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Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Douã decenii de Litere

Claustrat in biroul-bibliotecã de COVID-19, care pare un mesager apocaliptic,
înspãimântat de virulenþa pandemiei, am timp sã pregãtesc meticulos cel mai recent numãr
al Litere-lor. ªi sã dau frâu liber evocãrilor, ce-mi redau încrederea uºor orgolioasã cã
numai aºa, continuând editarea revistei, vicleanul virus poate fi rãpus ºi, prin bagatelizare,
pot sã-mi recâºtig optimismul deturnat de grozãviile livrate de un agresiv TV.
Sã ne amintim Anii 90 s-au individualizat ºi prin efervescenþa cu care jurnaliºtii croind
planuri din cuþite ºi paharã (boema regãsitã) plãnuiau apariþia unor reviste literare. Adesea
entuziasmul degajat de ambianþa tavernei murea a doua zi. Apãreau efemeride care dupã cel
mult 2-3 numere sucombau (disensiuni în ungerea ºefului Revistei). Litere, ajunsã azi, matematic,
în primul an din al treilea deceniu al existenþei sale (apariþii lunare fãrã nicio sincopã) este o
fericitã excepþie. Iatã cum evoca Tudor Cristea omul cu ideea (Litere, anul IV, nr. 3(36) martie
2003) începuturile (în aprilie 2000): Fãrã mijloace financiare, dar sperând cã se poate, am gãsit
un format apt de a fi justificat cultural (aidoma Bilete-lor de papagal argheziene n.m.) ºi am
gândit de unul singur primul numãr. I l-am rezumat, într-o searã concitadinului meu, Dumitru
Ungureanu, ºi am hotãrât, scurt, s-o facem. El a procesat la calculatorul propriu, materialul ºi a
completat editorialul cu câteva idei rãzboinice. În rest articole scrise de mine, prozã scrisã de el,
douã pagini de poezii ale Ioanei Dana Nicolae, câteva încercãri poetice ale unei eleve. Numai 16
pagini, dar o micã bombã. Sau o zãdãrnicie. Sau o aiurealã. Nici eu nu mai ºtiu. Trebuie însã sã
recunosc contribuþia decisivã a celui de al treilea fondator, Mihai Stan, directorul Editurii
Bibliotheca (secretar de redacþie de la primul numãr). El a tipãrit revista, preluând ulterior, toatã
latura tehnicã ºi, din 2005, când revista devine reprezentativã pentru Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni, mai toate sarcinile redacþionale ca redactor-ºef (Litere. Istoria unei reviste de
culturã dâmboviþene 2000-2015, p. 7). Din 2003, Litere are o subredacþie la Chiºinãu (Mihai
Cimpoi, Nicolae Dabija, Iulian Filip, Ianoº Turcan, Aurelian Silvestru, Vasile Romanciuc) ºi o
alta, din 2016, la Cernãuþi (Vasile Tãrâþeanu, Mircea Lutic, Marin Gherman, ªtefan Hostiuc).
Litere a coagulat în jurul sãu câteva entitãþi culturale distincte: Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni, ºi de curând Reprezentanþa Uniunii Scriitorilor Filiala Piteºti pentru Târgoviºte ºi
judeþul Dâmboviþa, Salonul literar al SST, Simpozionul naþional ªcoala de la Târgoviºte ajuns la
a ºaptea ediþie în 2020, Concursurile de literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor, Primãvara Albastrã,
revistele de culturã Eroica, Impact, ProArme, Armonia, Climate literare. Distinsã cu Ordinul
Ziariºtilor clasa I Aur (2010), apare sub egida Uniunii Scriitorilor, cu sprijinul material al Consiliului
Local Municipal ºi al Primãriei Târgoviºte, de mai bine de 8 ani, ºi are colaboratori de marcã din
þarã ºi strãinãtate (peste 500). Mai bine de un deceniu, prin rubricile lor lunare, Mircea Horia
Simionescu (Literaturã dus-întors, 2001-2012), Alexandru George (Accente, 2000-2011) ºi
Barbu Cioculescu (Breviar, 2002 ºi în prezent) au conferit revistei, dar ºi altor colaboratori de
notorietate, calitatea de continuatori ai ªcolii de la Târgoviºte curent literar, iatã, încã actual.
Litere, la împlinirea a douã decenii de existenþã, este aºa cum consemneazã Dicþionarul
general al literaturii române, vol. IV L/O, p. 76-77: Litere a reuºit sã coaguleze un grup de
autori legaþi de spaþiul dâmboviþean, de la reprezentanþii ªcolii de la Târgoviºte pânã la
generaþiile mai noi, ºi s-a impus prin valoarea materialelor publicate, prin fermitatea ºi
caracterul avizat al opiniilor, dar ºi printr-un mod elegant de a polemiza. Legând prezentul
de trecut Litere aspirã, aºa cum sunã titlul unei rubrici, sã realizeze o ªcoalã
dâmboviþeanã. Sã sperãm (împreunã cu Consiliul Local ºi Primãria oraºului) cã aºa-zisa
austeritate impusã de pandemie nu va bara drumul literelor dâmboviþene.
P.S. Pe 23 aprilie, Ziua Internaþionalã a Cãrþii ºi a drepturilor de autor s-a serbat cu
librãriile ºi bibliotecile închise. Din vina Pandemiei?!

