic.(...) � Bineînþeles. ªi cum
rãmâne cu bravii noºtri Veri
americani? � Ca ºi omologii lor,
de partea cealaltã a Tamisei, cei
de la Langley, Virginia, vor
rãmâne în afara cercului magic.
Este unu la unu... Dacã la
Londra englezii de la Informaþii
Pure trebuie sã fie þinuþi
deoparte, e de la sine înþeles cã
ºi omologii lor de la Langley

trebuie sã aibã parte de acelaºi regim.(...) � Va
trebui sã fii numai lapte ºi miere cu colegii tãi
de la Serviciul American de Intervenþii, ºtiu cã
vei fi aºa oricum, ºi nu care cumva sã faci ceva
care sã-l lipseascã pe ºeful meu de fotoliul sãu
ºi de maºina sa strãlucitoare(...) Goodhew se
manifestã firesc astãzi. Nu face bancuri, evitã
înfloriturile englezei britanice, lucru ce îi
enerveazã atât de mult pe americani... Îºi
exprimã satisfacþia faþã de bunele relaþii stabilite
la nivel operativ între partea americanã ºi cea
britanicã. Vrea sânge ºi doreºte ajutorul
Informaþiilor Pure pentru a pune mâna pe
pradã.� Etc.

Avatarurile, obligatorii în spionaj, ale lui
Jonathan Pine � când britanic, când elveþian,
când canadian, când antilez, când... � sunt
minuþios ºi cu humor trist puse în paginã de
cãtre John le Carré ºi se constituie în materia
vulcanicã a romanului. �Casa Rusia� ºi
�Managerul nopþii� le privesc ca pe douã
roci fermecãtoare, care vor strãluci mult timp
sechestrate în seiful memoriei mele (nu
numai) culturale.
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INTARSII
Daniela-Olguþa Iordache

Jules Amedée Barbey d�Aurevilly, în
decembrie 1870, când îºi compunea prefaþa la
ediþia I a �Diabolicelor� sale, îºi propusese sã
alcãtuiascã, în aceastã primã carte, un muzeu
al femeii diabolice în sacrificiu, capabilã de
jertfe incredibile ºi pasiuni devorante, situ-
ate adesea între moral, imoral ºi crimã.

D�Aurevilly se vrea, în
acelaºi timp, un moralist
creºtin care se mândreºte cu
�observaþia lui adevãratã�.

El pune atâta patos dar ºi
detaºare în tratarea modelelor
sale, încât se întreabã, pe bunã
dreptate, unde s-ar mai afla
atunci �moralitatea� cãrþii sale.

Scriitorul se mângâie însã
cu ideea cã �nimeni nu va fi
dispus sã repete în fapt�
aceste experimente, de altfel
niºte extravagante tragedii,
cãci, îºi mai spune scriitorul,
�sunt imorali doar Nepãsãtorii ºi Rânjitorii.�

E drept, mai reflecteazã scriitorul, femeilor
din acest insolit muzeu nu li s-ar putea spune
decât exagerând enorm �îngerul meu�.

Pentru a nu da impresia unei viziuni
deliberat negative în ceea ce priveºte femeile,
d�Aurevilly ne avertizeazã cã ºi-ar propune
ºi un muzeu cu femei opuse acestora, adicã
un muzeu al �Celestelor�, deºi e greu sã
gãseºti pentru ele, afirmã scriitorul cu o ironie
abia reþinutã, �un cer destul de pur�.

Femeile din muzeul lui d�Aurevilly sunt
de fapt niºte �monºtri aparte�, deoarece
�niciuna nu este purã, virtuoasã, inocentã�.

De altfel romanticii au împãrþit mereu
femeile în douã categorii: femeia demonicã,
aproape vampiricã, ºi femeia angelicã, ce-i pãrea
lui Eminescu platã ºi destul de plicticoasã.

Femeile din prozele lui d�Aurevilly sunt
privite exclusiv prin ochii bãrbaþilor. Ceea ce
ne surprinde însã este cã raportul de forþã
sufleteascã dintre personaje este inversat. Se
remarcã insuficienþa forþei morale a bãrbaþilor
(deºi apar ºi printre ei excentrici demonici) ºi

SÂNGELE  SUFLETULUI

�Virtutea, unde naiba se ascunde?�
(Molière)

supraabundenþa forþei sufleteºti a femeilor,
care-i dominã în aproape toate situaþiile.

Exemplar ºi savant observator de medii ºi
caractere, genial în compunerea portretelor
reprezentând excepþii ºi fenomene morale
irepetabile, maestru al macabrului dar ºi în insolit,
ºocant, descriptiv la modul inovativ ºi simbolic,

d�Aurevilly este un clasic al
suspansului ºi al excentricului.

�Moralismele� mele nu-s
�cãrþi de rugãciune�, ne mai
spune scriitorul, dar, �din
nenorocire�, sunt adevãrate.

Capodopera cãrþii lui
d�Aurevilly ºi care-l apropie în
literatura românã de Mateiû
Caragiale ºi, pe alocuri, de
Sadoveanu este �Perdeaua
stacojie�.

Ca ºi la Mateiû Caragiale,
personajul este un dandy,
Vicontele de Brassard. Plecat

împreunã cu povestitorul la vânãtoare de
pãsãri de baltã în vestul Franþei, acesta
cãlãtoreºte cu diligenþa ºi se opreºte �acci-
dental� la rãscrucea castelului de Rueil.

�Un crai bãtrân�, gândeau femeile
vãzându-l, cãci în tinereþe Vicontele era su-
perb ºi fericit, ca orice dandy. Pãrea de
asemenea un neam normand, asemenea lui
Wilhelm Cuceritorul.

Revoluþia din iulie îl gãseºte pe îndrãcitul
dandy, dispreþuitor de disciplinã, rãnit la un
picior �de la dans� ºi ajuns în Place de la
Bastille în pantofi de lac ºi ciorapi de mãtase.

Mergând printre baricade, primise însã
un glonþ în pieptu-i magnific, ce nu-l ucise,
dar a cãrui ranã o vindecã cu vin de Bordeaux.

Vajnic amorez, avea ºapte iubite deodatã,
pe care le numea poetic �cele ºapte corzi ale
lirei mele�, dandyul nostru dispreþuia orice
emoþie, socotind-o inferioarã.

În momentul rememorãrii, el se aflã însã
sub o fereastrã acoperitã straniu cu o perdea
stacojie ce-i stârneºte amintiri de pe vremea
când avea abia 17 ani, se simþea îmbãtat de
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frumuseþea hainei militare ºi era încã timid ºi
stângaci cu femeile: �Vai! � îºi aminteºte eroul
� nu e întotdeauna bine sã fii puºlama!�, cãci
aici �nu o femeie a fost cuceritã, ci eu!�

Fereastra era a primei sale camere de garni-
zoanã, aflatã în casa unor burghezi tipici � ea
împletea ciorapi, el cânta la vioarã.

Într-o zi însã, în casã apãru fata acestora,
Albertine. Dacã la început fata pãrea o prinþesã
rece ºi indiferentã, cãci �ochii ei negri erau foarte
reci�, într-o zi, îºi demonstreazã îndrãzneala peste
mãsurã de mare apucând mâna tânãrului pe sub
masã ºi aruncându-l pe acesta pradã unei emoþii
devastatoare: �Tot sângele, aprins de atingere,
mi-a nãvãlit din inimã în mânã, ca ºi cum ar fi
fost aspirat de ea, apoi a urcat furios la loc în
inimã, ca împins de o pompã! Am vãzut stele
verzi�mi-au þiuit urechile. Pesemne cã
devenisem teribil de palid. Am crezut c-o sã
leºin (�) Sunt 35 de ani de atunci dar încã mai
simt mâna aceea strângând-o pe a mea cu un
despotism atât de nebunesc, atât de pãtimaº(�)
Eram cinstit ºi milos ca la 17 ani ºi îmi spuneam:
�O fi neruºinatã? O fi nebunã?�

Era prima oarã când eroul se confrunta cu
neînþelesul feminin: �Mi se pãrea mai tare decât
tot ceea ce citisem, tot ceea ce auzisem despre
firescul cu care mint femeile, despre trãinicia
mãºtii sub care-ºi pot ascunde cele mai violente
ºi mai profunde emoþii. (�) ªtiam, desigur, cã
nu era dragoste ceea ce simþea fata pentru
mine. Dragostea nu acþioneazã cu atâta
neruºinare ºi lipsã de sfialã.�

Albertine însã trecuse la manifestãri ex-
treme ale patimii ei, traversând camera
pãrinþilor de fiecare datã când se ducea sã-ºi
întâlneascã iubitul. Bolnavã de inimã,
Albertine nu mai rezistã în faþa emoþiilor
violente ºi a fricii terorizante ºi moare în braþele
iubitului ei, provocându-i acestuia o spaimã
îngrozitoare ºi o disperare pe mãsurã.

Analiza sufletului podidit de sânge al
eroului impresioneazã prin realismul
observaþiilor ºi varietatea de sentimente
contradictorii: �Prima mea mângâiere, primul
gest de dragoste, era pentru picioarele ei, ce
nu mai purtau atunci pantofii(�) Picioarele
goale ca sã nu facã zgomot(�) ºtiam cum sã
încãlzesc picioarele palide ºi reci, fãcându-le
din nou trandafirii sau roºu-aprins. În
noaptea aceea însã nu m-am priceput� gura
mea n-a fost în stare sã atragã pe glezna
arcuitã ºi fermecãtoare pata de sânge pe care
adesea îmi plãcea s-o aºez, ca o rozetã
purpurie� Alberte era în acea noapte o
îndrãgostitã mai tãcutã ca oricând(�) O
simþeam dupã felul cum mã-mbrãþiºa. Deodatã
însã n-am mai simþit-o.(�) I-am pus mâna pe
inimã� Nimic!(�) Eram sigur cã murise.�

Lovitã de �frica hidoasã�, inconºtienþa
tânãrului se transformã în stãri de angoasã
pe care dAurevilly le surprinde cu artã: �ªira
spinãrii mi s-a topit într-un noroi de gheaþã

ºi-am vrut sã lupt � zadarnic însã � împotriva
acestei senzaþii ruºinoase(�) Moartea nu
putea fi ascunsã, dar nu era oare cu putinþã
sã ascund dezonoarea, doveditã de cadavrul
din camera mea?�

Copleºit, tânãrul evadã cu totul, lãsând
urmarea groaznicului eveniment pe seama unui
colonel ce avusese milã de tinereþile lui, sau,
mai bine zis, lãsând totul în seama hazardului.

Acum, despãrþit de trecuta-i tinereþe, de
Brassard îºi revedea fragilitatea sensibilã de
atunci lângã trupul Albertei, proiectat pe
perdeaua stacojie, ca pe o întruchipare a
enigmei pãtimaºe care pusese odinioarã atât
de puternic stãpânire pe el.

În �Cea mai frumoasã iubire a lui Don
Juan�, d�Aurevilly ºi-l imagineazã pe eroul
sãu satanic printre 30 de admiratoare eterne,
încercând sã aleagã din noianul de patimi pe
care le stârnise în viaþa lui, pe cea mai
�frumoasã�(înþelege inocentã) dintre ele.

Don Juan era ºi-acum �încarnarea
adevãratei frumuseþi, frumuseþea insolentã,
veselã, imperialã�, pe scurt, �frumuseþea
huanescã� deºi (�) pe înaltele tâmple pãgâne
apãreau �primele fire albe ce vesteau apropiata
invazie a barbarilor ºi sfârºitul imperiului��

Prima iubitã a lui Juan avea �sãnãtatea
unei þãrãnci ce soarbe soarele prin piele(�)
Dar aici începea ciudãþenia! Fiinþa asta
puternicã ºi ingenuã, purpurie ºi curatã ca
sângele ce-i îmbujora frumoºii obraji era�
nepriceputã sã strângã în braþe(�) Era o
femeie cinstitã, îndrãgostitã, naivã.� Portretul
prea simplu al femeii nedumeri asistenþa.

�Leoaicã dintr-o specie necunoscutã, îºi
închipuia cã are gheare, iar când voia sã le
scoatã, nu le gãsea în minunatele ei labe de
catifea. Ea voia sã zgârie cu acea catifea.�

De trei ori marchizã, femeia nu-ºi putea
ascunde iubirea nici mãcar în faþa fiicei sale
de 13 ani, cu care contrasta puternic: �Strania
copilã era foarte pioasã, de o pietate sumbrã,
spaniolã, medievalã, superstiþioasã�.

Dar deºteptarea primelor instincte de
dragoste ale fetei avea s-o ºocheze pe mamã.
Fata mãrturisise preotului cã este însãrcinatã,
apoi confirmase ºtirea mamei. �Este vorba
despre Domnul de Ravila�.

�� Mamã, s-a întâmplat într-o searã.
ªedea în fotoliul cel mare de lângã cãmin, în
faþa canapelei. A stat mult timp, apoi s-a ridicat
ºi am avut ghinionul sã mã aºez dupã el în
fotoliul de unde plecase. Vai, mamã!... a fost
ca ºi cum aº fi cãzut în foc. Voiam sã mã ridic
ºi n-am putut�m-au lãsat puterile! ºi am
simþit�uite, acolo, mamã, cã am� un copil!...�

O altã femeie demonicã a lui d�Aurevilly
îºi construieºte �Fericirea prin crimã�.

Fiica unui profesor de scrimã, Hauteclaire
Stassin are supleþea, fascinaþia ºi simþul crimei,
asemenea unei pantere. Prozatorul ne-o
înfãþiºeazã într-un cuplu târziu, pe la 40 de ani,
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cu Contele de Savigny. Ea puternicã. El
sensibil, ambii �de o frumuseþe desãvârºitã�.

�Bãrbatul, zvelt ºi tot atât de aristocratic
în redingota neagrã sever încheiatã în nasturi�
avea un aer �uºor feminin ºi trufaº�. Totul
era la el �simplu ºi dandy�.

Ea era în schimb o panterã umanã care,
confruntatã cu cea animalã, o eclipsa pe cea
din urmã.

Hauteclaire Stassin, nãscutã amazoanã
ºi profesoarã de scrimã dispãru de la ºcoala
sa �La Pointe au-corps� dupã moartea tatãlui
ei ºi acceptã discret sã devinã cameristã la
soþia aristocratã a lui Savigny, Delphine de
Cantor. Dragostea pentru Savigny nu-i putea
aduce în aceste condiþii fericirea deplinã, de
aceea Hautclaire, devenitã Eulalie, o otrãvi
pe aristocratã.

Nobilã pur sânge, Delphine îi ascunse
fapta spre a nu-ºi umili obârºia nobilã.

�Am sã plec din viaþa aceasta geloasã pe
el, necruþãtoare�. Ei sunt �neruºinat de
fericiþi�. �În uimitoarea ºi revoltãtoarea lor
fericire n-am descoperit vreun cusur, vreo
fisurã, oricât de micã�.

Dar dAurevilly nu este doar un admirabil
portretist. În �Dedesubtul cãrþilor unei partide
de whist� scriitorul descrie, ca un bun
cunoscãtor, atmosfera ucigãtoare a târgului
de provincie în care destinele sunt deja
parafate. Aici jocul de cãrþi devine �ultima
pasiune a sufletelor uzate�.

Marchizul de Saint-Albans, de exemplu,
n-are parteneri pe mãsurã, de aceea îl cultivã
pe Hartford. Acesta îi aduce la rândul lui un alt
jucãtor de forþã straniu, Marmor de Karkoël.
Scoþian de origine ºi, în orice caz, cel mai bun
jucãtor de whist din cele trei regate, Karkoël
are plete negre pe care ºi le aruncã peste umãr
printr-un gest sinistru, �ca pe o remuºcare�.
Numele de Marmor spune ºi el destule despre
modul straniu de a fi al lui Karkoël, care mai are
ºi ochii lui Machbeth. Scoþianul juca �precum
ar fi jucat cu trei perechi de mâini care ar fi þinut
cãrþile, fãrã sã vrea sã ºtie cui aparþineau aceste
mâini�. Câºtigând mereu, partida se întinse pe
câþiva ani. Principala sa

adversarã de joc este însã Contesa de
Stasseville, o femeie de vreo 40 de ani cu
�buze înguste ºi ucigaºe�. Ea îºi pierdu banii
cu indiferenþã aristocraticã. Pe chipul ei,
�mândria� arãta ca ºi când ar fi putut deveni
�cruzime� iar �ireproºabilul� ei se mãsura
destul de mult cu �impertinenþa�.

�Era spirit servit în gheaþã, o femeie rece,
de te apuca tusea!� Nu avea capricii, nici fantezii,
era indolentã ºi impasibilã. O adevãratã femeie
dandy. Pentru ea nu existau decât douã valori �
�fiica mea ºi diamantul meu�.

Diamantul fu pierdut cel dintâi, acesta
conþinând ºi o misticã otravã indianã a cãrei
prezenþã n-a fost lipsitã de urmãri. Fiica pieri
curând de o stranie boalã de piept, iar la o lunã

pieri ºi marchiza. Marmor plecã înainte de
moartea marchizei cu banii câºtigaþi ºi deveni
bogat �aºa cum trebuia sã fie un prost�.

În �Petrecerea ateilor�, de fapt niºte
voltairieni certaþi cu morala canonizatã a
bisericii, Mesnilgrand �este surprins� într-o
bisericã ºi, vrând nevrând, este nevoit sã se
confeseze, cãci �avea opinii de om disperat�.

La �marea crãpelniþã�, ateii vorbirã ca de
obicei despre femei, dar una le stãruia tuturor
în memorie, Rosalba Pudica. Maiorul Ydow o
adusese pe Rosalba printre soldaþi ca fiind
amanta sa. Femeia însã se dovedi un monstru
de indecenþã, alegându-ºi bãrbaþi din douã
regimente. Tainicã precum sfinxul, Rosalba
era pudicã, aºa cum era voluptuoasã. Spunea
�� Mi-e ruºine!� ºi rãmânea mereu �fecioara
stânjenitã�. �Niciodatã ochii ei albaºtri nu
erau mai frumoºi decât când privea în jos�.
�Sufletul acelei femei era trupul ei� ºi în
aceasta consta structura ei diabolicã.
Întrebatã dacã iubeºte, spunea adesea �nu�
ºi dãdea neîncrezãtoare din cap. Nebun de
gelozie, maiorul o rãnise grav, dar fusese ucis
la rându-i chiar de Mesnilgrand care credea
cã singurul copil al Rosalbei, mort la rândul
lui, îi aparþinea. Fusese prin urmare la bisericã
spre a încredinþa unui preot inima conservatã
a acestui aºa zis fiu al sãu.

Galeria femeilor demonice se încheie cu
Ducesa de Sierra Leone, eroina nuvelei
�Rãzbunarea unei femei�.

Obligatã sã se cãsãtoreascã printr-un
aranjament de familie, ea înseºi ultima
descendentã a unui neam ilustru, femeia
trufaºã ºtia cã �inima ei nu poate iubi orice�
ºi de aceea începu sã batã pentru tânãrul ei
vãr, Esteban: �O iubire fierbinte ºi castã,
cavalereascã, romanþioasã, idealã, aproape
misticã. Ce adulter?� � se-ntreabã eroina.
�Oare ne gândeam cã putem deveni
adulterini? Inima bãtea atât de curat.�

Gelozia bãrbatului fu însã gelozia
orgoliului. Esteban este ucis, iar capul iubitului
se rostogoleºte pe genunchii femeii. Femeia
se rãzbunã. Devenind prostituatã ea cãutã
înjosirea neamului ºi o moarte infamantã. Pe
sicriul ei de ultima Turrecremata s-a scris
totuºi �o prostituatã pocãitã�. Toþi ºtiau însã
cã ea nu s-a pocãit, deoarece ºi acest lucru
fãcea parte din rãzbunarea ei. În sufletul femeii
era doar portretul lui Esteban �Îl vãd doar în
suflet�. Cât despre bãrbat, don Cristobal de
Arcos, duce de Sierra Leone, de trei ori duce,
de patru ori marchiz, de cinci ori conte, Grande
de Spania onorat cu colanul Lânii de aur, ea
n-ar fi adãugat decât aceste cuvinte ce n-ar
pãrea singulare nici astãzi � �Da, am oroare
de el. E soþul meu�.

Ca prozator, d�Aurevilly ne mai
demonstreazã un lucru îndeobºte cunoscut
ºi anume cã frumuseþea e una, urâþenia e
multiplã iar fizionomia, pentru el, n-are sfârºit.
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Magda Grigore

LIT(ER)OGRAFII

HITLER � ARHIVELE  INTIMITÃÞII

În seria Vieþi intime, editura Paideia
publicã, dupã traducerea lui T. Enko � Viaþa
intimã a lui Dostoievski ºi Confesiunile
Verei Davâdova, iubita lui Stalin � a
scriitorului L. Gandlin, Viaþa intimã a lui
Hitler, de Gheorghi Hlebnikov (2007),
traducere realizatã de Mihai Maxim din limba
rusã. Versiunea iniþialã, Intimnaja zizni
Gitlera / editura Helios/ 1995, a stârnit
deopotrivã interese ºi
controverse în rândul
cititorilor pasionaþi atât de
perioada conflagraþiei
mondiale, cât ºi de psihologia
personajului. S-ar putea
spune cã ambele publicaþii al
cãror personaj central este
Führerul au riscat (egal ºi
asumat) sã trezeascã
cititorilor reale îndoieli cu
privire la proporþia în care se
regãseºte adevãrul, aflat de
cele mai multe ori între
documentarea autenticã ºi
speculaþia istoricã. Totuºi,
cheia lecturii convenabile, dacã dorim sã
parcurgem aceste scrieri, este aceea de-a
urmãri firul evenimentelor cu ideea cã istoria
este personajul central, nu Hitler, chiar dacã
prezentarea frescei se desfãºoarã cu acest
prim-plan biografic. Doar astfel o carte în
plus despre Hitler mai poate fi adjudecatã
la oferta de piaþã. Traducãtorul prezintã (ºi)
avantajul cãrþii, acela cã ea beneficiazã de
tot ce s-a scris pânã în prezent pe tema în
discuþie, la care se adaugã cercetãrile unui
istoric rus care a avut acces la arhivele
ultrasecrete ale celui de al III-lea Reich
capturate de armatele sovietice, inclusiv
la �Mapa albastrã� � dosarul medical ºi
la �Dosarul negru� (�de cadre�) ale
Führerului, cunoscute numai câtorva
intimi ai acestuia.

Prima constatare fãcutã de cititor este
aceea a recrudescenþei unei interogaþii
multiple asupra subiectului: cât valoreazã
ideologia în raport cu umanitatea; cum este
posibil ca un individ/fie el ºi conducãtor
sã (-ºi) doreascã ºi sã planifice

exterminarea a milioane de oameni; cum
se coaguleazã forþa distructivã a
societãþilor; ce energii sociale nefaste
genereazã asemenea degenerescenþe ale
speciei umane; unde sunt arta ºi cultura în
vremea dezastrelor; prin ce mecanisme
psihologia individului activeazã atâta
cruzime ºi agresivitate etc. Hitler pare a fi
el însuºi posesorul unui destin nefericit în

care tensiunea, nervii ºi
drama personalã înving fãrã
tãgadã toate ipostazele vieþii,
de la modul de gândire ºi
parvenirea politicã, la compro-
misurile ºi complexele
sociale, de la poziþia pe care
o adopta la adunãri/ parade/
mitinguri, pânã la viaþa intimã
doveditã a fi la fel de crudã ºi
bizarã. T. Enko, cel care
semneazã postfaþa cãrþii,
aminteºte faptul cã Hitler
provenea dintr-o familie
anormalã. Întreaga istorie
personalã a Führerului pare

peste timp o nebuloasã, este paradoxalã,
învãluitã în mister, neelucidatã pe alocuri,
în ciuda abundenþei detaliilor ºi aspectelor
individuale care s-au pãstrat. Existã ipoteza
cã toatã ura obsesivã împotriva evreilor
provenea din faptul cã bunica sa, Anna-
Maria Schiklgruber, din linia paternã, a fost
victima abuzului unui evreu. Acesta este
contextul în care se naºte tatãl viitorului
Führer, iar întâmplarea a generat
neaºteptate repercusiuni psihanalitice în
viaþa lui Hitler. În oraºul Braunau, în 1889,
într-o searã de aprilie, Adolf vine pe lume
într-o casã cu patru niveluri, la etajul doi,
însã fãrã semne prevestitoare care sã arate
lumii, atunci, de ce e capabil omul urcat
pe culmile puterii ºi cãzut în tenebrele
demenþei. Existã însã speculaþii care pun
în legãturã boala morbidã a lui Hitler ºi
oraºul Braunau, un punct cunoscut al
activitãþii ezoterice a vremurilor.
Cunoscutele mediumuri Rudi ºi Willi
Schneider s-au nãscut în acest orãºel, unii
spun cã Willi Schneider ºi Führerul ar fi
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avut aceeaºi doicã. Alte mãrturii aratã cã
spiriul münchenez renumit, Schrenk-
Natzing, alegea discipoli din acest loc.
Hlebnikov remarcã faptul cã Adolf s-a
nãscut în zodia Taurului (ca ºi Robespierre
ºi Lenin). Pe cei nãscuþi în aceastã zodie,
Hesiod îi considera �fiarã încãpãþânatã,
în goanã avântatã�.

Mama Führerului, Klara Pötz, servitoare
ºi mai târziu soþia unchiului ei, Alois Hitler,
o femeie voinicã, liniºtitã ºi neobiºnuit de
frumoasã, cum o descriu documentele, a
fost perceputã de fiu ca semãnând cu
Brünnhilde, eroina eposului nordic. Relaþia
lor, la limita patologicului, determinã
afecþiunea exaltatã a lui Hitler care i-a pãstrat
portretul în toate dormitoarele (la cancelaria
Reichului, la München ºi la Obersalzberger).
Înclinaþiile stranii ale lui Hitler s-au fãcut
resimþite încã de la decesul acesteia, când
el a rãmas din amurg pânã în miez de
noapte aplecat deasupra corpului ei,
fãcându-i portretul moartã.

Cartea oferã detalii concrete despre
omul Hitler din Fiºa personalã; înãlþime/
greutate/ culoarea ochilor/ culoarea pãrului/
fiºa dentarã/ starea fizicã/ gradul de sãnãtate/
semne particulare etc, dar ºi informaþii
exacte despre caracter/ preferinþe/ stare
civilã/ particularitãþi psiho-mentale/ educaþie/
credinþã/ profesii/ pasiuni-gusturi/ curiozitãþi
ºi obiceiuri/ îmbrãcãmintea predilectã/
capacitãþi paranormale/ cazier etc.

De la adolescenþã (cotat la limita
moralei ºi absolut normal), pânã la
ipostaza de lider nazist, Hitler s-a dovedit
a fi un bãrbat nefast, provocând drame în
viaþa femeilor lui: Nu mã voi putea cãsãtori
niciodatã. Viaþa mea aparþine Germaniei
� era replica tânãrului, spusã în explozie
emoþionalã. Timpul alocat campaniilor
antireligioase ºi celor antievreieºti era
mereu mai important decât oricare dintre
ele. Hlebnikov aduce în cartea sa
confesiunile unui prieten al lui Hitler care
îºi aminteºte din tinereþe cã Adolf provoca,
seducea femeile, dar [�] manifesta foarte
multã reþinere, un ascetism impus, rãcealã
ºi indiferenþã totalã faþã de sexul frumos.
Tânãrul Hitler îi scria altui prieten, Konrad
Heiden: Dacã nu mã intereseazã femeia,
asta nu înseamnã cã nu mã intereseazã
dragostea ºi nu voi putea ºi eu sã mã
îndrãgostesc cândva. Nu pentru ea, ci
pentru dragoste. Într-o notã din
Convorbirile secrete/ 1942, Führerul
vorbeºte fãrã diferenþe despre afecþiunea
pentru femei ºi pentru animale. Femeile,
þinte ale interesului Führerului (ºi simultan
ale atenþiei publice/ politice), reprezintã
fiecare o (altã) dramã. Arhivele aratã cã
cinci dintre amantele sale s-au sinucis, în
nebuloase contexte. Alte douã femei au fost

salvate la timp. Fiecare în parte � frau
Stephani, Maria Reiter, Helena ºi Erna
Hanfstengl, Geli Raubal, Winifred Wagner,
Eva Braun/frau Hitler, Henni Hoffman,
Ewniti Mitford, Leni Rifenstal, Hanna
Raytsch � a fost nevoitã sã accepte
condiþia de stãpân a Führerului, tensiunile,
excesele, riscurile ce veneau din relaþia
încordatã, experimentalã ºi foarte
periculoasã politic. El oricum susþinea cã
indiferent de împrejurãri mila, bunãtatea
ºi cinstea sunt calitãþi ale sclavilor. Autorul
dedicã respectivelor femei câte un mic
capitol al cãrþii, fiecare cu povestea sa,
numitorul comun fiind Hitler care s-a
împovãrat cu destinele tragice ale unora
dintre acestea. Alãturi de cele menþionate
erau ºi altele, femei de ocazie, femei
dãruite, femei adoratoare, femei îndatorate
� legãturi întâmplãtoare care nu marcheazã
în nici un fel viaþa ºi/ sau gândirea
Führerului, dar ale cãror vieþi au fost
marcate de întâlnirea cu acesta. Dar, poate
nu întâmplãtor, ºi Führerul se temea de apã,
ca de moarte, apa fiind una dintre stihiile
feminine. Tot de viaþa intimã a Führerului
þin ºi suspiciunile homosexualitãþii, bazate
pe biblioteca pornograficã pe care o deþinea,
precum ºi pe admiraþia pentru picturile
pervers-erotice ale lui Stakk. Semnificative
sunt ºi desenele proprii cu simbolisticã
sexualã sau colecþia de filme gay, turnate
la cererea sa. O altã mãrturie este
scrisoarea trimisã iubitului sãu de cãtre
Ludwig IV, regele homosexual al Bavariei.
Adevãr sau nu, Hitler avea în el ceva
feminin ºi în aspectul fizic ºi în
comportament. Alte surse deconspirã ura
lui Hitler împotriva evreilor care au otrãvit
ºi au îmbolnãvit poporul de sifilis,
susþinând cã ºi el purta stigmatul acestei
boli (moºtenitã de la tatãl sãu sau apãrutã
în perioada vienezã), maladie care, se pare,
a influenþat atitudinea ºi concepþiile
Führerului. Boala Parkinson, stãrile
depresiv-maniacale, paroxismul puterii,
crizele de mânie ºi furie, isteria au
complicat în timp portretul lui Hitler,
metamorfozând imaginea sa în aceea a
unui monstru a cãrui gândire a scãpat
uºor de sub control.

Ultima mostrã de farmec demonic al
Führerului s-a manifestat chiar în noaptea
în care obuzele ruseºti începuserã sã cadã
(ºi) pe teritoriul Cancelariei Reichului. Hitler
a reuºit sã ia cu sine în moarte câþiva
apropiaþi, care l-au urmat din convingere.
Nebun pentru unii, idol pentru alþii, Hitler
a fost cu adevãrat un personaj unic ºi este
un subiect inepuizabil pentru cercetãtori.
Ei sperã (încã) sã reconstituie straturile
ultime de intimitate ale personajului care a
închis dupã sine o uºã întunecatã a istoriei.
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versiuni de George Anca

POEME  ESENÞIALE

Edgar Allan Poe
Corbul / The Raven
Într-un negru miez de noapte, ponderând gândiri inapte,
Supra tomuri curioase, stranii de uitat folclor,
Când dãdeam s-adorm, deodatã careva-ncepu sã batã
Blândã ciocãnire iatã, cioc la uºa-mi din pridvor.
�E vreun musafir�, zic, �batã, cioc la uºa din pridvor �
Doar atât ºi niciun zor.�
Ah, atât de clar remember, era în amar december,
Stinºi tãciuni în jar cu febrã, iscând duhuri pe covor.
Nerãbdare pânã-n ziuã; � în zadar cãtam de zor
Întru cãrþi a opri dorul � dor de dusa mea Lenore �
Rara radiantã fatã de-i spun îngerii Lenore �
Nemainume evermore.
Mãtãsosul trist nesigur foºnet de perdele purpur
Mã înfiora fantastic cu terori fãrã prior;
Astfel sã încetin bateri inimii repetam teafãr,
�E vreun musafir în zbateri vrând sã intre din pridvor �
Vreun drumeþ târziu în zbateri vrând sã intre din pridvor; �
Asta e ºi niciun zor.�
Sufletu-mi crescu mai tare; fãrã, iarãºi, ezitare,
�Domnule �, am zis, �ori Doamnã, drept iertare vã implor
Dar e fapt cã mã luase somnul când la uºã stase,
ªi-aºa încet ciocãnirãþi, ciocãnirãþi din pridvor,
Greu sã vã aud� aici am deschis uºa spre pridvor; �
Întuneric, niciun zor.
Adânc în întunecime stam între mirãri ºi crime,
Bãnuind, visând ce nimeni nu a mai visat prior;
Dar tãcerea sta nespartã, liniºtea fãrã de ceartã,
Singurul cuvânt acolo spus ºoptit era �Lenore!�
Asta am ºoptit, ecoul murmurând rãspuns, �Lenore!�
Doar atât ºi niciun zor.
Întorcându-mã-n odaie, cu tot sufletul vãpaie,
Curând iar aud bãtaie, mai sonorã ca prior.
�Sigur�, spun, �sigur cã este ceva-n geam din grinzi celeste,
Ia sã vãd atunci ce lest e ºi misterul sã-i explor �
Calmã inima o clipã ºi misterul sã-l explor; �
Vântul e ºi niciun zor.�
Zvârl oblonul a deschide, când în falduri fâlfâinde,
A pãºit un corb arminden din zilele aurori;
Plecãciune nici sã facã; nu stã clipã, nici nu pleacã;
Ci în chip de domn ori doamnã se cocoaþã la uºor
pe un bust al zeei Pallas, sus de uºã la uºor �
Cocoþat stând, niciun zor.
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Pasãre-abanos ce susuri trista-mi pasã în surâsuri,
Prin grav aspra-nfãþiºare cuviinþei purtãtor.
�Chiar de creasta-þi rasã-i, tunsã, tu�, i-am zis, �nu eºti strãpunsã,
Antic corb, groazã ascunsã, Nopþii rãtãcind ponor,
Ce nume regesc ai spune-mi în Plutonian ponor!�
Grãi Corbul, �Ne.vre.mor�
Pãsãroi diform minune de discurs aud cum spune,
Chiar cu tâlc mãrunt rãsune, micã relevanþã-n zbor;
Cã n-avem cum da dovadã c-alt om viu sã fie nadã
Sorþii pasãre sã vadã pe al uºii lui uºor �
Pasãre sau fiarã sus pe bust sculptat peste uºor,
C-un nume ca �N.ev.er.mor�.
Însã corbul ºezând singur pe placidul bust un gângur
Doar grãia, cuvânt fãcându-i sufletul revãrsãtor.
Nicio vorbã-apoi rostirii, nicio panã fâlfâirii,
Pânã glas dam murmuririi, �au zburat amici prior �
Pãrãsi-mã-va la ziuã, cum speranþe-mi furã zbor�.
Pasãrea zor, �ne.verm.or�.
Mut stam la tãcerea spartã de rãspuns cu-atâta artã
�Fãrã dubiu�, zis-am, �iartã, ce rosteºte-i stoc ºi stor,
Prins de vreun nãimit stãpân ce un Dezastru sã-l arunce
De pe stâncã, de pe munte, cântece i se-mpresor
Plânsete Speranþei sale melancolii le-mpresor
Ale �Never-nevermore�.
Reavãn Corbul iar cu susuri îmi da pasa pe surâsuri,
Brusc rotit-am scaun cãtre pasãre, bust ºi uºor;
Din catifea scufundândã am purces sã leg la pândã
pasã lângã pasã, gând dã pe ce cobe aprior,
Ce-a zis ãst strigoi de groazã, cobe pasãre-aprior
Crãunindu-mi �Ne.ve.r.mor�.
Asta preziceam cu gândul, niciun sunet pronunþându-l
Orãtaniei ce-ochii-i mi-ardeau inima cuptor;
Asta ºi-alte stam sã aflu înclinând de voie capul
Pe al pernei tabernacul, luminat desfãtãtor,
Catifeaua mov sub lampa luminând desfãtãtor,
Ea presând, ah, nevermore!
Aeru-i mai des, tãmâie parfumându-l din cãþuie
Legãnatã-n mers vioi de-un Serafim clopotitor.
�Liftã �, am strigat, �te dete Zeul tãu la îngeri cete
Rãgaz-rãgaz ºi nepenthe, d�amintirea-þi de Lenore!
Sorbi, oh sorbi acest nepenthe, uitã pierduta Lenore! �
Grãi Corbul, �N.eve.r.mo.r.�
�Profet! �, zic, �atins de brâncã, pasãre sau diavol încã! �
De Ispititor trimis ori de furtunã pe ponor
pustiit ci fãrã groazã în deºert vrãjit de oazã �
Casa-mi bântuitã cazã, spune-mi drept, eu te implor �
Este-n Galaad balsamul, spune-mi, spune-mi, te implor!�
Grãi Raven �N.evermore�
�Profet �, zic, �atins de brâncã, pasãre ºi diavol încã!
Pe raiul deasupra noastrã, pe Domn ce tu, eu ador �
Spune sufletului frânt de dor de-n Rai la o rãspânte
Dau de urma fetei sfânte îngerii de-i spun Lenore.�
Zis-a Corbul �N.ev.er.mo.r.e.�
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�Fie-þi vorba semn de ducã�, urlai, �pasãre nãlucã �
Îndãrãt întru furtunã, Nopþii Plutonian ponor!
Nu lãsa semn neagrã panã c-ai minþit sufletul pranã!
Lasã-mi pustnicia vanã! Lasã bustul pe uºor!
Ia-þi din inima mea ciocul, forma ia-þi din casã-n zbor!
Grãi Raven, �N.e.v.e.r.m.o.r.e.�
Însã Corbul veºnic fad e, încã ºade, încã ºade
Pe pal bust al zeei Pallas, sus de-al camerei uºor;
Ochii-i seamãnã cu-ai unui demon ce viseazã unu-i,
lampa-i varsã umbra flu nu-i decupatã pe covor;
Sufletu-mi pe-afara umbrei zãcând plutã pe covor
Se ridicã � nevermore!

Pitagora
Katharsis
Toús te goneís tíma, toús t’ánchis’ echgegaótas

Fii un bun fiu, frate drept, soþ tandru, tatã bun.
Alege-þi ca prieten prietenul virtuþii;
Ascultã-i sfatul blând, învaþã de la viaþa lui,
Nu-l pãrãsi la nicio supãrare niciodatã;
Dacã nu poþi, atunci mãcar pentru cã legea cea mai asprã
Leagã Puterea cu Necesitatea.
Þi-e încã dat sã lupþi învingându-þi
Nebunele patimi, nesupus supunându-le.
Fii sobru, harnic ºi neprihãnit; nu te înfuria.
Între oameni ori în tainã nicicând sã nu-þi îngãdui
Vreun rãu; mai presus de toate respectã-te însuþi.
Nu vorbi, nu fãptui înainte sã fi cumpãnit.
Fii drept. Adu-þi aminte cã o putere de neînvins
Ordonã a muri; cã bogãþii ºi onoruri
uºor agonisite, uºor astfel se pierd.
Cât despre relele miºcând Soarta,
Ia-le cum sunt: îndurã-le pe toate ºi te zbate
Cât poþi de mult a le schimba ameninþãrile:
Nici zeii cei mai cruzi nu l-au primejduit pe Înþelepþ.
Ca Adevãrul ºi Greºeala-ºi are-ndrãgitori
Grijuliu Filosoful încuviinþeazã sau ceartã;
Dacã triumfã Greºeala, el pleacã; aºteaptã.
Ascultã ºi cresteazã-þi în inimã vorbele mele;
Ochi ºi urechi fii împotriva prejudecãþii;
Teme-te de-al altora exemplu; gândeºte mereu cu capul tãu:
Consultã, delibereazã, alege liber.
Lasã nebunilor faptele fãrã þintã ºi cauzã.
Tu, din prezent, ai a contempla viitorul.
Ce nu þi-e cunoscut nu pretinde a ºti.
Înþelepþeºte-te: timp ºi rãbdare la toate-s prielnice.
Vegheazã-þi sãnãtatea: împarte cu mãsurã
Hranã trupului, iar minþii odihnã.
A ocoli prea multã ori prea puþinã seamã; cã tot astfel
Invidia se leagã de orice prisos.
Luxul ºi avariþia au urmãri asemãnãtoare.
Alege în toate cale dreaptã ºi bunã.
Prísse dé tafth’, á se mí vlápsi: lógisai dé pró érgou.
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Aºezaþi în limba românã de  Radu Cârneci

MARI  POEÞI  AI  IUBIRII

KAHLIL  GIBRAN.
GRÃDINA  PROFETULUI

28. Eu am vorbit, cu adevãrat (2)
Dar vânãtorul era la rândul sãu cel

vânat;
Fiindcã multe dintre sãgeþile mele nu-mi

pãrãsirã arcul decât pentru a-mi cãuta
propriul piept.

ªi la fel, cel care zbura se ºi târa în
acelaºi timp,

Deoarece, când aripile-mi vâsleau larg
desfãcute în soare,

Umbra lor pe pãmânt se
târa, ca o broascã þestoasã,

Mai mult, chiar eu,
credinciosul, în acelaºi timp, am
fost scepticul;

Pentru cã deseori am pus
degetul pe propria-mi ranã,
pentru a avea mai mare
încredere în voi ºi o mai adâncã
cunoaºtere a voastrã.

Da, cu aceastã credinþã ºi
cu aceastã cunoaºtere vã
vorbesc;

Voi nu puteþi fi niºte prizonieri ai
corpului vostru, nici înlãnþuiþii caselor sau
ai ogoarelor voastre;

Ceea ce sunteþi cu adevãrat, locuieºte
mai presus decât munþii ºi împreunã cu
vântul zboarã sub cer,

Iar aceasta nu-i ceva care se târãºte
sub soare pentru a se încãlzi, ori ceva ce
sapã gãuri în întuneric pentru a se apãra
ascunzându-se,

Ci este un fapt de libertate, un spirit
care acoperã pãmântul ºi frãmântã întregul
ether.

Dacã aceste cuvinte sunt prea vagi,
nu cãutaþi mai mult a le lumina:

Vag ºi neguros este începutul tuturor
lucrurilor, dar nu ºi sfârºitul acestora

ªi aº fi bucuros sã vã amintiþi de mine
ca de un început.

Viaþa, cu tot ce e viu, este conceputã
în adâncul ceþos, iar nu în sclipirea
cristalului.

ªi cine ºtie dacã însuºi cristalul nu-i
decât o ceaþã în destrãmare?

Acestea aº vrea,
gândindu-vã la mine, sã vã
reamintiþi:

Ceea ce pare mai slab
ºi mai tulburãtor în voi,
sunt în fapt lucrurile cele
mai puternice ºi care vã
determinã fiinþa.

Nu-i oare respirarea
cea care v-a crescut ºi
v-a învârtoºat oasele?

ªi nu-i oare, un vis pe
care nici unul dintre voi nu-ºi aminteºte
sã-l fi visat, cel care a zidit aceastã cetate,
cel care a dat formã la tot ce se gãseºte
în ea?

Dacã aþi putea vedea doar mareele
acestei respirãri, nu aþi dori sã mai vedeþi
nimic altceva,

Iar dacã aþi putea auzi murmurele
visurilor, nu aþi voi sã mai ascultaþi nici un
alt sunet.

Dar voi nu vedeþi, nici nu auziþi toate
acestea ºi e bine aºa.

Vãlul care vã acoperã ochii va fi ridicat
de mâinile care l-au þesut

ªi argila care vã astupã urechile va fi
strãpunsã de cãtre degetele, aceleaºi, care
v-au închis auzul.* Din volum Profetul � Grãdina Profetului în

pregãrire la Editura Bibliotheca
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ªi veþi vedea
ªi veþi auzi.
Totuºi nu vã veþi plânge nicicum cã

aþi cunoscut orbirea, nici nu veþi regreta
de a fi fost surzi,

Fiindcã, în acea clipã chiar, veþi
cunoaºte scopul învãluit al
tuturor lucrurilor,

ªi veþi binecuvânta
întunericul aºa cum aþi dori
sã binecuvântaþi lumina...�

Dupã ce a spus aceste
cuvinte, privi împrejurul sãu,
vãzu pilotul corãbiei cu
mâinile pe bara cârmei, cu
ochii când la pânzele umflate
de vânt, când în depãrtare,

ªi zise atunci:
�Rãbdãtor, o, prea

rãbdãtor este cãpitanul corãbiei mele,
Iatã, vântul suflã ºi pânzele freamãtã,
Cârma însãºi îºi cere direcþia;
Totuºi, calm, cãpitanul îmi respectã

tãcerea;
ªi aceºti marinari, care au auzit huietul

celei mai întinse mãri, ei înºiºi m-au ascultat
cu rãbdare.

Acum, însã, mai mult nu vor aºtepta,
Sunt gata.
Iatã, fluviul a atins marea ºi încã o datã

aceastã incomensurabilã mamã îºi strânge
fiul la piept.

Rãmas bun, oameni din Orphales!
Aceastã zi s-a sfârºit.

Ea se închide peste noi, precum
nufãrul peste propriu-i mâine:

Ceea ce ni s-a dat aici, veºnic pãstra-
vom în suflet.

Iar dacã nu-i de ajuns, va trebui ca din
nou sã ne-adunãm ºi împreunã mâinile
noastre sã le întindem spre Cel care-mparte.

Nu uitaþi, aºadar, cã eu voi reveni
printre voi;

O clipã din clipã, doar, va fi de ajuns
ca doru-mi sã strângã praf ºi spumã, spre
închegarea unui alt corp,

O clipitã, doar, un moment de repaos
în respirarea vântului ºi, iarãºi, o altã femeie
mã va zãmisli.

Rãmas bun, vouã ºi tinereþii pe care
cu voi am trãit-o.

Parcã-a fost ieri, ca într-un vis
întâlnindu-ne.

Da, voi aþi cântat singurãtãþii mele, iar
eu din aspiraþiile voastre am înãlþat un turn
pânã la cer.

Ci, iatã, acum somnul nostru-a fugit,
visul s-a spulberat, iar ceaþa zorilor
departe-i;

Amiaza cade peste noi,
semi-trezia s-a destrãmat în
lumina zilei ºi, iatã, trebuie sã
ne despãrþim.

Dar dacã,  vreodatã,
într-un târziu de amintire
ne vom reîntâlni, atunci
iarãºi ne vom bucura, iar
voi îmi veþi ºopti un cântec
ºi mai adânc.

ªi dacã mâinile noastre
într-un alt vis se vor întâlni,
vom înãlþa împreunã un alt
turn pânã în miezul cerului...�

Spunând aceasta, el fãcu semn
marinarilor, ºi pe datã ei ridicarã ancora,
dezlegarã din otgoane corabia ºi o
îndreptarã spre Rãsãrit.

Atunci un strigãt veni dinspre mulþime,
ca dintr-o singurã inimã, ridicându-se în
amurg, alergând peste mare asemeni unei
înalte chemãri de trompetã...

Singurã Almitra ºedea în tãcerea de
piatrã, urmãrind cu privirile corabia pânã
ce se topi în ceaþã

ªi încã, dupã ce toatã mulþimea se
rãspândise, ea rãmase acolo, pe dig,
repetându-ºi în suflet cuvintele lui:

�O clipitã doar, un moment de repaos
în respirarea vântului ºi, iarãºi, o altã
femeie mã va zãmisli...�
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Veghe

eºti tu aceea care-n ruga nopþii tainic îmi
veghezi tãcerea

sunt singur rãtãcesc cãrarea-ntre pãmânt ºi
stele

sunt singur ispãºesc pãcatul, îmi petrec
durerea

�napoi în trup, din trup �napoi în suflet,
spre-ale mele

tãceri, credeam cã îmi veghezi tãcerea, o
ocroteºti de zvârcolirea nopþii

ºi cãutând lumina am ajuns târziu ºi obosit
prin asfinþit în noapte

sunt singur ºi frumos îmi ispãºesc pãcatul,
îmi petrec durerea

din trup în suflet, din suflet înapoi în trup, în
dulci pãcate

ºi aº fi vrut sã mã rãscumperi în seara de iubire
poate în dimineaþa parfumului tãcut ºi desuet

de searã
eºti tu aceea ce îmi spovedeºti, ce îmi asculþi

tãcerea
dimineþii
ºi-ai vrea sã fie dimineaþa
searã?
ºi seara dimineaþã
ºi dimineaþa searã
iarã?
Semaforul verde

ce simpli
ce frumoºi
erau trecãtorii
unul dupã altul
ce firesc
îºi þineau rândul
dãdeau cu eleganþã prioritate
pãºeau cuviincios
disciplinat
în deplinã legalitate
în ambele sensuri
la culoarea verde a semaforului
se priveau faþã în faþã
îºi sfredeleau retinele
îºi rãscoleau trecutul

ºi citeau gândurile
îºi cãlcau în picioare principiile
de-o viaþã
îºi fãceau avansuri
promisiuni mute
legãminte
preþ de câteva clipe
unii se îndrãgosteau pe loc
pe zebrã
alþii puþin mai încolo
dupã colþ
alþii (pe care îi vom regãsi
pe bordurile cartierelor
din periferie în viitoarele
mele poeme depresive)
niciodatã!
stam la pândã
gata sã þâºnesc
la culoarea verde a semaforului
mã întrebam
cum nu ai putea sã te îndrãgosteºti
de-o fatã
þâºnind din sensul celãlalt, care sã-þi spunã:
treceam pe-aici
ºi te iubesc
cum n-am iubit vreodatã!
ce frumoºi erau trecãtorii
totul pãrea firesc!
Liniºte

cum aºezai pe perna moale
sonetul stins, pãru-mblânzit de semilunã
actor de-aº fi þi-aº pune-n poale
un vers profan, nedemn, neisprãvit sã-þi

spunã
cã poate sunt actor ºi poate suntem astfel
ce strâmtã ºi subþire ne e mãrginirea
cum tâmpla albã odihneai în puf de gâscã
ºi parcã se-odihnea ºi ea, ºi o þineam în puf,

iubirea
era curat în aºternuturi, era atâta liniºte în straie
cuvintele frumoase le pitisem decusearã-n

pernã
îþi atingeam cu-n rãsãrit nelãmurit privirea ta

bãlaie
cu o tãcere nedesãvârºitã ºi puþin nedemnã!

Marius Ciungan

POEZIE
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Cum e

cum este fãrã mine
cum e sã nu poþi sã m-atingi
cum e sã simþi durerea � un nod în gât
sã nu poþi sã o strigi
cum e nedreaptã
dureroasã
secunda-n care plec
ºi timpul se destramã în secunde dureroase
în care vin
ºi plec
ºi sunt parfum
ºi nu mai sunt prin casã
cum e cu mine
clepsidrã caldã de nisip, sã te contopeºti
sã curg cu fiecare bob mãrunt de aur
-n jumatea ceasului de varã-n care mã iubeºti
cum e cu fericirea
lumina lunii, necontenitã-mbrãþiºarea
sãrutul rãsãritului cu noaptea de iubire
a þãrmului necontenit sãrut cu marea
îmbrãþiºarea þãrmului
cu marea
aºa o fi!
Mic dejun

aº fi avut atâtea sã îþi spun
ºi nu-þi spuneam din pricini de iubire
tãceam deodatã ºi luam un mic dejun
tãcuþi privind un orizont îndepãrtat, subþire
ºi parcã ceaºca de cafea avea un drum

interminabil �
sãrutul tãu abandonat într-o miºcare lentã
cum degustai cu pleoapele tãcute-nchise
lumina-nceatã risipitã între noi, absentã
te urmãream cum treci tãcutã ºi tãceam anume
lãsând în urmã-o noapte-n care nu a fost cuvântul
tãceam crezând cã ea tãcerea ne va spune
ce nu puteam sã spunem noi pierzând avântul
firimituri de pâine adunai în palmã în tãcere
ºi-aº fi avut atâtea sã îþi spun
cinam în ºoaptã dupã-o zi istovitoare
ºi aºteptam îmbrãþiºaþi fãrã cuvinte-n noaptea

lungã
tãcutul nostru mic dejun!
Potopul

ne cunoscusem primãvara
ne cunoscusem parcã
ploua cu ciocuri gri
înfipte-n gheaþa gri
aripi încremenite-n promoroacã

ne cunoscusem primãvara
luminoase sãbii
strãfulgerau copaci
ca zeci de lumânãri aprinse
stol de vrãbii
ne cunoscusem primãvara
ºi nu ne cunoscusem parcã
ploua cu refuzate paseri
din ceruri reci cu paseri reci
în trista noastrã în derivã arcã
ne cunoscusem primãvara
pluteam
pe-al paserilor moarte fluviu
ci aripile noastre ude
vâsleau
contra curentului-n diluviu
ne cunoscusem primãvara
ne cunoscusem parcã
uitasem zborul
înlãnþuiþi pe-un pat cãlduþ de porumbei
abia cãzuþi
ne scufundam încet
încet cu trista noastrã arcã!
O altã lume

se închise cârciuma din cartier,
mocnise zvonul ce era de-acum sentinþã
ºi am rãmas încremeniþi
în faþa drugului de fier
ce þintuia o uºã rece-un zid de neputinþã
ºi becul palid, obosit de-atâta veghe
s-a stins, nu-l mai vedeam
ca pe un far în noapte,
cum ne-adunam din întâmplarea zilei
sã povestim cu amãnuntul
a noastre-n vitejie fapte
grilajul umed ruginit ce sã pãzeascã?
atunci când lãzile de bere
nu mai sunt aicea,
ci în altã parte
ºi duse-au fost cu ele sufletele noastre,
nespuse, pelerine,
necitite-n nici o scrisã carte
ºi parcã mersul era altul spre pubele,
împleticiþi, nostalgici, unii-ndrãgostiþi, tãria
ne-o luam de-acuma din isprãvi trecute
ºi tristã, lungã ne era cãlãtoria
ne întorceam fãrã suflare, fãrã rost, spre casã,
lumina ne rãnea pe trupul istovit, o zeghe,
tãcuþi speram o cârciumã
doar pentru noi în altã lume
ºi becul palid, obosit de-o altã lungã veghe!
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dacã aº putea

strig ºi poate voi fi auzit
de femeia pe care am iubit-o
timp în rãstimp
doare fiecare tãcere a gesturilor
ascunse dupã un zâmbet
probabil real
pare cã l-am mai vãzut undeva
aruncând coroniþa din flori
pe care a lãsat-o pe fruntea serilor
luminate
de licuricii ce însoþeau
patul din iarbã cu dimineþile odihnite
de îmbrãþiºãri
iar feriga din colþul întunecat
atingea degetele ce închideau
cercul iubirii
destrãmat de vântul gelos
pe singura pãpãdie ce stãtea în calea lor
a frunzelor uscate
a cãderilor ºi suiºurilor necalculate
ºi rãmase undeva
la ceasul oprit de nebunia unor indicatoare
al orelor inexacte
pe coapsele unor zile irepetabile
plecate la o adresã indescifrabilã
ºi ireversibilã
femeie cu nume de luminã
rãmasã-n mine
o ºoaptã.
douã brãþãri

cândva într-o searã pedalam cu neputinþa
fãrã sã înþeleg unde mã aflu
poate în ieri spre azi
sau între azi ºi mâine
deodatã
un prieten ºi o imagine
acum câteva ore am privit-o în adâncul sufletului
am înþeles cum pot sã mã ridic
din propria-mi neputinþã
ºi acum scriu pentru ea
o fântânã cu multe nuanþe de culoare
ce-ºi picteazã semnele iubirii pe pielea catifelatã
pe care am atins-o
ºi-mi zboarã gândurile
degetele nu mai contenesc sã caute
acolo în neliniºte
numele ce poate deveni mângâiere
sau un pas sigur

într-un popas ce se tot cautã
prin parcul unde am vãzut o muzã
o întreb ceva despre brãþãri
când buzele-ºi doresc sãrutul�
într-o expoziþie
a apãrut femeia din vis.
e atât de dor

când tu nu eºti
naiul din ape cântã notele din anotimp
niciodatã aceleaºi
niciodatã cu acelaºi dor
sânul serii îmi sprijinã fruntea tainelor
pe gândul virgin
iar mâna din searã mã ajutã
sã mã ridic din jocul dorinþelor
adeseori sortite întârziate
pânã mai ieri
acum eºti perechea unui strigãt
ºi setea unui scorpion
ce renaºte ca secunda în auzul tãcerii
într-o geografie a dorinþelor ce curg
în cântecul cu sunete împreunate
pentru a exista iubirea
pe coapsa flãmândã a privirii uitate
nemãrginit singular
adoratã femeie
îmi e atât de dor de tine
la o cafea
în singularul plural...
inegal

cândva într-o epocã a iubirilor interzise
cu excepþia celor ce se terminau
la starea civilã
am cunoscut o femeie dispusã
sã mã joace la ruletã
punând drept gaj
superbul ei trup
ºi opt legãturi de chei
de la tot atâtea camere cât avea la parter
casa rãmasã dupã ce s-a prãpãdit
omul de afaceri gârbovit
de grija escapadelor nocturne
care nu au/aveau nici o legãturã cu el
sau cu ce avea în dotare
cumsecade atitudinea unor prieteni

Vali Niþu

POEZIE
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ce nu participau la jocul amintit
dar nici nu stãteau fãrã sã chibiþeze
la o canã cu vin fiert
în suc propriu a tãcut
într-o sâmbãtã seara devreme
ce-i drept
ea pregãtea cartofi prãjiþi
ca singurã specialitate a casei
cu un numãr de camere amintit
la lãsatul serii peste poarta ce scârþâie
din lipsã de materie primã
necesarã pe post de unsoare
trecutã în lista de partaj
ca egal rãspuns.
jilþul serilor

pictez în jurul unei inimi
ºi mã întreb ce m-aº face fãrã seri
când foºnetul de liniºte al unei sãlcii
îºi leagãnã frunzele într-o pãrticicã din infinit
rebel
cu mâinile goale trag cortina pe scena vieþii
sã nu topesc amintirile logodite în ºoapte
în jilþul unde se odihnesc umerii albi
ai fiecãrei silabe din singurãtate
acoperitã de mister
descifrez cuvinte din adânc de cãlimarã
într-o luminã a unui miez de noapte
ce pot face decât sã cred
în melodia unui zbor
cu ºoapte
peste poarta albastrã se înalþã tãcerea
plânge pianul cu fiecare clapã
o rugã înalþã spre cer
acum plouã copacul
eu încã mai sper
la somnul din jilþ cu serile liniºtite
de ieri ºi de altãdatã.
oare un þãrm?

se naºte un izvor
din târziul uitat undeva într-un timp sedus
de zâmbetul cuprins în dorinþa trupului
de vãrsãtor în mare
ºi valul liniºtit
uitând cã mai ieri era atât de înspumat
la un þãrm fãrã nume
la un timp demult plecat
ca-ntr-un tablou în acuarelã
buze fierbinþi cu priviri ce-ºi vorbesc
tãcând ºi dorind atingerea firavã
a unui strop de apã
din imensul izvor al flãmândului
de tine
se aude ecoul unui val la þãrm
atingerea se prelungeºte-n noapte
ca ºi când în fotoliul creat de lunã ºi cer

era doar ea
femeia cu ochii spre val
nãscut din izvorul alb
al aceluiaºi timp.
poate cã da

poate cã nu mai sunt vremurile de altãdatã
nostalgia mã copleºeºte
ºi curgerea cãtre moarte este mai aproape
decât ora prânzului
când nesãtul mã uit spre cer
ºi invoc ghinionul
curatã nebunie
secvenþe de viaþã din fiecare timp
parcurg în picioare
sau în genunchi
adeseori îmi revãd copilãria
în pantaloni scurþi ºi o cãmaºã de in
mai albe decât norii de azi
sunt atât de ieri
sunt parcã mai abãtut
poate nostalgic dar sigur trist
îmi vine sã mã rostogolesc prin iarba verde
din grãdina mamei ce încã trãieºte
sã mã mângâie
ºi uneori sã mã certe
cã nu am timp sã mai strâng în braþe
florile câmpului
din vremuri îndepãrtate
ele sunt la fel
doar eu am uitat sã zâmbesc
chiar ºi pentru o simplã culoare
a unei flori ce a rãmas acolo
ºi mã aºteaptã
la mama
undeva la þarã.
posibilul eu

din culisele prezentului
trecutul îndepãrtat îºi scrie cuvintele ude
pe viitorul destul de restrâns
în atâtea impresii de anotimp
ºi-n pânzele albastre
unde chipul femeii de care m-am îndrãgostit
aºteaptã sãrutul
unui val
posibil singur
între atâtea alte îmbrãþiºãri
de scoici ºi nisip
cu alge în propriul vis al pletelor ude
când pescãruºul cu aripa frântã
din propriu-i zbor
pluteºte din nou în derivã
asemãnãtor cu cineva dintr-un timp
poate sunt eu
din clipã în clipã mai zbor
sã pot atinge
înãlþime
femeie
iubire
dor.
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Iulian Filip

POEZIE

A înviat mortul?

L-a vãzut cum vine
ºi înþelegea cã e pentru dânsul,
cã-l nimereºte.
Ceea ce nu înþelegea
ºi nu a remarcat �
sunetul ºuierat al glontelui,
care l-a vestit când glontele
era la jumãtate de drum �
e de unde a þâºnit ºi de ce spre el,
ºi de ce pe el sã-l nimereascã...
ªi l-a nimerit...
ªi a murit...
ªi a înviat, s-a trezit
de o senzaþie stranie,
limpede desluºitã:
cã glontele-ºi desface
petalele larg-larg
ºi se topeºte total
în locul unde inima lui murise
înainte sã ajungã glontele,
glontele care venea
ca o ghindã grãbitã �
sã nu i se umple golul
de dupã inima dusã
cu altceva decât viaþã...
Ceea ce nu a înþeles,
ceea ce nu a remarcat �
viteza glontelui-ghindã
era aproape cu a sunetului împuºcãturii:
l-a auzit pornit când era deja prea aproape
ca sã-l evite
(ºi bine-a fãcut!) �
trãgãtorul cu miraculoasã sãmânþã,
cu miraculosul sâmbure de viaþã,
care, mai întâi, a ucis ceea ce
abia se þinea în el,
apoi l-a reînviat
(peste câte zile, peste cât timp
dupã moarte?),
l-a renãscut mai întrebãtor
decât era înainte de acest omor
cu glontele-ghindã...
...Nici urmã de urma glontelui
nu i-au depistat,
nici urmã de ghindã �
nici mãcar o coajã de felul
a ceea ce mai rãmâne,
prins de rãdãcina cartofului,
din cartoful pus în pãmânt �
sã moarã ºi sã dea roadã vie...

Plinul urcuºului
spre deºertãciune desluºitã

Nu-i recomandaþi copilului
care deprinde citirea �
nu a lumii! �
a cãrþii din litere mãºcate ºi silabe priporoase
ducând spre cuvinte înrudite cu lucruri
de privit ºi de vãzut,
nu-i sugeraþi sã-ºi facã mobil ºi reper
din vederea ochiului
plin de pustietatea orizonturilor
blocate de draperii bogate ºi de rafturile înalte
ºi tixite cu foarte multe cãrþi
foarte bune ºi foarte diferite
din foarte multele ºi diferitele ºcoli
întâmplate la tot pasul, inclusiv
ºi prin instituþiile
vorbite de rãu în clasele primare,
unde binele ºi rãul se contureazã
în culori mai apãsate,
încã nu-i sugeraþi copilului
care învaþã citirea cã la urma urmei
toate-s în van,
toate-s ca la început,
când prin cuvânt întredeschidem o carte
ºi e mult pânã sã înþelegem cã poartã e
de intrare în altã carte,
iar aceasta are mai multe porþi,
prin care bibliotecile se desluºesc mai multe
ºi lumea-i atât de deºteaptã �
atâtea cãrþi deºtepte!...
Iar oameni deºtepþi în trecut s-au trecut
ºi nu au ocrotit ochiul de invazia deºertului,
ochiul protejat de mii de ochelari
cu rame de aur, de platinã,
de mii de paznici, de sute de sfetnici
cãrunþi ºi foarte cãrunþi,
unii atât de cãrunþi,
încât cãrunteþea bate în verde
ºi rãzbeºte neostenit
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din timpuri aºezate
în straturi geologice
lesne de citit pentru cine întreabã...
Nu-i sugeraþi copilului
care nu a mai obosit de întrebãri
sã nu mai aºtepte rãspunsuri
ºi sã nu le caute �
la timpul când leagã silabele priporoase
în cuvinte aparent cunoscute �
în paginile Ecleziastului,
îndeosebi la refrenul
deºertãciunilor...
...................................
Fericiþi ajunºii pe scãrile inevitabile
ale suiº-coborâºurilor
sã ajungã la timp sã desluºeascã
deºertãciunea deºertãciunilor
ºi sã constate cã le-a plãcut viaþa,
inclusiv gluma cu vederea aceasta...
Carte eternã de recetire

Eu mi-s cartea ce-o citesc
zi de zi
ºi n-o gãtesc,
iar în carte
dau de moarte
mai la paginile toate...
Unde paginile-s goale,
moartea e pe altã vale �
încã nu-mi dã rotocoale.
Unde paginile-s pline
de suspine ºi de bine,
moartea e în drum spre mine.
Vezi cum vine?
Cucuvaia

ªi cucul numãrã anii,
dar cucuvaia pune capacul acestei aritmetici...
Cântecul din cumpãna fântânii
e al pãsãrii cu aripile strânse,
sugerând un zbor
pentru care
de aripi nu-i nevoie.
Care-i zburãtorul
cu aripile strânse
a drum?
Impresie de piscinã
zbuciumatã la malul
Mediteranei

Se pare cã marea ajunge
în faþa hotelului Annabella Dimond,
unde piscina cu apele dulci
ºi malurile strict configurate
nu ar trebui
sã accepte
asemenea contacte
ºi asemenea deschideri
e-xa-ge-ra-te.

Testarea malurilor

Mediterana îºi testeazã malurile
cu valurile pline de-ntrebãri...
Nu þine urma pe nisipul umed,
doar gardurile ºubrede-ntre þãri.
Venim la turci, la greci, la Nice, la Roma
pe drumuri nalte peste frontiere...
Mediterana îºi testeazã malurile
o noapte-ntreagã ºi câteva... ere.
Hotelul Annabella

La hotelul turc Frumoasa Ana
am ajuns numai de dor de mare.
Dorul a ales Mediterana �
mare de smarald, mare cu soare.
Turci au fost ºi pe la noi cândva...
Vin ºi-acum, dar altfel aºteptaþi...
Viaþã de istorie-ncrestatã �
fraþi mai mari ºi fraþi înstrãinaþi...
Am ajuns la turci ºi noi pe-ospeþe �
ne-au chemat, ne cheamã, dar... plãtim �
ce nu-avem acasã pe la peþe,
ce avem, dar nu gospodãrim.
Din hotelul turc Frumoasa Ana,
plin de nemþi, de ruºi ºi de români,
de n-ar obosi Mediterana
sã mi-i facã mai puþin strãini,
sã-i întoarcã-acasã din istorii,
din neaºezãri tensionate,
din demuuulte, prãfuite glorii,
din înfrângeri necicatrizate...
Felutirã e înstrãinarea �
numai timpul o va domoli...
Fraþi înstrãinaþi... Frate mai mare...
Duble cântãriri în plinã zi...
Vrem cu lumea, vrem în rând cu... cine?
Neamþul? Rusul? Turcu? Americanul?...
Cine-ar vrea sã fie-n rând cu tine?
Cã nu-i cetãþean... mediteranul.
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RIDENDO

Ghicitoarea
Nespãlatã, desuetã,
ªtie da în bobi amorul;
E complet analfabetã,
Dar citeºte�viitorul!
Smerenia
A spune: �� Eu sunt mai smerit�,
Chiar de smerenie-i oprit;
E greu când calea e pe dos
ªi-ajungi mai sus fiind mai jos!
Casnicã
Am vrut ºi eu un pic s-o-mpung:
� Nevastã, parcã-arãþi mai bine,
Când nu mã cicãleºti pe mine!
� Te cicãlesc, dar nu te-alung!
Învãþãturã incompletã
De la miniºtrii nemþi eu pot
Sã-nvãþ ceva, dar nu chiar tot!
Adicã ce? Sã plagiez,
Dar nu sã demisionez!
La TV
Atât de ameþitã-a fost,
Cã n-au mai vrut s-o dea �pe post�,
Ci au trimis-o sã se culce!
� Aha, le-a zis, mã vreþi �pe dulce�!
Timpul pierdut
Oare timpul pierdut
Nu mai se-ntoarce-napoi?
Se-adaugã el unui trecut,
Filã albã-ntr-o carte
A vieþii trãite de noi,
De care n-avurãm parte?
Nu este timpul în care
Trãim muritori
ªi veºnicie pusã-n miºcare
Zori dupã seri ºi seri dupã zori?
Nu-s anii noºtri ani rotitori
Ce-ar trebui sã revinã
Într-o mai purã luminã?
Oricât de pierdut o sã fie
Timpul cât suntem în neºtiinþã,
Loc tot îºi aflã în veºnicie.

EPIGRAME  ªI  COMENTARII  SATIRICE

Clipa ºi veºnicia
Pãrinte Sfânt, clipa sunt eu,
Tu eºti Veºnicia, Pãrinte al meu.
Putea-va ºi clipa sã fie
Netrecãtoare ºi vie,
Primitã de e-n Veºnicie?
Primãvarã
Nu-i primãvarã doar cu-o floare �
Se spune � dar aºa e oare?
Soþie ca a mea când ai,
Te simþi mereu în luna Mai!
Ignoranþã
 � Ce e �Grãbeºte-te încet!�?,
Interogheazã-un exeget.
 � Cum ce? Proverb, s-avem pardon!
 � Banal! E un oximoron!
Morala:
Adesea în proverbe-ºi aflã rostul,
Deºteptul (oxys), lângã moros (prostul).
Reorientare
Când FSN-ul s-a format,
Mulþi �pupã-n fund� s-au alarmat:
 � E, cert, momentul de rãscruce!
La care FE- SE- NE vom duce?
Alegere
Liber am fost sã aleg
Parte sã fiu, sau întreg;
Mãrginitul e nemãrginit,
Pãrþii ce sunt hãrãzit.
Amor
Voind în chip nesãbuit,
Dai infinitul pe finit,
Ba chiar mai rãu: pe delirantul
Amor cu moartea ºi neantul!
Lui Corin Bianu
 (pentru romanul �Vãcãreºtii la amiazã�)

Romanu-i bun, da-l limiteazã
Greºit Corin doar la amiazã:
Târgoviºtenii vor sã ºtie
Ce s-a-ntâmplat ºi la chindie!
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Îndemn
 � Potoloþi-vã avântul,
I-a-ndemnat pãrintele,
Respectaþi-vã cuvântul,
Mai lãsaþi cuvintele!
Alfabetizare
Citind cu greu: �PATRU-PE-ZI�,
Se-ntreabã-un tip: bordel o fi?
 � Nu, dom�le, nu-i aºa cum crezi:
E magazin de �PATRUPEZI�!
Formã ºi conþinut
Luminã,
Cer ºi pãmânt,
Fãcute au fost prin Cuvânt,
Om � cu suflarea ºi mâna divinã.
Ce tainã, ce dar,
Când Sfântul Sãu Chip
Divinul Olar
Îl puse în lut!
Ce sforþare enormã
Pe-un biet conþinut
S-ajungã la formã!
Ce-am scris, am scris
Venirã la mine cei mari,
Tari de vârtute ºi cãrturari:
 � De ce-ai scris, m-au certat,
Cã trãim vinovat?
Scrie c-aºa este dat:
Condiþia noastrã umanã
Nu-ngãduie viaþã fãrã prihanã!
Al ºarpelui semn ºi venin
E numai un tragic destin!
- Nu-s decât un biet pãcãtos,
Din cei mai de jos!
Ba chiar cu mâini nespãlate
De vorbe-n cerneluri uscate!
ªi eu tot ca voi sunt, le-am zis,
Dar ce-am scris, am scris!
A avea pe cineva
N-a avut unchi sau mãtuºi,
N-a avut amici suspuºi,
Viaþa însã-i fu uºoarã:
A avut o veriºoarã.
Car cu boi
Azi þãranu-n sat la noi
Nu mai are car cu boi,
Dar, în frunte cu primarul,
Satul are boi cu carul!
Nu critica
Poet, sã critici nu-i frumos
Pe cei ce vor sã roadã-un os!
ªi tu,-n volumul ce l-ai scos,
Ai pus atâtea rime-n �OS�!

Recunoaºtere femininã
Vãzând cum alta îºi expune
Cu mult succes din goliciune,
A exclamat: � Ce, Dumnezeu!
Exact din astea am ºi eu!
Mai de preþ
Iertat sã fie cel ce mi-a greºit!
Precum Tu, Doamne, mi-ai descoperit,
Decât mândria-i mai de preþ, cum spui,
Iertarea lui ºi mântuirea lui!
Pãcatele
Dumnezeu e prea mare:
Omul prefera amãnuntele.
Viaþa pãrându-i, precum ºi iubirea,
Credinþa, nemãrginirea,
Prea mari ca sã fie adevãrate:
Niºte vorbe de mult inventate
Existând doar în basmele
Cu care copiii-adorm zâmbitori,
De parcã-nþeleg ceva uneori.
Pãcatul apãruse, se spune,
Ca alternativã la perfecþiune.
Este atât de divers
Cã umple un univers:
Pãcate uºoare, pãcate mai grele,
Pãcatele tale, pãcatele mele,
Pãcate subtile, ca amarul pelinului
Topit cu busuioc în undele vinului,
Pãcate cãlduþe, pãcate fierbinþi,
Plãtite-n onoruri sau în arginþi
Mocneau cu o patimã roº-jucãuºã,
Luminã pãrând, fiind doar cenuºã.
Strãmoºul Adam pãcãtuise
Porþile raiului fiindu-i închise.
Apoi, generaþii s-au scurs tot mai rele,
Cã nici chiar potop n-a putut sã le spele.
Cu timpul, pãcatul intrase-n tradiþie:
Fãrã el, omul n-are istorie,
Nu-i doar orgoliu, ambiþie,
Ci o atitudine! Chiar meritorie!
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Piti
Piti s-a îndrãgostit. A înþeles cã

dragostea e mai mult decât boabele de griº.
E ceva între apã ºi mâncare. Când parcã
þi-e sete, parcã þi-e foame. Dar nici sã
mãnânci, nici sã bei nu eºti în stare. Piti
ºi-a dat seama cã dragostea e ceva mai
rãu decât sã-þi frângi o aripã. Dragostea e
mai mult decât o aripã!

Mare pacoste! Cel care n-a iubit
niciodatã nu ºtie ce înseamnã aceasta. E
ceea ce nu poate înþelege nici Piti, dar e un
cocoº priceput. ªi curajos! E în stare sã
se avânte fãrã niciun efort peste gard, iar
de pe gard pe acoperiº ºi de pe acoperiº...
De pe acoperiº poate sãri în lume. Aceasta
e mare!

Dar lumea nu-l intereseazã pe Piti. Ea
poate fi multã ºi frumoasã, însã nu-l
ademeneºte. Pentru cã dragostea lui e aici,
e aproape. Doar cã nu are curajul sã-ºi
mãrturiseascã sentimentul...

Cocoºul Piti e îndrãgostit lulea de
Cotcodita, fiica Cotcodacei. Ea e nespus
de frumoasã ºi mândrã! În penele ei se
joacã razele soarelui. Toþi pintenaþii o
admirã, când se plimbã prin curte.
Cotcodita însã trece pe lângã ei ca o reginã.

� Cântã, dacã nu poþi scãpa de
dragoste, îl pune la cale, într-o zi, Coco,

* Dupã Poezii pentru copii, texte care au constituit
o antologie de poezie pentru copii scrisã de poeþii
din Republica Moldova, poetul Vasile
Romanciuc propune Literelor un serial în care sã
prezinte pe cei mai reprezentativi autori de prozã
pentru copii. (n.r.)

alt pintenat, care, în adâncul inimii, ºi el o
iubeºte pe Cotcodita.

El a aflat primul de dragostea lui Piti.
ªi nu se bucurã... În tainã!

Piti þine foarte mult la prietenul sãu
Coco ºi îi urmeazã sfatul. Începe sã cânte!
La început, timid, apoi tot mai îndrãzneþ,
mai tare. Atât de tare, încât nu mai vede ºi
nici nu mai aude pe nimeni ºi nimic în jur.
Îi asurzeºte pe toþi cu cântecul lui:

Dragostea!
Ce frumoasã e!
Ca grãuntele uriaº
Care atinge creasta dealului.
ªi mãrgele poartã de porumb.
Acestea seamãnã cu seminþele de sus,
Care noaptea
Vegheazã coteþul acestei lumi.
Dragostea mea e atât de aproape
ªi atât de departe...
 Piti uitã pe ce lume se aflã! Cântã din

zori pânã adoarme lumea curþii. Coco se
bucurã ºi-l încurajeazã.

 Într-o zi, când Piti cântã cel mai
inspirat, deodatã simte o durere sfâºietoare
în creastã, apoi în aripi. O mânã uriaºã îi
ºifoneazã creasta. Deschide ochii ºi vede
în faþa ochilor ºorþul înflorat al stãpânei.
Ce rãu i-a fãcut? De ce îl strânge atât de
tare? Oare sã nu fi fost îndrãgostitã
niciodatã: ºorþul de alt ºorþ, iar stãpâna
de cineva din neamul ei? Durerea îi frânge
cântarea. Stãpâna, þinându-i aripile în
strânsoare, îl ia ºi-l duce. Unde? Piti vede
ochii speriaþi ai Cotcoditei. E semn cã-l
iubeºte?! I-a înþeles cântarea! Îl vede ºi pe
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Coco. Stã fericit lângã iubita lui, lângã
Cotcodita. O curteazã?! Nu-ºi mai ascunde
sentimentele. Cretinul! Când Piti se va
elibera din strânsoare � dar numaidecât se
va elibera! � atunci va fi vai ºi amar de
creasta lui Coco. La acest gând, Piti prinde
la curaj. Dragostea îi dã puteri ºi din nou
începe sã cânte:

Dragostea te face sã zbori
ªi fãrã aripi!
 ªorþul ascultã emoþionat ºi stãpâna se

îmbuneazã. Strânsoarea se preface în
mângâiere.

Dragostea e ceva
Care poate fi înþeles
De oricine!

Floarea iubirii...
 În casa noastrã a început cel de-al

treilea rãzboi mondial. De la o nimica toatã!
Ca în povestea cu bãtãlia pierdutã din cauza
unei potcoave... pierdute! Potcoava noastrã
e robinetul. Cineva l-a lãsat deschis, când
nu fusese apã ºi, când apa s-a pornit, a
curs în voie ºi a umplut baia, antreul,
bucãtãria ºi tot apartamentul vecinilor de
mai jos. Dacã robinetul recunoºtea cine l-
a lãsat cu gura cãscatã, conflictul s-ar fi
limitat la un singur vinovat. Dar nimeni n-
a mãrturisit cã ar fi uitat sã-i închidã gura
ºi rãzboiul s-a declanºat. Acum cine l-ar
putea opri? E grav: sunt implicaþi vecinii!
Aceºtia au venit, supãraþi, cu pretenþii
scrise negru pe alb: cât ºi pânã când sã le
plãtim prejudiciile! Mama se uitã la tata,
tata la mama, eu la sora, sora la frate, acesta
la noi. Motanul, cu blana ºi coada murate,
stã cocoþat pe dulap, dând de înþeles prin
miorlãit cã nu poartã nicio vinã: el niciodatã
nu se foloseºte de robinet!

 Vecinii, cu o falcã-n cer ºi alta-n pãmânt,
lasã petiþia ºi coboarã plutind pe-al nouãlea
val! Se retrag sã salveze ce mai pot salva.

 Cine sã le plãteascã pagubele? Dar pe
ale noastre ºi, mai ales, ale motanului!? Toþi
ne întrebãm, toþi ne revoltãm, dar nimeni
nu recunoaºte. Robinetul, bosumflat,
smiorcãie cu nasul în jos: el ar fi cel de
condamnat! A îndrãznit sã scuipe în capul
vecinilor! Acum...

 Rãzboiul e în toi! Mama aruncã
explozive împotriva mea, eu � împotriva
fratelui, fratele � împotriva surorii. Tata e
în statul major: croieºte planuri strategice

ºi ordonã! Au loc ºi câteva schimburi de
focuri. Motanul descoperã cã papagalul a
trecut de partea vecinilor! El ºtie mai mult
decât spune: �Cine plãteºte? Cine plãteºte!�
Toate binoclurile, momentan, se îndreaptã
spre colivie.

 Vine bunicul cu tot consiliul de
observatori în spate: anii lui! Intrã cu gând
bun ºi forþe pacifiste! Cerceteazã câmpul de
bãtãlie acoperit cu trofee rãzmuiate, apoi
ascultã fiecare parte intratã în conflict. Vede
cã n-are ºanse de-a opri marea bãtãlie ºi se
retrage, declarând cã nici în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial n-a fost atât de rãnit, ca acum!
Atunci ºtia cã trag în el duºmanii, acum îl
loveau în inimã ai lui! Atunci fusese rãnit de
niºte alice rãtãcite, acum � de cuvinte grele.

 � Cuvintele ucid! îi spune el bunicii,
care aduce din spatele frontului cele mai
puternice proiectile: pro ºi contra!