Mihai Stan
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Dumitru Augustin Doman;
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BREVIAR

Barbu Cioculescu

CARAGIALE  NAªTERE ªI MOARTE
M-am nãscut în anul 1852, la 30
ianuarie (Trei Ierarhi st. v) dis-dedimineaþã, îi scria Caragiale biografului
sãu Horia Petra-Petrescu. Ca în multe
familii fãrã blazon, împrejurãrile venirii
pe lume a pruncului (bebeluºului, cum
se zice astãzi, de un comic cum nu se
poate) nu au fost în vreun fel
consemnate. Ca peste tot sunt de la sine
presupuse douã versiuni.
Una dintre ele i-a fost
servitã lui Vlahuþã de
Caragiale însuºi ºi este
dramaticã: Parcã vãd
seara. Frig. Ninge,
viscoleºte. La Ploieºti.
Acum cincizeci ºi atâþia de
ani O femeie sãracã, într-o
odaie fãrã foc, se
chinuieºte, nemâncatã, pe
o saltea de paie Vântul
vâjâie afarã, nenorocita
femeie se zvârcoleºte
înãuntru de dureri grozave ªi toatã
noapte o duce aºa De-abia cãtre ziuã
se uºureazã. Naºte un copil fãrã noroc
Ei bine, copilul ãla sunt eu! 
Cel mai îndrituit cercetãtor al vieþii lui
I.L. Caragiale, ªerban Cioculescu, punea
la îndoialã autenticitatea scenei, socotind
cã administrator al domeniilor mãnãstireºti
din Haimanale, tatãl lui Ion Luca va fi avut
suficiente lemne ca sã încãlzeascã odaia
lehuzei  ºi, în orice caz, mâncare. Dar,
faþã de sentimentalul Vlahuþã, Caragiale
adoptase masca omului fãrã noroc,
beneficã autocompãtimirii ºi pe mãsura
prietenului. Altfel, numai mãrimea
sumelor provenite din moºtenirea
Momuloaiei risipeºte teza omului fãrã
noroc. Cã, pânã a începe sã intre în
posesia averii Momuloaiei  partea sa 
legatã de un ºir de procese, Caragiale a
dus traiul cu adevãrat strâmtorat al unui