 Într-o singurã orã de rãzboi s-au ofilit
florile din ghiveci! O fi aºteptat sã fie
udate?! Dar cine sã-ºi aminteascã de ele,
când toþi sunt pe picior de rãzboi? Cel mai
trist e când mor de sete florile într-o casã
inundatã! Dacã s-ar deschide uºa coliviei,
papagalul, flãmând, s-ar arunca în braþele
motanului care ºi-a schimbat brusc tactica:
face ochi dulci! Mama ia cu asalt statul
major. Tata cautã þapi ispãºitori: trântorii
casei! Noi, lezaþi, pornim contraofensivã:
cineva, din când în când, trebuie sã
cerceteze devotamentul robinetului?!

 Colac peste pupãzã: telefoneazã
mãtuºa din America! Ajungem pânã la re-
ceptor înotând! De peste ocean, mãtuºa
simte cã peste Europa se adunã nori grei!
Iar în nori împuºcã scumpele ei rude!
Fiecare îi povesteºte varianta care îi
convine! Telefonul-securist, transmite ºi
pleoscãitul apei. ªtim ce va fi! Mãtuºa,
neîntrecutã de niciun post de radio, va
povesti la toþi americanii ei despre primejdia
care ameninþã omenirea: un conflict dintr-
un punct abia vizibil al bãtrânului conti-
nent, pericliteazã viaþa burghezã a Americii!

 Astfel, incidentul din casa noastrã ia
proporþii internaþionale! Devenim focarul
unui adevãrat vulcan! Þinem uºa ferecatã,
ca spiritele devastatoare ale rãzboiului sã nu
poatã ieºi. Sã nu invadeze ºi alte
apartamente, sã nu coboare în curte... Sã
nu se reverse pânã departe! În ºapte ore ar
cuprinde oraºul, în ºapte zile � întreg spaþiul
balcanic! Virusul rãzboinic s-ar transmite
de la un neam la altul, de pe un continent pe
altul. Dar acestea nu sunt atât de multe! Iar
în veacul când minciuna întrece viteza
luminii, se aflã totul cât ai strãnuta!
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  �Trebuie sã opresc acest rãzboi!� îmi
zic. Iar ca sã scap de urmãritori, mã retrag
în debara, apoi aterizez în Net. �Aici nu mã
ajunge niciun glonte!� gândesc eu, dar... O
navã strãinã vine fulgerãtor spre mine! �Un
pirat?! El îmi lipsea! În casã rãzboi, pe Net
� piraþi!� Cineva mã strigã: �Marius!� Iar
din navã iese un bãiat. Mi-e atât de cunoscut!
�Cine eºti, de-mi ºtii numele?� întreb. �Sunt
Suiram!� Cred cã glumeºte!? Nimeni nu
cunoaºte mai bine ca mine jocul cuvintelor
inversate! Suiram-Marius...

� Nu glumesc! bãiatul îmi ghiceºte
gândul. Sunt fratele tãu geamãn de pe Arret
� sora siamezã a Terrei. Ea s-a desprins
de pãmânt dupã primul fratricid, ca sã nu
se molipseascã de urã, de invidie ºi ne-
iubire. Dar arretinenii tânjesc! Fiecare îºi
are fratele aici, pe Terra. ªi când cel de-aici
are necazuri, cel de pe Arret suferã...

� Deci, vii sã mã scapi de rãzboi?! Îmi
împrumuþi dolari sau Euro?

� Iatã! Voi, pãmântenii, reduceþi totul la
bani ºi uitaþi de ceva mult mai important. Sã
ºtii cã rãzboaiele pot fi oprite cu un zâmbet,
cu o floare, cu un cuvânt de dragoste...

� Dacã le duc vecinilor mei o floare,
aterizeazã pe capul meu!

� Foarte bine, mi-ai ghicit gândul! Le
vei duce Floarea iubirii!

 Aº râde cu poftã, cum râd la lecþii,
când se pomeneºte cuvântul iubire sau
când aflu cã un bãiat iubeºte o fatã, dar
mai bine ascult.

� Dacã oamenii ar cunoaºte Arta
iubirii nu s-ar supãra pentru fleacuri ºi n-
ar exista rãzboaie în lume. Noi învãþãm
aceastã artã de mici. ªtim cã iubirea e
pace, e armonie! Voi, de la mic la mare,
mereu vã rãzboiþi. Pentru orice fleac! ªi
filmele vã sunt mai mult cu bãtãi...

� Cum altfel sã-þi demonstrezi
bãrbãþia!? Iubirea e pentru maturi!

� Iubirea înseamnã curaj ºi nu are
vârstã! Iubeºti ºi atunci când te bucuri de-
un firicel de iarbã � ºi de toate!

� Când l-ai inundat pe cineva,
înseamnã cã-l iubeºti foarte tare?!

� E ºi aceasta o lecþie: o încercare! Dacã
în loc sã vã înarmaþi cu urã, v-aþi dãrui
dragoste ºi înþelegere, n-ar izbucni rãzboi...

� Sã vii într-o casa plinã cu apã cu
declaraþii de dragoste, ºtii ce þi-ar zice: E
trãsnit! Satul arde, iar baba se piaptãnã!

� Vãd cã nu crezi în puterea iubirii! ªi
te grãbeºti... Dar am ceva pentru tine:
aceste nuieluºe! Una o strecori la vecini,
alta o duci acasã ºi atingi cu ea apa de pe
podele. Vei creºte Floarea iubirii!

Iau nuieluºele, curios. Nici nu observ
când dispare Suiram, nici când ies din Net
ºi nici din debara. Nu mi-e greu sã strecor
nuiaua la vecini! Mã ajutã motanul lor, care
se întoarce acasã de la plimbare. N-aºtept
sã vãd ce se întâmplã la ei! Vin acasã, iar
aici se produce minunea: nuiaua atinge apa
ºi parcã o înghite! Apoi înverzeºte, iar pe
vârful ei apare o floare cum n-am mai
vãzut! Vrând sã arate cã nu-s mai urâte,
florile din ghiveci, se învioreazã. Papagalul
se uitã clipind ba la floare, ba la noi, apoi
amuþeºte ºi, brusc, îºi schimbã repertoriul:
�Eu vã iubesc! Da! Da! Vã iubesc!� Noi
izbucnim în râs. Motanul, emoþionat de
mãrturisirea papagalului, închide ochii ºi
miaunã cu totul deosebit, parcã-ar zice: �ªi
eu!�. Tata pãrãseºte statul major. Mama
capituleazã. Bunicul ºi bunica triumfã. Sora
ºi fratele mã privesc ca pe-un extraterestru.
Uºa se deschide ºi dau buzna, fãrã sã
anunþe, vecinii: ne-supãraþi! Vãd floarea ºi
nu ºtiu ce sã zicã. Cred cã numai la ei se
întâmplã minuni. Vin sã ne mulþumeascã
pentru inundaþie! Dar cui? Cã strigãm cu
toþii, chiar ºi robinetul: �Mie! Mie!�

 Telefonul sunã alarmat. E America!
Îngrijoratã de pericolul ce ameninþã
omenirea, mãtuºa a adunat pentru sinistraþi:
o colivie plutitoare, o luntre în chip de
ºoarece zburãtor, câþiva colaci de salvare
ºi calmante cu gust de dolari. Cu greu, îi
opresc turuiala:

� Nu-i nevoie! Cu prima rachetã vino
sã te bucuri de marea victorie a ultimului
rãzboi!

Fãrã sã vreau, ºoptesc: �Suiram!
Floarea iubirii a înflorit!� Toþi terreºtrii
casei mã privesc ca pe-un cãzut din lunã.
În schimb, cei de pe Arret cred cã se
bucurã: mesajul lor de pace a ajuns pe
Terra ºi de-acum încolo nu va mai fi niciun
fel de rãzboi!
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UNCUBUS (7)

Euroi a luat-o pe altã potecã, deviatã
din cea aleasã de soþii Tropmannsky, de
care nu se depãrteazã mult, pentru a deveni
paralelã. Din faþã se apropie un individ cu
alurã vulgarã pe lângã care abia se miºcã
un rotweiler, dulãu prin definiþie monstruos
ºi criminal.

� Crezi cã ar trebui sã-l þin pe Benji
mai din scurt? se intereseazã Georgia.

Herr Tropmannsky face un gest evaziv
cu mâna. Cum e câinele aºa ºi stãpânul, se
spune. Dar nici individul nici monstrul nu
se uitã la ei. Herr Tropmannsky priveºte
parcã instinctiv ceasul, apoi spre partea
unde ar trebui sã se afle Euroi ºi reia
discuþia care nu pãrea epuizatã.

� Este pentru prima datã de când ai
rãmas mai mult de o sãptãmânã cu un tip
comandat.

� Dacã vrei, þi-l pot re-comanda þie.
� ªtii cã nu mã pricep la asemenea

lucruri.
� Asemenea lucruri pot fi deprinse. ªtii

care este principiul unui evreu înþelept,
când intenþioneazã sã se stabileascã într-o
localitate? Verificã dacã acolo sunt douã
sinagogi: una pe care s-o frecventeze con-
stant, alta în care, din principiu, sã nu intre
niciodatã.

Herr Tropmannsky surâde, ca un
autentic homo sapiens care crede cã prin
vine îi circulã câteva procente de iudaitate
esticã. Poteca face un arc larg ºi e absolut
sigur cã dupã un timp va ajunge în locul
de unde au plecat. Euroi a înaintat mai
repede pe poteca lui ºi-i aºteaptã, dar ca ºi
cum nu i-ar cunoaºte. S-a apucat sã execute
un exerciþiu tai chi, dupã terminarea cãruia
se va sprijini de-o bancã, pentru banale
flotãri occidentale.

� Ar costa dublu, spune Herr
Tropmannsky, cãruia propunerea Georgiei
trebuie sã i se parã totuºi nostimã.

� Ar cere ºi mai mult, dacã ar avea
de ales.

� Crezi cã nu are?
Frau Tropmannsky nu este sigurã cã

da. Euroi se uitã acum în sus, cãutând sã

Iarman Popaart

PROZÃ

repereze printre frunze un grup de papagali
gãlãgioºi scãpaþi cândva din colivii neatente
ºi aclimatizaþi acolo, despre care au apãrut
ºi reportaje în douã mari ziare locale.

� M-am gândit la ce ar fi mai
convenabil ºi i-am propus o extindere a
atribuþiilor. Dacã tot stã în casã cu noi, ar
îngriji putea îngriji grãdina, ar ºterge
automobilele, ar face cumpãrãturile curente
ºi am avea un plus de securitate în condiþiile
în care va primi ºi rolul de paznic.

Frau Georgia îºi priveºte soþul care-i
identificã pe chip sentimente amestecate,
deºi nu din categoria celor aºteptate de el.

� ªi ce trebuie sã le spun vecinelor?
� Cã este nepotul meu sau vreo rudã

de-a ta. Nepotul unchiului tãu.
Au ajuns lângã Euroi, care-ºi pãstreazã

postura unei statui viril cogitative: braþe
încruciºate pe piept, privire în sus, spre
vârful unui fag gros ºi înalt.

� Cred cã propunerea ta este judicioasã.
Pentru a continua drumul, cuplul

Tropmannsky trebuie sã pãrãseascã
poteca, ocolindu-l pe Euroi. O glumã
infantilã tolerabilã. Dupã zece paºi se
întorc, neauzind nici un zgomot în spate.
Se opreºte ca sã se uite înapoi mai întâi
domnul, apoi doamna. Euroi ºi-a pãstrat
ipostaza corporalã, dar merge încet
deandaratelea privind undeva sus printre
ramurile fagului. Benji nu i-a urmat; a rãmas
lângã Euroi ºi, ridicat pe douã labe, cautã
parcã sã inhaleze cât mai mult aer,
plimbându-ºi botul umed ºi tremurãtor în
cercuri mari, cu capul în sus, de unde pare
a iradia un miros excepþional de excitant,
chiar ºi pentru un Rauhe Dackel obiºnuit
cu conserve soft.

� Ce mai este ºi cu prostia asta? se
intereseazã Georgia, revenind lângã ei.
Felicitãri. Mergi cu spatele la fel de bine
ca normal.

� Antrenamente de pe când aveam
cinci ani. Toþi copiii, nu numai eu, ne
puneam pantalonii cu partea din faþã în
spate ºi cu partea din spate în faþã.

Euroi dã explicaþia privind totuºi
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concentrat spre aceeaºi zonã din înãlþime.
Cuplul se decide sã intercepteze ceva din
zona atractivã.

Undeva, aproape de vârful copacului
foarte înalt, peste o ramurã groasã trece o
frânghie. Un capãt al frânghiei a fost legat
mult mai jos, la înãlþimea mâinilor unui om
de talie medie, se poate aprecia, dupã ce a
fost ridicatã greutatea de la celãlalt capãt.

Greutatea de la celãlalt capãt constã
într-un bãrbat care se clatinã în spaþiul gol
din jur, deºi vântul abia cã miºcã frunzele.

Georgia emite un þipãt ascuþit; Herr
Tropmannsky zice Nein, nein, nein, nein,
nein, nein ºi o sprijinã reflex, acoperindu-i
în acelaºi timp gura cu o palmã.

Faþa ºi ce se observã din pielea
spânzuratului se bazeazã pe nuanþe de maro
ºi vânãt. Extraordinarã e însã senzaþia cã
în clipa urmãtoare corpul ar putea sã vinã
jos, asemenea unui fruct prea copt,
renunþând la legãtura cu capul. Gâtul s-a
întins, s-a subþiat, capul atârnã într-o parte,
limba e albã, în jurul ochilor ºi gurii roiesc
muºte vizibile graþie unor raze solare pen-
etrate printre frunze ºi ramuri.

� O sã plouã, opineazã Herr
Tropmannsky, care-ºi deplaseazã încet
privirea de traveling dinspre cel atârnat spre
un gol cãscat între frunzele altui copac.

� Ce coincidenþã! Tocmai la asta voiam
ºi eu sã mã gândesc! exclamã Euroi, care
pare convins cã domnul Tropmannsky i
s-a adresat lui.

� Lasã-mi gura-n pace, se rãsteºte
Georgia, atunci când e posibil. Îmi vine ºi
mai tare sã vomit.

� În nici un caz aici, se opune Herr
Tropmannsky, dar privind în partea opusã
celei în care i se afla soþia. Asta mai trebuie
acum, sã ne lãsãm amprentele pe-aici!

� Unde þi-e curajul civic de care se
vorbeºte la voi toatã ziua? se nãpusteºte
Georgia.

� Dacã ar fi fotografiat acum, de jos
în sus, ar ieºi niºte imagini similare celor
fãcute de un tip cunoscut de mine, în
pauzele concertelor de la Filarmonie. Era
unul care se înghesuia printre femeile cu
rochii ºi fuste cu o camerã micã Sony ºi le
filma dedesubturile.

� Cum, Herr Euroi, ai cunoscuþi care
frecventeazã Philarmonia? se repede ºi Herr
Tropmannsky, dar nu pentru a fi ironic, ci
pentru a executa o diversiune.

� ªi încã cum! se laudã Euroi. O
Philarmonie e o Philarmoie. Vã propun sã
vorbiþi mai încet. Nu cã ar atrage atenþia
cuiva care ne-ar putea transforma în
martori, dar prea mulþi decibeli ar putea
accelera cãderea. ªtiþi, mã gândesc la
fenomenul cu ecoul care are ca efect

prãbuºirea pietrelor ºi gheþarilor ºi
avalanºele în Alpii francezi!

Vorbeºte calm, convingãtor ºi are toate
aparenþele unei impecabile stupiditãþi
sãnãtoase. Cei doi bãrbaþi apucã pe Geor-
gia de câte un cot ºi pornesc încet spre
casã.

� Sunt lucruri care nu ne privesc
absolut de loc! explicã Herr Tropmannsky,
privind pe Euroi în ochi. Noi nu avem
nevoie de complicaþiile altora. Se spune cã
cel mai mare diamant din lume se aflã
undeva în Siberia, dar încã n-a fost extras
din pãmânt. Aºa cã el nici nu existã.

� Nu existã, dar n-a fost gãsit. Ca ºi
un spânzurat, adaugã Euroi arãtând cã a
înþeles cum trebuie asociaþia.

Herr Tropmannsky se mai uitã o datã
sus, înainte de a pãrãsi poteca. Din aceastã
cauzã se împiedicã ºi o trage dupã el pe
Georgia, care nu-i dã drumul lui Euroi,
prãbuºit peste ei. Degetele pãtrund în
pãmântul umed amestecat de mulþi ani cu
frunze, crengi putrezite, gândaci, viermi ºi
folii cu care se împacheteazã îndeosebi
dulciurile. Mai aproape de sol miroase
vagamente a urinã. Un miros obiectiv într-un
parc public. Georgia înjurã ca-n Illinois,
când era pe-acolo ºi-ºi schimbase
pseudonimul artistic de night-club. Dacã ar
ridica puþin ochii, oricare dintre ei ar vedea
pe trunchiul unui frasin uriaº o tãbliþã albã
care precizeazã cu litere negre cã respectivul
copac este un monument al naturii. Benji a
mirosit ceva între rãdãcinile monstruoase
ieºite din sol ºi produce un jet de urinã. Se
ridicã ºi pornesc unul dupã altul. Noroc cã
va începe ploaia care va ºterge toate urmele,
decide Herr Tropmannsky.

Ceea ce l-a determinat pe Herr
Tropmannsky sã-ºi sprijine ceafa cu o
palmã, ca sã se mai uite o datã în sus a
fost îmbrãcãmintea atârnatului din pom.
Pantaloni de cord negru, adidaºi noi, bluzã
de plastic albastru închis mat.

Da, lipsea ceva pentru ca imaginea sã
fie completã. Herr Tropmannsky cãutase
reflex, dar fãrã certitudinea cã va gãsi; a
doua privire fusese una de verificare a
primeia.

� Youroy! Scuturã-mã pe spate,
ordonã Georgia. Când te uitai la Benji, aveai
o expresie. Te gândeai la ce?

� Mã gândeam, recunoscu Euroi, ca
un infractor prins asupra faptului .
Dacã-mi permiteþi, un raþionament.
Copacul atractiv pentru Benji e unul secu-
lar. Devenit adicã din cauza secolelor un
monument al naturii care meritã o tablã pe
care se precizeazã cã e un monument al
naturii. Ce nu înþeleg e un aspect. Un tânãr
beat a urinat pe-un zid de la Paulskirche ºi
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un poliþist aflat din întâmplare pe-acolo la
amendat imediat. A vrut chiar sã-l aresteze
pentru cã navea bani. Ce nu înþeleg este
de ce provoacã atâta scandal un pipi pe un
monument istoric, o bisericã de exemplu
sau un obelisc comemorativ, motiv
suficient chiar ºi pentru o arestare, dar
nimeni nu se formalizeazã dacã efectuezi
aceeaºi acþiune pe un monument vegetal
al naturii!

� Tu ce pãrere ai, Manny?
� Jain, rãspunse soþul, cu cuvântul

evaziv compus de germani pentru germani
din Ja ºi Nein. El era cu gândul la piesa
cãutatã în van în jur, adicã o pungã de plas-
tic cam mototolitã, cu logoul unui magazin
alimentar discount luatã de la el cu câteva
seri în urmã.

DV.
Herr Tropmannsky ºi-a pãrãsit biroul

în urmã cu o orã. Acum coboarã din
automobil pe Hanauerstrasse, unde a gãsit
totuºi un loc de parcare. Dacã vreun
cunoscut l-ar vedea, s-ar mira foarte; dar
dacã l-ar întreba atunci sau mai târziu ce
s-a întâmplat, el ar rãspunde cã s-a defectat
ceva la maºinã. Se urcã într-un S-Bahn,
din care coboarã umil la Konstablerwache.
La ora aceea este multã lume în staþia
subteranã ºi ceea ce el îºi propune sã facã
este sã se comporte ca un cetãþean care
uzeazã zilnic de un vehicul colectiv pentru
a reveni acasã. Un atare cetãþean, dezvoltã
el subtema, ar putea numi la fel de bine
Neurowache, din cauza aglomeraþiei iubite
de hoþii ºi hoaþele de genþi, sacoºe ºi
buzunare, a strigãtelor poliglote, a
drogaþilor, alcoolicilor, a celor cu
incontinenþã urinarã având nevoie urgentã
de un closet public gratuit împuþit ºi a
obstinaþiei unor trecãtori de a trece prin
tine dacã nu renunþi prompt la propria
direcþie pentru a te da la o parte dintr-un
drum considerat privat. A venit aici ca sã
se urce în alt S-Bahn care trece prin multe
staþii înainte de a ajunge ºi la Darmstadt ºi
pânã ce acesta va veni se poate mira vizibil
urmãrind miºcãrile unui porumbel vioi care
ciupeºte ceva de pe peron, întrebându-se
cu voce cum a ajuns el acolo, la vreo
cincizeci de metri sub nivelul solului ºi, mai
ales, cum va ieºi de acolo.

Dacã un cunoscut l-ar întreba
nedumerit oare ce sa întâmplat, Herr
Tropmannsky nu va rãspunde cã, da, ar fi
preferat la ora aceea sã fie în Smokers
Lounge de la Ku Bu, din Alte Operplatz,
într-un decor de þigãri ºi coniacuri soft,
adecvat contemplãrii a ceea ce se poate
contempla din cei 170 metri ai Opern
Turmului, cu 15 metri mai înalt decât

gemenii lui Deutsche Bank � nisip
portughez pentru suprafeþele neocupate de
ferestre, un ingenios soclu de ºase etaje
pentru temperarea vecinãtãþii strivitoare în
raport cu Opera veche, un Turn deci
clasicizant, pe gustul celui ce nu agreeazã
noile edificii din sticlã ºi metal reclamând
douãzeci la sutã mai multã energie pentru
încãlzire, ecologic ºi prin faptul cã a redat
peste cinci mii de metri patraþi Parcului
Rotschild. Dar Darmstadt e totuºi un oraº
cu unele edificii vechi, ceva stil Bauhaus,
deºi nu exclusiv, ºi o locuinþã a genialului
Goethe, pe care el a simþit abia în acea
dimineaþã dorinþa intensã de a o vizita. Aa,
poate dã ºi de staþia Textorstrasse. Nu cã
ar fi nevoie, dar Textor e numele de familie
al mamei aceluiaºi Goethe!

La uºile vagonului, reprezentanþi ai
întreprinderii de transporturi publice
efectueazã un sondaj. Pe formularele
sprijinite pe-o bucatã de mânã se noteazã
câþi cãlãtori urcã ºi câþi coboarã, câþi au
cumpãrat bilet, câþi au abonament, fãrã sã
se intereseze însã ºi dacã merg gratis,
anume pe risc propriu. La Ostendstrasse
se urcã un tip în felul lui, ceva ca un
funcþionar care pânã la oprire a urmãrit
concentrat conþinutul vagoanelor în
trecerea lor. De partea stângã a vagonului
aleasã conºtient de Herr Tropmannsky în
ciuda ambalajelor de îngheþatã lãsate pe
banchetã, a dârelor de lichid de pe podeaua
de plastic ºi a mâzgãlelilor cu spray de pe
fereastrã, se apropie mai întâi o femeie între
douã-trei vârste dotatã cu douã pungi de
cumpãrãturi indicând magazine din centru.
N-a convorbit destul în oraº ºi Herr
Tropmannsky îi înþelege dorinþa de
comunicare în vederea solidarizãrii sociale,
de certitudine existenþialã ºi securitate,
având în vedere cã s-au înmulþit golanii, ºi
cei numiþi o mie de ani þigani ºi rebotezaþi
la cerere sinti ºi roma, plus sãracii drogaþi
sãraci, tot indivizi ºi individe care nu mai
au nici un respect faþã de femeile între
vârste. Femeia este nu numai între douã
vârste, dar ºi între trei coordonate olfactive
� un parfum dur, un detergent drastic
pentru rufe ºi þesuturi mucegãite combinate
cu secreþii acrite natural. Herr
Tropmannsky simuleazã distracþia ºi
întârzie sã se retragã de pe mijlocul
banchetei conceputã pentru douã persoane,
zâmbind totuºi amabil în sine ºi se lasã
pradã unei somnolenþe ostentative.

� Asta este, conclude ea deja,
cuprinzând cu un gest larg toþi statisticienii
de la uºi.

Domnul similar lui se apropie ºi se
aºeazã fãrã sã-ºi cearã voie, împingând
oarecum pentru aceasta pe cãlãtorul deja
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aºezat. Þine în mânã un pachet înfãºurat
într-un numãr din �Spenglerei�, deschis ca
sã se vadã fotografia spânzuratului gãsit
în parcul din vecinãtatea vilei cuplului
Tropmannsky. Femeia care ºi-a gãsit
vizavi un loc pe mãsurã, nu mai poate;
renunþã la vizibila ezitare care-i trãdeazã
buna-cuviinþã, bate cu indexul îndoit în
fotografie, privind fix cravata Lanvin
purtatã de Herr Tropmannsky.

� Am luat cunoºtinþã, deºi nu citesc
regulat acest ziar. Aproape o sãptãmânã
atârnat în vârful unui copac! Dar cu
aproximaþie. Ziarele sunt capabile sã
informeze exact asupra numãrului de morþi
dintr-un avion cãzut în Maroc ºi câþi dintre
ei au fost germani ºi câþi din germani
gemeni, dar nu ºi sã precizeze câte zile
s-a bãlãbãnit în imediata noastrã vecinãtate
un om. Dar am citit cândva altundeva cã
bãrbatul unei negrese cântãreþe din grupul
ãla de negrese Kik Klo Kak, cã numai strãini
peste tot, a stat spânzurat în podul casei
trei luni! N-am gãsit detalii, dar eu per-
sonal cred cã se uscase ca o stafidã. Ca sã
nu ne mai ocupãm de individul din Essen
care a stat 7 ani mort de nimeni bãgat în
seamã în locuinþa sa, fiind descoperit abia
la spargerea uºii de portãreii veniþi sã
inventarieze obiectele confiscabile. Un
asistat social având la moarte 59 ani. Se
afla în pat. Pe masã, o scrisoare de la
Sozialamt ºi o revistã cu programele tv din
17 decembrie. Poliþia afirmã cã n-a
identificat... urme ale unei infracþiuni,
moartea fiind naturalã. Nu se dau nume,
dar nu poate fi vorba decât de un alohton.
Un autohton nu procedeazã astfel. Dar nu
mia º fi imaginat aºa ceva într-o pãdure!
Am crezut totdeauna cã gâtul este ceva
fragil. I-am telefonat medicului nostru de
casã, cã tot nu m-a durut nimic decisiv
luna asta, care mi-a spus cã un pacient
poate atârna spânzurat chiar ºi un an, dacã
existã un anume curent de aer, care sã
contribuie la mumificare. Important e ca
greutatea celui atârnat sã scadã
corespunzãtor prin uscare.

Unii locuitori ai acestei regiuni
europene nu intrã în vorbã cu oameni pe
care nu-i cunosc. Femeia în vârstã provine
poate din categoria excepþiilor turistice ºi
din filmele idilice despre provincia germanã
cu munþi la orizont ºi dealuri verzi în
apropiere care confirmã regula. Unii
germani devin foarte comunicativi când se
aflã în concediu într-o þarã strãinã,
revenind la obiceiurile proprii abia dupã
urcarea în avionul care-i readuce acasã.
Herr Tropmannsky nu spune nimic, celãlalt
cãlãtor întoarce gazeta, fãcând altã parte
vizibilã. Femeia se boldeºte la poza cu

capete tãiate aparþinând locuitorilor
dintr-o fostã colonie portughezã despre
care n-are ce spune ºi repetã cu palma ºi
braþul gestul larg, care ar putea cuprinde
chiar mai mulþi statisticieni din transporturi
decât sunt acolo.

� Asta este! Cu ce se ocupã ei! Cu
câþi urcã ºi câþi coboarã la fiecare staþie!
Dacã sunt femei sau bãrbaþi, tineri sau
bãtrâni! ªi asta costã! ªi sã te mai miri cã
în fiecare an biletele se scumpesc de cel
puþin douã ori pe an!

� Eu cel puþin aº face altfel statistica,
dacã trebuie fãcutã, se angajeazã tipul de
lângã Herr Trompmannsky, care continuã
tot în dialectul local folosit de ea ºi ignorat
de strãini, încurajat de mimica interogativã
a femeii. Aº numãra câþi pasageri au barbã,
câþi mustãþi, câþi mustãþi plus barbã. Câte
femei au genþi Vuitton veritabile, câte false.
Câte bãºini s-au tras între staþiile
Ostendstrasse ºi Lokalbahnof ºi pe întregul
parcurs, pentru a se stabili ce procente.
Câte strãnuturi. Câte accese de tuse, dintre
care câte amortizate cu mâna, câte cu o
batistã de hârtie ºi câte fãrã nimic, direct în
cefele sau ochii altor pasageri. Câþi sunt
germani, câþi strãini, dintre ultimii câþi sunt
turiºti, câþi asiatici, câþi africani, câþi turci,
câþi tãtari bulgari, câþi azilanþi politici
omologaþi, câþi nu, câþi teroriºti, câþi
pseudoteroriºti, câþi drogaþi, câþi beþi, câþi
poliþiºti în civil, câþi angajaþi ai Bãncii Centrale
Europene, câte femei la menstruaþie, câte
gravide, câte nu, dar ar voi.

Tipul continuã sã numere; a epuizat
degetele ºi trece la enumerarea altor
categorii folosind alte organe ºi membre
vizibile ºi disimulate de îmbrãcãminte în
maniera unor popoare naturale, fãrã sã þinã
seama de faptul cã femeia se ridicã în vederea
urmãtoarei staþii. Se ridicã ºi nu se
depãrteazã, înainte de a spune la revedere,
uitându-se însã cu schepsis clar ºi oarecare
compasiune conspirativã la Herr
Tropmannsky. Tipul lasã revista cu pachetul
pe banchetã, îºi ridicã puþin corpul
sprijinindu-ºi palmele în banchetã ºi
elibereazã cu zgomot o bãºinã, fãcându-se
cã urmãreºte peisajul. Herr Tropmannsky
l-a mai întâlnit o datã. Nu-i un om de
legãturã, ci cineva cu oarecare funcþie,
poate tot prin vreo agenþie de consulting.
Au vorbit cândva, mai precis au schimbat
câteva cuvinte convenþionale ºi câte o carte
de vizitã la un târg pentru maºini ºi
materiale de construcþie de la Basel, în
vederea recunoaºterii pentru alte eventuale
contacte. La târguri dai cãrþi de vizitã cu
nemiluita. Tipul se expune iar vocal, de
acum clãmpãnit ºi vâjâit, un mod greu de
suportat dincolo de un film horror.
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Corin Bianu

PROZÃ

CASA  LUI  PETRU*

Revenit în Galileea natalã dupã ce
fusese la praznicul din Ierusalim, Isus se
vãzu primit cu mai multã bunãvoinþã de
cãtre galileeni, cãci unii dintre ei fuseserã
de faþã la izbânzile lui asupra cãrturarilor
ºi fariseilor în marele Templu, se
bucuraserã pentru el ºi-i aduseserã întreaga
faimã acasã! S-a obiºnuit ºi el deja, sã fie
recunoscut de cum intrã în orice sinagogã!
Îndatã e înconjurat de credincioºi cu
dragoste înduioºãtoare, pentru cã le
vorbeºte cu blândeþe ºi le tãlmãceºte pe
înþelesul lor vorbele scripturii! Face ºi
minuni, cã-i însãnãtoºeºte pe suferinzi fãrã
sã se târguiascã ºi-i sfãtuieºte cu folos pe
toþi, nu ca preoþii plãtiþi, ce propovãduiesc
cãrþile sfinte cu îngâmfare ºi nici nu
încearcã sã-i facã pe oameni sã priceapã!
Ba din contrã, le reproºeazã plini de ei, cã
poporul e prea prost sã înþeleagã, cã datoria
lui este doar sã-i asculte ºi sã se supunã
poruncilor...

Nu dupã mult timp, într-o dimineaþã
seninã ºi caldã, s-a dus pe malul mãrii.
Ajuns acolo rãmase câteva clipe, ca pentru
a-ºi liniºti respiraþia dupã mersul grãbit! Apa
limpede îi întoarce chipul, legãnat de unde
ºi o pace de dincolo de lume pare sã se
înstãpâneascã. Începu sã-ºi spele mâinile,
iar chipul din mare prinse a se clãtina,
ameninþând sã se destrame! Îºi spãlã ºi
obrazul, dar nu-l ºterse! Picãturi de apã,
ca broboane mari de sudoare îi joacã în
barba stufoasã, rãspândind luciri ca ale
mãrii. Reîncepu sã meargã ºi vãzu doi
bãrbaþi, gata sã arunce o mreajã în apã,
ca mai toþi oamenii locului, pescari din
tatã-n fiu! S-a apropiat de ei, cãlcând
grijuliu cu sandalele pe nisipul gloduros.
Îi priveºte cum îºi fac munca. Unul e
aproape cãrunt, dar încã zdravãn, celãlalt
îi seamãnã ºi e ceva mai tânãr, dar nu
într-atâta încât sã fie copilul lui, aºadar îi
e frate mai mic! E mai zvelt la trup ºi mai
iute în miºcãri! Amândoi au în picioare

sandale de piele cu talpã de lemn. Sunt
aproape dezbrãcaþi, poartã doar niºte
pantaloni ce le vin pânã sub genunchi ºi în
rest sunt goi, ca sã se poatã miºca în voie
când mânuiesc frânghiile nãvoadelor ºi
vâslele, miºcãri nu complicate, dar iuþi ºi
puternice în momentele potrivite.

Le dãdu bineþe, dupã obiceiul locului
ºi începu sã lege vorbã cu ei. Cei doi nu-ºi
întrerup lucrul, dar îi rãspund cuviincios.
Discutã despre sãnãtatea omului ºi despre
meseriile lui pe pãmânt, nu mare lucru!
Dar, din vorbã în vorbã, mai la urmã, Isus
se hotãrî ºi-i îndemnã scurt:

� Veniþi cu mine ºi vã voi face pescari
de oameni!

Cei doi sunt fraþi într-adevãr, pe
numele lor, Simon ºi Andrei, fii ai
defunctului Ionas Barjona. Dacã i-au
rãspuns la întrebãri fãrã sã-ºi întrerupã
munca, acum s-au oprit din lucru ºi se uitã
lung unul la altul, dar ºi la cel ce-i cheamã
aºa, de-a dreptul! Cu zarea albastrã a
cerului în spate, drumeþul pare ca venit din
cer, dintr-o lume mai frumoasã, ruptã de
grijile ºi nevoile pãmânteºti!

Altã datã, cel mai vârstnic dintre ei,
l-ar fi repezit pe cel care ar fi cutezat sã le
tulbure lucrul, însã acum începu primul
sã strângã nãvodul în tãcere, renunþând
a-l mai arunca în apã, pe când fratele îl
priveºte pe sub gene! De parcã ar fi înþeleºi,
cel mai tânãr începu sã-l urmeze, tot fãrã
nici un cuvinþel de împotrivire! Terminarã
repede de strâns, puserã grãmada de
frânghii pe fundul bãrcii ºi o lãsarã ancoratã
în continuare la mal! Se grãbirã sã-l prindã
din urmã pe omul ce i-a chemat aºa de
scurt ºi rãspicat.

Andrei l-a mai vãzut pe bãrbatul acesta
ce pare fãrã egal! Este Isus din Nazaret!
E bãrbat în plinã putere, cu mult mai
înþelept decât îl dã vârsta sa de vreo
treizeci de ani! Subþirel la trup ºi cumpãnit
în miºcãri, chipul lui este de o frumuseþe
dumnezeiascã: ochi luminoºi ºi priviri
pãtrunzãtoare, dar blânde, fruntea înaltã ºi* Fragment din romanul Rãstignirea lui Isus în

pregãtire la Editura Bibliotheca
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obrazul delicat cu gura ºi nasul ce par fãrã
de seamãn!.... Pãrul lui, de culoarea alunei
coapte, e pieptãnat cu cãrare pe mijlocul
capului, dupã obiceiul din Nazaret ºi e lãsat
pânã la umeri. Capul îi e acoperit cu o
pânzã albã, legatã pe frunte cu o cureluºã,
lãsând la vedere sprâncenele mari ºi delicat
arcuite. Barba are aceeaºi culoare cu pãrul,
dar bate în auriu, ºi-i întãreºte înfãþiºarea
fãrã de seamãn! Poartã o mantie lungã,
uºoarã, din in, vopsitã în cãrãmiziu, peste
tunica albã, bine aºezatã pe trup, croitã
parcã dintr-o bucatã�

Apa mãrii clipoceºte încetiºor printre
pietricelele de la mal, valuri mici se leagãnã
unele pe altele, mai încolo câteva bãrci se
miºcã pe loc cu clãtinãri mult mai mari,
dar zarea e seninã, soarele urcã strãlucitor
tot mai sus pe cer ºi o pace divinã coboarã
din înãlþimi! Fraþii nu sunt dumiriþi pe de-
a-ntregul, dar se feresc sã vorbeascã de
faþã cu strãinul. Tus-trei merg mai departe,
tot pe lângã apã, timp în care cei doi pescari
ºi-au tras pe ei din mers, cãmãºile strâmte
ca niºte tunici. La oarecare distanþã, câþiva
oameni cârpesc mreje lângã o barcã mare,
trasã pe uscat! Dreg ce se poate drege din
ochiurile nãvodului. Isus e la fel de senin
ca în clipa întâlnirii, iar Andrei îºi aduse
aminte cã se poartã la fel de princiar cum
l-a vãzut mai înainte la râul Iordan, când
cu botezul! Se opresc, pentru cã s-a oprit
ºi el! Îi aude vocea plãcutã, chemând pe
doi dintre lucrãtori mai tineri, pe care-i
strigã pe nume!

� Iacove, vino încoace! Ia-l ºi pe Ioan!
Simon ºi Andrei ºtiu cã ºi aceºtia sunt

fraþi, fii ai lui Zevedei, om cuprins, care
lucreazã ºi cu oameni pe platã. Totuºi,
Andrei prinde sã se minuneze fãrã glas, cã
de unde îi cunoaºte acest Isus, de le-a spus
pe nume?! Simon nu îndrãzneºte sã întrebe
încã nimic, dar chipul fratelui spune totul.
Mirarea lor creºte, tot pe muteºte, când
vãd pe aceia, cum lasã corãbiuþa ºi vin de
sã li se alãturã, iar tatãl lor rãmâne liniºtit
cu lucrãtorii plãtiþi ºi-ºi continuã munca,
de parcã nu s-ar fi întâmplat nimic ºi se
cunosc cu toþii mai de demult! Cine ºtie,
poate e chiar aºa!...

Iacov ºi Ioan, îºi înºfãcarã ºi ei
cãmãºile scrobite de apa sãratã ºi le
îmbrãcarã din mers, dupã acelaºi tipic.
Simon continuã sã priveascã în tãcere
marea limpede, ale cãrei valuri se vãd numai
aici la margine, pentru cã mai departe, în
larg, pare cã apa se rotunjeºte, netedã ca o
mare portocalã cenuºie, mucedã, pe care
razele soarelui o fac sã strãluceascã
orbitor! Soarele a început sã frigã, dupã

cum se ºi vede sus acolo, deasupra
capetelor tuturora, semn cã se apropie
amiaza. Nu e nici un nor care sã-l acopere,
aici, unde ploile vin repede ºi se terminã la
fel de repede, dupã ce s-au prãvãlit pe
pãmântul uscat ºi tare, mai mult piatrã ºi
nisip roºiatic! Poate de aceea oamenii
sunt mulþumiþi cã marea le dã de mâncare
atâta vreme cât se strãduiesc ºi ei, gândi
el în continuare pornit pe fãgaºul obiºnuit
lui, cã ºi ei o respectã cu sfinþenie ºi o
iubesc ca pe o fiinþã generoasã, cu toate
cã are ºi ea capriciile ei, ce ºi le aratã din
când în când, anume chiar când te aºtepþi
mai puþin!...

Pescarii cei patru se cunosc bine ºi
merg de-acum ceva mai în urmã, ºoptind
între ei curioºi! Iacov, care se apropie ca
vârstã de Simon, îl întreabã direct, dacã
i-au spus ei omului acesta neobiºnuit, cum
îi cheamã?!

� Da� de unde?! Noi gândeam cã voi
vã cunoaºteþi cu el! Eu chiar mã ºi miram
în sinea mea!

� Ceva e ciudat la mijloc, Doamne
pãzeºte-ne!

� Nu te teme Iacove, l-am vãzut la apa
Iordanului, când l-a botezat pustnicul Ioan!
Are putere dumnezeiascã! Ioan profeþea
cã el nu meritã nici sã-i lege cureaua
sandalei, cã el boteazã cu apã, dar Isus
boteazã cu duh sfânt! El este Isus, omul
nostru!

� Eºti sigur, mãi Andrei? � mai zise
Iacov, parcã pentru a mai spune ceva.

� Cum adicã, �duh sfânt�?!
Ioan, cel mai tânãr dintre ei, a fost cu

întrebarea.
� Crede-mã, cã dacã aº ºti, þi-aº spune,

dar sigur e cã tare vreau sã ºtiu!...
Nu mai zise nimic Andrei, dar se uitã

în continuare la cel tânãr, care aºa cum
e, subþirel ºi nãltuþ, pare încã în creºtere,
un copil, ce poate fi al oricãruia dintre
ceilalþi doi! Tãcurã toþi ºi grãbesc sã þinã
drumul, emoþionaþi, dar ºi cam speriaþi de
puterea omului din fruntea lor! Îl vãd pe
Isus cum merge liniºtit în faþã, cu grijã
sã nu calce pe pietrele colþuroase iþite pe
neaºteptate din nisip ºi se gândeºte la ale
lui, dupã cum socotesc în mintea lor,
proaspeþii sãi însoþitori.

Auziserã ºi ei câte ceva despre Isus
din Nazaret, cum se aude aproape totul în
lumea atât de micã a lor, se mai ºi miraserã
tare de toate minunile ce i se pun în seamã!
Dar pânã acum n-au dat cu ochii de omul
despre care se vorbeºte tot mai mult! Îºi
dau seama cã respectul cu care e
întâmpinat vine de la întreaga lui înfãþiºare
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ºi purtare! Toþi cei din jur, bãrbaþi sau
femei, bãtrâni sau tineri, chiar ºi copii îl
îndrãgesc de cum îl vãd prima datã! Aratã
ca o luminã blândã printre ceilalþi bãrbaþi,
cu feþele încruntate ºi bãrbi negre stufoase!

Lãmuriþi cât de cât, îl urmeazã de-acum
mai încrezãtori pe Isus, dar tot nu
îndrãzneºte nici unul sã-l întrebe unde
merg, deºi drumul le e cunoscut, duce la
Capernaum, tot lângã mare, dar în þinutul
lui Zabulon ºi Neftali! Simon îºi roteºte
privirile ºi vede în faþã doar drumul prãfuit,
calcã cu toþii în praful drumului, mãrginit
pe alocuri de tufiºuri þepoase de caperi,
tufe înalte de isop, pâlcuri de fenicul sau
limba-mielului ºi alte bãlãrii aproape uscate,
mai rar câte un sicomor sau migdal
încovoiat de vânturi, dincolo de care se
vede printre semãnãturi câte un lan de grâu,
sau de orz, ceva mai galben la spicele date-
n pârg! Linia ºerpuitoare pe care merg
printre deluºoarele golaºe le aratã din când
în când ogoarele, drept în faþã, dar este
doar o amãgire, pentru cã sunt înºiruite de
o parte ºi de alta, iar înainte de a le atinge,
coteºte pe alãturea. Coborându-ºi ochii, îi
vede pe ai sãi, îmbrãcaþi cu cãmãºile
strâmte ºi decolorate, în timp ce Isus
poartã cu adevãrat o tunicã dintr-o singurã
bucatã, fãrã cusãturi, ce aratã ca nouã!
Dar toþi au capul acoperit cu câte o fâºie
scurtã de pânzã, legatã la frunte cu sforicicã
ºi lãsatã pe umeri...

Au ºi intrat dupã un timp în oraº, dar
au continuat sã meargã, pânã au ajuns la
sinagogã, azi fiind zi de sabat. Oraºul
acesta se deosebeºte de Betsaida lor doar
pentru cã are strãzile ceva mai largi, câteva
case mai rãsãrite ºi e ceva mai întins! E zi
de odihnã, de aceea nici ei nu plecaserã pe
apã dupã peºte, dar repararea nãvoadelor
ºi a bãrcilor, ca sã fie bune în zilele de
lucru, este îngãduitã de Iehova! Printre cele
câteva case mari se numãrã ºi sinagoga.
Toþi patru, Andrei, Petru, Iacov ºi Ioan,
se minunarã când vãzurã cu câtã bucurie
e primit de mare parte dintre credincioºii
aflaþi înãuntru, care se aratã încântaþi!
Sperã sã le aline durerile, sã-i mai înveþe
câte ceva, sã le rãspundã la multe întrebãri,
aºa cum au auzit despre el!...

Sinagoga e înãlþatã mai departe de
drum, în mijlocul unui tãpºan, verde
primãvara ºi ars vara, cãlcat în picioare de
mulþi credincioºi, când nu mai au loc
înãuntru, ori când e prea cald ºi pot asculta
de afarã. Era puþinã lume, când au ajuns,
dar de cum au intrat, s-a adunat popor
numeros, cãci oamenii l-au vãzut sosind
ºi au dat veste ºi altora, ce se grãbesc sã

vinã! Ca unii veniþi cu învãþãtorul, cei patru
s-au postat cu demnitate în faþa tuturora,
privind ºi luând aminte!

Simon priveºte cu interes sinagoga,
deºi a mai fost aici! Clãdirea ºi-a pierdut
culoarea de la început, într-un cenuºiu
ºters, intrarea se face prin veranda largã,
susþinutã de câþiva stâlpi groºi, pentru ca
apoi, prin uºa mare din trei bucãþi se ajunge
în sala încãpãtoare dinlãuntru. Trei rânduri
de bãnci duc cãtre piedestalul învecinat cu
peretele dinspre Marele Templu al
Ierusalimului, care susþine chivotul unde
se pãstreazã sulurile cu Tora ºi pe care se
urcã vorbitorii, desluºind credincioºilor
tâlcurile cãrþii sfinte. Mda, e ceva mai mare
decât sinagoga din satul lor, care este ºi
mai scundã, cu toate cã are tot trei rânduri
de bãnci, dar mai mici...

Între timp, Isus s-a urcat pe piedestal
ºi a început sã predice! A vorbit ca la un
ceas, fãrã sã-l întrerupã nimenea, ci
ascultându-l toþi cu gurile cãscate, iar unii
chiar în genunchi ºi cu ochii închiºi, ca
sã se lase pãtrunºi mai bine de învãþãtura
lui! Ascultãtorii sunt mai mult oameni
sãrmani, slabi ºi jigãriþi de la traiul greu,
ori roºi de boli, înveºmântaþi mai mult în
cârpe decât haine întregi! Dacã n-ar fi
culorile multe ºi felurite ale veºmintelor,
cu greu li s-ar deosebi feþele palide! Faþã
de ei, cei patru însoþitori pot spune cã
sunt frumoºi ºi bine îmbrãcaþi...

De cum s-a terminat slujba, au început
sã curgã întrebãrile ºi mai ales rugãminþile
fierbinþi de a li se alina suferinþele multora
dintre cei adunaþi! Cei patru privesc cu
mândrie, cum învãþãtorul îi ascultã pe
fiecare în parte, le aºeazã mâinile pe
locurile dureroase ale corpului ºi le ia
durerea cu mâna! Iacov, mai iscoditor,
priveºte cu atenþie la suferinzi! Cei mai
mulþi se plâng de dureri de cap, de deochi,
dar vãzu ºi câþiva care ºchioapãtã, însã dupã
ce trec prin mâinile învãþãtorului, mersul
le devine normal! Ieºirã din sinagogã. abia
dupã câteva ceasuri, spre searã!

Nu s-au mirat de loc, când la plecarea
lor, lãcaºul de cult s-a golit, iar poporul s-a
luat dupã el, cu multã dragoste ºi
recunoºtinþã! Simon, vãzând cã mai e puþin
ºi va sã apunã soarele, îndrãzni sã-l cheme
acasã la ei, dar vocea îi e tremuratã, nesigurã:

� Învãþãtorule, eu ºi fratele meu, te
rugãm sã ne fii oaspete în seara asta, acasã
la noi în cetatea Betsaidei, dar te implorãm
sã ne ierþi, cã împrejurãrile sunt cam
vitrege, nu avem cea mai bunã stare, soacra
mea boleºte de friguri ºi deh, e o casã în
care zace un bolnav! Învãþãtorul, parcã atât
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aºtepta, vorba lui, aºa cã îºi aranjeazã fãrã
grabã pânza albã de pe cap, strângând
cureluºa...

� Tu Simon, fiu al lui Ionas, te vei
chema de acum încolo ºi Chifa, care în
sirianã înseamnã �piatrã� deci Petru vei fi
tu! Vei fi un stâlp de piatrã al credinþei mele,
pe care o vom propovãdui împreunã, cu
ajutorul lui Dumnezeu! Dar acum îþi
mulþumesc pentru gândul tãu bun! Sã
mergem într-acolo!

Andrei îºi vede fratele ca prima datã ºi
observã uluit cã s-a cam adus de spate ºi-
a încãrunþit, din pricina muncii ºi a vârstei
ºi nu e de mirare la o adicã, pentru cã are
copii mari de-acum! Îºi spune în sinea sa,
cã va fi poate o muncã mai uºoarã de-acum
încolo pentru acest Simon, harnic ºi supus
de felul sãu. Simon îºi munceºte capul, la
rândul lui, sã înþeleagã ce-a vrut sã zicã
Isus, cã n-a priceput deloc, dar nu
îndrãzneºte sã-l întrebe, ca sã nu-l supere
dupã ce l-a invitat; socoate cã nu se cuvine
sã-l ia cu vorbe îndoielnice, sã-l facã sã
creadã cã s-a rãzgândit a-l mai vrea oaspete
ºi sã-l facã sã renunþe. Ajunserã la scurt
timp, împreunã cu ceilalþi doi, Iacov ºi
Ioan, ºi intrarã în curte toþi cinci.

Nici Iacov ºi nici Ioan nu fuseserã pânã
acum în casa cunoscuþilor lor! Vãd cã sunt
oameni cuprinºi. Fratele mai mare îºi spune
cã nu degeaba sunt crãpãturile din palma
lui Simon � are casã de piatrã, ca la oraº,
iar de înãlþimea ei adevãratã îþi dai seama
când intri înãuntru prin uºa îngustã ºi
scundã de lemn, aºa cum sunt toate uºile,
care pe vreme de iarnã nu lasã sã se piardã
prea multã cãldurã, când se deschid! Pereþii
sunt vãruiþi simplu în alb, dar bat în
albastru sau galben, dupã culorile cu care
a fost amestecat varul la zugrãvire. Imediat
la intrare e încãperea cea mare, unde stau
animalele pe timpul nopþii, iar apoi, în
cealaltã camerã, cu podeaua înãlþatã de
vreo douã palme, locuieºte întreaga familie.

Cum, deasupra pe acoperiº mai este o
camerã, la care se ajunge pe scara de afarã,
înseamnã cã acolo locuieºte Andrei,
necãsãtorit încã, dar ferit în acest fel de
toatã hãrmãlaia pe care o fac în mod obiºnuit
copiii fratelui. �Ferit doar iarna, cã în nopþile
de varã dorm aproape toþi pe acoperiº�, îºi
mai spuse Iacov, vãzând balustrada scundã
de lemn care înconjoarã acoperiºul!...

În curte sunt câteva acareturi dinspre
care s-au auzit behãituri slabe de capre ºi
de oi, puþine, numai pentru nevoile familiei,
pentru cã singura ocupaþie a bãrbaþilor de
aici e pescuitul! Existã în mod sigur în
gospodãrie ºi magazii în care se reparã ºi

se pãstreazã sculele de pescuit, mâncarea
pentru animale...

Ioan se luã tiptil dupã Simon, care îl
conduce înãuntru pe oaspete ºi-i urmeazã
curios, dar cu sfiiciune. Pe un pat întins
într-un colþ, zace o bãtrânã, într-adevãr
de friguri, pentru cã tremurã toatã, deºi e
acoperitã cu multe pãturi. Abia i se vede
faþa zbârcitã, cu sprâncenele care i-au albit
ºi i-au rãmas parcã prea mari pe chip, iar
dintre cutele unui obraz rãzbeºte voiniceºte
un neg cu pãr alb în vârf. Oaspetele s-a
apropiat de bolnavã ºi abia când a simþit
mâna cuiva pe trup, ea a dat sã se ridice,
însã el a apãsat-o uºurel cu mâna pe umãr,
sã nu se miºte! I-a prins mâna între mâinile
lui, apoi i-a pus o palmã pe ceafã ºi una pe
frunte, i-a îndreptat capul ºi a privit-o þintã
în ochi; a apucat-o de mâini, a ridicat-o cu
grijã în capul oaselor ºi îndatã au lãsat-o
frigurile! E o bãtrânicã mãruntã! A sãrit
sprintenã jos din colþul pe care zãcuse, ºi-a
aranjat pãrul cãrunt ºi l-a strâns din nou la
ceafã, i-a mulþumit cu mare mirare ºi
recunoºtinþã în glas binefãcãtorului, ºi-a
legat un ºorþ de dinainte, apoi a pãrãsit
grãbitã încãperea!

În Galileea, cum apune soarele, se face
îndatã noapte, înserarea e cât ai clipi. Dupã
apusul soarelui nu se mai poate nicio
lucrare, nu mai e voie sã þii focul aprins,
sau vreo torþã aprinsã, apusul soarelui
trebuie sã-l gãseascã pe fiecare în casã.
Sfântã e legea aceasta, iar cei ce se abat
sunt pedepsiþi cu moartea!

Bãtrâna s-a dus veselã la cuptorul din
curte, unde trebãluieºte fiica ei, nevasta lui
Simon, ca s-o ajute pânã nu se întunecã!
Sã-i slujeascã pe musafiri, cum se
cuvine!... Dar pânã a ajunge la vatra pe
care se gãteºte mâncarea, voioºia i s-a
preschimbat într-o mirare fãrã de margini
ºi se uitã uluitã la fiicã-sa, care ºi ea o
priveºte uimitã pentru însãnãtoºirea
bruscã! Andrei, ajuns cu câteva clipe mai
înainte, sã afle cât mai dureazã gãtitul
mâncãrii, le priveºte curios pe cele douã
cum discutã ºi nu le vine sã creadã ce vãd
cu ochii! În timp ce bãtrâna se spalã pe
mâini, cu grijã sã nu-ºi stropeascã
veºmintele, se trezeºte zicând:

� Minunea lui Dumnezeu, fata mea,
cu oaspetele pe care l-a adus Simon la noi
în seara asta! Omul ãsta are pe Dumnezeu
în el, m-a vindecat de cum m-a atins!
Altfel cum sã fi reuºit sã mã înzdrãve-
neascã?! Mi-a luat boala cu mâna, altceva
nu pot spune!

(continuare la pagina 93)
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Nicolette Orghidan

PROZÃ

�16 august�Crina mã roagã sã
mergem astã searã sã-l vizitãm pe T�Nu
ºtiu dacã am s-o însoþesc, mã simt obosit,
plictisit, iar conversaþii sterile nu ºtiu sã
fac. Am sã rãmân acasã sã-mi termin
expunerea pentru simpozion, poate un
telefon, douã, sã-mi mai schimb gândurile,
cine ºtie��

�28 aprilie�I-am ascultat paºii cum se
depãrtau, dar n-am ieºit la fereastrã. O fac
pentru prima datã ºi nu ºtiu de ce simt cã
depãrtarea mã apropie mai mult de ea. Cu
cât se depãrteazã, cu atât o aduc mai mult
în mintea, în inima mea. Aº vrea s-o strig,
dar sunetele nu vor sã iasã, aº dori sã��

�5 decembrie�Încearcã sã-mi mângâie
obrazul, dar nu am rãbdare sã o las sã-ºi
ducã gestul la final. Mi-e dor, mi-e dor de ea
chiar dacã este lângã mine ºi-ncep s-o sãrut
înnebunit ca un adolescent��

I-am þinut câteva clipe caietul în
mânã hotãrându-mã cu greu sã-l citesc.
Simþeam cã fiecare filã-ntoarsã este o
impietate din partea mea, dar bãnuiam
cã rândurile acestea ascund ceva mai
mult decât un simplu jurnal, ceva care
mã putea conduce la o cunoaºtere mai
profundã a prietenului meu. Ezitam, dar
trebuia o datã sã pun ordine în gândurile
dispersate, nu eram niciodatã sigur cã-mi
spune deschis tot ce simte, iar caietul
care-mi cãzuse-n mânã era o adevãratã
manã cereascã pentru mine. Încercam
câteodatã sã stau de vorbã cu el altfel
decât o fãceam cu ceilalþi pacienþi ai mei,
dar totuºi se simþea acea reþinere, câte
un rãspuns tardiv ºi acela monosilabic,
o economie de cuvinte care mã scotea
din minþi�Mã privea doar, dar nu ºtiam
când se uita la mine sau prin mine, mai
târziu am început sã descifrez acea
privire uneori cu luciri metalice, alteori

cu o candoare inocentã. Mã descuraja,
îmi tãia tot elanul, întregul edificiu clãdit
cu greu într-o sãptãmânã, el mi-l
spulbera în câteva secunde cu o privire
stranie ºi cu un murmur nedesluºit.

� Auzi, nu mã ajuþi deloc! � îl
apostrofasem într-o zi obosit la culme.

� Dar tu, tu, în schimb, mã ajuþi? �
îmi replicase el.

Am ieºit trântind uºa ºi nu m-am oprit
decât în stradã. Târziu, urmãrind privirile
compãtimitoare, zâmbetele trecãtorilor
mi-am dat seama cã plecasem cu halatul
pe mine. Începusem sã nu mã mai
controlez, el era cel care mã stãpânea, iar
întâlnirile noastre, pe care eu le doream cu
adevãrat ºedinþe de psihoterapie, se
transformau în veritabile ºedinþe-
bumerang. O practicã îndelungatã în
domeniu se estompa cu o singurã frazã:

� Ei, ce noutãþi îmi spui azi, doctore?
Mã dezarma ºi nu-mi dãdeam seama

dacã el era conºtient cã mã poate controla,
cã-mi anihileazã aproape din mers tot ce
încercam sã realizez. Abordase o nouã
tacticã:

� ªtii ce-am auzit ieri? � ºi-ncepea sã-mi
relateze un fapt nesemnificativ, minor, dar
pe care el, fãrã sã-ºi dea seama, îl ridica la
valoarea lui N; pentru el acel fapt, acea frazã
auzitã întâmplãtor, constituia ceva foarte,
foarte important. Prisma prin care el privea
dãdea o imagine supradimensionatã, îl
acapara în întregime, astfel încât eu cu greu
mai reuºeam sã pãtrund în sfera lui. La
început doar îl rãsfoisem, dar mi-am dat
seama cã, citit atent nu filã cu filã, ci cuvânt
cu cuvânt, semn cu semn, jurnalul acesta pe
care el îl ascundea abil, textul putea constitui
pentru mine un punct de plecare în evaluarea
stãrii lui psihice ºi a fixãrii tratamentului. Odatã
îmi reproºase:

Fizioterapeut la Spitalul de Neuropsihiatrie Braºov, Nicolette Orghidan a mai publicat
prozã scurtã în câteva reviste literare (�Astra�, �Literatorul�, �Armonii culturale�) ºi este
deþinãtoare a mai multor premii la concursuri judeþene sau naþionale de literaturã. Scrie
(cel puþin în ceea ce ne-a trimis la redacþie) o prozã inspiratã din propria-i experienþã,
sensibilã faþã de dramele interioare, înfãþiºate cu înþelegere ºi delicateþe. (T.C.)

CLEPSIDRA
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� ªtii, tu nu-mi vorbeºti ca un bãrbat,
Sergiu�

�27 mai�I-am recitit, într-un moment
de reculegere interioarã, paginile ºi mi s-
au pãrut atât de puerile, anoste, lipsite de
sens�Poate cã eu sunt de vinã, i-am oferit
prea puþin prilejul sã mã cunoascã fericit.
Gândurile dispersate cu greu reuºesc sã le
mai adun, mã iartã, prietene, dacã mã
retrag iar în cochilie. Mã simt obosit de
zile, de nopþi, de lume, chiar de viaþã��

�16 octombrie�Sã-ncerc o întoar-
cere-n timp la porþile copilãriei? Oare dacã
aº încerc sã bat, mi se va deschide? Care
poartã? Copilãria-mi fusese-nchisã cu douã
porþi mari, grele, cu clanþe reci ºi lacãte
masive. Încercam sã le deschid, dar forþei
mele de copil i se opunea o forþã-nzecitã
parcã. Degeaba am încercat sã deschid
poarta din dreapta: mi se opunea forþa
brutalã ºi sigurã a unei paternitãþi vitrege,
care îmi înlãtura cât se putea de mult dorinþa
de apropiere. Cãutam sã deschid poarta din
stânga, ce dãdea spre grãdina ºi livada
bunicilor, dar distanþa, depãrtarea geograficã
mã loveau brusc asemenea crivãþului
nemilos de Bãrãgan. Am închis încet în
suflet ambele porþi, am încercat sã-mi creez
un univers propriu, în care cred cã greu va
reuºi cineva sã pãtrundã. Va trebui sã aibã
rãbdare, sã batã mult ºi tare, pentru cã
psihicul meu obosit, dar nu surd, s-ar putea
sã se fi retras în ultima camerã��

Ciudatã introspecþie! Tinereþea ne
adusese pentru un an la masa aceleiaºi
cantine studenþeºti, nu mi se pãruse nimic
ieºit din comun la el, nici �jucãria� micã
pe care o scotea din hainã ºi, cu gesturi
liniºtite, calculate, o aºeza pe masã. O
privea aºa cum nu mai vãzusem pe cineva
cã priveºte un obiect, mânca liniºtit, rar
aruncându-ne câte o privire�

��1 iunie�S-au împlinit doi ani de
când l-am auzit pentru prima datã
spunându-mi �TA-TA��E darul meu de
ziua lui, e darul lui pentru mine�

�22 octombrie�Am s-o rog sã stãm
astã-searã acasã. Am atâta nevoie de ea
acum, sã-mi vorbeascã aºa cum n-a mai
fãcut-o de mult�Sã ascultãm Rapsodia
albastrã�ºtiu cã-i place, am cumpãrat un
disc cu muzicã de Gershwin, nu se poate
sã fi uitat ziua cãsãtoriei noastre!...

O vezi? Poþi sã stai aºa nemiºcat ºi
s-o priveºti pânã când se goleºte partea
de sus? Cunoºti puþine lucruri despre
mine ºi poate cã ºi cele pe care le ºtii nu
þi-au fãcut o imagine prea clarã. Te mai
aud ºi-acum când, într-o zi, la masã-mi
spuseseºi: �Mã, Clepsidrã, þie þi-e lene

sã-þi mãsori ºi timpul! Uiþi mereu sã-þi
întorci jucãria aia a ta dacã nu-þi spunem
noi.� Încercasem sã-l opresc, nu sã-l
întorc, valoarea prezentului pentru mine
creºte când devine trecut, dar tu n-aveai
de unde sã ºtii. De ce aº mai fi întors-o?

Se opri din povestit ºi-ntoarse pentru
a nu ºtiu câta oarã clepsidra de care cred
cã nu se despãrþea niciodatã. Trase lacom
din þigarã ºi continuã:

� Eu trebuia sã scap de obsesia testului
acela nebunesc din anii studenþiei, înþelegi,
pe care unul de la Medicinã care locuia cu
voi în cãmin ni-l fãcuse la mai mulþi colegi.
Aºa, în joacã, un soi de simplu
divertisment. Era pentru mine o continuã
luptã între Ego ºi Alter Ego, un balans între
destin ºi providenþã ºi, recunosc, deºi nu
mã fascinaserã de prima datã ochii ei de
un tulburãtor albastru, ori nurii pe care
încerca mereu sã-i scoatã-n evidenþã,
iatã-mã dupã cinci luni cãsãtorit.

Nu-ºi lua ochii de la clepsidrã, o-ntoarese
în seara aceea de câteva ori, dar eu nu
simþeam timpul trecând; îl simþeam însã pe
Mihai prizonierul unei întâmplãri petrecute
mult, mult în trecutul vieþii sale, la graniþa
dintre adolescenþã ºi tinereþe, când psihicul
ºi personalitatea, o datã conturate, încep sã
acþioneze ºi sã interacþioneze cu lumea din
jur. Mi-era teamã ca va intra din nou în
muþenia cu care mã chinuise-n ultimele
sãptãmâni, dar�

� Crescuse, începuse chiar sã meargã
biniºor, iar eu, mândru, îl luam cu mine
peste tot, ba, uneori, chiar ºi la facultate.
Trebuia doar sã-l vadã toatã lumea, nu,
doar este bãiatul domnului profesor, unicul
fiu al domnului profesor. Unii îi zâmbeau,
alþii-i ciufuleau pãrul cârlionþat ºi-ncercau
sã lege cu el un dialog. Urca în mine atunci
mânia, emoþia-mi sugruma vocea, doream
sã-l strig, dar abia articulam niºte sunete.
Ce era atunci, doctore: gelozie, suspiciune,
urã, ori toate la un loc?

Îºi trecu precipitat mâna prin pãr, îºi
pipãi discret obrazul.

� Dupã câþiva ani începusem sã
privesc mai insistent, poate prea insistent
pe orice bãrbat care intra la noi în casã,
aproape cã-l dezbrãcam din priviri, îi
mãsuram bicepºii, îi analizam trãsãturile
feþei, cãutam o micã asemãnare cu Horia.
Da, uite, puþin la ochii ºi buza, aºa cum o
þine Horia când se supãrã�Mã agãþam de
cele mai mici amãnunte, trãgeam de ele ca
de-un material cãruia vrei sã-i încerci
rezistenþa, iar întrebarea Cine este EL?
revenea ca un laitmotiv.

Odatã te-am cãutat, doctore, doream
sã vorbesc cu tine despre toate astea, dar
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erai plecat din þarã, apoi teama,
incertitudinea, sentimentul inutilitãþii
puseserã din nou stãpânire pe mine.
Sãrutãrile ei nu mai gãseau de mult bãrbatul
rãmas undeva în urmã, în anii studenþiei,
iar fiul meu, Horia, pentru cã este fiul meu
� nu-i aºa, doctore? � va fi un om distrus.

Scoase dintr-un plic o fotografie ºi mi-
o întinse:

� Îþi place? O vezi, doctore? Fotografia
i-am luat-o lui Horia din hainã. N-ai de ce
sã mã acuzi, îl urmãresc aproape pas cu
pas, el este încã un copil, nu ºtie ce-i poate
rezerva viaþa. Dacã e pe cale sã
sãvârºeascã un incest?

Am tresãrit! Doamne, dar e de-a dreptul
nebun! Unde vrea s-ajungã? Continuase:

� ªtiu cã o iubeºte, se-ntâlnesc
aproape zilnic, i-am urmãrit, nu-l mai pot
lãsa sã continue. Va fi un om distrus dacã
o datã, cândva, va afla.

� Mihai, dar el o iubeºte, de ce nu-nþelegi,
ce sã afle?

� Ajutã-mã, doctore, sã-mpiedic
incestul, asta vreau eu. Este chiar atât de
greu sã-nþelegi? Aici mã doare pe mine,
aici e boala mea, doctore, � ºi-ºi lovise
pieptul de câteva ori.

� Mihai, dar tu îi cunoºti pãrinþii, ºtii
cine sunt de fapt, unde te duci tu, bãiete,
cu mintea?

� Da, dar spune-mi, al cui este fiul
meu, doctore? Îmi repetasem de câteva
ori, la intervale de câþiva ani, nenorocitul
acela de test ºi-acum te-ntreb pe tine,
doctore: al cui este fiul meu?

Am rãmas perplex.
� Ei?! Al cui este? Nu þi se pare cã

fata asta îi seamãnã puþin la pãr, la zâmbet?
Vezi, uite, ºi buza, aºa uºor rãsfrântã, ca
atunci când vrea Horia sã parã puþin mai
ºmecher. Vezi? ªtii ce scria pe bucata aia
nenorocitã de hârtie, lozul vieþii mele?
Azoospermie, asta scria, poþi sã mã vindeci
de azoospermie, poþi doctore?

ªi cu o miºcare rapidã prinse clepsidra
de pe masã ºi o izbi cu putere de uºã.

� Poþi? Hai, spune, doctore, poþi?
Firicelele de nisip se risipirã prin

camerã, iar eu nu ºtiam ce s-adun mai
întâi: cioburile clepsidrei, ale vieþii lui, ori
firicelele de nisip, zilele ºi nopþile lui de
frãmântãri interioare. Se auzeau ultimele
acorduri ale �Rapsodiei albastre� pe care
el o pusese de câteva ori în dupã-amiaza
aceea. Credeam cã-i melodia care-l
liniºteºte, dar�Ieºi trântind uºa, iar eu
rãmãsesem tãcut în camera pe care
amurgul o pãrãsise demult, lãsând-o în
braþele nopþii. Un gând mã strãbãtu ca
un fior: oare de când n-am mai vãzut-o
pe Crina?

� Da, ai ºi culoare în obraji, parcã mai
multã ca înainte sã te fi luat frigurile! Nu
ºtiu dacã sã mã bucur sau sã mã înfricoºez
de puterea musafirului nostru! Dã-ne
Doamne bine în casa noastrã ºi nu ne lãsa
pradã vrãjitoriilor!

� Nu, nu e vrãjitor � se trezi Andrei cã
intrã în vorbã � e chiar omul lui Dumnezeu!
Am fost de faþã deunãzi la râul Iordan, când
l-a botezat proorocul Ioan!...

Nevasta lui Simon nu-i rãspunse, ci
îºi strânse poalele fustei lungi la mijloc ºi
se aplecã într-un gest de îngenunchere
evlavioasã, ca sã-l înduplece pe
Dumnezeu! E înaltã, bine fãcutã, seamãnã
mai mult cu bãrbatu-sãu decât cu mama
care a nãscut-o! E aidoma tatãlui ei, care a
fost un om zdravãn la viaþa lui ºi mult bine
a fãcut cât a trãit! Pentru cã tot e aplecatã
ºi e vorba sã-l slujeascã pe vindecãtorul
familiei, începu sã sufle cu putere în foc,
iar flãcãrile din vatrã prinserã a pâlpâi cu
cãldurã ºi luminã mare. Ciorba de peºte
începu sã clocoteascã ºi în aer se rãspândi
o aromã plãcutã de legume fierte cu iz de

apã de mare. În acest moment, luã o cârpã,
prinse ceaunul de toartã ºi-l puse alãturi.
Înainte de a se rãci, bãtrâna va stoarce în
fierturã câteva lãmâi care sã taie greaþa, în
timp ce fiica a culcat deja, pietrele încinse,
pe care fusese aºezat ceaunul, dãdu jarul
într-o parte ºi se apucã sã arunce pe ele ºi
pe vatrã, stavrizi mari, care începurã sã
sfârâie grãbit, cu fum albãstriu ºi miros
îmbietor.

Oricum ar fi, toþi trei sunt de acord cã
oaspetele, odatã ce l-ai primit în casã
trebuie sã-l respecþi, sã-i asculþi cu atenþie
spusele, iar renumele acestuia se ridicã cu
totul ºi cu totul deasupra celor ai casei!
Vor avea ce asculta de la el, când le va
împãrtãºi din comoara ascunsã a
înþelepciunii lui ºi nici cã s-ar putea pune
în cumpãnã învãþãtura sa ca rãsplatã a
ospitalitãþii, cum se mai întâmplã de obicei,
când te alegi doar cu pomana ce ai fãcut-o
unui drumeþ înfometat! Ce a izbutit el cu
bolnava din casa lor e curatã minune
dumnezeiascã!

Andrei vru sã mai zicã ceva dar cele
douã femei, începurã sã înalþe rugi cãtre
Dumnezeul din ceruri. Însuºirea de a face
minuni nu-i e datã oricui, e dar de la
Dumnezeu!...

Casa lui Petru

(urmare de la pagina 90)
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LÃCRIMÂND  VISA  ALEXA
Dramã  într-un  act  ºi  douã  tablouri  în ramã (3)

TEATRU

(Cabinetul directoarei. Mecanicul
concediat stã þeapãn în faþa ei. E trist ca
întotdeauna. Nu are replicã rapidã, e de fapt,
un timid incurabil, uºor visãtor, de nu, chiar
credul)

Scorpia Blândã: (Deschizând unul din
sertarele biroului sãu, scoate o coalã de
hârtie, format A 4.) Uite, domnule, ce fac eu
cu cererea ta de demisie, eu concediez, nuprimesc demisii onorabile, aºa cã fã bine, ia
coala asta de hârtie (Îi întinde de pe mapa
doldora de hârtii una la întâmplare ºi-l
aºeazã ea cu blândeþe la altã masã) Scriecâteva propuneri, ºtiu cã eºti specialist, cum
trebuie rezolvatã ieºirea de incendiu în laturade vest a liceului, pompierii nu vor sã
înþeleagã cã n-avem voie sã scoatem ocãrãmidã, nu ne lasã proiectantul, ei, ce zici?

Mecanicul concediat: E alãturi, la o
jumãtate de metru o fereastrã, avem deja lamagazie o uºã, scoatem fereastra, cele câteva
cãrãmizi ale proiectantului ºi tencuim, refacemperetele aºa cum a fost, fiindcã am pãstrat
materiale, vopsele de la ultima reabilitare ºi...

Scorpia Blândã: (ªtie cã mecanicul
ºcolii e un meseriaº universal, ideea e foarte
bunã, de aceea ca sã-l împace într-un fel, se
simte vinovatã, vinovatã pe moliciunea
ãluia, pe blegeala aia care-l diferenþiazã
de ceilalþi) Ia, ascultã, Nelule, de ce nu eºtiun bãrbat energic? Cum îi permiþi sã te ducã
aºa la nesfârºit cu vorba cã te cheamã la ea înGermania ºi vine acasã, o distrezi, pe banii tãi
cã-s ºi aºa mulþi ºi tragi nãdejdie, te foloseºteaici ºi-þi vinde iluzii: gogoºi iar tu o aºtepþi.
Pânã când? Îþi vorbesc ca o sorã mai mare...

Olimpia: (Urmatã de Melania, amândouã
plânse, dau buzna în cabinet) Ne-a bãtut mãrþiganca iar colegii noºtri de la a XII-a B au
susþinut-o punând pe capul nostru pariuri...

Scorpia Blândã: Înseamnã cã, în mod pre-
cis, au pierdut pariurile, fiindcã, mai mult ca sigur,având în vedere superioritatea voastrã
numericã, au mizat ca fraierii pe douã toante.Nu-i nimic, voi lua legãtura cu dirigintele, dar
pânã una alta sã rezolvãm o problemã care arãmas în aer. Nelule, te-am chemat sã remontezi
zãvorul pe care aceste douã scumpedomniºoare, viitoare studente, cã, de, sunt ºi
olimpice pe deasupra, l-au smuls cu eleganþa

lor finã intrând peste mine ca un tanc dacã nuca douã cornute. A, spuneam sã le evacuezi din
cabinetul meu. Fii gentil, manierat, ºi ia-le pecele douã rândunici de aripioare ºi du-le în þãrile
calde, fiindcã, eu nu mã înºel niciodatã, pãrinþiile vor trimite în vacanþã cine ºtie pe unde prin
þãrile calde. (Nu ºi-a terminat bine replica, cãci
cele douã olimpice au ºi fãcut stânga împrejur.
Reflectorul focalizeazã în prim-planul scenei.
Se aude portiera trântitã ºi din stradã pe
lângã stopul puternic iluminat, un bãrbat
elegant merge grãbit rãspunzând în acelaºi
timp la telefonul mobil) Cum e posibil sã fiibãtutã iar directoarea sã nu ia nicio mãsurã?
De ce vorbesc altfel decât ºtii tu? O sã-þi explicºi þie ºi mamei tale. S-a întâmplat ceva normal,
numai cã, în ce mã priveºte, totul este anormal.
(A încheiat convorbirea, a strãbãtut deja
coridorul care duce la cabinetul directoarei,
ciocãne, intrã, se apropie familiar de Scorpia
Blândã, reverenþios îi sãrutã mâna ºi se aºazã
pe canapeaua pe care-l invitã femeia plinã
de graþie.)

Scorpia Blândã: (Nu este o domniºoara
Cucu a lui Sebastian, dar nici nu e prea
departe de prototipul femeii profesor acel
amestec sublim de graþie ºi de o sãlbãticie
bine mascatã de bunele maniere. Practic,
pe cele douã olimpice, pe care ea le place
cu adevãrat, le-ar pedepsi fãrã menajamente,
de aceea întâlnirea cu tatãl Olimpiei e mai
mult o formalitate, dar ºi un prilej de a-ºi
satisface propria ei suferinþã) Eu am cudoctorul o fetiþã, mai micã cu vreo trei ani
decât Olimpia. Am înscris-o special la altãºcoalã ca sã simtã rigoarea unei instituþii
serioase, sã socializeze mai bine decât lângãfusta mamei...

Tatãl Olimpiei: ªi aveþi satisfacþii? Saudacã nu mã înºel...
Scorpia Blândã: Tocmai asta e cã nu vãînºelaþi deloc. Nicio satisfacþie. Mã sunã per-

manent cã cineva i-a fãcut cutare lucru, cãprofesorul de biologie e vulgar, vorbeºte la
catedrã ca un mãcelar când prezintã materialuldidactic adus direct de la abator, cã nu este
notatã cum trebuie

Tatãl Olimpiei: Exact ca Olimpia!
Scorpia Blândã: Exact ca Olimpia, dar,atenþie, domnule inginer, este exact cum
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gândim amândoi cã fetele noastre suntincorect evaluate. Eu m-am înfuriat, am ºi
dispãrut de aci o jumãtate de orã, m-am dusval-vârtej la ºcoalã, am vãzut cu ochii mei de
mamã, dar ºi cu cei ai dascãl ºi, aºa cum aþispus, cele douã fete ale noastre, din pãcate,
nu au o sutime, sutimea aia atât de infimã darinsignifiantã în calculele matematice care, asta
e, nu þine cont de miimea volumului nostrude suferinþã paternalã � cuvinte mari, chiar
ridicole, aºa cum ºi suntem de fapt noi pãrinþii.Altfel aci, în cotidianul palpabil, problema e
cã aici Olimpia ºi Melania au fãcut scandal,fiindcã, vezi Doamne, ele sunt cele discrimi-
nate, da, da chiar discriminate, ºi de cine,tocmai de o romã, care, în concepþia lor, o
romã este totuºi o romã ºi nimic mai mult pecând ele se laudã cã-s bogate, cã pãrinþii lor
sunt în topul... o romã, mã-nþelegeþi ce vreausã spun, un lucru incorect, inuman, politic
vorbind nedemocratic, chestiune care nu dãbine la UE. Ce faceþi?! Plângeþi?

Tatãl Olimpiei: Iertaþi-mã. Am primit untelefon, tocmai astãzi, a murit mama!
Scorpia Blândã: Moartea face parte dinviaþa noastrã. Sincere condoleanþe!
Tatãl Olimpiei: Dar nu asta e problema.Eu i-am trimis bani regulat, am dus-o la medici,

dar am fãcut un lucru greu de iertat, am þinut-ope mama ascunsã, nevastã-mea care nu
sufere þiganii nu ºtie cã mama trãia, cã mamamea, care m-a înþeles, nu s-a arãtat, ba chiar
am creat legenda fiului plecat în lume cu untatã de care nu ºtiu cu nimic adevãrat ºi cu omamã þigancã care m-a crescut în sãrãcie ºi
s-a prãpãdit când eu aveam vreo treisprezeceani. Aveþi în faþã un ticãlos!

Olimpia: (Dând buzna) ªi eu care ca ofraierã credeam cã n-ai ajuns încã aici la
ºcoalã, doar þi-am spus prin telefon, tati, cãm-a bãtut împuþita aia de þigancã pe mine, o
româncã get-beget ºi tu m-ai educat sã nu fiurasistã. De ce? Rãspunde cã nici doamna,
nimeni nu vrea sã-mi dea un rãspuns!?

Scorpia Blândã: Pentru cã aici nu poate
nimeni sã mai rãspunde (Olimpia iese
debusolatã, nu furioasã, presimte totuºi cã s-a
întâmplat ceva. Reflectorul o focalizeaã. A
ajuns din nou în celãlalt coridor. Priveºte pe
fereastra larg deschisã. Scoate telefonul.)Cum n-a venit încã microbuzul. Nu s-a mai
întâmplat o astfel de întârziere. E doarcompania tatãlui meu. O sã pun eu ordine la
dispecerat, sã vedem ce fac maimuþele alea carese tot fardeazã ºi-i fac tatei ochi dulci de parcã
meritã ele de un gentelman ca papa. Stai aºa!Cred cã e totuºi vorba de o micã eroare. Aºa e,
astãzi, nu se ºtie din ce motive, probabil tehnice,microbuzul soseºte cu o orã mai târziu. Nu, nu
se impunea trimiterea altuia. Sigur, ne-am camgrãbit noi. Tu aºteaptã, nu-þi mai dau alte
instrucþiuni, ai grijã doar sã-l cotonogeºti, darcu milã, sã nu-i laºi rãni, doar sã-l sperii puþin
sã nu se mai uite la þiganca aia borâtã. Ai auzit,mã, borfaºule, cã te dau pe urmã pe tine sã te
snopeascã alþii în bãtaie dacã nu execuþi

ordinele mele, gaºca ºtie ce-mi poate pielea.
(Melania se apropie de ea dar n-o bagã în
seamã) Ei, fatã, ai orbul gãinii sunt aici, ori!