gazetar al vremii, cã momentul îmbogãþirii
sale a venit cam în târziul vieþii, ºi
aceasta este adevãrat. Aºa cum nu se
poate discuta asupra felului în care-ºi
vede fiecare om viaþa din unghiul
reuºitei sau eºecului, în raportul dintre
ceea ce-ºi propune un ins ºi ce izbuteºte,
ceea ce crede despre sine ºi cum îl
considerã ceilalþi.
Cã iubea viaþa bunã,
confortul, cã era un mare
consumator ºi chiar un
risipitor  ar rezulta din
sursele vremii, dacã nu din
propria-i corespondenþã.
Oricum, stabilirea sa la Berlin, chiar în acea vreme când
leul românesc se lua la trântã
cu marca germanã, trebuie sã
fi fost costisitoare.
În Jurnalul sãu, Mateiu
I. Caragiale numea
stabilirea la Berlin o nebunie
mai mult a tatãlui prodig. Cu informaþia,
dubioasã însã, cã paternelul se
strãmutase la Berlin fãrã bani aproape 
ceea ce ar putea fi adevãrat doar pentru
ultima perioadã!: Am fost la Caragiale,
scria în Ordinea (16.IX.911) (organ
conservator-democrat), un cunoscut al
acestuia. La Caragiale care locuieºte
în una din cele mai frumoase case, din
una din cele mai frumoase strade, din
unul din cele mai frumoase cartiere din
zgomotosul Gross-Berlin. Un interior
cum mi-l doresc mie ºi tuturor
prietenilor mei ( ). Puzderie de
covoare româneºti din toate colþurile ºi
ungherele românismului, într-un cadrul
ultracivilizat  unde lumina pãtrunde în
valuri prin ferestre imense 
Din corespondenþa lui nenea Iancu
cãtre Paul Zarifopol, doctorul Alceu
Urechia, C. Dobrogeanu-Gherea ºi alþii,