Melania: (Alta decât cea de pânã acum)
ªtii ce, mãsoarã-þi bine cuvintele când vorbeºticu mine, cãci ºtie toatã ºcoala... cine eºti cu
adevãrat. Secretele noastre în urechile voastresau cum naiba se spune, oricum ai da-o, ai
dat-o în barã. E bombã, scumpi, cine ar fiputut sã creadã?

Olimpia: Nu înþeleg, ce ºtie toatã ºcoalaºi nu ºtiu eu?
Melania: O þigancã prefãcutã, intratã înlumea bunã cu escrocheriile tatãlui tãu...
(Planul 1 al scenei dreapta aproape de

poarta liceului)
Alexa-eleva romã: (Vorbeºte pe mobil)Iubitule, aþi avut panã ºi aþi rezolvat-o!? Ce

mã bucur, hai cã am sã-þi spun o vestetrãsnet, deocamdatã, e bine cã aþi intrat în
oraº. I love you.

(Planul al II-lea al scenei: stânga; sala
de clasã: reflectorul umple spaþiul de luminã
ºi creeazã volum; atmosfera orei de studiu
într-o ºcoalã plinã de reforme moderne
profesorul Nimeni scrie pasionat la tablã)

Profesorul Nimeni: (Poate arãta oricum,
un singur lucru e cert, pe chipul lui
strãluceºte pasiunea pedagogului, se vede
cã are vocaþie, restul, fiindcã este complet
aerian, nu-l intereseazã. El crede în valorile
democraþiei ºi se lasã în seama societãþii
care-l foloseºte, ºtie ea cum. Nu e tâmpit,
recunoaºte cã nu ºtie sã facã altceva mai bun
decât sã înveþe pe alþii, ºtie cã nici la gunoieri,
fiindcã a vrut sã se angajeze acolo, n-a trecut
proba de lucru. Realizeazã acest fapt ºi cu
ironie se autocontemplã. Alaltãieri, mental
într-o clipitã, scena se reia prin inserþiune
ca în discursul epic: Vecina de palier: Am
sunat, soneria nu funcþioneazã, de ce n-o
reparaþi? Am bãtut, credeam cã s-a întâmplat
ceva, doamna mi-a lãsta instrucþiuni sã vã
verific periodic sã nu omorâþi copilul, pentru
cã ºtie toatã lumea cã nu sunteþi bun de nimic,
vai de zilele dumneavoastrã, vai de copilaºul
ãsta pe care-l duceþi dimineaþa la creºã, vai
de...!) Dragii mei elevi, vã vorbesc ca unpãrinte, cu o oarecare experienþã de viaþã!

Un elev oarecare: E-ºu-a �tã!
Clasa: Poveºti! Spune ceva adevãrat!
Profesorul Nimeni: Adevãrat vãvorbesc vouã, parcã aºa sunã, ca sã nu-mi

rãcesc gura de vã rog sã luaþi aminte, e ochestiune de bun simþ. Dacã faci ceva în viaþã
nu trebuie sã te gândeºti la folosul imediat, cisã ai în vedere viitorul.

Un elev oarecare: Adicã sã nu trãieºti înprezent, pentru cã, prezentul, aºa cum e,
mizerabil...

Profesorul Nimeni: Nu tocmai, ceea ce
facem acum e parte din viitor ºi...

Un elev oarecare: Dacã e prea înãlþãtor,
domnule profesor, riscãm sã cãdem ºi cuaspiraþiile noastre lipsite de pragmatism putem
sã ne frângem gâtul. Nu, eu, unul, cât mã
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priveºte, vreau sã trãiesc în prezent. Odiscotecã. Un bar, o fiþã superbã ºi maºina lu
babacu, bani la portofel, nu-i aºa fetelor, astaconsider eu cã e cu adevãrat înãlþãtor. (Sala
aplaudã-clasa ºi spectatorii)

Profesorul Nimeni: (Interactiv, fricos
chiar) Când vã spun cã pereþii au urechi, voinu mã credeaþi, dar sã ne vedem de oile
noastre, aºadar spuneam data trecutã cã...
(Clasa se încinge brusc, profesorul preferã
sã-ºi noteze ideile pe table cu repeziciune.)

Alt elev oarecare: Bã, Steaua n-are nicio
ºansã! (E lider de grup ºi se aude un strigãt:
Minþi!)

O elevã oarecare: Fetele de la Oltchimvor câºtiga! (Aplauze de grup entuziasmat)
Un elev oarecare: (Se deplaseazã

maiestuos, câþiva bãieþi ºi fete au deja
pregãtite telefoanele pentru a lua vederi,
profesorul lucreazã în neºtire, nu aude, nu
vede nimic decât tablele care sunt pline de
exerciþii, ajuns la catedrã, elevul înfige mãna
cu dispreþ suveran în catolog, cautã cu
repeziciune numele sãu ºi se îndreaptã
ameninþãtor spre profesor) Ce e, domnuleprofesor, cu patru ãsta aici, la mine? Când,
naiba, mi l-ai trântit?

Profesorul Nimeni: (Extrem de amabil)
Dupã orã discutãm. Te rog, dragul meu, terog frumos nu deranja ora! Pune catalogul pe
catedrã ºi mergi la locul tãu. ªtii ce, cataloguleste un document administrativ ºi are un regim
juridic special, acum, în clasã, eu rãspund deel cu capul...

Un elev oarecare: Cu capul! Atunci sã
plãteascã domnul cap! Eu ºi colegii mei cedrepturi mai avem în codurile drepturilor
copilului, dacã voi, maturii, le aveþi pe toate?Nu ne-aþi învãþat voi sã ne apãrãm în democraþie
drepturile cu dinþii, cu pumnii, cu tot ce avemla îndemânã!? (Într-o fracþiune de secundã îl
croieºte cu cotorul catalogului în cap,
profesorul se dezmeticeºte ºi ia o poziþie de
luptã în ringul de box, aplicându-i un pumn
în plex, elevul se îndoaie ºi, rãsucindu-se, îl
loveºte cu o ploaie de pumni în maxilare,
profesorul geme ºi sângereazã, clasa e în
delir, uºa clasei se deschide, Scorpia Blândã,
care a vãzut totul pe monitorul calculatorului
din cabinet, vine în faþa clasei, îl ia de mânã
pe profesorul Nimeni ºi-l duce în cabinet.
Reflectorul individualizeazã cabinetul, parcã
are o altã înfãþiºare)

Scorpia Blândã: Aºadar baþi elevii, taci!Ce dacã þi-a dat cu catalogul în cap, asta e
lipsa dumitale de autoritate, eºti concediat ºideferit justiþiei. Deocamdatã. ªtiu cã te-a
pãrãsit tovarãºa de viaþã, cum putea oarebiata de ea sã mai trãiascã în casã cu un
sãrãntoc care câºtigã ºase milioane pe lunãºi pe deasupra e o asemenea bestie! ªterge-te
de sânge, du-te la toaletã ºi de mâine cautã-þide lucru în altã parte, nu e, domnule, în þara
asta de tine învãþãmântul modern carepresupune flexibilitate ºi multã interacþiune,
relaþii juste cu elevii ºi pãrinþii, Ieºi afarã, javrã

ordinarã! (Profesorul Nimeni iese)
Tatãl Alexei-eleva romã: (Se strecoarã

timid, cu oarecare teamã, s-a întâlnit pe
coridor cu directorul sãu, nimeni altul decât
tatãl Olimpiei cu care Alexa se aflã în con-
flict. Reflectorul rememoreazã microscena)

Tatãl Olimpiei: Aºadar, ai plecat dintimpul serviciului, fîrã sã te învoieºti!?
Tatãl Alexei: Suntem deja în conflict ºifii bun ºi lasã tupeul de mare ºef! A, nu i-am

spus fetei mele cã dumneavoastrã, domnuledirector, sunteþi rom, rãmâne între noi, ºtiu cã
mã vei concedia fiindcã aici nu mai e vorbade etnie ci de omenie, ce-o sã zicã doamna
când va afla cã...

Tatãl Olimpiei: Stai liniºtit, totul se va
rezolva cu bine! Fetele se vor împãca ºi deaflat nu ºtiu ce au aflat ºi cât, iar soþia cred cã
ºtie, a aflat deja au sunat cei de la poliþie cã amurit mama de care ea ºtia cã e moartã mai
bine de treizeci de ani...

Tatãl Alexei: Numai cã, biata de ea a fost
o þigancã de treabã, o femeie de caracter carea alãptat un balaur la sânul ei. (Trece supe-
rior pe lângã tatãl Olimpiei care alunecã ºi
cade în genunchi ºi plânge în hohote) Sãrut
mâna doamna directoare!

Scorpia Blândã: Bunã ziua. S-a rezolvat.
Alexa are nota cea mai mare. Dumneata vezice faci cu sticla aia, ai sã duci familia în sapã
de lemn. Fata asta este eminentã, trebuieajutatã. Ieºi afarã

Ce societate, ce lume, ce viaþã, Doamne,îþi vine sã-þi iei zilele nu alta!
Profesorul de serviciu: (Împingându-i cu

brutalitate pe cei doi elevi, fatã ºi un bãiat)I-am prins în toaletã, în aceeaºi cabinã, pe
amândoi! (Reflectorul se mutã pe coridor. Tatãl
Alexei îl scoalã de jos pe tatãl Olimpiei ºi se
depãrteazã de uºa cabinetului directoarei)

(Cabinetul directoarei. Cei doi elevi dau
fiecare câte o declaraþie, la fel profesorul de
serviciu. Scorpia Blândã vorbeºte de zor la
telefon. Se aud ciocãnituri în uºã)

Scorpia Blândã: Intrã!
Femeia mamã: Am intrat nu se vede!?
Bãrbatul tatã: Treceam pe aici întâmplãtor,

nu am eu vreme de fleacuri, am treburi serioase,
Scorpia Blândã: (Ca scoasã din minþi)

Cu un fiu violator în toaleta ºcolii nu aidumneata treabã!?
Femeia mamã: (Sare ca o panterã ºi-i

trage câteva palme elevului.) Nenorocitule!
Mi-ai distrus copilul, o sã mi-o plãteºti!
(Bãrbatul tatã sare ºi o îmbrânceºte,
profesorul de serviciu socoteºte cã trebuie
sã intervinã în a o proteja pe femeie, dar
primeºte câteva ºuturi de la bãrbat. Femeia
atacã din nou, dar, prompt, intervine
directoarea care primeºte ºi ea un set de
palme) Aºa îþi faci tu, fã, datoria în ºcoala
asta, stai puþin cã sun la inspectoratul ºcolar,frate-miu, ai uitat cã e inspector ºcolar?!
(Sunã) Trimite de urgenþã aici la liceul ãstanenorocit s-o ancheteze pe vita asta
încãlþatã! Mi-a violat fata un marþafoi!
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Scorpia Blândã: (Plângând sunã pe fix)Nelule, du-te în stradã ºi adu poliþia imediat!
Cum adicã tocmai ai vorbit cu ei pentru cazulcu violul!? Vino repede la cabinet!

Femeia mamã: Degeaba chemi ajutoare,o s-o pãþeºti! Mi-ai traumatizat copila,
trebuie s-o duc la un psiholog s-o consilieze,ce crezi tu, madam Popescu, cã mai e ca pe
vremea împuºcatului când ca o dezmãþatã aifugit cu bãiatul secretarului judeþean de
partid ºi l-ai forþat sã te ia de nevastã. Asta,draga mea, nu se uitã. Ori crezi cã lumea nu
ºtie de ce te-a lãsat doctorul!?

Scorpia Blândã: Am martori ºi te-am
înregistrat, te voi chema în justiþie!

Femeia mamã: Ce scofalã, oricine naiba
nu ºtie cã în învãþãmânt, în fiecare ºcoalã eun turnãtor la S R I.

Mecanicul concediat: (Dând buzna) Amstat de vorbã cu agentul de stradã care se
vânturã prin dreptul liceului. Una, cã nupãrãseºte sectorul, alta cã nu e treaba poliþiei
ce se întâmplã aiurea ºi, pe deasupra, ei suntînfuriaþi cã nu li se plãtesc drepturile ºi pun
de o grevã. Aºa cã, cum s-ar zice, sunteþi liberi,domnilor ºi doamnelor, sã vã daþi pumni ºi
ºuturi pânã vã sãturaþi, cã e democraþie. Darce s-a întâmplat aici, de ce plângeþi, doamna
director, v-a lovit careva?

Bãrbatul tatã: Tu ce mama dracului mai
eºti, bã, ia carã-te de aici dacã nu vrei s-oîncasezi, ai venit tu, în calitate de ce, sã ne iei
pe noi la întrebãri?

Mecanicul concediat: (Se apropie la doi
paºi de el) Fii atent ce vorbeºti ºi cu cine
vorbeºti, domnule, cere-þi scuze. Aºtept!

Femeia mama: (Solidarã cu tatãl
violatorului) Are dreptate, mã prostãnacule!
(Mecanicul concediat cu o rapiditate
scoasã din comun o izbeºte cu brutalitate
de uºã ºi în clipa în care bãrbatul sare
asupra lui se roteºte ºi-l pocneºte cu piciorul
în gurã dupã aceea se duce, îl scoalã ºi-l
bate cu o cruzime care depãºeºte orice limitã,
arãtând cã sub moliciunea aceea enervantã
se ascunde o energie greu de stãpânit)(Planul 1, axul scenei, strada. Trei tineri
la micã distanþã. Cel din urmã iuþeºte pasul,trece rapid de penultimul, scoate apoi un cuþit
ºi se apropie de primul cãruia îi secþioneazãcarotida. Acela parcã n-a simþit. Pe poarta
liceului iese Alexa ºi alergã spre el. A începutsã ameþeascã a, cei doi se îmbrãþiºeazã)

Alexa eleva romã: (Þipând) Ajutor.Salvarea l-a înjunghiat! (Ca din senin apare
o maºinã a poliþiei municipale care-ºi fãcea
rondul prin împrejurimea palatului
administrativ, Alexa ºi iubitul ei sunt urcaþi
ºi maºina pleacã în forþã punând
semnalizarea sonorã ºi luminoasã în
funcþiune)

(Cabinetul directoarei. Ea singurã cu
capul în palme plânge)

Olimpia: (Deschizând uºa cu forþã, se
aruncã în genunchi, urlã) Eu, eu l-am omorât
din gelozie, eu....

Mecanicul concediat: Au sosit la spital,mai este o minimã speranþã, doctorii se luptã
sã-l þinã în viaþã pe iubitul Alexei pe care unnenorocit l-a înjunghiat la poarta liceului.
Bestia a fugit

Olimpia: (Scrie pe un bilet numele ºi
adresa criminalului) Comunicã la poliþie. Eul-am pus la cale. Eu l-am... (Urlã)

Inspectorul ºcolar: (Intrã bine dispus)Bine cã nu s-a întâmplat în localul ºcolii,
resposabilitatea aparþine domeniului public,strãzii, poliþia sã rãspundã...

Scorpia Blândã: Aºa se vede de sus, dinavionul ºefilor, ce este jos, aici, unde viaþa
freamãtã, pulseazã ºi este întreruptã cuviolenþã, nu conteazã...

Inspectorul ºcolar: ªcoala are altetreburi. Chestia cu violul e într-adevãr treaba
noastrã ºi a justiþiei. E o problemã. Vom faceo comisie.

Mecanicul concediat: Ca-n parlament: ocomisie omoarã tot procesul.
Inspectorul ºcolar: Dumneata cine naibamai eºti?
Mecanicul concediat: Un nimeniconcediat azi dimineaþã.
Inspectorul ºcolar: Vezi-þi, nene, de drum!
Scorpia Blândã: Nelule, ia-l de mânã pe

domnul, frãþiorul bestiei care m-a pãlmuit înexerciþiul funcþiunii, ºi dã-l frumuºel pe poarta
liceului afarã! Ãsta n-are ce cãuta înînvãþãmânt e dat deja în judecatã de autorul
cãruia i-a plagiat lucrarea de doctorat!

Melania: (Viforoasã) Doamna director,au telefonat cei de la bloc cã domnul profesor
Nimeni s-a aruncat de la etajul ºapte dreptîn cap!

Inspectorul ºcolar: Consecinþele crizeieconomice globalizate. Nu ne priveºte, nu s-a
întâmplat în liceu, e treaba comitetuluilocatarilor! Sã-l mãnânce fript dacã n-au trecut
încã la aplicarea mãsurii tip Pacepa doi:montarea de grilaje la toate ferestrele blocurilor
contra suicidului în masã.

Scorpia Blândã: Dar eu l-am împins s-o
facã, eu, o idioatã cu principii ferme, cu ideilemele de reformã a învãþãmântului românesc.

Inspectorul ºcolar: Din fondurilepensionarilor din învãþãmânt îi vom trimite o
coroanã...

Profesorul de serviciu: Bine, dar el era
activ!?

Inspectorul ºcolar: Cei activi au obligaþii,
nevoile-s mari, bugetu-i mic, vorba lui Ghiþã,ºtim noi care... Apropo, unde e mecanicul,
astãzi vine de la procuraturã ºi de la SRI sãinstaleze camerele de supraveghere la
bacalureat, sã terminãm odatã cu hoþii deelevi, pãrinþii cu copiuþe ºi de profesorii
ºpãgari din ºcoala româneascã. Am zis!

Mecanicul concediat: Aici este
mecanicul. Staþi o clipã. Am observat cã lareverul hainei cineva v-a montat un cip-cirip,
ia vedeþi, dumneavoastrã, ce ciripiþi cu ºpaga!

Cortina
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George Coandã

STAREA  DE  ROMÂNITATE.
Noi... aculturaþii

GEOCIVILIZAÞIE  ROMÂNEASCÃ

Deunãzi, pe postul public de televiziune/
RTV, iconoclastul istoric Lucian Boaia
considera cã noi, românii, pentru cã nu am fi
fost în stare sã fãurim o culturã europeanã,
suntem beneficiarii nefericiþi ai unei stãri de
aculturalitate. Îmi face impresia cã, pe undeva,
neliniºtitul istoric este confin cu domnul Horia
Roman Patapievici, cel pentru care poporul
român este un reziduu la fundul istoriei.

Nu încerc sã intru într-o polemicã cu autorul
�Miturilor istorice româneºti� sau al �Jocului
cu trecutul: istoria intre adevãr ºi ficþiune� pe
care-l consider sincer în demersurile sale. Îi acord
circumstanþe atenuante / prezumþia de
nevinovãþie pânã când am sã mã conving cã nu
este prizonier al unor porniri (fariseism)...
postmodernist elististe de interpretare a istoriei
poporului român (epatare vanitoasã, dorindu-ºi
postura de guru de necontestat în alegaþiile sale
savante), sau c-ar fi un corifeu mioritic al
globalismului în care România nu mai conteazã.

Pânã atunci sã vedem de ce cultura
poporului român ar fi una de... aculturaþie. Pentru
cã, atunci când eºti propovãduitorul unei astfel
de teze, lansatã din amvonul globalismului, în
acest moment noi fiind membri ai Uniunii
Europene, ºi, ca atare, Occidentul european ne-
a fost, ºi ne este �lumina de la soare-apune� �
altãdatã, dar nu prea demult, într-o altã
geopoliticã de globalizare... internaþionalist-
comunistã / kominternist-bolºevicã eram
�blagosloviþi� cu �lumina de la soare-rãsare� �
, înseamnã ori cã nu-þi apreciezi propriul popor
(ºi trãim un timp absurd al contestãrii valorilor
naþionale) ori cã eºti un mancurt.

Ce este aculturaþia? Bref: influenþa
determinatã în corpusului civilizaþional al unui
popor pe care acesta o suportã din partea
unui grup civilizaþional mai mare ºi mai
puternic, devenind astfel, acel corpus, o
civilizaþie subalternã, minorã. O corpuscu-
laritate, adicã. De unde � dupã opinia unora
� noicianul om românesc ar fi, într-o viziune
de alteritate bizarã, altceva decât el însuºi, în
fiinþa sa culturalã  fiind implantaþi doi
simbioþi: unul bizantino-slav, în Evul Mediu,
ºi un altul, în epoca modernã, Occidental

european de preponderenþã francezã.
Aºadar, aculturaþia noastrã ne condamnã

a fi, cultural/civilizaþional, niºte �copii de
trupã�, aportul românesc la civilizaþia
europeanã fiind la etc., fapt pentru care ar
trebui sã stãm în poziþia cu capul plecat, cu
smerenie primind palme sau laude/
recunoaºterea valorilor culturii româneºti.

Am recunoscut, nu o datã, cã, datoritã
unor defavorabilitãþi istorice � dialectic
explicabile �, mai ales a unor taifunuri
geopolitice rãvãºitoare, românii,
neconsiderându-se, totuºi, niºte �disperaþi ai
istoriei�, supuºi unei fatalitãþi implacabile, au
întârziat motivat la �prânzul regal� al
Renaºterii, însã nu s-au mulþumit cu resturile.

Nu aº vrea sã cad într-un penibil enco-
miastic dacã voi spune cã au existat
admirabile �arderi de etape� care i-au pus pe
români pe harta culturalã a Europei. Vina este
a românilor înºiºi, a liderilor lor culturali ºi
politici cã nu au proiectat pregnant în
conºtiinþa lumii aceste �arderi de etape�/
depãºiri de sine ale omului românesc. Da,
este o slãbiciune generatã de o altã stare de
spirit indusã românilor care, astfel, s-au
cantonat în modestia � spun eu, nefireascã �
a rãtãciþilor la �porþile Orientului�. ªi care, pe
acest fond, mai suferã de o meteahnã,
sugestiv surprinsã de Eugen Simion într-un
interviu pe care mi l-a acordat cu generozitate
prin anii �90 ai veacului trecut, ºi anume cã
�la noi, la români, istoria nu are niciodatã
rãbdare [...] mãcar sã ne lase sã putem
rãsufla din când în când [...] Istoria culturii
române este � dupã pãrerea mea � istoria
acestor eforturi de a reface handicapul
istoriei. Noi încercãm sã recuperãm
repede�, cãci �vocaþia noastrã este sã fim
alãturi (adicã, umãr la umãr ºi nu pe de lãturi
� n.n.) de civilizaþia de tip occidental ºi
pentru cã prin latinitate aparþinem acestei
lumi ºi cred cã noi am îmbogãþit-o cu
experienþa noastrã bizantinã ortodoxã�.
(Eugen Simion, �La noi, la români, istoria
nu are niciodatã rãbdare� , în George
Coandã, �Clipa ºi Istoria�, Ed. Bibliotheca,
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Târgoviºte, 2000, pp. 108-109-110/111).
Academicianul a opinat cu bun simþ. N-

aº avea de ce sã nu fiu de acord. Iar
paradigmele sunt numeroase, începând � ºi sã
nu ni se ia ca o forþare de notã � de la �scrierea
tãrtãrianã�, extraordinalele plãci gravate în
geto-dacã de la Sinaia, la primul tipar din
Centrul ºi Sud-Estul Europei de la Mãnãstirea
Dealu, arhitecturile eclesiale, curþile voievodale
academice de la Târgoviºte, Iaºi, Bucureºti,
cetãþile culturale renascentiste din
Transilvania, cronicarii moldavi ºi valahi din
Renaºterea româneascã, ºi pânã la scriitorii
epocii moderne, unii cu nimic mai prejos decât
confraþii lor europeni occidentali.

ªi dacã poporul român este unul de
sintezã europeanã , prin puterea s-a
existenþialã de asimilãri, este corect a susþine
cã ºi în privinþa culturii/civilizaþiei sale putem
vorbi de sintezã. Românii au conºtientizat cã
au avut etape de recuperat, de a �reface
handicapul istoriei�. ªi, în bunã mãsurã, au
reuºit. Pentru cã un Neagoe Basarab ºi un
Constantin Cantacuzino, un Olahus,
Dosoftei, Antim Ivireanul, Dimitrie
Cantemir ºi un Samuel Micu, un Ion Heliade-
Rãdulescu, Vasile Alecsandri, Mihai
Eminescu, I.L. Caragiale, ºi Vasile Conta,
Lucian Blaga, Henri Coandã, un Nicolae
Grigorescu ºi Constantin Brâncuºi, un
Ciprian Porumbescu ºi George Enescu � ºi
lista este mult mai bogatã � au dat masã ºi
greutate proprie culturii/civilizaþiei românilor.

Pe bunã dreptate � ºi pun apãsat
accentul pe aceastã idee � spun cã, românii,
caracterial sunt anastazici. Au în esenþa fiinþei
lor puterea de a reînvia din tragedie. Au ºtiut
sã-ºi favorabilizeze împrejurãrile ºi
contextele ºi geopolitice, ºi culturale. ªi una
dintre paradigmele exemplare este procesul
construirii unitãþii naþionale politice . ªi mã
opresc la aceastã paradigmã pentru cã,
tocmai acum, în 2013, se împlinesc nouã
decenii ºi jumãtate de la o extraordinarã
victorie a spiritului anastazic al românilor:
înfãptuirea României Mari.

Procesul a fost de milenarã duratã, românii
conºtientizându-ºi unicitatea naþiunii lor încã
de la formarea ducatelor, voievodatelor ºi
statelor medievale, iar în epoca modernã
afirmându-ºi-o prin constructivitate efectivã
susþinutã de pilierii de rezistenþã Mica Unire
(1859) � dobândirea independenþei de stat
(1877-1878) � Marea Unire (1918).

Anastazismul naþional al românilor este
o congruetudine de fatalism resemnat
mioritic asumat, neresentimental,
existenþialitate cu tutelare cosmicã, deci
renãscãtoare, constructivismul sacrificial
icaric manolenian în Duhul lui Dumnezeu,
ca eternicizare a fãcutului (arhitectura
durabilului) ºi luciferismul Sburãtotului (într-
un fel ºi substanþã a eminescianismului). Are

dreptate G. Cãlinescu când spune cã aceste
�mituri înfãþiºeazã patru probleme
fundamentale: naºterea poporului român,
situaþia cosmicã a omului, problema creaþiei
(ºi am putea zice în termeni moderni, a
culturii) ºi a sexualitãþii.� (Ca act al naºterii/
dãinuirii � n.n.). (G. Cãlinescu, Istoria
literaturii române de la origini pânã în
prezent�, Ed. Minerva, Bucureºti, 1982, p. 60).

ªi tot inubliabilul critic a lansat îndemnul
de a nu ne mai cantona în �desconsiderarea de
noi înºine� pentru cã avem, cu certitudine, o
culturã strãlucitã, de tradiþie, care �nu înseamnã
altceva decât înaintare organicã dupã legi
proprii� (Ibidem, p. 3). Cu alte cuvinte,
organicul existã în cultura/civilizaþia românilor.

Sau am mai putea observa cã
recuperarea istoriei se produce la români nu
în salturi, ca la alþii, fãrã rãdãcinã istoricã în
solul patriilor de împrumut, ci în volute, dacã
vreþi, ºi mã gândesc la Vasile Conta, ba ºi la
Lucian Blaga, ondulatorie, cu creºtere (deal)
ºi descreºtere (vale), ºi iar creºtere ceea ce
nu ar fi o stare de labilitate (cum susþin
detractorii, acuzându-ne de trãdãrile aliatului
când fiinþa naþionalã ni s-a aflat în faþa
destrãmãrii; am schimbat fronturile pentru a
nu dispãrea din istorie), ci, cu siguranþã/cu
justificare o stare de salvgardare.

Organicitatea culturii/civilizaþiei
româneºti � nu voiam sã trec peste asta � se
întemeiazã pe trei dardinalitcardinalitãþi
imanente:

a) relaþia identitarã strãveche spaþiu
istoric-neam;

b) unitate naþionalã � limbã unitarã;
c) etos palingenezic în evoluþia culturii/

civilizaþiei naþionale.
Aº fi dispus sã pun semnul egalitãþii între

aculturaþie ºi asimilare/sintezã de valori, dacã
n-aº sesiza cã, dintr-un oportunism
antiromânesc � ca ºi cum le-ar puþii a opincã
�, unii elitiºti postmoderniºti, bãgaþi prea mult
în seamã de mass-media ºi de unele medii
intelectuale, dau sens peiorativ aculturaþiei,
prin aceasta minimalizând grav locul ºi
contribuþiile de sorginte europeanã ale
culturii române la cultura/civilizaþia
universalã. Este un fel neonorant de a ne da
cu stângu-n dreptu�. De aici ºi sentimentul
recurent care ne obsedeazã cã noi, românii,
suferim ºi de o aprehensiune, ºi de o aprosexie
faþã de efortul de a ne fixa cu coerenþã poziþia
ºi importanþa în istorie. Dar suntem apostazici
când nu trebuie. S-au când suntem manipulaþi
de forþe oculte. Ori când pornim rãzmeriþa din
lãuntrul nemulþurilor noastre nu o ducem la
capãt. Îi lãsãm pe alþii de aiurea sã intervinã ºi
sã-i schimbe direcþia în interesul lor mercantil
mafiot ºi corupãtor de coloniºti rapaci. Apoi
regretãm. ªi aºa ne trezim... aculturaþi/
aculturalizaþi (!).

A nu se uita îndemnul cãlinescian!
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Mihai Stan

CÃRÞILE BIBLIOTHECII

Ecouri/comentarii favorabile m-au
determinat sã continui aceastã rubricã, cu
toate cã �Cineva� mi-a sugerat sarcastic
cã aceste �istorii anecdotice� vor fi,
probabil, disecate de � ºi aici �Criticul� a
reluat, þinând apoi sã precizeze cui
aparþine, o sintagmã cãlinescianã �
�necroforii documentari�, acei arheologi
literari care au, fãrã doar ºi
poate, rolul lor important
atunci când datele de istorie
literarã lipsesc sau sunt
rãtãcite. Rãmân la convin-
gerea cã toate aceste
�dezvãluiri� ce apar aici vor
fi de folos celor care vor
scrie o istorie a literaturii
târgoviºtene/dâmboviþene.
În cele ce urmeazã, propun
cititorilor �Literelor� o
�radiografiere� a apariþiei
cãrþii �Esenþa temeiului�
semnatã de acad. Mihai Cimpoi.

Prima mea întâlnire cu Mihai Cimpoi
s-a produs în urmã cu aproape 15 ani,
când, dupã o vizitã la Biblioteca
�Târgoviºte� din Chiºinãu, cãreia Editura
Bibliotheca îi fãcea o primã donaþie de 500
de cãrþi, împreunã cu Victor Petrescu �
unul dintre ctitorii aceºti biblioteci cu carte
scrisã în grafie latinã �, cu regretatul Mihai
Gabriel Popescu ºi unul sau doi
reprezentanþi ai �autoritãþilor� târgoviºtene,
am fost invitaþi la o ºedinþã ordinarã a
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
Înalt, impunãtor, cu o voce care aducea
oarecum cu a lui Sadoveanu, dar mai

DESPRE �SPIRITUL ÎNTEMEIETOR�*

apropriatã, mai caldã, ca ºi cum ar fi
continuat o convorbire mai adineauri
întreruptã, cu un discurs plin de miez
�istorico-literar�, lansând cu un zâmbet
larg, complice, câteva calambururi,
evocând ceva întâmplãri cu personaje sus-
puse din lumea literarã ºi politicã de pe
ambele maluri ale Prutului, bonom, având

darul � pe care doar la Mircea
Horia Simionescu, Barbu
Cioculescu ºi Alexandru
George l-am mai întâlnit � de
a elimina pentru interlocutor
conversaþiile �stânjenitoare�
(unii din �branºã� þin cu tot
dinadinsul sã-ºi etaleze
�ºtiinþa�, singurul scop fiind
stabilirea �distanþei� dintre
�erudit� ºi insul cãzut în
capcanã), cozeur redutabil,
Mihai Cimpoi posedã darul
rar de a fi în centrul atenþiei

aparent fãrã niciun efort, instituind, firesc,
�egalitatea� între convivi. Iatã o mostrã de
umor marca Cimpoi: �Eram la un
simpozion la Cluj. Într-o binemeritatã
pauzã, un ins înalt, roºu la faþã, se opreºte
înainte-mi ºi mã salutã ceremonios cu un
«Voie bunã ºi sãnãtate, domnule Furdui
Iancu!». Domnule, îi temperez avântul �
povesteºte cu zâmbet poznaº Acade-
micianul � nu sunt cântãreþul de-l ºtii
dumneata, eu sunt filolog, profesor,
academicianul Mihai Cimpoi din Chiºinãu.
«Fii domnule sãnãtos, dar ce crezi
dumneata, nu-l cunosc eu pe Mihai
Cimpoi?! Hai, lasã gluma, e clar cã eºti
Furdui Iancu».�

În 2005, cu ajutorul echipei de la
Chiºinãu (Iulian Filip, Ianoº Þurcanu), am
reuºit sã-l determin pe Mihai Cimpoi sã
devinã senior-editor cu rubricã permanentã
la �Litere�. I-am propus maestrului drept

* Acad. Mihai Cimpoi, Esenþa temeiului.
Începuturile târgoviºtene ale literaturii române.Eseuri monografice despre Poeþii Vãcãreºti(Ienãchiþã, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion HeliadeRãdulescu, Grigore Alexandrescu, VasileCârlova, Ion Ghica, Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti, Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2013
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remuneraþie pentru eseurile publicate în
�Litere� sã le strângã într-un volum tipãrit
la Editura Bibliotheca. Aºa apare, în 2006,
�Prometeu ºi Pandora. Eseuri despre Ion
Heliade Rãdulescu. Itinerar critic
dâmboviþeano-basarabean� însuºi autorul
punctând într-un �Argument� istoria
acestei cãrþi: �Apariþia prezentei culegeri
de eseuri se datoreºte
contactelor culturale deose-
bite care s-au stabilit între
Târgoviºte ºi Chiºinãu ºi care
presupun instructive întâlniri
între scriitori, reviste (Litere
ºi Viaþa Basarabiei),
cântãreþi ºi poeþi în cadrul
celor douã festivaluri
Crizantema de aur ºi
Crizantema de argint,
conferinþelor organizate de
Biblioteca �Târgoviºte� din
Chiºinãu ºi Biblioteca
Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� ºi nu
în ultimul rând, directorului Editurii
Bibliotheca din Târgoviºte, scriitorul Mihai
Stan, care ºi-a asumat editarea în regie
proprie a acestei cãrþi.�

Unul dintre eseuri (�Ion Heliade
Rãdulescu. Panhymniul
Fiinþei�, cu subtitlurile Fiinþa
perspectivicã heliadescã ºi
Heliade ºi heliadismul) a fost
cel care a declanºat ideea unui
proiect la care poate s-a
adãugat ºi articolul �Itinerar
la poli opuºi� (�Litere�, nr.
80-81, noiembrie-decembrie
2006), eseu în care Barbu
Cioculescu vede în Ion
Heliade Rãdulescu �persona-
litatea de covârºitoare,
prezenþã care a deschis
zãgazurile literaturii noastre moderne�.

De ce nu ºi ceilalþi, adicã Vãcãreºtii,
Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova, Ion
Ghica? m-am întrebat.

Când a revenit la Târgoviºte ca
preºedinte al juriului prestigiosului con-
curs de literaturã �Moºtenirea
Vãcãreºtilor�, ajuns anul acesta la a 45-a
ediþ ie,  prezentându-i  proiectul ,
conºtient de uriaºul efort ce-l presu-
punea, Mihai Cimpoi a ezitat la început,
recurgând la formulãri neangajante:
�Desigur, poate, sã vedem, e drept cã e
interesant etc. etc.�

Ceea ce l-a tentat, poate, pe Academi-
cian, a cãrui putere de muncã e deja
proverbialã pe ambele maluri ale Prutului,
a fost deplina libertate de �a începe� dupã
dorinþã, cu unul sau altul dintre scriitorii pe
care i-am înºirat cu îndrãzneala ºi insistenþa
care unui editor i se iartã totuºi: Ienãchiþã,
Nicolae, Alecu ºi Iancu Vãcãrescu, Ion

Heliade Rãdulescu, Grigore
Alexandrescu, Vasile Cârlova,
Ion Ghica, la care, în timp,
Mihai Cimpoi l-a adãugat pe
I.Al. Brãtescu-Voineºti.

�Mecanismul�, ca sã-l
numesc aºa, pus la cale de
editor a fost angajant � 12
eseuri într-un an au fost
publicate în �Litere. Revistã
lunarã de culturã a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni�. ªi
totuºi, acad. Mihai Cimpoi
ezita încã, dovadã cã abia

peste 2 ani, apare eseul biobibliografic
(cum însuºi l-a numit M.C.) �Ion Heliade
Rãdulescu. Panhymniul Fiinþei� (2008).

Mai toþi scriitorii colaboratori ai
�Literelor� ºi ai Editurii Bibliotheca,
declanºatoarea acestei �aventuri�, cãrora

le-am vorbit despre acest
proiect se arãtau sceptici,
argumentul decisiv pentru
aceºtia � majoritatea istorici
ºi critici literari, câþiva chiar
specializaþi în literatura
românã veche � fiind acela
cã despre reprezentanþii
târgoviºteni ai literaturii
române premoderne s-a
cam scris/spus tot ce se
putea, nerãmânând nicio
patã albã în biografiile
acestora, nicio scriere

nedisecatã ºi rãscomentatã.
Împotriva acestor opinii pe care,

temãtor, totuºi, nu i le-am dezvãluit
Academicianului, pledau subliminal
conversaþiile cu istoricul literar, întãrindu-mi
ideea cã Mihai Cimpoi ºi-a propus o altã
cheie de lecturã, ineditã, prin care
cercetarea sa se va sincroniza cu integrarea
noastrã europeanã (politicã) iniþiind un dia-
log între noi ºi Europa, dialog, de altfel, cu
tradiþie, brutal întrerupt în perioada aºa-zis
comunistã. Însuºi autorul dezvoltã acest
concept într-un �Argument� la
�Panhymniul Fiinþei�: �Sunt cel puþin trei
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motive pentru care Ion Heliade Rãdulescu
meritã o recitire criticã din perspectiva
actualitãþii noastre. Cel dintâi este
recunoaºterea unei depline identitãþi între
heliadism ºi europenism. El este un inter-
cultural, un introducãtor, vorba lui
Ibrãileanu, al culturii europene în literatura
românã. Este, aºadar, o
primã personalitate euro-
peanã a secolului al XIX-lea
clasic ºi romantic, pregãtind
solul pentru apariþia lui
Eminescu. Cu mijloacele
imaginarului sãu vaticinant a
proiectat o Sânta Cetate (a
Europei), propunându-ne
unul din primele modele
româneºti ale Ideii europene.
Deºi are toate însemnele
pionieratului în domeniul
mitopo(i)eticii, s-a impus ca
un creator de limbaj «universal» de o
modernitate esenþialã, la care s-au referit
exegeþii de azi, dar ºi poeþi ca Ion Barbu,
Leonid Dimov, Nichita Stãnescu ºi Marin
Sorescu. El a «clocit», dupã expresia
acestuia din urmã «ouãle de brontozaur»
ale viitorimii poetice româneºti. Indiscu-
tabile sunt ºi tangenþele cu Caragiale. O
perspectivã exegeticã nouã se impune ºi
asupra vieþii lui Ion Heliade
Rãdulescu, ea fiind în
permanenþã declicul herme-
neutic dominant în studiul
operei sale. Viaþa=Opera.
Semnul de identitate absolutã
(sau relativã) se pune ca ºi
în alte cazuri: Literaturã =
Politicã, Istorie=Logos,
Limbã=Limbaj.�

Au urmat apoi � semn
cã Academicianul fusese
captivat de proiect �, cu
regularitate de metronom,
alte �eseuri biobibliografice�.

Anul 2009 aduce studiul �Grigore
Alexandrescu. Însuflarea fiinþãrii�, apariþia
cãrþii coincizând cu bicentenarul naºterii
acestuia, �patternul� oamenilor de culturã
dâmboviþeni ºi deopotrivã al celor
basarabeni, angajaþi într-un confratern dia-
log valoric general-românesc ºi general-
european. ªi acest eseu se înscrie în
maniera celor precedente, autorul decelând
în mulþimea de repere ce-l individualizeazã
pe acel �un alt Young ieºit din ruinele

Târgoviºtei� (Ion Heliade Rãdulescu) drept
primul poet român cu �o conºtiinþã
artizanalã�.

Grigore Alexandrescu, �preromantic
tipic, preschimbã epopeicul în elegiac ºi,
respectiv, modelul Homer în modelul
Volney / Lamartine. Impune ºi un moment

revoluþionar observat de
Marin Sorescu ºi Eugen
Simion: sincronizarea cu
Europa liricã prin conjugarea
romantismului cu clasi-
cismul, prin prozaizarea ºi
intelectualizarea discursului.
Este un preeminescian prin
viziunea dacizatã ºi cosmo-
gonizatã, prin conºtiinþa
limitelor existenþiale, dar
apare ºi ca un indiscutabil
precaragialian în «satirirea»
societãþii contemporane cu

atâþia trãncãnitori (= fanfaroni).� (M.
Cimpoi � Argument)

Firesc, în 2010, Mihai Cimpoi se
opreºte asupra lui Vasile Cârlova vãzut ca
un inaugurator al romantismului ºi
prevestitor al întregii evoluþii a liricii
româneºti. ªi în acest eseu aveam de-a face
cu o lecturã din perspectivã comparatistã
ºi sincronã: �Astãzi, mai mult ca oricând,

se înalþã în ochii noºtri figura
aureolatã de legendaritate a lui
Cârlova, care ilustreazã prin
destinul «rupt» (expresia e a
lui Nichita Stãnescu) mitul
«poetului tânãr» alãturi de
mari creatori exponenþiali,
precum Keats, Lermontov,
Labiº (la noi), Trakl,
Barataºvili. Importanþa unor
mari poeþi germani pentru
romantism, dupã cum
consemna Ricarda Huch, se
limiteazã la perioada

anterioarã vârstei de treizeci de ani.�
(M.C. � Argument)

Adresându-se contestatarilor de ocazie
care-ºi întemeiazã aºa-zisele argumente pe
�puþinãtatea operei�, Mihai Cimpoi
contestã, la rândul sãu, acest criteriu luat
ca argument pentru lipsa valorii trimiþând
la Arvers, care a rãmas în istoria literarã a
Franþei graþie unui sonet închinat limbii
franceze, asemenea lui Alexe Mateevici, la
noi, cu inspirata poezie �Limba noastrã�
dedicatã limbii române.
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Este de amintit un fapt ce þine de istoria
anecdoticã a acestei cãrþi � însuºi acad.
Eugen Simion s-a declarat uimit cã amicul
sãu literar, M.C., a putut scrie o carte de
peste 200 de pagini despre un poet care a
compus doar cinci poezii.

Ilustrând, într-un fel, acea legãturã
confraternã de care
aminteºte adesea cu solide
argumente M.C., eseul
dedicat lui Vasile Cârlova a
apãrut simultan în România,
la Târgoviºte, la Editura
Bibliotheca, ºi în Republica
Moldova, la Chiºinãu, la
Editura Cartdidact, condusã
de prof. univ. dr. Igor
ªarov, decan al Facultãþii de
Istorie a Academiei de
ªtiinþe din Moldova ºi
membru al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni.

În cadrul proiectului amintit, autorul a
avut deplina libertate de a aborda temele
preferenþial ºi nu cronologic; aºa se explicã
de ce �I.Al. Brãtescu-Voineºti. Prefacerea
firii� apare în 2011, înaintea studiilor
despre Vãcãreºti ºi Ion Ghica. În cadrul
acestei �evocãri� de istorie literarã dar ºi
de �istorie anecdoticã� a literaturii române,
am insistat asupra faptului cã
acad. Mihai Cimpoi între-
prinde o lecturã proprie ce
contrazice frecvent �cresto-
matizarea� scriitorilor
târgoviºteni în manualele
liceale, dar ºi în cursurile
universitare, precum ºi
modul �clasicizant� în care,
de-a lungul timpului, alþi
comentatori ºi-au pus
amprenta pe receptarea
operei reprezentanþilor
târgoviºteni ai literaturii
române premoderne.

ªi pentru Ioan Alexandru Brãtescu-
Voineºti Mihai Cimpoi propune o altã grilã
de lecturã relevând actualitatea
postmodernã ca nuvelist paradigmatic �
�maestru al lui Rebreanu� pe care acesta îl
considera �cel dintâi dintre cei dintâi� �
identificând în prozele lui Brãtescu-Voineºti
un �miniaturist prin excelenþã�, specie care
s-a consacrat cu autoritate prin
Hemingway, Borges, prin studiile
fenomenologice ale lui Gaston Bachelard.

Astfel, Mihai Cimpoi constatã cã: �omul
postmodern se aseamãnã omului brãtescian
prin obsesiva cãutare de modele, prin
conºtiinþa relativizãrii, ºi chiar a dislocãrii
adevãrului, din cauza perspectivismului
abordãrii. Pattern-ul formator al lui
Brãtescu-Voineºti a fost Maiorescu,

înlocuit cu Ibrãileanu. Or, a
beneficiat, ca de un dar
ceresc, ºi de luminile modela-
toare ale lui Eminescu,
Caragiale ºi Nietzsche, chiar
dacã lumina acestuia din
urmã a fost mai mult umbrã.
Prefacerile firii, de care e
marcat destinal Brãtescu-
Voineºti, ne ajutã sã înþele-
gem mai bine relaþiile Eului cu
Celãlalt, relaþiile dintre
Înãuntru ºi În afarã, echiva-
late de Jacques Derrida cu

relaþia dintre Întuneric ºi Luminã, care
constituie chiar denumirea unei culegeri de
nuvele ºi schiþe ale lui Brãtescu-Voineºti,
reluatã în zeci de ediþii.�

Ca nimeni altul pânã la el, acad. Mihai
Cimpoi dezvoltã aspectul psihologic al
scrierilor lui Brãtescu-Voineºti, nuanþându-l
pe cel existenþial propriu-zis.

Este momentul sã amintim cã toate
aceste eseuri biobibliografice
� cum le numeºte autorul �
au fost lansate la Târgoviºte
în cadrul Concursului de
Literaturã �Moºtenirea
Vãcãreºtilor� � acad. Mihai
Cimpoi fiind preºedintele
juriului pentru ultimele opt
ediþii �, lansãri precedate de
o conferinþã tematicã a
aceluiaºi, dar ºi la Chiºinãu
în cadrul animat al Zilelor
Limbii Române sau al
Congresul Mondial al

Eminescologilor, aflat la a doua ediþia.
La �Ion Ghica. Amintirea ca existenþã�

(2012) M.C. insistã în lectura sa asupra
pledoariei pentru integrarea europeanã.
Într-un �Argument�, din care citez mai jos,
M.C. prinde, în esenþã, locul ºi rolul lui
Ion Ghica în crearea la Târgoviºte a
premiselor literaturii premoderne
româneºti: �Ca moralist ºi memorialist, Ion
Ghica cultivã un stil de existenþã în felul
marchizei de Sevigné, axat pe respectul
adevãrului, veºnica sa obsesie, pe
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autenticitate, sinceritate, spontaneitate ºi pe
un cod deontologic bazat pe propriile
convingeri ºi o neînduplecatã «poziþiune».
Relevanþa existenþialã a discursului
epistolar al lui Ion Ghica este indiscutabilã,
impunând ºi o po(i)eticã specificã, din care
nu lipsesc literaturitatea ºi intertextualitatea
(secvenþele narative anecdotice, citate,
interogaþii, pastiºe, proiecþiile fiziologice
sau portretele º.a., dialogul de la distanþã
ca jurnal intim, excursul istoric sau
eseistic-ºtiinþific). Omul contradicþiilor
prin excelenþã care este Ion Ghica relevã
o experienþã ce se identificã � iatã � cu
omul contradicþiilor al contemporaneitãþii
noastre politizate, caragializate, complexate,
resuscitatoare de complexul complexis-ului
care-l marca pe epistolier.�

Cãrþile lui Mihai Cimpoi se aflã acum
în ºcolile dâmboviþene, în biblioteci, în ºcoli
din Chiºinãu (Liceul Prometeu) sau din alte
localitãþi (Cãuºeni), în Biblioteca
�Târgoviºte� din Chiºinãu, la al cãrei fond
de carte o contribuþie uriaºã (peste zece
mii de volume) au avut editurile Bibliotheca
(Mihai Stan), Marcona (Ion Mãrculescu),
Pandora-M (Margareta Mãrculescu-
Cojocea), Editura Trei (Silviu Dragomir).

Anul 2013 marcheazã finalizarea
acestui proiect literar realizat de Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni în colaborare cu
Asociaþia Naþionalã a Oamenilor de Creaþie
din Republica Moldova, Institutul de
Filologie al Academiei de ªtiinþe din
Moldova, Consiliul Judeþean Dâmboviþa
prin Centrul Judeþean de Culturã, Biblioteca
Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� ºi
Editura Bibliotheca.

�Esenþa temeiului� (Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2013) este un op
academic de aproape cinci sute de pagini,
ce reprezintã finalizarea unui proiect,
care la început pãrea ambiþios, chiar
utopic, unora.

Reamintim cã, iniþial, fiecare eseu
biobibliografic s-a constituit, aºa cum am
arãtat, într-o apariþie editorialã
independentã la Editura Bibliotheca: Ion
Heliade Rãdulescu: panhymniul fiinþei
(2008); Grigore Alexandrescu �
�însuflarea� fiinþãrii (2009); Vasile
Cârlova � poetul �sufletului mâhnit�
(2010), Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti
� prefacerea firii (2011); Ion Ghica �
amintirea ca existenþã (2012). În 2013,
Academicianului Mihai Cimpoi i s-a

solicitat, din partea editorului, ºi un studiu
amplu asupra Vãcãreºtilor (Ienãchiþã,
Nicolae, Alecu ºi Iancu), realizându-se
astfel o unitate de prezentare a corifeilor
literaturii premoderne române, nu
întâmplãtor rezidenþi la Târgoviºte.

Autorul a reunit în �Esenþa temeiului�
cele cinci eseuri cu aspect monografic,
toate apãrute la Editura Bibliotheca, la care
a adãugat, la propunerea editorului, eseul
biobibliografic Poeþii Vãcãreºti, realizat în
2013. Perceput ca un studiu introductiv,
M.C. a cãutat sã surprindã, într-o imagine
sinteticã, fenomenologia spiritului
întemeietor, în special cel târgoviºtean,
cãruia îi datorãm cele trei elemente
heideggeriene ale întemeierii: ctitorirea,
dobândirea-fermã-de-teren ºi justificarea.
Transpunerea � fireascã, lansonianã � în
epocã este însoþitã de ceea ce Jean
Starobinski denumea relaþie criticã: a nu
fixa doar simplul ecou al operei, ºi nici
substitutul raþionalizat al ei, ci a o interpreta
cu implicarea dialogicã a diferenþei. Acad.
Mihai Cimpoi a aplicat, în toate cazurile,
grila ontologicã, accentuând faptul cã
Târgoviºtea oferã modelul de tranziþie
diacronicã de la lumea româneascã a cãrþii
la lumea româneascã literarã, care
pregãteºte statutul de autor ºi de poeticã,
de �poeticã facere�, impunând ºi o
conºtiinþã artizanalã, de �meºteºug�, de
�poien�. Ar mai fi de amintit cã cele ºase
eseuri biobiblografice, precedate de un
amplu studiu, �Prometeu ºi Pandora�
(2006), au apãrut în foileton în �Litere.
Revistã lunarã de culturã a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni� care, nu
întâmplãtor, are o redacþie la Chiºinãu
începând cu 2002 (acad. Mihai Cimpoi,
Iulian Filip, Ianoº Þurcanu, Vasile
Romanciuc, Aurelian Silvestru).

Apariþia acestei opere de excepþie se
datoreazã eforturilor Editurii Bibliotheca,
uneori sprijinitã de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa (cãrþile despre Vasile Cârlova,
Brãtescu-Voineºti, Ion Ghica). În sfârºit,
realizarea proiectului reprezintã o
colaborare exemplarã între reprezentaþii
culturii scrise din Târgoviºte ºi Chiºinãu,
cartea înscriindu-se în rândul celor mai
reprezentative sinteze apãrute în ultimii ani
cu aceastã tematicã.

Autorul mãrturiseºte cã a scris aceste
cãrþi cu convingerea cã dimineaþa poeþilor
anunþã totodatã ºi zorii europenitãþii.
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Florentin Popescu

PENEª,  DAR  NU  �CURCANUL�

PORTRETE  ÎN  PENIÞÃ

Cazurile în care un autor a uimit la
senectute prin cãrþile lui nu sunt prea multe
în cultura românã. ªi de aceea, mi se pare
cã omul despre care aºtern aceste rânduri
� un astfel de caz � meritã cu asupra de
mãsurã un loc ºi printre cei care, cum se
spune îndeobºte, �lasã ceva în urma lor�.
Iar acest ceva, se înþelege, s-a materializat/
se materializeazã în cãrþi care au ceva de
spus celor ce vor veni dupã
noi, constituindu-se în mãr-
turii (deopotrivã documen-
tare, dar ºi sentimentale,
sufleteºti adicã) convingã-
toare despre vremuri ºi
oameni, despre anume
întâmplãri ºi evenimente,
despre ambianþe sociale ºi
culturale etc. etc.

Omul are, ca sã zic aºa,
printr-o simplã coincidenþã
�onomasticã� un nume
parcã predestinat: Peneº � trimiþând
numaidecât cu gândul la celãlalt Peneº,
celebrul personaj din nu mai puþin celebrul
poem al lui Alecsandri, �Peneº Curcanul�
� dorobanþul care se întorcea încãrcat de
glorie de pe câmpurile de bãtaie ale
Rãzboiului de Independenþã.

Numai cã Peneºul nostru (aci ca nume
de familie, dar cu prenumele Nicolae) s-a
fãcut ºi continuã sã se facã cunoscut ºi
apreciat pe un alt plan, nu mai puþin
interesant: literatura. Nu numai
beletristica, ci ºi cealaltã literaturã, de un
mare interes pentru cititori, cea inspiratã
de valorile mari ale României, de
personalitãþile acesteia, uneori prea puþin
sau chiar deloc reevaluate, reconsiderate,
readuse în atenþia lumii de azi. Alexandru
Marghiloman, omul politic controversat,
însã cu un mare rol în istoria modernã a
României, e, poate, exemplul cel mai
grãitor în acest sens. Dar nu numai el, ci
ºi Caragiale, dar ºi doctorul Constantin
Angelescu, cãruia Nicolae Peneº îi scrie

�povestea vieþii�, pilduitoare pentru multe
generaþii de ieri, de azi ºi de mâine.

În urmã cu cincizeci ºi mai bine de
ani, când l-am cunoscut eu, Nicolae Peneº,
astãzi socotit pe bunã dreptate ca unul
dintre cei mai de seamã cãrturari ai Buzãului
contemporan, era un tânãr de un entuziasm
de-a dreptul molipsitor, cu idei ºi iniþiative
culturale remarcabile, drept pentru care

s-a înscris (ori a fost înscris
de diriguitorii culturii locale)
pe o traiectorie importantã în
epocã: a activismului cul-
tural. Haina de instructor sau
de metodist la Casa de
Culturã, de organizator al
unor manifestãri ce presu-
puneau prezenþa unui public
numãrabil în sute ºi chiar
mii de persoane, dar ºi de
editor al unor culegeri de
folclor (ca sã nu amintesc

decât puþin dintr-o mai largã paletã de
�sarcini� asumate cu bunã ºtiinþã) i se
potrivea lui Nicolae Peneº, cum se spune,
ca mãnuºa.

�Pe urme de baladã� este un festival
muzical-folcloric vechi de câteva decenii
ºi se desfãºoarã pe minunatele plaiuri ale
Munþilor Buzãului în plinã varã, bucu-
rându-se de unanime aprecieri din partea
localnicilor sau a turiºtilor dornici sã
cunoascã meleagurile pe care s-a nãscut
Vasile Voiculescu ºi pe care se aflã unice
monumente istorice sau naturale:
locuinþele rupestre, sãpate în piatrã,
Vulcanii Noroioºi º.a. Puþini mai ºtiu, însã,
cã amintitul festival a fost iniþiat ºi
organizat de cãtre Nicolae Peneº, dupã
cum tot puþini mai sunt ºi cei care ºtiu cã
� implicat trup ºi suflet în fenomenul ar-
tistic local � acest om era, el însuºi, unul
dintre cei care au îmbrãcat costumul
popular ºi au jucat pe scenele amenajate
în aer liber sau pe cele ale unor instituþii
din Buzãu sau din judeþ.
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Aºijderea, nu sunt mulþi nici cei care
îºi mai amintesc cã prin anii 1960-1965
unul dintre cei mai activi membri ai unui
cenaclu literar ajuns vestit în toatã þara
(este vorba de Cenaclul �Al. Sahia�, din
care ºi-au �luat zborul�, la diferite
intervaluri, scriitori precum Ion Gheorghe,
Ion Bãieºu sau Gheorghe Istrate) era tot
acest om, cel care pe atunci scria nu numai
versuri (cã doar, vorba lui Alecsandri,
�Românul s-a nãscut poet�), cum fãceau
mulþi alþii la vârsta lui, ci ºi inspirate (ºi
mai ales �penetrante�) texte pentru brigãzile
ce se numeau, în spiritul epocii, �de
agitaþie�, iar creaþiile cu pricina erau
aplaudate la scenã deschisã prin mai toate
satele fostei regiuni Ploieºti � din care s-a
desprins mai târziu judeþul Buzãu, cu
graniþele lui de azi.

Nicolae Peneº, de care mã leagã o
îndelungatã ºi frumoasã prietenie, a rãmas
� sub aspectul entuziasmului ºi al dãruirii
întru lucruri ºi fapte frumoase � acelaºi ºi
azi. Numai cã, odatã cu trecerea anilor,
omul s-a maturizat pe deplin, ºi-a orientat
munca ºi ideile spre alte orizonturi � de
unde ºi un posibil bilanþ bogat, variat,
interesant în ce priveºte creaþia.

Punând faþã în faþã, sau alãturi dacã
vreþi, portretul lui din anii 1960-1965 cu
cel de azi (mã refer aci nu la portretul
care-i imortalizeazã imaginea chipului pe
hârtie, ci la cel al creatorului) aproape cã
nici nu-þi vine sã crezi cã este vorba de
unul ºi acelaºi personaj. Cine ar fi putut
gândi atunci cã insul se va manifesta plenar
ºi cu succese recunoscute de toatã lumea
în domeniul publicisticii, dar ºi în cel al
istoriei culturale, ori în cel al memorialisticii?
� întrebare retoricã, desigur, fiindcã
rãspunsul vine numaidecât: Nimeni.

Din acest punct de vedere, Nicolae
Peneº ºi-a canalizat energiile mai întâi în
publicisticã. Zeci (dacã nu cumva sute) de
articole (reportaje, anchete, interviuri,
monografii de localitãþi) au vãzut lumina
tiparului în revista �Flacãra�, condusã de
Adrian Pãunescu. O publicaþie care, orice
ar spune un cârtitor sau altul, reprezenta un
fel de avanpost al presei româneºti înainte
de 1990. ªi, pornind tot de la o serie de
materiale apãrute în amintita revistã, s-a
creionat ºi cel dintâi volum semnat de
Nicolae Peneº � �Pagini din procesul
asasinului Mihaelei Rurceanu� (1990),
urmat de al doilea, �Un cântec ucis� (1991).

Dorinþa de a-ºi vedea numele �adunat
pe-o carte� nu a fost/nu este pentru acest
om un moft, ci o necesitate. Altfel cum

s-ar explica bogata lui bibliografie, cu titluri
pe cât de variate tot pe atât de interesante?
Iatã-le: Fundaþia Dalles  (1996, în
colaborare cu Brânduºa Negulescu), I.L.
Caragiale comersant la Buzãu (1997), Dr.
C. Angelescu � povestea unei vieþi (1998),
Oraºul cu statui furate (2001), Buzãul,
dincolo de bariera Brãilei (2003),
Mãrturiile unui luptãtor (2005), Tãcutele
iubiri (poezie, 2005), Alexandru
Marghiloman, lordul valah (2007-2008),
Oraºul cu castani ºi amintiri (trei volume,
2010-2011).

Fireºte, despre fiecare din titlurile mai
sus consemnate aº putea scrie pe larg,
întrucât o meritã fiecare. Dar spaþiul nu
mi-o permite. Voi spune doar cã Nicolae
Peneº practicã un stil simplu, colocvial,
plãcut la lecturã ºi, fãrã îndoialã, accesibil
tuturor cititorilor.

Nu în ultimul rând trebuie menþionat
cã monografia lui Al. Marghiloman a fost
încununatã cu �Premiu Academiei�, ceea
ce spune mult despre valoarea cãrþii, dar
ºi despre acribia autorului, despre
competenþa cu care s-a aplecat asupra
acestei mari figuri a istoriei noastre politice.

Nicolae Peneº este un împãtimit iubitor
ai Buzãului natal, oraº pe care nu l-a pãrãsit
niciodatã ºi pe care, atunci când
împrejurãrile vieþii l-au fãcut sã stea
vremelnic departe de el, l-a regãsit de
fiecare datã cu bucuria cu care îþi regãseºti
o rudã apropiatã ori un prieten pe care nu
l-ai mai vãzut de mult. ªi spune ºi asta ceva.

Despre acest om se pot scrie multe, ca
ºi despre cãrþile lui, cum spuneam mai sus.

Nu mã îndoiesc ºi nu-mi fac concesii
conºtiinþei afirmând cã Nicolae Peneº
�sfinþeºte locul� prin tot ce a fãcut ºi face
ºi azi pentru oraºul lui.

La rându-le oficialitãþile municipiului
l-au recompensat cu diplome ºi medalii ºi
ca o încununare a preþuirii, l-au declarat
�Cetãþean de Onoare al Buzãului�,
aºezându-l, astfel, printre cei mai valoroºi
concitadini.

Dincolo de tot ºi de toate (ori, mai bine
zis, alãturi de toate), însã, am remarcat la el
un adevãrat cult al prieteniei � floare rarã în
vremurile de azi, când invidiile, ranchiunele
ºi toate celelalte rele bântuie prin viaþa ºi
prin sufletele contemporanilor noºtri.

Nicolae Peneº � un cãrturar, un
scriitor, un prieten adevãrat.

De aceea cred cã pe un alt plan ºi-n
alte vremuri, desigur, acest om poate fi
aºezat lângã celãlalt Peneº, omonimul lui,
�Curcanul� lui Alecsandri...
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Victor Petrescu

DICÞIONAR

TUDOR  ÞOPA. O �PUNTE�
EXISTENÞIALÃ A UNUI  INTELECTUAL

Prozatorul, eseistul, traducãtorul a
considerat întreaga sa viaþã cã �totuºi cu
tot cu ticãloºiile ei, literatura meritã sã fie
iubitã�. Pentru el �poezia bunã seamãnã cu
marea picturã, cu marea muzicã ºi chiar
cu marea arhitecturã�. Încadrat, datoritã
unor similitudini existenþiale ºi scriitoriceºti,
în ªcoala de la Târgoviºte,
gruparea astfel denumitã de
Dan Culcer (formatã din
Radu Petrescu, Mircea Horia
Simionescu, Costache
Olãreanu) mãrturiseºte cã
�avea relaþii de prietenie,
bazate pe stima reciprocã a
talentului. Considera, de
asemenea, cã �ni se pãrea
înjositor sã umilim cultul
libertãþii înfiinþând «ºcoli»�.

S-a nãscut pe plaiurile
bucovinene (27 mai 1928,
Cernãuþi) într-o veche
familie boiereascã, pãrinþii sãi fiind
profesori cunoscuþi în Cernãuþi. Cursuri
primare ºi gimnaziale în oraºul natal
urmate de cele liceale în Bucureºti, unde
s-a refugiat cu familia dupã cedarea
Bucovinei de Nord. Absolvent al Facultãþii
de Psihologie-Pedagogie a Universitãþii
Bucureºti (1954). Din 1956 profesor de
psihologie în Vaslui, apoi la Iaºi, de unde
demisioneazã în 1959, întorcându-se la
Bucureºti. Are diverse locuri de muncã,
legate de domeniul culturii: ghid al
Muzeelor de la Herãstrãu, bibliotecar la
Biblioteca Fundaþiilor, Biblioteca Centralã
de Stat, Aºezãmintele Culturale �Nicolae
Bãlcescu� (fostã Brãtianu). În 1964 este
îndrumãtor al bibliotecilor din cadrul
Ministerului Culturii  ºi  cercetãtor
ºtiinþific la Institutul de Pedagogie ºi
Psihologie din Bucureºti, de unde se
pensioneazã cu puþin timp înainte de
desfiinþarea acestuia, datoritã �meditaþiei

transcedentale�. Aici a fost coleg cu
bunul sãu prieten Costache Olãreanu.

Debut publicistic în �Gazeta Literarã�
(1958) cu o cronicã plasticã, apoi cu schiþe
la �Luceafãrul� (1968). Colaboreazã în timp
la �România Literarã�, �Secolul XX�,
�Vatra�, �Viaþa Româneascã�, �Revista de

Pedagogie�. Traduce din
Stendhal, Hippolyte Taine,
Henri Focillon, Boris Bednâi,
Serghei Krutilin, Aleksandr
Ceakovski.

Cu vaste cunoºtinþe de
muzicã realizeazã o perioadã
emisiunea radio �Sãptãmâna
unui meloman�. Se stinge din
viaþã la 10 august 2008 în
Bucureºti.

Debut editorial ca
prozator cu �Încercarea
scriitorului� (1975), urmat de
volumul �Punte� (1985).

Apariþia lor, la îndemnul bunilor prieteni din
ªcoala de la Târgoviºte, respectã tipicul, cel
al editãrii dupã vârsta de 40 de ani. Jurnalele
sunt introspecþii într-un mediu social, cul-
tural (iubitor al cãrþii, meloman) din prisma
unui spirit singuratic ºi elitist. Romanele-
jurnal sunt în esenþã prezentarea unei serii
(anti-cãrþi, în fond) de întâmplãri scrise cu
obsesia amãnuntului, a autenticitãþii, dând
impresia dezordinii, a negãsirii unei identitãþi,
ceea ce sporeºte curiozitatea cititorului
pentru roman sub forma unui jurnal intim,
un amestec de viaþã trãitã ºi viaþã scrisã.
Notaþiile jurnalului devin treptat povestire
bibliograficã, prin introducerea personajului
Teofil, parcursul acestuia ca scriitor.
�Încercarea scriitorului� se referã la
evenimentele din anii 1947-1948, iar
volumul �Punte� la cele dintre 1951-1953.

Criticul Matei Cãlinescu, bun prieten
al autorului pânã la emigrarea sa, îi
caracterizeazã �Încercarea scriitorului�
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drept �exerciþiu de prozã descriptiv-
imaginativã, de portretisticã realistã prin
metaforã aproape suprarealistã, de captare
a adevãrului prin ficþiune ºi, oricât de
paradoxal ar pãrea, de transcriere a
detaliului impresionist prin enormitatea
imagisticã...� (Matei Cãlinescu, Ion Vianu,
�Amintiri în dialog�, Bucureºti, Editura
Litere, 1994, p. 159).

Dorindu-se o continuare atât tematicã
cât ºi stilisticã a volumului �Încercarea
scriitorului�, cel de-al doilea, �Punte�
(Premiul Uniunii Scriitorilor din România
pentru prozã, 1985), prezintã existenþial
tânãrul intelectual (Teofil) în niºte vremuri
tulburi care încearcã sã rãmânã el însuºi,
într-o lume nesigurã, cu rãsturnãri
spectaculoase, neprielnice continuitãþii unei
intelectualitãþi superioare, rafinate. Este de
fapt o discontinuitate, o rupturã brutalã a
existenþei noastre postbelice. În plinã
secetã, peisajul descris este de o deosebitã
plasticitate, vãzând �Acelaºi aer cu jug.
Gânduri negre, de pildã cã oamenii nu au
ºi nu vor avea ce mânca, mãmãliga le e
plouatã cu tãrâþa de mãturã (azi abia am
aflat cã mãturile se fac dintr-o plantã
anume). Unei vãduve cu patru copii i s-a
tãiat pensia. Un medic, întâlnindu-i bãiatul
cel mare la cerºit, aflã astfel de dânsa, o
cautã ºi-i dãdu o bancnotã. ªi-a luat un
coº cu mangal, de asemenea bunãtãþi din
belºug pentru copii ºi sãtui, a asupat
rãsuflãtoarea sobei dând foc cãrbunilor.�
Realist ºi tragic totodatã. Viaþa se
desfãºoarã ºi ea în preocupãri dintre cele
mai banale: lecturi (dezordonate deseori),
vizite la rude, întâlniri cu prieteni sau pur
ºi simplu stãri de lene (când refuzã sã se
mai gândeascã la ceva serios, acaparator).
Lumea e deseori prea micã, ambiþiile ºi
aspiraþiile prea mari.

Referindu-se la ªcoala de la Târgoviºte
ºi în special la Radu Petrescu, criticul
Mircea Benþea evidenþiazã cã �În «Punte»
ºi «Încercarea scriitorului» Tudor Þopa
face un experiment care ignorã legea
jurnalului. El nu mai pune semnul egalitãþii
între autor, personaj narator. În ecuaþia
jurnalului el îl introduce pe naratorul Teofil,
rezultatul acestui experiment fiind un «jurnal-
naraþiune», în care existenþa ocupã un spaþiu
privilegiat în raport cu reflecþiile asupra
scriiturii� (Mircea Benþea, �Radu Petrescu.
Farmecul discret al autoreflexivitãþii�, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 2000, p. 31).

Temperament boem, cu o vastã
culturã, fire rebelã, irascibil ºi nonconformist
credea cã �un adevãrat scriitor de când a
început sã scrie are toate momentele. Este

etern�. Credea (ºi se manifesta ca atare) în
libertatea actului de creaþie (deºi ea a fost
încorsetatã totdeauna) într-o societate
ostilã. Prin scrisul sãu preceda
postmodernismul, slujind ca ºi ceilalþi
scriitori ai ªcolii de la Târgoviºte drept reper
ºi model pentru optzeciºti.

Scrieri:
Încercarea scriitorului, Bucureºti,

Editura Cartea Româneascã, 1975 (ediþia a II-a,
revãzutã de autor, Piteºti, Paralela 45, 2001);
Punte, Bucureºti, Editura Cartea Româneascã,
1985 (ediþia a II-a, revãzutã de autor, Piteºti,
Paralela 45, 2002).

Traduceri:
Boris Bednâi, Fetele, roman, Bucureºti,

Editura pentru Literaturã Universalã, 1963
(colaborare cu A. Alterescu); Serghei Krutilin,
Amintiri din Lipiaghi, Bucureºti, Editura
pentru Literaturã Universalã, 1964 (colaborare
cu M. Roth); Hippolyte Taine, Pictura
Renaºterii în Italia ºi alte scrieri despre
artã, Bucureºti, Editura Meridiane, 1968;
Aleksandr Ceakovski, Logodnica, Bucureºti,
Editura pentru Literaturã Universalã, 1969
(colaborare cu R. Vasilescu-Albu); Stendhal,
Roma, Neapole, Florenþa, Bucureºti, Editura
Univers, 1970; Henri Focillon, Anul o mie,
Bucureºti, Editura Meridiane, 1971; Hippolyte
Taine, Filosofia artei, Bucureºti, Editura
Enciclopedicã Românã, 1973.

Referinþe:
Eugen Simion. Scriitori români de azi,

vol. IV, Bucureºti, Editura Cartea
Românaescã, 1989, p. 351-356; Mihai
Dragolea. Exerciþiul ficþiunii, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1992, p. 64-73; Matei
Cãlinescu; Ion Vianu. Amintiri în dialog,
Bucureºti, Editura Litera, 1994, p. 158-161; Ion
Buzera, Literatura faþã cu postmodernismul,
Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1996, 143-
146; Mircea Benþea, Radu Petrescu.
Farmecul discret al autoreflexivitãþii, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 2000, p. 168-175; Henri
Zalis, O istorie condensatã a literaturii
române. 1880-2000, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2007, p. 668-673; Dicþionarul
general al literaturii române, vol. Þ-Z,
Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic, 2009,
p. 48-49;

Laurenþiu Ulici, Jurnalul ca amânare a
literaturii. În: România Literarã, nr. 30, 24
iulie 1975, p. 11; Nicolae Manolescu,
Încercarea scriitorului. În: România Literarã,
nr. 42, 16 octombrie 1975, p. 9; Virgil Nemoianu,
Reuºita încercãrii. În: Viaþa Româneascã, nr.
11, noiembrie 1975, p. 60-61; ªerban Foarþã,
Cãlimara lui Tudor Þopa. În: Viaþa
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Gheorghe Buluþã

�CRIZA  LUMII  MODERNE�

ESEU

Criza, dupã definiþia datã în �Dicþionarul
enciclopedic� (1993), este o �fazã în evoluþia
unei societãþi marcate de mari dificultãþi
(economice, politice, sociale, militare etc.)�.
Criza este �o lipsã acutã�, �un moment
culminant în evoluþia unei boli�, �apariþia
bruscã a unei rupturi de echilibru,
manifestatã prin tensiune, zbucium,
depresiune sufleteascã�, �existenþa umanã
este jalonatã de crize� (naºterea, adolescenþa,
vârsta treia s.a.), �criza de originalitate
juvenilã� (afirmare a personalitãþii). Regãsim
toate aceste aspecte în ceea ce s-a numit
fenomenul crizei lumii moderne.

René Guénon (1886-1951) este
perceput în genere drept o personalitate
singularã, o excepþie, un caz particular,
însã ideile sale se înscriu într-un context
intelectual ºi moral, într-un fenomen relativ
bine circumscris în ultimul pãtrar al
secolului al XIX-lea ºi prima jumãtate a
secolului XX.

El este contemporan cu o serie de
istorici ºi filosofi ai culturii precum
Vladimir Soloviov (1853-1900), autor al
lucrãrii �Criza filosofiei occidentale�, 1875;
Nikolai Berdiaev (1874-1948), cu eseul
�Sensul istoriei�, 1923; Paul Hazard
(1878-1944), care a analizat �Criza
conºtiinþei europene: 1680-1715�, 1939 ºi
Oswald Spengler (1880-1936), cu o celebrã
�Schiþã de morfologie a istoriei�, �Declinul
Occidentului� (prima parte �Formã ºi
realitate�, 1918; partea a doua �Perspec-
tive ale istoriei universale�, 1922) ºi alþi
gânditori care au, ca ºi el, sentimentul cã
ceva nu e în ordine cu lumea occidentalã
ºi simt cã urmeazã un viitor, în cel mai
bun caz, nesigur.

Conºtiinþa unei stãri de crizã a
societãþii, a gândirii ºi a culturii este
comunã în epocã ºi ea reapare cumva
ciclic; în gândirea contemporanã se
manifestã aceeaºi tendinþã.

ªi în spaþiul românesc s-au discutat
în epocã unele aspecte particulare. Nu ne
vom referi la �Discipolii guénonieni din
România� (Vasile Lovinescu, Mihail
Vâlsan, Marcel Avramescu, Anton

Dumitriu), ci la alþi intelectuali preocupaþi
de fenomen, aºa cum a fost Petre Andrei
(1891-1940), sociolog, filosof, om politic
ºi profesor universitar. În 1927, în volumul
�Probleme de sociologie�, publica eseul
intitulat �Criza culturii ºi rolul Universitãþii�,
în care fãcea o sintezã a gândirii lui Oswald
Spengler care meritã citatã in extenso
pentru interesul pe care îl prezintã pentru
climatul epocii ºi pentru o serie de
consonanþe cu reprezentãrile lui René
Guénon despre aceeaºi problematicã.

Trecând în revistã aspecte din evoluþia
societãþii umane, cu o grilã de filosofie
generalã a istoriei, Oswald Spengler constatã
un fapt definitoriu, referitor la culturile
trecutului. Acestea �au murit atunci când
sufletul, din care au provenit ele, s-a epuizat�.
Dupã cum spune mai departe Petre Andrei,
diverse culturi ale trecutului precum au fost
�cultura indianã cu ascetismul ei mãreþ,
cultura egipteanã, arabã, greacã, romanã �
toate pe rând au dispãrut pentru a nu mai
reveni niciodatã. Au pierit pentru cã sufletul
popoarelor s-a epuizat, nu a mai avut putere
de creaþiune. Spengler, bazându-se pe ideea
necesitãþii morþii, a destinului fatal, prezice
ºi moartea culturii noastre, a culturii pe
care el o numeºte fausticã, pentru cã e o
culturã a voinþei, a afirmãrii eului, a luptei.
Dar ce semne îndreptãþesc aceastã
prevestire spenglerianã?

În primul rând, viaþa, pe care o trãim
noi astãzi, nu mai seamãnã cu cea din
trecut. Se constatã acum tendinþa cãtre o
viaþã extensivã, cãtre superficialitate ºi
variaþie. În locul gândirii creatoare
predominã sentimentul uºuratec, care de
multe ori merge pânã la degradarea absolutã
a vieþii. Filosofia sistematicã, profundã, nu
mai preocupã spiritele ca altãdatã. Arta, de
asemenea, nu mai expune ceea ce e profund
ºi general omenesc, ea nu mai vrea sã
înfãþiºeze ceea ce depãºeºte prezentul, ºi
sã creeze valori umane generale, ci se
mulþumeºte cu momentul trecãtor, ea
expune ceea ce izbeºte mai cu tãrie nervii
obosiþi ai generaþiei prezente. Un al doilea
semn al decãderii, pe care îl accentueazã
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Spengler cu tãrie este substituirea culturii
prin civilizaþie.

Cultura este, dupã Spengler, ideea
existenþei ºi a valorilor realizabile, o
totalitate de posibilitãþi interioare de
creaþiune. Cultura se naºte atunci când se
iveºte un suflet bogat în posibilitãþi interioare
de creaþiune, un suflet care poate prinde în
forme determinate ceva din infinit � ºi
moare când acelaºi suflet ºi-a epuizat forþele
de creaþiune, când a realizat ºi concretizat
în anumite forme, în instituþii spaþiale, toate
posibilitãþile sale, când a produs limbã,
credinþã, artã, stat, ºtiinþã. Cultura, care ºi-
a realizat toate posibilitãþile sale în spaþiu,
înþepeneºte, devine civilizaþie.�

Care sunt caracteristicile acestei crize
a Occidentului, semnele ºi elementele ei
dupã Spengler ºi Petre Andrei:

a) o inversare a raportului dintre
mijloace ºi scopurile vieþii (�Bogãþia
materialã nu mai are acum o valoare
relativã ºi tranzitorie, ea nu mai este în
serviciul unor scopuri
superioare ale vieþii, ci a
devenit ea însãºi un scop�);

b) un conflict între
cultura subiectivã ºi cea
obiectivã (adicã �între
idealurile, aspiraþiile, con-
cepþia filosoficã a individului
creator de valori ºi între pro-
dusele culturale create [...],
supuse acum unor aprecieri
ºi norme inferioare�);

c) procesul de
perfecþionare a omului a
rãmas în urma perfecþionãrii
lucrurilor (�Cultura trebuie
sã dezvolte conºtiinþa valorii personalitãþii
umane�).

Drept concluzie celor de mai sus, Petre
Andrei crede cã spiritul timpului nostru
este practic-analitic, nu ºtiinþific-sintetic.

Ce se întâmplã în planul ideilor cu
lucrarea lui René Guénon din 1931, La
Crise du Monde moderne? El afirma, la
vremea sa, cã lumea modernã ajunsese
într-un punct critic ºi cã era iminentã �o
schimbare de orientare, de voie sau cu
forþa, mai mult sau mai puþin brusc, cu
sau fãrã catastrofe� ºi avea sentimentul
accelerãrii evenimentelor, cã trãia un sfârºit
de lume. El, ca ºi alþi contemporani,
resimþea o stare de neliniºte generalã, ºtia
cã se apropie încheierea unui ciclu istoric,
unul dintr-un ºir care acoperã milenii.

Primul capitol al cãrþii sale (�Criza
lumii moderne�, în traducere româneascã)
se numeºte Vârsta sumbrã, a patra dupã
doctrina hindusã, una în care adevãrurile
cândva accesibile tuturor fiinþelor umane
s-au ocultat, în care simbolurile pierdute

sunt mai numeroase decât cele încã vii, în
care tradiþiile vechi ºi-au pierdut forþa,
sensul ºi puritatea.

Doctrinele sacre ale începuturilor
degenereazã, profanul împinge sacrul în
umbrã ºi se înstãpâneºte într-o lume
dezvrãjitã, care asistã indiferentã la moartea
multor valori. Ca o parantezã fie spus cã în
ultima parte a epocii romantice ºi Eminescu
deplânge pierderea acelei lumi care �gândea
în basme ºi vorbea în poezii (�Epigonii�).
Ca ºi crizele, sentimentul declinului este ºi
el ciclic în gândirea europeanã.

Capitolul II, Opoziþia dintre Orient ºi
Occident este o analizã a contrastului nu
dintre �entitãþi geografice� ci dintre �moduri
spirituale diferite�, între cuvilizaþii
tradiþionale ºi civilizaþii care ºi-au schimbat
sistemele de valori moºtenite. Guénon
opereazã o distincþie între curentele
tradiþionaliste contemporane lui ºi adevãratul
spirit tradiþional ºi constatã cã �în absenþa
unei tradiþii autentice� pierdute, în haosul

modern se manifestã cãutãri
artificiale, reconstrucþii
practic neviabile, aºa cum
era �celtismul� ºi altele
asemãnãtoare).