Anul XXI, Nr. 4-5 (241-242)  aprilie-mai 2020

5

ºtim cã efectua dese cãlãtorii cu trenul
prin Germania, în staþiunile balneare
maritime, în centrele muzicale. Cã avea
douã servante, ce se gelozeau între ele,
cu finalul la poliþie, cã dãdea mese ºi
trãia mai în general ca un burghez
înstãrit, dedat ca ºi mulþi dintre teutonii
în mijlocul cãrora evolua, unui intens
consum de bere, nu rareori completat
cu alcooluri mai nobile, precum
ºampania, libaþiuni ce suspendau timpul.
Pe seama excesului de tutun ºi de alcool
punea Mateiu, fãrã sã clipeascã, numita
nebunie pãrinteascã.
Este, totuºi, de crezut cã o anume
intemperanþã i-a grãbit scriitorului
sfârºitul. Aºa apare într-o convorbire a
lui C. Dobrogeanu-Gherea (Dimineaþa,
IX, 2994, vineri 6.VII.1912) cu Iosif
Nãdejde. Documentul intereseazã în
întregime: În ajunul nenorocirei,
Caragiale nu se simþea bine: a tuºit mult
ºi n-a putut dormi decât foarte târziu. A
doua zi dimineaþa, d-na Caragiale crezând
cã doarme, n-a voit sã-l deºtepte ºi de
aceea nimeni nu a intrat în camera lui
pânã la orele 2 d.a. La orele 2 vãzând cã
tot nu se scoalã, a deschis uºa pentru ca
sã-l cheme la masã.
Astfel s-a aflat groaznica nenorocire.
Corpul neînsufleþit al lui Caragiale
a fost gãsit jos pe podea, lângã pat.
Dupã cum a constatat autopsia, moartea
trebuie sã fi survenit pe la orele 5 dim.
Probabil cã la ora aceea, fie cã nu aþipise
toatã noaptea, fie cã atunci se
deºteptase, Caragiale s-a dat jos din pat.
Abia însã a atins podeaua, cã a ºi cãzut
jos fulgerãtor. Moartea l-a secerat într-o
clipã, nedându-i rãgaz nici sã strige, nici
sã se zbatã.
Alãturi de pat era o mãsuþã plinã cu
tot soiul de obiecte mãrunte de cari avea
nevoie Caragiale. Dacã el s-ar fi zbãtut
cât de puþin mãcar, cu siguranþã cã
mãsuþa s-ar fi rãsturnat ºi cei din casã
ar fi auzit? ªi mai departe: Dupã cum
s-a constatat la autopsie, corpul lui
Caragiale era o adevãratã ruinã.
Numeroase organe interne erau atinse,
îndeosebi inima ºi arterele. Medicul
spunea chiar c-a fost o adevãratã minune
cã, cu o asemenea inimã, a putut s-o
ducã atâta timp. În schimb, creierul era
neatins, de o conformaþie ºi de o sãnãtate
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minunatã. Încât: Dacã viaþa a mai putut
dãinui în ultimii ani în corpul acela
ºubred, aceasta s-a datorat numai
impulsului venit de la creier. Caragiale
nu mai trãia decât prin puterea reºedinþei
admirabilei sale inteligenþe.
Întrucâtva altfel se înfãþiºeazã
versiunea lui Luki Caragiale (Ideea
europeanã, 1920, nr. 29-30, 4-11
ianuarie): Într-o noapte caldã de iunie,
am stat de vorbã târziu cu tata.
Fereastra era deschisã ºi din stradã se
auzea zgomotul vieþii intense a
Berlinului. Vorbea cu admiraþie ºi emoþie
despre Shakespeare ºi despre teatru în
general. Îmi pare rãu cã nu pot repeta
exact tot ce a spus în noaptea aceea,
cãci a vorbit într-adevãr într-un fel rar
lui însuºi.
Spunea cã teatrul nu-i literaturã,
fiindcã nu ai grija stilului. Fiecare dintre
eroi vorbeºte cum îi vine în momentul
afectului. Îl asemãna cu arhitectura, cãci
ca ºi în arhitecturã clãdeºti în teatru. ªi,
pe urmã, a vorbit despre Macbeth.
Niciodatã nu l-am vãzut mai patetic. Mi-a
povestit cã Macbeth este capodopera
artei dramatice. Construcþia arhitectonicã
þi-e datã de la început, cã soarta lui din
prima scenã este pecetluitã ºi ºtiind ce
are sã se întâmple, nu te mai interesezi
decât de partea pur artisticã, cum are sã
se întâmple. ªi peroraþia se continuã pe
tema ilustrei piese, pânã în târziul nopþii.
A doua zi, l-am gãsit mort, sprijinindu-se
cu un cot de perna din pat ºi cu obrazul
foarte liniºtit.
Între cele douã versiuni ale morþii lui
I.L. Caragiale se iþeºte, aºadar, o
oarecare deosebire, încât nu vom afla
niciodatã dacã marele dramaturg ºi-a dat
obºtescul sfârºit în patul lui sau alãturi
de el. Faptul nu are, bineînþeles, nici o
importanþã. În epocã, media de viaþã era
mai redusã decât în zilele noastre,
oamenii se simþeau bãtrâni de pe la
cincizeci de ani  ba chiar mai aproape
de noi, vezi Jurnalul lui Liviu Rebreanu
, iar farmacia nu ajuta, ca acum, cu o
multitudine de leacuri de intervenþie
salvatoare dacã nu mãcar salutarã,
medicina. Iar inima unui mare zbuciumat
cedeazã mai repede decât a celor ce iau
viaþa mai în uºor  precum atâtea dintre
personajele lui nenea Iancu!

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

VALENÞE LITERARE

Mihai Cimpoi

MODERNITATEA
CA PASIUNE DE CUNOAªTERE.