Sunt, aceastea, con-
structe mentale generatoare
de forme fals tradiþionale
(spre exemplu nazismul, dupã
pãrerea noastrã), care nu pot
regenera tradiþiile originare.

Guénon se teme cã
Occidentul, identificat cu
civilizaþia modernã, obsedat
de apãrarea sa împotriva
altor civilizaþii, va târî lumea

în dezordine ºi haos. El simte cã lumea se
îndreaptã spre o catastrofã care o va
schimba în mod fundamental.

Esenþa opoziþiei Occident � Orient este
adâncitã în capitolul III, Cunoaºtere ºi
acþiune. Cunoaºterea / contemplarea ºi
acþiunea sunt numai aparent termeni
contrari, cãci ei se pot reconcilia. Mai mult,
cunoaºterea ºi acþiunea pot fi ºi sunt
complementare. Aptitudinea contemplativã,
însã, este mai rãspânditã ºi puternicã în
Orient ºi mai ales în India, în timp ce acþiunea
caracterizeazã mai ales Occidentul.

Doctrinele orientale (ca ºi cele vechi
occidentale) pun contemplaþia deasupra
acþiunii, pentru cã prima este durabilã, iar a
doua o modificare temporarã, momentanã
a fiinþei. Or, epoca modernã, în continuã
agitaþie, dezordine, schimbare, se risipeºte
într-o multiplicitate fãrã principii
ordonatoare, unificatoare, echilibru. De aici
instabilitate, absenþa cunoaºterii profunde ºi
reale, relativismul ºi o �devenire� superficialã
în dauna esenþei cunoaºterii adânci.
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Capitolul IV, intitulat ªtiinþa sacrã ºi
ºtiinþa profanã porneºte de la observaþia
cã în civilizaþiile tradiþionale intuiþia
intelectualã, aptitudinea metafizicã asigurã
contactul cu adevãrurile fundamentale.

Concepþia modernã despre ºtiinþã a
Occidentului separã �ºtiinþele de orice
principiu superior� ºi o priveazã de orice
semnificaþie profundã, ceea ce are ca
urmare ºi lipsa de soliditate. Guénon
considerã ºtiinþa modernã, profanã, drept
o cunoaºtere ignorantã, de ordin inferior,
lipsitã de þeluri superioare, relativizantã,
mãrginitã, opacã la transcendent.

Capitolul V, Individualismul. Guénon
îl defineºte ca pe �negarea oricãrui
principiu superior individualitãþii�, specificã
spiritului profan, dezvoltat în Occident.

Individualismul înseamnã �refuzul de a
admite atât o autoritate superioarã individului,
cât ºi o cunoaºtere superioarã raþiunii
individului�. De aceea spiritul
antitradiþionalist, care cultivã individua-
lismul, este ºi antireligios.
Guénon crede cã în mod cert
Catolicismul este singurul
depozitar a ceea ce mai
persistã în vremea sa în Oc-
cident din spiritul tradiþional.
El deplânge de fapt cã �nimic
ºi nimeni nu este la locul
cuvenit, oamenii nu mai
recunosc nici o autoritate
efectivã în ordinea spiritualã�,
iar lumea occidentalã alunecã
în haos, ignoranþã, dezordine
ºi eroare.

În capitolul �Creºtinism
ºi iniþiere� din lucrarea
�Aperçus sur l�esoterisme chrétien�,
tradusã în 2012 ºi în româneºte, René
Guénon sublinia faptul cã religia creºtinã
avea la origini, prin rituri ºi doctrinã, �un
caracter esenþialmente ezoteric ºi, în
consecinþã, iniþiatic�.

Sã amintim ºi faptul cã René Guénon,
într-un text din 1935, scris pentru revista lui
Marcel Avramescu, �Memra�, nepublicat,
tipãrit abia în 1973 în �Études Traditionelles�
ºi în româneºte, în �Oriens. Studii
tradiþionale� (2006), cu titlul �Mai existã
posibilitãþi iniþiatice în Occident?� se declarã
de acord cu obsevaþiile lui H. Probst � Biraben
dintr-o colaborare la un numãr anterior al
revistei �Memra� (nr. 2-5, 1935), ºi anume
articolul despre �Dhikr�, din care sintetizeazã
referitor la o viaþã ºi practicã strict tradiþionalã:
��în general e mai recomandabil ca evreii
sã se orienteze spre hasidimi ºi cabaliºti,
catolicii spre exerciþiile Sf. Ignaþiu de Loyola,
iar ortodocºii spre metodele atonite�.

Ideea de tulburare a ordinii este
accentuatã în capitolul VI, Haosul social.

Lumea ºi-a trãdat propria naturã, a pierdut
simþul adevãratelor ierarhii, este redusã la
formula fãrã substanþã precum egalitatea,
progresul, democraþia ºi alte �dogme laice�,
este atrasã de specializãri iluzorii în dauna
viziunii integratoare. Totul devine confuzie
ºi, probabil, o soluþie ar fi �restaurarea
intelectualitãþii� ºi �reconstituirea unei elite�
care sã exercite o influenþã profundã,
imperceptibilã pentru mulþimi, dar beneficã
prin efectele pe termen lung, în reaºezarea
lumii în propriile valori pierdute.

Capitolul VII dezvoltã analiza societãþii
occidentale care a devenit numai O
civilizaþie materialã, dar prin aceasta
inferioarã, în care spiritul modern a devenit
anticreºtin, antireligios ºi antitradiþional.

Capitolul VIII, Invazia occidentalã
avertizezã asupra extensiei pe care sistemul
occidental de gândire ºi acþiune a luat-o în
vremea lui Guénon, tinzând sã se impunã
restului lumii, exercitând presiune asupra
altor culturi, �târând (foarte probabil) în

cãderea sa întreaga omenire�,
rãspândind confuzie, false
valori, falsã cunoaºtere.

În cele Câteva concluzii
(Capitolul IX), tonul final
devine optimist: �sã nu ne
pierdem nãdejdea�; �dezor-
dinea, eroarea ºi întunericul
nu pot birui decât în mod
aparent ºi trecãtor�, dacã cei
chemaþi, �desigur, puþini la
numãr�, vor surmonta
obstacolele ºi vor triumfa �
asupra unui mediu potrivnic
oricãrei spiritualitãþi�!

Revenind la Petre Andrei
ºi el considera cã pesimismul lui Spengler
nu se justificã: �Cultura modernã trece
printr-o grea crizã, pe care o trãim cu toþii,
dar e departe de a-ºi fi epuizat izvoarele sale
de creaþiune�. Din aceastã perspectivã
mobilizarea inteligenþelor, a forþelor
creatoare este soluþia ºi calea de a ieºi din
crizã, pentru cã numai în acest mod, spunea
Petre Andrei, � putem crea pentru viitor�.

Totuºi pentru circumscrierea mai clarã
a climatului intelectual al temei, criza lumii
moderne, exemplificãm ºi cu câteva
rânduri din scrierile gânditorilor citaþi la
începutul demersului nostru:

�Democraþia este indiferentã la Bine ºi
la Rãu�, �Libertatea nu este un drept, este
o datorie�, �Nu omul cere lui Dumnezeu
libertate, ci Dumnezeu îi cere omului sã
fie liber pentru cã libertatea este semnul
demnitãþii omului, creat dupã chipul lui
Dumnezeu� (Nikolai Berdiaev).

(continuare la pagina 114)
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Pompiliu Alexandru

DUMNEZEU  NU  ESTE  ALTCINEVA

CARTEA  DE  FILOSOFIE

Existã un film extraordinar, regizat de
Pan Nalin, numit Samsara (apãrut în 2002;
a nu se confunda cu filmul lui Ron Fricke,
având acelaºi nume, din 2013). Ecranizarea
prezintã o îmbinare perfectã între douã
genuri: documentarul ºi filmul artistic,
având accente spirituale. Aici apare un fel
de apoftegmã-ghicitoare, în jurul cãreia se
construieºte întreaga acþiune. Este vorba
despre o întrebare care este
sculptatã pe un bolovan
dintr-un gard al unei
mânãstiri tibetane, întrebare
la care mediteazã personajul
principal în prima parte a
filmului, iar rãspunsul devine
soluþia pentru întregul mod
de a fi al tuturor personajelor,
ca o conluzie. Iatã între-
barea: Cum poþi împiedica
evaporarea iminentã a unei
picãturi de apã? Iar
rãspunsul, care apare la
sfârºitul filmului, este: Aruncând-o în mare!
Lupta continuã care se duce în inima
pustnicului atras de lume sau a omului din
lume atras de pustnicie se joacã pe terenul
acesta al unei soluþii oarecum paradoxale.
Obosiþi suntem ºi de prea multã lume, dar
ºi de prea multã izolare. Nu putem sta
confortabil în niciuna dintre aceste condiþii.
Nu în acelaºi timp în ambele. Una te
anuleazã ca individ, dizolvându-te în mare,
alta de epuizeazã lent, dar sigur. Oricum,
între mare ºi neant, este de preferat marea,
ar spune un raþionalist. Dar oare în mare,
picãtura mai este picãturã? Nu este ea oare
anihilatã la fel de mult ca ºi cum ar fi fost
evaporatã? Acum gândirea Orientului vine
cu o soluþie explicativã la fel de
ingenioasã: visul oricãrei picãturi este
acela de a fi marea, iar marea în sine nu
este decât o picãturã. ªi acum vorbim
despre o altã metaforã, care este atât de
liniºtitoare pentru sufletul mãcinat de frica

morþii. Metafora este prezentatã de
ParamahansaYogananda, hindusul care a
fãcut cunoscut Occidentului practica
spiritualã orientalã. Acesta spune cã trebuie
sã ne imaginãm cã Brahman-Dumnezeu
este precum Oceanul. Fiecare val, fiecare
încreþiturã a apei nu este decât o formã
individualã, un Om. Sunt valuri imense,
sunt valuri minuscule, dar toate au propria

fiinþã ºi mai ales propriul Eu.
Un val bine conturat devine
o Persoanã bine delimitatã,
care poate avea chiar
pretenþia de a fi un individ
rupt de alþii, care vede chiar
departe pe întinderea de ape.
Dar astfel uitãm cã aceastã
stare de val nu este decât una
pasagerã. Orice val se
dizolvã în mare, se liniºteºte
într-un final în marele Ocean.
Cât de reconfortant este
acest gând, aceastã metaforã!

Moartea sau starea de a fi în lume nu sunt
decât moduri de liniºtire a formelor
sufletului care se întoarce la sine. Cel care
îºi pune în ordine metafora aceasta cu
activitatea zilnicã are aºadar un ceva în plus
faþã de cel care se lasã furat de paradoxul
alegerii de a fi aruncat în mare sau de a fi
spulberat de soare. Cel care îºi þine în faþa
ochilor aceastã metaforã, ºi o frãmântã în
fiinþa sa pare sã aibã ceva timp pentru a se
bucura, pânã a ajunge chiar la fericire...
Fericiþi cei ce... ºi apoi urmeazã toate
nãpastele lumii � sãracii cu duhul din lumea
ºireatã, cei ce plâng printre cei ce râd ºi
huzuresc, cei blânzi într-o lume de hiene,
cei nedreptãþiþi într-o lume care numai
dreaptã nu este, cei milostivi într-o lume
de egoiºti, cei care aduc pacea într-o lume
a conflictelor ºi rãzboaielor ºi aºa mai
departe. Cum oare sã te bucuri dupã toate
acestea? Simplu, ar spune orientalul,
privind la o picãturã de apã!
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Mai mult decât toate aceste gânduri
sunt cele care încearcã sã-l identifice pe
Dumnezeu; nu neapãrat într-o formulã
raþionalã � ne mulþumim ºi cu o finã
intuiþie, dar sã existe mãcar aºa ceva. Orice
ar avea tãria de a ne arãta o urmã de
dumnezeire, prin orice forme � raþionale,
senzoriale, intuitive, para-normale etc. �
ne liniºteºte apele spiritului. Dacã doar ni-
l imaginãm pe Dumnezeu � punându-l
primitiv ºi hilar în forma noastrã
antropomorfã sau mai subtil abstract �
parcã nu suntem satisfãcuþi. Ne trebuie o
dovadã, un semn de realitate ºi de
existenþã pe care imaginaþia nu ne-o oferã.
În acest sens ºtim doar cã o lume imaginarã
în care Dumnezeu ar sta nu este decât o
proiecþie inexistentã. Dar oare nu existã
un imaginar concret ºi sigur care sã ni-L
ofere pe Dumnezeu precum realitatea
materialã care ne atacã simþurile? Cum se
suprimã acest neajuns al imaginaþiei?
Simplu, ar spune un
fenomenolog: suprimãm
separaþia dintre un subiect
ºi un obiect ºi atunci toate
lucrurile se vor aranja. Ce
înseamnã acest lucru? Ce
înseamnã aceastã supri-
mare? Mã rezum sã admir
ºi sã stau martor pasiv în
faþa unei mãri agitate, adicã
nu îmi mai pun problema
existenþei unui ocean exte-
rior mie � noi nu ne aflãm
deloc într-o barcã, ci
suntem afundaþi definitiv în aceastã mare
care nu simte nimic ce i s-ar opune, cum
ar fi malurile. Pentru mare, malurile nu
existã ºi nu o �strâng� decât în mãsura în
care existã o oarecare agitaþie la mal. Valul
potolit dizolvã sau face inexistentã
rezistenþa malului. Nu existã un subiect
ºi un obiect care sã i se opunã. Aºadar,
tot ceea ce admirãm în lume nu sunt decât
valurile, adicã propriile miºcãri ale
subiectului. Durerea care vine de la
contactul cu malul nu este durerea
pricinuitã de mal, care este altceva decât
marea, eterogeneitatea purã. Ceea ce pro-
duce durere este valul agitat care se
aruncã în afara limitelor sale, ale mãrii.
Stai calm, fii precum un lac nemiºcat! �
sunt îndemnuri orientale care trimit la
aceastã dizolvare fenomenologicã
amintitã. Patanjali insistã în a sa Yoga
Sutra asupra unui singur exerciþiu efectiv
eliberator de suferinþa lumii � potolirea

gândurilor. S-ar pãrea cã gândurile
noastre sunt expresia microcosmicã a
dinamicii lui Dumnezeu. A potoli tãvãlugul
gândurilor nu înseamnã anihilarea fiinþei
noastre � este chiar imposibil de fãcut
acest lucru � ci doar valurile s-ar domoli.
Lucian Blaga îºi oferea un frumos motiv
de meditaþie în faþa fricii (în faþa morþii,
care ar fi de fapt singura fricã existentã
cu adevãrat): dacã pânã sã vin în aceastã
lume nu este decât un neant pur, de ce sã
îmi fie fricã sã mã întorc în acelaºi neant?
De ce sã ne fie fricã sã ne potolim valurile
gândirii care tulburã fiinþa? Noi nu vedem
lumea aºa cum este ea în sine, noi vedem
doar modul în care noi putem vedea lumea
aºa cum ne apare nouã. Despre roºeaþa
unei flori nu putem sã spunem cã aparþine
florii aºa cum este ea în realitate. Aceastã
realitate ne scapã cu desãvârºire cãci este
altceva-ul absolut. Din infinita modalitate
de manifestare a Florii, noi �alegem� sã

vedem roºeaþa, care este
mai mult traducerea orga-
nelor noastre a unei senzaþii.
Floarea nu se reflectã în noi
ca într-o oglindã; ea este
doar ceva ca altceva care
ne determinã sã-i dãm o
formã ºi o culoare pe care
noi le prelucrãm apoi pentru
a-i da un nume, un înþeles
ºi a o fixa ca într-un ierbar,
într-o logicã care dã
coerenþã unei lumi imaginare
posibile, lume care poartã

numele de realitate. Mintea noastrã
prelucreazã doar ceea ce ea însãºi doreºte
sã vadã în acel altceva ce i se opune. Este
doar valul care se izbeºte de ceva ºi apoi
se întoarce în sine pentru a ataca din nou
malul respectiv, pânã când încearcã o
senzaþie de pricepere. Se spune cã cerbul,
în perioada de rut, eliminã un feromon �
ceea ce noi numim mosc � care are un
efect extrem de puternic asupra lui însuºi
în primul rând. Are impresia cã acest
miros minunat vine de la partenera sa, iar
cu cât aleargã mai mult dupã dânsa, cu
atât degajã mai mult mosc ºi cu atât mai
mult devine pãtimaº. Aºadar îºi cautã
partenera imaginându-ºi cã aceasta ar
avea o extrem de plãcutã funcþie de
atracþie, când de fapt aceastã funcþie
porneºte din chiar corpul sãu. Tot astfel
stau lucrurile ºi în privinþa acestei
dumnezeiri. Dumnezeu nu este altcineva
� a-L cãuta precum cãutãm un obiect aflat
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într-un anumit loc, este precum am alerga
sã punem stãpânire pe maluri, ori efortul
este imens pentru a înainta doar câþiva
metri ºi în plus nu ne serveºte la mari
descoperiri procedând aºa. Devine o
vorbã prea gãunoasã ºi aproape fãrã sens
sã se spunã: am înþeles, de fapt trebuie
sã-L caut în mine! Acum parcã este ºi
mai mare ceaþa cãci apar negreºit
întrebãrile �grele�: Unde mai exact în
mine? Cum procedez mai exact? În
liniºtea minþii? A sentimentelor? A
simþurilor? A acþiunilor? Cum trebuie sã
arate acestea toate pentru a vedea clar?
Care sunt primii paºi? Dar ultimii? ªi tot
aºa... Parcã sunt mai uºor de cucerit
maluri decât sã mã cuceresc pe mine cãci
nu înþelegem ce anume avem de cucerit
mai exact. Invers lucrurile par mai clare
� vãd o piatrã care stã în faþa mea ºi o
vãd clar ºi distinct, mã loveºte cu materia
sa ºi ºtiu aici ºi acum cã ea este în imediat,
în prezent, în faþa mea ca un obiect diferit
de mine, care are forma ºi materia proprie
care sunt aºa independent de mine ºi de
ce aº face eu. Or, când mã sondez pe

mine, nu mai este nimic de genul acesta.
Nici nu îmi mai dau bine seama dacã îmi
imaginez cã mã sondez sau nu, dacã visez
sau intru în visare, dacã existã ceva
concret sau �mi se pare�... Aceasta este
starea de a fi în lume, cum ar spune
Heidegger. Suntem aruncaþi în lume
pentru a avea aceastã direcþie privilegiatã,
tot aºa cum cu predilecþie scriem cu
dreapta sau avem o poziþionare a inimii în
stânga toracelui. Suntem aruncaþi în lume
dar acest lucru nu înseamnã cã direcþia
ne este trasatã implacabil. Suntem oameni
iar acest lucru ne dã impulsul de a ne alege
singuri direcþiile în care dorim sã ne
orientãm. Suntem setaþi din naºtere sã
avem o astfel de direcþie, spre maluri
înainte!, dar acest lucru nu este fixat în
mod necesar. Doar pentru acest lucru ne
invidiazã atât îngerii cât ºi demonii;
Dumnezeu ne-a dat acest cadou, sã fim
liberi, ºi numai noi am avea aceastã calitate
atât de râvnitã de regimentele divine. Ne
putem alege ºi cum sã ne raportãm la acest
creator! ªi ne putem alege ºi sã fim altceva
ºi altcineva decât suntem cu adevãrat!

�Ideea aristocraticã impune
dominaþia realã a celor mai buni;
democraþia impune dominaþia formalã a
tuturor � Orice ordine vitalã este
ierarhicã ºi îºi are aristocraþia. Numai o
gramadã de cioburi nu este aristocraticã.
A-þi  recunoaºte,  a dori,  a cauta
întodeauna mai multe îndatoriri este o
atitudine aristocraticã. A reclama drepturi
este o atitudine comunã. Aristocraþia nu
este o clasã, ci un principiu spiritual�;
�Interesele civilizaþiei epocii noastre sunt
acelea care nu existau ieri ºi nu vor exista
mâine. Este de dorit sã preferãm ceea
ce este valabil pentru toate timpurile�
(Vladimir Soloviov).

Vom încheia fãcând o paralelã ºi
amintind de sfârºitul sanctuarului lui Apolo
de la Delfi, vestit în lumea anticã printr-
un celebru oracol ºi prin �Jocurile
Pytice�, celebrate o datã la patru ani. Dupã
secole de existenþã sfârºitul inevitabil a
venit în vremea împaratului roman Iulian
(Flavius Claudius Iulianus, 361-363 d.
Hr.). Când un trimis al împãratului a ajuns
la Delfi cu misiunea de a cere sfatul

Pythiei, declinul sanctuarului era
iremediabil, iar preoteasa oracolului i-a
fãcut cunoscut urmãtorul mesaj: �Spune
împãratului cã s-a prãbuºit lãcaºul sfânt.
Zeiþa Phoibe nu mai are adãpost, nici laurii
divinatori, nici izvorul profetic. Iar apa
ºi-a pierdut glasul�.

În 394, împaratul Teodosiu cel Mare
(Falvius Theodosius, 379-395) a hotãrât
închiderea tuturor sanctuareleor ºi a
condamnat cultura anticã. Sanctuarul de
la Delfi a fost acoperit de pãmânt ºi piatrã
în urma cãderilor de stânci din munþi. S-a
furat ºi s-a distrus tot ce s-a putut ºi, în
final, locul a fost pãrãsit definitiv în secolul
VII al erei creºtine. ªi astfel au trecut 15
secole pânã când arheologii au scos la
luminã vestigiile acestui sanctuar atât de
venerat în Antichitate.

Dacã vechile doctrine sacre nu mai
sunt înþelese, dacã ºi-au pierdut
semnificaþia profundã, sau supravieþuiesc
doar în forme exterioare, René Guénon
ne îndeamnã sã �adunãm ceea ce s-a
risipit�, sã încercãm sã dezgropãm
�tradiþia autenticã�, ºi sã punem �în
luminã aspectele ezoterice ale marilor
tradiþii�, practic sã punem la lucru
înþelepciunea primordialã (Philosophia
Perennis), ca o soluþie (poate nu singura)
la criza lumii moderne.

�Criza lumii moderne�

(urmare de la pagina 111)
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ISTORIA  CÃRÞII  ROMÂNEªTI

CARTE BIBLIOFILÃ
(secolul al XVII-lea) în colecþiile Bibliotecii

Judeþene �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa

În colecþiile speciale ale Bibliotecii
Judeþene �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa se
regãsesc câteva lucrãri cu valoare bibliofilã
deosebitã datate în secolul al XVII-lea.
Elementele de bibliofilie se referã la
principalele criterii care se regãsesc în cãrþile
de acest gen din Biblioteca Judeþeanã, ºi
anume: vechimea cãrþilor, tipul ediþiei,
ilustraþiile conþinute, tipul
legãturii, existenþa unui ex
libris, existenþa autografelor
ºi dedicaþiilor, forme ºi for-
mate de carte deosebite.

Se considerã carte veche
documentul care, prin
conþinutul intrinsec, vechime
ºi raritate, numãr redus de
exemplare pãstrate, capãtã o
importanþã aparte în cadrul
valorilor culturale ale unui
popor. În acest context
cartea veche româneascã se
încadreazã în perioada: 1508-
1830, iar cea strãinã în
perioada: 1450-1750.

Una din cele mai importante cãrþi aflate
în patrimoniul bibliotecii noastre este
Evanghelia învãþãtoare , apãrutã la
Târgoviºte în 1644, numitã ºi Cazanie.
Începutul imprimãrii ei s-a fãcut la Govora
în 1642, ºi s-a încheiat la Mãnãstirea Dealu,
la 2 septembrie 1644, �cu voia pãrintelui,
ºi cu demnare fiiului, ºi cu sãvãrºitulu
duhului sfãntu, pre luminat întru dereptu
slavitoru, ºi credincios întru pãrintele
nenascutu, ºi întru fiiul dela pãrintele
nãscutu,..., Creºtinul Mateiu Basarab
Voevodu� (Bibliografia Româneascã
Veche. Vol.I, nr. 46, p. 145) fapt ce rezultã
din prefaþa tipãriturii.

Cei care s-au ostenit pentru tipãrirea
acesteia au fost Ioan Cunotovici, Proca

Agnes Erich

Stanciovici, Tudor Dumitrovici ºi Lupin
Dumitrovici Popeºti. Traducerea a fost
realizatã de cãtre ieromonahul Silvestru
�din limba ruseascã pre limba
rumâneascã�, de ajutor fiindu-i ºi Udriºte
Nãsturel. Din punct de vedere biblioteco-
nomic lucrarea este importantã pentru cã
este prima carte tipãritã în Þãrile Române

cu pagini numerotate. Însã,
numerotarea paginilor ºi a
foilor acestei tipãrituri are
numeroase greºeli.

Exemplarul deþinut de
biblioteca judeþeanã este în
format in folio, titlul fiind
încadrat într-un chenar
simplu, având ºi un
frontispiciu ornat fitomorf
realizat din ramuri înfrunzite
dispuse simetric.

Tiparul este executat în
negru ºi roºu, cu caractere
de douã mãrimi (Biblio-
grafia Româneascã Veche.
Vol I, nr. 46, p. 144). Pe

verso-ul titlului se aflã stema Þãrii
Româneºti ºi versurile închinate. Este
reprezentat corbul cu crucea în cioc, cu
zborul deschis ºi capul orientat spre
stânga, încadrat de lunã ºi soare. Scutul
este susþinut de douã acvile, deasupra fiind
reprezentatã mitra mitropolitanã. Totul
apare încadrat într-o coroanã de spice cu
ciucuri ºi panglici, de facturã barocã.

Vignetele sunt reprezentate tot cu
motive fitomorfe, cu ramurile pornind
dintr-o torsadã sau o rodie centralã. Cel
din figura de mai jos prezintã lujeri subþiri
cu frunze albe pe fond negru.

Literele sunt ornate cu elemente
zoomorfe (berbec, cal), avimorfe (pelican),
antropomorfe (îngeri, preoþi, sfinþi, soldaþi).

Evanghelia învãþãtoare,
1644, Foaia de titlu
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Exemplarul deþinut are [1] f., respectiv
787 pagini, starea de conservare precarã,
foile 1-2 desprinse, respectiv 41-47.
Coperta este din lemn îmbrãcatã în piele
cu încuietori, lipsind una din ele.

Altã lucrare aflatã în patrimoniul
Bibliotecii Judeþene Dâmbo-
viþa este Îndreptarea Legii,
tipãritã la Târgoviºte în 1652,
cunoscutã ºi sub denumirea
de Pravila Mare pentru a se
deosebi de Pravila micã de
la Govora. Spre deosebire de
aceasta, în care normele de
drept laic apãreau accidental,
în Îndreptarea legii dreptul
laic ocupã, în prima ei parte,
un loc predominant,
constituind, ºi din acest
punct de vedere, o operã
legislativã fãrã precedent în
Þara Româneascã.

La baza reglementãrilor
sale se aflã izvoare greceºti de drept
bizantin, cunoscute prin filierã slavonã.
Traducãtorul izvoarelor ºi cel ce a alcãtuit
Îndreptarea legii a fost Daniil Andrianul,
numit ºi Panonianul (adicã Transil-
vãneanul), care a avut drept colaboratori
pe Pantelimon Ligaridis, umanist ºi teolog,
ºi Ignatie Patritzidis, profesori la ºcoala
greceascã din Târgoviºte, �dascãli
desãvârºiþi�, aºa cum ni se spune în
Predoslovie. Aceasta este o
traducere fãcutã de cãtre
mitropolitul: �ªtefanu cu
mila lu Dumnezeu Mitropolit
alu Târgoviºtii, Exarhul
Plaiului ºi a tot Ungro-
Vlahia� (Bibliografia
Româneascã Veche. Vol. I,
nr. 61, p. 193), �ca sã fie de
folosul tuturor de obºte�.
Pravila are reprezentate
însemnele heraldice ale
mitropolitului, cãruia îi ºi sunt
închinate versurile, ºi nu
stema domnului.

Foaia de titlu este
reprezentatã cu un ornament de tip
arhitectural, în partea de sus fiind redatã
Înãlþarea Domnului iar pe margini, în
compartimente dreptunghiulare, sfinþii
Antonie, Gheorghe, Nicolae ºi Teodosie. În
partea de jos este apare stema Þãrii
Româneºti, corbul cu crucea în cioc, cu un
scut, cu coroanã ºi cruce pe locul inimii, în
stânga soarele, în dreapta luna. (Bibliografia
Româneascã Veche. Vol. I, nr. 61, p. 193)

Iniþialele ornate sunt de aceeaºi facturã
ca ºi cele din Evanghelia învãþãtoare
(1644).

Foarte variate sunt vinietele,
majoritatea construite pe motive fitomorfe.
De asemenea, cele care au ca motiv cen-

tral capul de înger înaripat au
o mare frecvenþã în
tipãriturile din vremea lui
Matei Basarab, întâlnitã fiind
ºi în paginile pravilei analizate
în rândurile de faþã.

Exemplarul deþinut de
bibliotecã are [25]f, 794 f.,
format in folio, stare de
conservare precarã. Coperta
este din lemn, îmbrãcatã în
piele, lipsind încuietorile.

Departe de a fi un simplu
corpus juridic, Îndreptarea
legii era menitã sã punã
ordine în toate domeniile,
începând cu cele spiritual ºi

etic, fiind o carte de învãþãturã.
Biblia de la Bucureºti (1688) este o

altã lucrare importantã care se aflã în
colecþiile speciale ale Bibliotecii Judeþene
Dâmboviþa. Este vorba de prima ediþie
integralã a ei în limba românã, operã de
mari proporþii pentru acel timp. Tipãrirea
începuse încã din timpul lui ªerban
Cantacuzino, la 5 noiembrie 1687, un prim
triaj fiind terminat în septembrie 1688, deci

în timpul vieþii acestuia. Al
doilea triaj s-a terminat abia
în noiembrie 1688, sub noul
domnitor. Potrivit unei note
dintr-o altã tipãriturã,
Brâncoveanu, ca mare
logofãt, a fost �ispravnicul�
lucrãrii de tipãrire a acestei
prime Biblii româneºti, o
operã de colaborare a
cãrturarilor români de
pretutindeni. Acesta a
conºtientizat importanþa
instrumentelor lingvistice
folosite la traducerea Bibliei
de la Bucureºti ºi a creat, pe

vremea când era ispravnic, pentru tipãrirea
ei, un fond lexicografic din care fãcea parte
Lexiconul greco-latin al lui Varinus
Favorinus (1522) ºi Biblia Sacra
Polyglota (1653-1659). (ªtefan Ionescu.
Epoca brâncoveneascã. Cluj Napoca:
Editura Dacia, 1981, p. 138)

Titlul apare pe o paginã întreagã
încadratã în chenar floral ºi aratã cã s-a
tradus �dupre limba elineascã spre

Îndreptarea legii,
1652, Stema

Evanghelia învãþãtoare, 1644,
Stema Þãrii Româneºti
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înþelegerea limbii româneºti�. Pe verso-
ul foii de titlu, într-un medalion oval,
înflorat, se aflã stema þãrii (corbul cu
crucea în cioc), în mijlocul
figurii unui �gripsor� uriaº
cu douã capete, care þine în
ghearele lui spada ºi
buzduganul (stema familiei
Cantacuzino). Coroana
imperialã dominã întreaga
imagine, care evocã tãria,
puterea ºi izbânda domniei
lui ªerban Cantacuzino
asupra duºmanilor �vãzuþi
ºi nevãzuþi�, dupã cum
spun versurile închinate
stemei. Exemplarul deþinut de noi nu mai
are foaia de titlu.

Printre frontispiciile prezente apare ºi
acela reprezentând un mascheron din a
cãrui gurã ies lujeri având la
extremitãþi flori de bujor.

ªi un alt frontispiciu
reprezentând motivul pomului
vieþii ºi floarea soarelui.

Volumele au fost
pregãtite pentru a fi împãrþite
tuturor celor ce puteau
înþelege semnificaþia istoricã
din predosloviile lor.
Stolnicul îl rugase pe
Brâncoveanu sã trimitã în
þarã destule exemplare pentru
a se afla despre noua
schimbare de domnie,
constituindu-se astfel în
primul manifest distribuit de
Brâncoveanu în scopul creãrii legãturilor
necesare pentru politica ce o va impune.

Exemplarul deþinut are 932 p., format
in folio mare, are lipsã foaia de titlu, este
într-o stare de conservare proastã, cu
multe foi desprinse, coperta fiind din
scoarþe de lemn îmbrãcate în piele.

O altã lucrare de secol XVII aflatã în
patrimoniul bibliotecii aparþine lui Epictet,
ºi anume un Enchiridion, apãrutã în 1670

la Amsterdam. Aceasta este
un manual scurt de consiliere
eticã stoicã compilat de
Arrian, un discipol al
filozofului grec. Deºi
conþinutul este similar cu
Discursurile  lui Epictet,
lucrarea nu este o sintezã a
discursurilor, ci mai degrabã
o compilaþie de precepte
practice.

Exemplarul deþinut de
biblioteca judeþeanã are [2] f.,

378 p., este complet, format in-16, coperþi
din carton, stare de conservare bunã. Pe
verso-ul foii liminare este trecut ex librisul
donatorului, profesor Victor Brânduº.

Ultima carte deþinutã din
secolul al XVII-lea aparþine
lui Balthasar Bekker, Le
monde enchante, apãrutã în
1694 la Amsterdam. Bekker
a fost judecat pentru
blasfemie, denigrarea
Bisericii ºi rãspândirea ideilor
ateiste despre Scripturã.
Cartea de faþã este o lucrare
de format in-12, [134], 387,
[4] p., în stare de conservare
bunã, cu coperþi din carton
îmbrãcate în piele.

Fondul de documente
rare ºi bibliofile deþinut de
Biblioteca Judeþeanã �Ion

Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa este unul
mult mai vast care îºi va dezvãlui
valoarea în t imp, reprezentând o
adevãratã sursã de cercetare pentru cei
interesaþi de acest domeniu.

Balthasar Bekker, Le monde enchante
(1694), Foaia de titlu ºi gravura

reprezentând autorulEnchiridion, 1670, Foaie de titlu

Biblia de la Bucureºti,
1688, Frontispiciu

Biblia de la Bucureºti, 1688,
Stema Þãrii Româneºti
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Nicolae Scurtu

DUMITRU  C.  MORUZI  EPISTOLOGRAF

FIRIDE  BASARABENE

*
Iaºi, sâmbãtã, [8 ianuarie 1910]

Iubite coane Alecule,
Vedeþi ce-i afarã. Carta am primit-o ieri la patru. De patru luni n-am pus nasul afarã ºi

dac[ã] aº ieºi pe aºa timp, m-aº îmbolnãvi la sigur ºi lucrarea ar suferi.
Cum va sta de nins, vin negreºit între orele 1 ºi 3 cãci dimineaþa e prea frig.
Vã rog aºteptaþi-mã în ziua aceea, cã este foarte important. Mulþi ani fericiþi ºi sãnãtate,

putere ºi belºug.
Al d[omniei]voas[tre] devotat,

D.C. Moruzi
[Domniei sale domnului A.C. Cuza, profesor universitar, Strada Codrescu, nr. 1, colþ cu

Strada Asachi, Loco].
*

[Iaºi], sâmbãtã, 27 febr[uarie] [1]910
Iubite d[omnu]le Cuza,

Sunt de ieri la spital la Sf[ân]t[ul] Spiridon, secþia doctorului Rurr. Fiindcã e aproape de
Piaþa Unirii, îmi permit a vã ruga sã veniþi sã mã vedeþi.

Nu e nimic molipsitor în sala unde mã aflu ºi zilele de vizitã sunt duminica, marþea ºi joia.
Vã rog împrumutaþi-mi ceva carte de citit dar nimic serios cã nu sunt în stare. Ceva

romane sau voiage.
Al d[umneavoas]trã devotat,

Dumitru C. Moruzi
[Domniei sale domnului A.C. Cuza, profesor universitar, Strada Codrescu, nr. 1, colþ cu

Strada Asachi. Loco].
*

Bibliografia prozatorului, dramaturgului,
jurnalistului ºi memorialistului Dumitru C.
Moruzi (1850-1914) mai conþine o
dimensiune, puþin cercetatã, cea de episto-
lograf. Instruit în þarã ºi în Occident, profund
cunoscãtor al vieþii ºi psihologiei oamenilor
din Basarabia, deþinând câteva funcþii
însemnate în administraþia din Rusia,
Basarabia ºi Dobrogea, Dumitru C. Moruzi,
atent observator al seismelor sociale,
economice ºi politice, a întreþinut un lung
ºi fructuos dialog epistolar cu unii dintre
cei mai însemnaþi contemporani. Amintim,
aici, existenþa unei bogate literaturi
epistolare trimise lui Ion Ghica, Al. I. Cuza,
Carol I, Ion Bãlãceanu, Alexandru Beldiman,
G.C. Cantacuzino, D.A. Sturdza, N. Iorga,
Constantin Stere, G. Ibrãileanu, Paul Gore,
Pan Hallipa, Vasile M. Kogãlniceanu,

Paulina Alecsandri ºi alþii. Extrem de
interesante sunt ºi epistolele trimise
universitarului ºi omului politic A.C. Cuza
(1857-1947), personalitate însemnatã a
vieþii sociale ºi culturale a Iaºului. Sunt
menþionaþi în aceste epistole Vasile Goldiº,
Ion Petrovici ºi, desigur, Nicolae Iorga,
pentru care Dumitru C. Moruzi nutrea o
preþuire specialã. Nicolae Iorga fiind bolnav,
în iunie 1911, autorul cãrþii Pribegi în þarã
rãpitã îi solicitã lui A.C. Cuza informaþii
exacte privind sãnãtatea marelui sãu
contemporan, concluzionând: Nu! Nu cred
cã Dumnezeu s-ar îndura sã ne lipseascã
de un asemenea om! Ar fi o nenorocire
naþionalã! Scrise cu inteligenþã, talent ºi
cu o anume deferenþã faþã de contemporanii
lui, aceste epistole marcheazã o datã
semnificativã în evoluþia discursului epistolar.
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[Iaºi], marþi, 27 iulie 1910
Iubite domnule Cuza,

Aflu acum fericitul eveniment care v-a adus pe neaºteptate din Vãleni. Mã grãbesc a vã
prezenta cãlduroasele mele urãri de viaþã ºi sãnãtate, atât pentru noul nãscut ºi mamei sale,
cãreia vã rog sã-i prezentaþi respectuoasele mele urãri, cât despre d[umneavoas]trã cunoaºteþi
sentimentele ce vi le pãstrez ºi ar fi banal sã vi le reînnoiesc aci.

Dumitru C. Moruzi
[Domnului A.C. Cuza, profesor universitar, Strada Codrescu, nr. 1, colþ cu Strada Asachi, Loco].

*
Iaºi, luni, 23 august 1910

Iubite domnule Cuza,
Având neapãratã trebuinþã sã vã vorbesc ºi simþindu-mã ceva mai vioi, te rog sã-mi faci

cunoscut ziua ºi ora la care sunt sigur sã te gãsesc acasã.
A veni ºi a nu te gãsi, ca ultima datã, mi-ar fi greu. Cred cã þi s-a remis cartea pe care am

adus-o singur, dar cã ai fi citit-o parcã nu-mi vine a crede.
Aºadar, aºtept cu nerãbdare rãspunsul matale ºi te rog a depune respectele mele la

picioarele doamnei Cuza ºi a primi pentru d[umnea]ta rostirea cãlduroaselor mele sentimente
de dragoste ºi devotament.

Dumitru C. Moruzi
[Domniei sale domnului A.C. Cuza, profesor universitar, Strada Codrescu, nr. 1, colþ cu

Strada Asachi, Loco].
*

[Iaºi], 29 noiembrie 1910
Str[ada] Cuza-Vodã, nr. 74

Dumitru C. Moruzi
Mulþumesc din toatã inima pentru urãrile marelui apãrãtor al neamului. Dumnezeu sã-i

puie sub picioare pe tot vrãjmaºul ºi pizmaºul ºi sã-i ajute a ne scãpa de toþi jidanii ºi
jidoviºtii!

La revedere. Duminicã la Universitate, ora 2 p[ost] m[eridian].
[Domniei sale domnului A.C. Cuza, profesor universitar, Strada Codrescu, nr. 1, colþ cu

Strada Asachi. Loco].
*

Iaºi, 9 iunie [1]911
Iubite c[oane] Alecule,

Sunt disperat ºi mai mult decât îngrijat despre sãnãtatea lui Iorga. Te conjur, trimite-mi
imediat douã rânduri în care sã-mi spui: ce boalã are? E grav atins? Adevãrat cã a trimis dupã
dr. Cantacuzino? Nu! Nu cred cã Dumnezeu s-ar îndura sã ne lipseascã de un asemenea om!
Ar fi o nenorocire naþionalã!

Te rog nu mã face sã aºtept rãspunsul.
Al d[umi]tale devotat,

D.C. Moruzi
[Domnului A.C. Cuza, profesor universitar, Strada Codrescu, nr. 1, colþ cu strada Asachi. Loco]

*
[Iaºi], 6 decembrie 1913

Iubite coane Alecule,
Cunoscând sentimentele dumitale de dragoste ºi colegialitate pe care le nutreºti faþã cu

d[om]nul doctor Tiron ºi pe care le împãrtãºesc ºi eu, chiar fãrã de a fi profesor universitar, îþi
trimit în copie douã scrisori pe care le-am expediat alaltãieri la Bucureºti, plus un certificat de
dobitocie ce ºi l-a sãpat singur în marmurã eminentul d[umi]tale coleg, dar pe care îl alãturez
numai în copie, originalul fiind prea greu.

Nu crezi dragã coane Alecule cã ar fi bine sã treci pe la mine? Cãci odatã ce ºi d[umnea]ta
sunt sigur arzi de dorinþa sã lucrezi la fericirea Tironianã al acestui monist ar fi nimerit sã ne
înþelegem amândoi, ca sã-l fericim ºi mai bine.

Te sãrut ºi te aºtept,
D.C. Moruzi

(continuare la pagina 122)
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Dan Gîju

ARS  LONGA...

DE  LA  PORÞILE  SEVERINULUI
LA PORÞILE  UITÃRII.

ION GRECEA (1924-1999) (3)

Dincolo de faptul cã, la ora aceea,
Editura Militarã nu avea un corector
specializat, deºi efectivul, comparativ cu
situaþia de azi, era mai mult decât numeros,
nu existã dubii cã, prezentându-se cu o
astfel de cãrticicã, scriitorul Ion Grecea
pare cã ºi-a câºtigat admiraþia politrucilor
vremii, consolidându-ºi poziþia în redacþie,
deºi, pe de altã parte, îºi bate singur cuie-n
talpã întrucât acestora nu le scapã absolut
nimic, mai ales amãnunte gen: �ofiþerul a
avut unele abateri de la moralã prin
menþinerea unei relaþii cu o fostã angajatã
a editurii� (maiorul ing. D. Dimitriu, au-
gust 1959). Adevãrata sa consacrare, însã,
ca scriitor, va veni tot acum, odatã cu
Bogãþia unui sãrac, o carte relativ
serioasã, un fel de roman în ramã, apãrut
în 1961, la Editura pentru Literaturã din
Bucureºti, în 482 de pagini. Scris între iunie
1958 � decembrie 1960, romanul, derulat
pe fundal rustic, speculeazã o poveste cu
mizã creºtinã, de fapt o problemã de
conºtiinþã, firul narativ pornind de la
ucigaºul tatãlui ajuns, dupã ani, în urma
unui accident, sub bisturiul fiului, un om
de condiþie umilã la origine însã acum
medic, ºi încã unul care-ºi face datoria. O
poveste fluviu în care, deºi numele lui
Dumnezeu este scris cu literã micã, în alte
condiþii, þinând cont de premisele de la care
pleacã, putea fi reprezentativã pentru
literatura noastrã, numai cã din cauza
calibrãrii ei forþate pe calapodul de lut al
realismului socialist eºueazã lamentabil,
terminându-se � de altminteri nici nu era
permis altfel � cu o dulceagã odã dedicatã
�anilor de luminã, când tot omu-i om ºi-ºi
aflã rostul în viaþã dupã cum i-i voia ºi
mintea de dezgheþatã� (Bogãþia unui sãrac,

* Fragment din studiul Contribuþii la o istorie a
literaturii militarilor, în pregãtire la Editura
Bibliotheca.

Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1961,
p. 481), descalificându-l încet dar sigur
pe autor, în timp, aruncându-l cu proxima
ocazie în malaxorul criticii literare �neutre�,
extrem de durã, ºi pe bunã dreptate, cu
exponenþii curentului literar respectiv.
Momentan însã Grecea nu va realiza, nici
nu avea cum, de altminteri, numai dacã ar
fi fost atins cumva ºi de aripa geniului, cã
pãºeºte pe un teren minat, dimpotrivã, abia
intrat în mânã, pregãteºte �marea loviturã�
� romanul La porþile Severinului, la care
începuse sã se documenteze de ceva vreme
�, dar pânã una-alta, în virtutea bunului
obicei, mai bifeazã o chiflã literarã: volumul
de schiþe Întoarcerea la viaþã (1962),
dublat imediat de Scrisoarea (1962, schiþe
ºi povestiri, colecþia �Cartea ostaºului�).
Numai cã, între timp, fie cã i se urcase la
cap ideea cã este mare scriitor, fie cã
transmitea niºte semnale în acest sens, cert
este cã breasla condeierilor militari începe
sã-l ia-n seamã ºi sã reacþioneze ca atare.
ªi aceasta se poate deduce inclusiv din
notarea întocmitã pentru anul 1963, unde,
dupã ce i se dã cezarului ce este al
cezarului, adicã dupã ce scriitorului i se
recunoaºte faptul cã se gãseºte �în plinã
dezvoltare ºi maturizare�, ºeful sãu direct,
maiorul Mircea Cârloanþã � ºi acesta
autorul unor cãrþi azi în mare parte
perimate � nu rateazã ocazia sã
menþioneze, cu oarece invidie
profesionalã, din câte lasã senzaþia, cã,
într-adevãr, Grecea �a publicat pânã în
prezent cinci volume care l-au fãcut
cunoscut ºi apreciat de cititori�, ºi este
interesat, în continuare, �de cãutãri
creatoare�, însã marea problemã rãmâne
aceea cã �preocupãrile beletristice proprii
l-au absorbit în aºa mãsurã încât, în
ultimul an, spre deosebire de anii
precedenþi, nu ºi-a tratat cu destulã
perseverenþã sarcinile de redactor�.



121Anul XIV, Nr. 7-8 (160-161)  �  iulie-august 2013

Adevãrul este cã, din câte s-a vãzut, nici
mai înainte ofiþerul nu se prea omorâse cu
acel gen de activitãþi efectiv ucigãtoare
pentru un om de creaþie, numai cã, de astã
datã, pe teren, se putea mãsura concret o
�serioasã rãmânere în urmã� faþã de plan,
din colecþia �Cartea ostaºului�, de pildã,
proiectatã sã cuprindã câte un volum în
fiecare lunã, în prima jumãtate de an abia
apãruse unul singur în loc de ºase ºi, sigur,
aceasta numai din cauza �slabei munci
organizatorice a tovarãºului locotenent-
colonel Grecea� care, �mai mult decât atât,
nu a asigurat intrarea la timpul planificat a
propriei sale lucrãri, romanul La porþile
Severinului�, fiindu-i probabil mai la
îndemânã sã desfãºoare o �susþinutã
muncã obºteascã�, între altele sã îndrume
cenaclul literar �Alexandru Sahia�, þinea
conferinþe în unitãþi ºi în afara Ministerului
Forþelor Armate, organiza ºi participa la
întâlniri ale scriitorilor cu cititorii etc. ªi
scrie maiorul Cârloanþã, cu îndârjire ºi
aplomb: �Editura Militarã se preocupã de
atragerea scriitorilor consacraþi spre
tematica vieþii ostãºeºti actuale, creându-le
condiþii de documentare; în aceastã
preocupare trebuie inclus, deºi pare
paradoxal, ºi locotenent-colonelul I.
Grecea. Ofiþerul trebuie impulsionat sã se
lege mai strâns de realitãþile din unitãþi ºi
sã scrie cãrþi viguroase despre viaþa
militarilor noºtri, despre faptele lor de
eroism cotidian. În concluzie, pentru
�sezonul� respectiv, mai bine spus pentru
rezultatele obþinute în munca redacþionalã,
maiorul i-a acordat locotenent-colonelului
calificativul �satisfãcãtor�. Era în anul,
deci, când scriitorul severinean trudise la
romanul pe care el îl va considera cheia de
boltã a întregii sale creaþii literare ºi chiar
dacã timpul va decide altfel � de pildã,
Talida este mult mai reuºit, chiar dacã mai
puþin muncit �, un lucru rãmâne cert peste
ani, începând de acum, când ºi evaluat, ºi
evaluator sunt oase ºi ulcele, doar cãrþile
lor, eventual alte hârtii, precum notãrile de
serviciu, rãmânând sã vorbeascã în numele
lor. Cãci, din câte se pare, deºi mai mare
în funcþie (în armata comunistã, de altfel,
apãruse zicala efectiv demonstratã pe teren
cã �funcþia doboarã gradul�), maiorul
Cârloanþã (va ajunge ºi el colonel) era, la
acea orã, nu doar mai mic în grad cu o
treaptã decât subordonatul sãu, locotenent-
colonelul Grecea, ci mai mic ºi ca scriitor,
ºi cu mult mai multe trepte încã... De
altminteri, pe Grecea nu-l putea înþelege
decât un evaluator cu un orizont spiritual
ceva mai profund decât acela al unui simplu
ºobolan cazon ºi acesta se va ivi în anii

imediat urmãtori, o datã cu numirea
colonelului Trofim Gubrei � lipovean, alt
ofiþer fãcut la normã de comuniºti, însã
destul de destupat la minte comparativ cu
alþi trepãduºi ai timpului � ca director ad-
junct pentru probleme redacþionale, care
va remarca faptul cã, realmente, datoritã
lui Grecea, editura reuºise sã �atragã noi
colaboratori (scriitori) valoroºi (undeva era
nominalizat Aurel Mihale, un alt mare
mistificator foarte bine vãzut de regimul
comunist, n.n.), inclusiv din alte centre
culturale ale þãrii. De asemenea, se pot
menþiona rezultatele pozitive obþinute în
determinarea unor autori sã scrie despre
armata de astãzi. Unele manuscrise de
acest fel au ºi intrat în redacþie. În acest
sens, e meritoriu ºi faptul cã, rãspunzând
sarcinilor puse de forurile superioare, [Ion
Grecea] a întrerupt lucrul la romanul sãu
consacrat rãzboiului (pentru care a avut
documentarea fãcutã ºi în strãinãtate) în
scopul de a scrie o carte despre actualitatea
ostãºeascã� (Gubrei, 21 mai 1968). Era
perioada când lui Grecea îi apãruse deja
La porþile Severinului ºi avea pe þeavã, cum
se spune, romanul �de consum� Moartea
lebedei (Editura militarã, 1969). Pânã una-
alta, deci, La porþile Severinului, un ro-
man pe care a mizat mult autorul, un imn
de slavã închinat localitãþii natale, în primul
rând (localitate care, din câte se pare, l-a
uitat cu desãvârºire!), dar ºi tatãlui sãu,
sudor, vreme de 30 de ani la ªantierul na-
val din Drobeta Turnu Severin. Aparent o
loviturã mãiastrã, am fi tentaþi sã apreciem
devreme ce, în 1979, apãrea deja, ºi tot la
Editura Militarã, într-un tiraj de 60.000 de
exemplare ºi în 544 de pagini, a III-a ediþie
ne varietur, revãzutã ºi adãugitã ºi unde,
pe coperta 4, autorul gãsise de cuviinþã sã
facã o mãrturisire de credinþã: �Toate câte
s-au petrecut în oraºul meu de la Dunãre,
oraºul trandafirilor, în acele zile de grea
cumpãnã pentru þarã, în august 1944, am
cãutat sã le consemnez în paginile acestui
roman, închinat deopotrivã oamenilor de
atunci ca ºi celor de azi, locurilor unde
am fãcut primii paºi în viaþã, ca ºi timpului
de istorie pe care-l trãim. ªi ori de câte
ori revin cu nostalgie în modernul port
dunãrean ºi trec pe strada prãvãliilor, pe
aleile pline de umbrã ale parcului sau pe
sub bolþile bãtrânilor castani ai
bulevardului, mã întorc parcã în paginile
cãrþii, alãturi de toþi cei care, prin faptele
lor de un dramatism fãrã seamãn, au dat
un sens nou vieþii ºi au pus temelie de
granit viitorului. Iar aceastã întoarcere în
timp o consider stea de speranþã ºi de
dãinuire cât mai târzie între luceferii
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pãmântului� (La porþile Severinului,
Editura Militarã, Bucureºti, 1979, coperta
4). Inclusiv din finalul acestui ultime ediþii
(singura pe care am cercetat-o), în care
autorul a notat scrupulos când lucrase ºi
unde, apoi când revizuise volumul (început
la Bucureºti, în februarie 1963 ºi terminat
la Braºov în aprilie 1964, ulterior revizuit
între octombrie-decembrie 1971, respectiv
septembrie 1978?martie 1979), rezultã clar
cã este cel mai �lucrat� ºi ambiþios dintre
romanele sale, din pãcate ratat din faºã
datoritã perspectivei ºi a mizei ideologice.
Concret, ºarjând pe aspectele de acum
clasice ale �insurecþiei naþionale antifasciste
ºi antiimperialiste�, autorul derapeazã
efectiv în ridicol insistând pe acþiuni tipice
structurilor de diversiune inamicã, în fapt
sovietice, ca de pildã la pag. 172, unde o
celulã comunistã pune la cale, ca act de
mare patriotism, disiparea unor manifeste
(fluturaºi) care, la ce sã îndemne dacã nu
la noncombat, iar undeva în altã parte, ca
o culme a actului de vitejie la români, este
vizatã aruncarea în aer a unei garnituri de
tren formatã din 70 de platforme încãrcate
cu �tacuri ºi maºini germane destinate
frontului, la Iaºi�, adicã acolo unde, cum
se ºtie, s-a derulat ultima bãtãlie cruntã
contra cotropitorului bolºevic devenit
�eliberator� instantaneu, aproape, câteva
zile mai târziu, prin mult comentata
�loviturã de palat�, de acum, din 23 au-
gust 1944, adjudecatã în totalitate de
comuniºti la vremea lor ºi fixatã întru
eternitate, din câte se dorea, ºi prin pana
unuia ca Ion Grecea. În ciuda amãnuntului
cã este pigmentat cu descrieri rezonabile,
profesioniste, La porþile Severinului suferã

chiar ºi la un capitol elementar pentru orice
roman de rãzboi, anume la acela al scenelor
luptelor de stradã, redate destul de anodin,
mai degrabã cu ochii minþii, de la masa de
scris, ºi mai puþin de la faþa locului, deºi
autorul a prins ceva zile de campanie ºi
chiar o zi, numai una singurã, de luptã
efectivã, în Vest. În concluzie, venind
cumva ºi pe urmele lui Eugen Barbu
(ªoseaua Nordului, 1959), prin al sãu La
porþile Severinului, Ion Grecea trãieºte
dulcea iluzie cã a dat cartea vieþii lui, mai
ales cã, din punct de vedere ideologic,
împãnat cu uteciºti ºi ilegaliºti, cu
împuºcãturi ºi tot felul de alte abþibilduri
specifice propagandei roºii, deºi destul de
simplist din perspectiva vocabularului,
romanul se pliazã perfect, totuºi, pe
comandamentele epocii; deci partea bunã
e cã de acum înainte nu i se va mai reproºa,
la adunãrile biroului organizaþiei de bazã
(era membru PCR din 1954), cu atât mai
mult în foile calificative, cã nu insistã pe
linia politicã a partidului, ceea ce-i permite
sã atace în liniºte o temã care i se
potriveºte ceva mai bine, aceea a
romanului de dragoste, confesiv, cu
trimiteri fugitive, nu încape vorbã, ºi la
lumea militarã. Aºa aveau sã ºi aparã
romanele tot de consum, dar în acelaºi
timp atât de altfel, pe undeva de o stranie
puritate ºi sensibilitate pentru un produs
sutã la sutã al mediului cazon, precum
Fata Morgana (1973), Talida (1976) ºi,
îndeosebi, Viaþa nu iartã (1974), bine
structurate toate trei, deºi mai simple din
punct de vedere al construcþiei ºi neapãrat
lacrimogene, însã cu atât mai închegate
ºi cu succes garantat la marele public.

*
[Iaºi], miercuri, [28 iulie 1914]

Deoarece scrisoarea mea deschisã, pe care am adresat-o d[omnu]lui Vasile Goldiº,
nu a putut apãrea în Românul din Arad, din cauze politice, lesne de înþeles, rog on[orata]
redacþie a ziarului Unirea sã binevoiascã a o publica negreºit ºi fãrã altã întârziere în
n[umã]rul viitor în conformitatea angajamentului ce l-a luat d[om]nu[l] Cuza la mine
acasã faþã fiind ºi d[om]nu[l] Petrovici.

Totodatã v-aº fi recunoscãtor sã-mi comunicaþi dacã d[om]nu[l] Petrovici s-a
întors de la P[iatra]-Neamþ.

D.C. Moruzi
[Onoratei redacþii a ziarului �Unirea�, Strada Alecsandri, nr. 11, Loco]
Note
Originalele acestor scrisori, necunoscute, se aflã la Biblioteca Academiei Române. Cota � 44 (10,12,14 17 ºi19)

.
DLVIII

−
∫

Dumitru C. Moruzi epistolograf

(urmare de la pagina 119)
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Societatea Scriitorilor Târgoviºteni

Joi, 4 iulie 2013, în holul elegantului Hotel
�Valahia� din Târgoviºte, a avut loc vernisajul
expoziþiei de picturã �Ecouri� a artistului plastic
ºi scriitorului Constantin P. Popescu, membru
al Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni. Membru al
Asociaþiei Artiºtilor Plastici,
filiala Bucureºti, dupã câteva
expoziþii de grup în Bucureºti,
expune la Târgoviºte: �Imagi-
naria�, la Galeriile Sever, la
Biblioteca �I.H. Rãdulescu� ºi la
sediul Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni (2011), apoi din
nou la Biblioteca �I.H.
Rãdulescu� ºi la Restaurantul
�Cocoºul negru�. Tot în 2012
expune în Bucureºti la sediul central al BRD
(�De la frunzã la cer�). Este autorul a douã vol-
ume de povestiri: �Marmurã neagrã� ºi
�Marmurã albã� apãrute la editura Bibliotheca
din Târgoviºte. La vernisajul expoziþiei �Ecouri�,
dintre invitaþi, au vorbit despre pictorul
Constantin P. Popescu ºi opera sa Mihai Stan
(preºedintele Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni),

Constantin P. Popescu � Ecouri

Mihai ªerbãnescu (artist plastic ºi profesor la
ªcoala Popularã de Artã �Octav Enigãrescu�),
Vali Niþu (scriitor, reprezentant al Primãriei
Municipiului Târgoviºte), Ion Gabriel Puºcã

(directorul asociaþiei culturale
ADSUM ºi coordonator al
�Cenaclului de Searã din
Bucureºti�), Cristi Iordache,
Andreea Mierlea ºi poetul Ion
Iancu Vale. A fost prezentã o
echipã a televiziunii Columna
TV, care a reflectat eveni-
mentul. Au fost expuse cele
mai recente lucrãri ale
pictorului Constantin P.
Popescu, o parte dintre ele
fiind deja achiziþionate înainte

de vernisare. Din publicul prezent, iubitori ºi
cunoscãtori ai artei plastice au remarcat dintre
cele 14 lucrãrii expuse, toate realizate în ulei
pe pânzã, picturile: �Podul cerului�, �Ochiul
apei�, �Foc�, �Steaua albã� sau �Cãlãtorie�.
Preþurile s-au înscris în sume modice de la
200 la 600 de lei, cea ce a fãcut tablourile
accesibile colecþionarilor. (Observator)

Vineri, 2 august 2013, ora 17, la Casa Baiulescu, în
organizarea Fundaþiei Culturale Arania, a fost lansat noul volum
de poezie semnat de Daniel Drãgan, intitulat �Statuie cu
lacrimã�, volum apãrut la Editura Bibliotheca din Târgoviºte.
Reamintim cã Daniel Drãgan ºi Laurenþiu Ciprian Tudor (unul
dintre moderatori) sunt membri ai Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni. Volumul cuprinde creaþii lirice din ultimii ani
precum ºi epopeea oniricã �Visul poetului unic Neum�, însoþite
de comentariile unor critici literari importanþi. Al doilea mode-
rator, Adrian Munteanu, dar ºi participanþii la lansare, au
evidenþiat valoarea poeziei lui Daniel Drãgan, precum ºi
tinereþea creatoare a acestuia. De o bunã primire din partea
publicului prezent, fin cunoscãtor ºi consumator de literaturã,
mai ales de poezie, s-a bucurat lectura poeticã din volumul
prezentat realizatã cu sensibilitate de Adrian Munteanu,
Monica Croitoru ºi Silvian Duicã. În final Daniel Drãgan a
mulþumit celor prezenþi ºi a oferit autografe. (Observator)

Lansãri de carte
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La Pietroºiþa
Sâmbãtã, 21 iulie a.c., cu prilejul Zilei

comunei Pietroºiþa, scriitori dâmboviþeni
ai Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni/SST,
invitaþi la aceastã tradiþionalã sãrbãtoare,
au susþinut, cu contribuþiile lor
(comunicãri, lecturi din propria operã)
momentul de vârf � �Evenimentul socio-
cultural�. Scriitorii Constantin Voicu (unul
dintre organizatorii sãrbãtorii pietroºiþene),
George Coandã, Corin Bianu, Ion Bratu,
George Canache, Dan Gîju, Sebastian
Drãgan ºi Florea Turiac au reuºit sã reþinã
sub semnul emoþiei, atenþia participanþilor
prezenþi în �Salonul mare� al Muzeului
Etnografic �Dumitru Ulieru�. Evenimentul
a mai fost ilustrat de lansarea volumului
de versuri �Revelaþii�, semnat de Ion Iancu
Vale, fiu al Pietroºiþei, apãrut la Editura
Bibliotheca, recomandat de George
Coandã, Sebastian Drãgan, Florea Turiac
ºi Constantin Voicu. A urmat un solemn
remember, Gabriela Niþulescu, regretatã
fiicã a comunei, reputat cercetãtor al
istoriei dâmboviþene. În amintirea Gabrielei
Niþulescu s-a pãstrat un moment de
reculegere. A fost aprobatã în unanimitate
propunerea ca salonul mare al muzeului
sã poarte numele sãu. Întâlnirea a fost
onoratã ºi de participarea doamnei Dorina
Simionescu, soþia marelui scriitor Mircea
Horia Simionescu, preºedinte de onoare

Membri ai SST pe afiºul
unor manifestãri culturale estivale

in memoriam al Toamnei literare
pietroºiþene, care-i are înscris numele pe
frontispiciu, ºi al festivalurilor naþionale
cultural-literare �Moºtenirea Vãcãreºtilor�
ºi �Primãvara Albastrã�.

La Potlogi
Joi, 15 august a.c., Ziua comunei

Potlogi a cunoscut ºi participarea unor
membri ai SST la Simpozionul naþional
�Constantin Brâncoveanu ºi epoca sa�.
Astfel, au fost invitaþi George Coandã,
Virgil Voinescu-Orãºanu, Alex Vâlcu,
Constantin Predescu Neacºu ºi Vasile
Oneaþã. Luarea-aminte a numeroºilor
participanþi la acest simpozion, gãzduit
într-una din elegantele sãli ale celebrului
Palat Brâncovenesc � care este, de peste
trei veacuri, modelul de la care s-a impus,
în arhitectura româneascã, binecunoscutul
�stil brâncovenesc� � a fost captatã, mai
ales, de comunicãrile istoricilor George
Coandã, Honorius Moþoc ºi a scriitorului
potlogean ªtefan Neagu, membru al SST.
La finalul simpozionului a fost lansatã
lucrarea �Arc peste timp. File din
monografia comunei Potlogi�, redactatã de
profesorii Valentina Vasile ºi Nicolae
Catrina, primar al localitãþii, apãrutã la
Editura Bibliotheca, lucrare prefaþatã de
ªtefan Neagu, care, de altfel, a ºi recenzat-o
cu aceastã ocazie. (Observator)

Reviste primite la redacþie
1. Convorbiri literare, anul CXLVII, nr. 7

(211), iulie 2013, revistã a Uniunea
Scriitorilor din România, fondatã de
Societatea Junimea din Iaºi, la 1 martie 1867,
redactor-ºef Cassian Maria Spiridon, re-
dactor-ºef adjunct Dan Mãnucã;

2. Citadela, publicaþie a Asociaþiei Scriitorilor
de Nord-Vest, anul VII, nr. 4-6 (54-56),
aprilie-iunie 2013, Satu Mare, redactor-ºef
� Aurel Pop.

3. Nord literar, anul XI, nr. 7-8(122-123), iulie-
august 2013; apare sub egida Consiliului
Judeþean Maramureº, Baia Mare, director
Gheorghe Glodeanu;

4. Sud, revistã editatã de �Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu�,
anul XVI, nr. 3-4(148-149), mai-iunie 2013,
serie nouã, director fondator � Constantin

Carbarãu, redactor-ºef Vasile Grigore;
5. Bucureºtiul literar ºi artistic , revistã

lunarã, anul III, nr. 7(22), iulie 2013, nr. 8(23),
august 2013, Bucureºti, fondatori Coman
ªova � director ºi Florentin Popescu � re-
dactor-ºef;

6. Caligraf, anul XIII, nr. 7(146), iulie 2013,
Alexandria, redactor-ºef � Florea Burtan;

7. Familia, revistã lunarã de culturã, seria V,
anul 49 (149), nr. 6 (571), iunie 2013, Oradea,
director Ioan Moldovan, redactor-ºef
Traian ªtef;

8. Pro Saeculum, revistã de culturã, literaturã
ºi artã, anul XII, nr. 3-4 (87-88), 15 aprilie �
1 iunie 2013, Focºani, fondatori �
Alexandru Deºliu, Valeriu Anghel, redac-
tor-ºef � Mircea Dinutz, secretar general
de redacþie � Rodica Lãzãrescu;
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Ion Mãrculescu

CULOARE  ªI  RETINÃ

UN  OM  DIN  PEISAJ...

Existã oameni care, aproape pe
nebãgate de seamã, se instaleazã într-un
spaþiu geografic ºi uman ºi rãmân acolo
definitiv ca piese esenþiale într-un puzzle
complex. Este greu apoi sã te faci cã nu îi
vezi, ori sã-þi imaginezi peisajul respectiv
fãrã ei.

Un astfel de om este pictorul târgo-
viºtean Mihai ªerbãnescu.

Cu mulþi ani în urmã, el, împreunã cu
un grup condus de maestrul lor într-ale
picturii Marin Petre Constantin, apãrea ºi
apãreau ca o ciudãþenie pe strãzile oraºului,
cu ºevaletele în spinare. Se aºezau prin vreun
colþ al vechii reºedinþe voievodale ºi
aºterneau în pasta picturii ceea ce timpul ºi
intemperiile istoriei încã nu fãcuse sã
disparã. Mã întreb uneori pe unde or fi miile
de tablouri pe care ei le-au realizat în timp,
sub privirile uneori mirate ºi de cele mai multe
ori admirative alea oamenilor care, în trecere
pe lângã ei, se opreau sã-i priveascã.

Tãcut, liniºtit ºi prea modest din fire,
Mihai ªerbãnescu ºi-a continuat ucenicia
mai întâi la ªcoala Popularã de Artã, apoi
la Academia de Arte Plastice �Nicolae
Grigorescu� din Bucureºti, secþia picturã,
unde, dintre profesorii care l-au îmbogãþit
cel mai pregnant, i-a rãmas ca imagine de
suflet Vladimir Zamfirescu. Totul s-a
continuat firesc cu nenumãratele expoziþii
personale ºi participãri la expoziþii de grup,
atât în vatra de origine, Târgoviºte, cât ºi
în Bucureºti, Buzãu, Curtea de Argeº,
Câmpulung, Veneþia, New York etc.

Lucrãrile lui sunt, în prezent,
rãspândite ca petalele de floare în vânt, nu
doar în România, ci ºi în Franþa, Italia,
Germania, Spania, Olanda, Anglia, India,
China, Mexic, Japonia, SUA, Canada ºi
lista poate continua.

Mihai ªerbãnescu este un om fixat în
peisajul oraºului prin care s-au perindat cei
41 de domnitori pomeniþi de istorie. Este

un om al locului fãrã de care, în prezent,
acest peisaj nu poate fi povestit. �Singur
sau însoþit de câþiva discipoli, artistul
însetat de real viseazã cu ochii deschiºi
ceremonialele de la Curtea Domneascã,
imagineazã costume de epocã, strãbate la
pas Strada Brâncoveneascã, se opreºte
uimit în faþa zidurilor bãtrâne, se opreºte
în faþa �Ferestrei timpului�, ascultã sunetul
înalt al �Viorii înflorite�, picteazã
�Zãplazuri�, se odihneºte în crâng urmãrind
cum toamna cade o frunzã, se reculege în
cimitir unde duhurile, imateriale, sprijinã
zidurile bãtrâne ºi, prin amintire, le aduce
în orizontul imediat� (Valentin Ciucã).

Încerc sã-l prezint ºi eu într-o
imagine pe care, personal, am fixat-o în
memoria unui aparat de fotografiat: mã
aflam într-un zãvoi de lângã oraº, în cãutate
de subiecte fotografice ºi acolo am dat,
din întâmplare, de Mihai ªerbãnescu care
îºi instalase ºevaletul printre copaci, arbuºti
ºi tufe de cãtinã pârguitã. Lângã el stãtea
cuminte, atingându-l nu doar cu privirea,
ci ºi cu picioarele din faþã, un câine al
nimãnui care se nimerise sã fie pe acolo.
Acesta se uita mustrãtor la mine intrusul
ºi-mi cerea sã nu-i tulbur liniºtea maestrului
care lucreazã. Tulburãtoare imagine!

�Mihai ªerbãnescu are o personalitate
bine conturatã într-o «tãcere» a lucrului
cu sine, a studiului rãbdãtor care merge
spre esenþã sau miezul naturii lucrurilor,
fãrã a fi aparent tulburat de haosul lumii
contemporane. Sistemul sãu de investigare
plasticã este cel al «înþeleptului» care ºtie
cã, în fond, totul este relativ, iar noi înºine
ne raportãm la aceastã referinþã încercând
sã ne regãsim esenþa. Mihai ªerbãnescu
este un pictor cu o superbã distincþie
întrecutã poate doar de modestia sa
exageratã, dar nedisimulatã� � ne spune
fostul lui profesor din timpul studiilor
universitare, Vladimir Zamfirescu.
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Varietatea temelor ºi subiectelor
abordate de Mihai ªerbãnescu în picturã,
mãrturiseºte o anume neliniºte ºi frãmân-
tare a artistului, întinzându-se de la abordãri
oarecum clasice (care amintesc de
Gheorghe Petraºcu, Vasile Blendea, Aurel
Vasilescu � trãitori reprezentativi ºi
imortalizatori ai peisajului târgoviºtean),
pânã la limitele rezonabile ale abstrac-
þionismului contemporan.

�Mihai ªerbãnescu � spune poetul
George Coandã � este un pictor insolit. Iar
la jumãtate de veac de existenþã în aceastã
lume bântuitã de tempeste existenþiale, ni
se înfãþiºeazã, ca maestru al ºevaletului,
într-o aurã de serenitate înþeleaptã, pictura
sa deconspirând o filosofie a artistului
pentru care a învinge este �cheia succe-
sului�. Dar aceastã stare de spirit, pe lângã
faptul cã este funciarã, este una neepatantã;
histrionismul care, uneori, face ravagii în
gesticulaþia unor oameni de artã chiar de o
certã valoare a operei lor (de ex. Dali!),
nu-l stârneºte în a fi egolatru� Pictura sa
este o permanentã ºi seducãtoare întreþinere
între impresionism, expresionism, neoimpre-
sionism ºi accente de orfism,�

�Mihai ªerbãnescu � scria Paul Everac �
a dobândit prin însingurare, o certã
profunzime ºi o izbitoare siguranþã în a se
guverna. Viciul lui capital, dar ºi religia lui
de bazã, sunt expresia artisticã. Picteazã
fãrã fandoseli, la prima mânã, ºi creeazã o
simplitate de maestru. Talentul ºi uºurinþa
observaþiei l-ar putea rãtãci dacã n-ar avea
înãuntru un control de adâncime, un
diapazon de fineþe. E simplu în sensul cel
mai bun ºi promite sã fie ºi suculent ºi
rafinat în acelaºi timp. Ce zic eu� e un
pictor ºi nu unul oarecare� De la
Dumnezeu noroc� de la mine simpatie!�
(Veneþia � 1996).

Dupã cum se vede, opera lui Mihai
ªerbãnescu poate fi interpretatã ºi
înþeleasã în diverse registre ºi din diverse
unghiuri. Artistul a ajuns la o maturitate a
exprimãrii plastice, stãpâneºte tainele
materiei, ale meºteºugului, percepe
imensa vecinãtate înconjurãtoare cu o
sensibilitate ridicatã, umblã, se informeazã,
are contacte cu nenumãraþi colegi de
breaslã ºi îl simþi cum cautã permanent
acel ceva care sã dea operei ºlefuirea de
pe urmã. Sub �dezinvoltura ºi eleganþa lui
de artist� � cum spunea Mircea Horia
Simionescu � îi simþi acea nemulþumire
interioarã care îi împinge pe artiºtii de rasã,

sinceri cu ei înºiºi, sã caute noi ºi noi
forme de exprimare.

În ultimã instanþã, Mihai ªerbãnescu
este un om poate nu atât de simplu ºi poate
nu atât de complicat. Da ceea mi-a plãcut
prezentarea pe care i-a fãcut-o criticul de
artã Valentin Ciucã: �Pe Mihai ªerbãnescu
l-am cunoscut ca artist ºi ca om, cu prilejul
unor tabere estivale din Nordul celest al
Bucovinei, unde am petrecut, uneori peri-
patetic, momente de subtil dialog ºi de
comuniune spiritualã. Îl priveam de la masa
mea de lucru cum, matinal, împovãrat de
nelipsitul trepied ºi de trusa de culori îºi
cãuta, oarecum degajat, locul. Locul sãu
între atâtea alte oferte. A afla motivul
pictural printr-o dramaticã opþiune, îi crea
sentimentul cã hotãrându-se pentru un
subiect, nedreptãþea cu siguranþã alte zeci
de oferte la fel de generoase. Tipul sãu de
solitudine ne includea însã ºi pe noi, cei
care-l priveam de la distanþã cu regretul
cã nu putem desluºi naºterea din spuma
realului ideale Venere sau peisaje nutrite
prin jertfa ritualicã a Sinelui. Vremea
vremuia ºi, la apusul soarelui, aºteptam
coborârea de pe muntele sacru al
imaginarului spre a ne încânta cu fastul
discret al culorilor ºi cu partea de inefabil
a unui vis colorat. Singurãtatea lui era, de
la distanþã, împãrþitã cu ceilalþi, astfel încât
trãiam iluzia unui portretist indestructibil.
În fiecare zi nouã asistam cu interes la
ceremonialul coborârii tablourilor de la
munte, cetãþeanul vechi capitale a Þãrii
Româneºti rãmânând totuºi discret în
aºteptarea reacþiilor noastre�.
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Mihai ªerbãnescu



Revista se distribuie: • în Bucureºti, la librãria Muzeul Literaturii Române  • în Târgoviºte, la
librãria Gaudeamus ºi prin Primãria Municipiului Târgoviºte. Abonamentele se fac prin poºtã la
redacþia Târgoviºte ºi la librãria Gaudeamus a Editurii Bibliotheca.

Lecþia albinelor
Revista revistelor

Cãldurã mare, bacalaureat cu cântec,
dar continuãm sã primim ºi chiar sã citim
reviste. Unele s-au ivit în ultimii ani ºi
par a se fi aºezat solid în matca lor. Aºa
este Bucureºtiul literar ºi artistic, lunar
fondat la 1 octombrie 2011 ºi ajuns, cu
nr. 6 (iunie, 2013), la cea de-a douãzeci ºi una apariþie. * În numãrul de la începutul verii, pe post de
editorial, o micã povestire cu tâlc sau o tabletã, semnatã de dl Florentin Popescu, redactorul-ºef
(director fiind dl Coman ªova), sub titlul �Sã învãþãm de la albine!�. * Devenit posesor al unui stup, dl
Florentin Popescu a putut lua mai bine seama la viaþa acestor harnice insecte. A observat cã stupul �are
o organizare perfectã, funcþionând ca o societate în care fiecare individ îºi cunoaºte locul ºi rolul...�. * Iar
editorialistul îºi cunoaºte rolul sãu, mergând cãtre orizontul de aºteptare al cititorului ºi fãcând o relaþie
cu societatea umanã, dar mai ales cu acel segment al ei alcãtuit din creatorii de frumos: �Aº zice cã în
comparaþie cu aceste mici gâze (...) noi, cei care ne considerãm cele mai evoluate fiinþe de pe planetã, ne
situãm adesea la polul opus. Egocentrismul, dorinþa de putere, arivismul, spiritul de gaºcã, egoismul,
ura, ranchiuna, invidia ºi încã alte «tare» ne caracterizeazã ºi ne submineazã, psihologic vorbind,
existenþa cotidianã. Iar dacã ar fi sã ne îndreptãm ocheanul asupra unui singur segment al societãþii � cel
privind artiºtii ºi scriitorii, oamenii creatori în general �, aceste «tare» ne-ar apãrea ºi mai evidente...� *
Aºa este, fãrã îndoialã! A se vedea, în acest sens, ce se întâmplã în stupul numit Uniunea Scriitorilor,
care chiar în aceste zile se pregãteºte sã-ºi aleagã Matca! * Dar sã întoarcem pagina! * Pentru cã e vorba
de numãrul pe iunie, lunã care începe cu �Ziua Copilului�, revista publicã o paginã de poezii pentru cei
mici, semnate de Florin Costinescu. Sperând cã mãcar cei mici mai citesc, faptul e lãudabil! * La rubrica
de cronicã literarã, dl Florentin Popescu se opreºte asupra celui de-al doilea volum al �Jurnalului cu faþa
ascunsã� al lui Fãnuº Neagu, apãrut în 2012 la Editura Muzeului Naþional al Literaturii Române. *
Cronicarul e de pãrere cã Fãnuº Neagu, contrar unor idei preconcepute în ce-l priveºte, �citea mult ºi era
la curent cu miºcarea literarã europeanã de ieri ºi de azi�. Pe de altã parte, a fost un mare patriot, iar Fl.
P. reþine unele notaþii relevante pentru aceastã componentã a personalitãþii sale, cum este cea din 10 oct.
2005: �E atâta mizerie ºi silnicie în þara asta încât uneori mã simt îndemnat sã-mi iau familia ºi sã
plec unde-oi vedea cu ochii. Dar nu pot, niciodatã, sã plec, sã mã mut din limba românã în altã limbã
a lumii. Aº muri imediat, blestemându-mã cã m-am nãscut. Pot pleca oriunde, dar nu din limba românã�.
* ªi, spre a rãmâne în zona marilor scriitori, la pag. 8, dl Stan V. Cristea publicã o scrisoare de rãspuns
a lui Marin Preda cãtre un cititor al romanului �Delirul� (Mihai Mãrgoi, din Fãgãraº). Datatã �Dec. 8,
�76�, scrisoarea, uºor convenþionalã, dar nu lipsitã de cãldurã, demonstreazã respectul marelui scriitor
faþã de cititorii sãi ºi este reprodusã cu acordul filosofului ºi editorului Marin Diaconu, în arhiva cãruia
se aflã. * Douã pagini sunt dedicate rememorãrii debutului reprezentanþilor generaþiei �60 în cadrul
celebrei colecþii Luceafãrul, de la Editura pentru Literaturã. Sunt reproduse copertele câtorva volume
de prozã (�Dimineaþa�, 1966, de Constantin Stoiciu, ºi �Ciudãþenii de familie�, de Mircea Constantinescu,
1968) ºi poezie (�Pasãrea tãiatã�, 1967, de Ileana Mãlãncioiu, ºi �A fi�, de Adi Cusin, 1968), cãrora li
se adaugã �Ultrasentimente� de Adrian Pãunescu (care a debutat în cadrul colecþiei cu �Mieii primi�) ºi
�Întoarcerea lui Immanuel�, antologie a lui Virgil Mazilescu în colecþia Cele mai frumoase poezii de la
Albatros. ªi se reproduce câte o prozã scurtã sau câte o poezie pentru fiecare autor. * Mai citim o
paginã de frumoase poezii de Coman ªova, cu echivalenþele lor în spaniolã, datorate hispanistei Diana
Cofºinski, un grupaj liric al poetului Radu Cange (care a împlinit 70 de ani), ba chiar ºi un destul de
sensibil (ºi, în unele momente, cam prea sensibil...) fragment de �jurnal bãtrân�, intitulat �Poveºti de
trezit copiii�, de Nicolae Dan Fruntelatã. * ªi pentru cã e frumos ca la final sã nu uitãm de la ce am
pornit, aº zice cã redacþia �Bucureºtiului literar ºi artistic� a luat cu grijã seama la albine. (T.C.)
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