Om modern  scriitor modern  scriiturã modernã (2)
Descrierile amãnunþite, în felul unei
teme cu variaþiuni, procedeu preluat din
picturã, au o anumitã raþiune, fiind o clauzã
programaticã: ele ne vorbesc, în mod
declarat sau subtextual, despre misterele
lumii ºi universului descoperite de copil ºi
adolescent. Cãci pe lângã oglinda pusã în
faþa fiinþei, mai este pusã ºi o oglindã între
cer ºi pãmânt. În momentul în care se
încalþã cu galoºii tatãlui, are
presentimentul misterului personalitãþii.
Lumea e notatã astfel, consemneazã
naratorul, cu cealaltã dimensiune:
adâncimea ºi toate gesturile se încifrarã,
eu devenii un Oedip la enigme teribile, pe
care însã, cum nu m-am nãscut sã fiu
rege, ci poet, nu le-am dezlegat niciodatã.
Fixarea cu cea mai mare exactitate a
împrejurãrilor, dupã cum se noteazã în
capitolul VII, a camerelor locuite de pãrinþi
ºi bunici, a strãzilor, curþilor, clãdirilor, a
parcurilor, copacilor, râurilor, iazurilor,
pieþelor, este însoþitã ºi de consemnarea
unor momente de neliniºte inferioarã: Mai
am în minte parcã umbre neliniºtite, însã
din încâlceala lor nu pot scoate nimic pentru
 catalogul meu.
La un moment dat, notat în capitolul
IX, apare obsesiva problemã a relaþiilor
autorului cu personajele sale de hârtie
(temã dezvoltatã în Jurnal ºi în romane).
Legile plãsmuirii, ale ficþionalizãrii sunt
altele decât cele ale existenþei omeneºti,
conºtiinþa prãpastiei care se cascã între cele
douã lumi a celei reale ºi celei de hârtie
fortificã dorinþa de a trãi existenþa acestor
personaje ºi îl absolvã de confuzii.
Într-o dimineaþã formidabil luminatã
în faþa treptelor de la intrare în locuinþã,
simte pentru prima datã ca lumea
exprimatã  trãieºte  ºi trãieºte într-un
spaþiu al ei, perfect vizibil de dincoace însã
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de neatins pentru cã deºi pare a se supune
aceloraºi legi ca ºi ceastãlaltã, a noastrã,
în realitate despre legile ei nu ºtim nimic
dat fiind ca timpul în care ele se desfãºoarã
este cu totul altul decât al nostru ºi gesturile
care se petrec acolo, nedeferind de ale
noastre, zilnice, împrumutate de la acest
timp specific, care este al eternitãþii cu totul
alte semnificaþii.
Lumea de hârtie, lumea exprimatã, e
pusã în relaþia nu numai cu lumea inocentã
a copilãriei, ci ºi cu acea care-l înconjoarã
pe adult:
Iar dorinþa de-atunci de a trãi
existenþa acestor personaje, dorinþã care
nu m-a dus însã niciodatã la confuzii pentru
cã lumea exprimatã a trãit totdeauna pentru
mine într-un spaþiu al ei, de neatins, trebuie
s-o pun cu cealaltã, de care am pomenit la
începutul capitolului al ºaselea, de a ºti cum
e când eºti mare. În parantezã pot spune
cã acest lucru nu-l ºtiu nici acum, fiindcã
odatã cu dimensiunea mi-am schimbat ºi
punctul de perspectivã.
Reconstituirea fotogramaticã a
copilãriei se face, în Didactica nova, cu
conºtiinþa acutã a relativizãrii impresiilor
ºi senzaþiilor generate de mediul ambiant,
de personajele care-l populeazã, devenite
în timpul notãrii de hârtie. Se relativizeazã
puternic ºi momentele introspective. Cele
câteva fotografii din timpul premergãtor
studiilor ºcolare nu-i spun autoruluinarator nimic, fiindcã remarcã una în care
prezintã un cap fãrã iniþiativã, de imbecil;
o alta, împreunã cu colegii de clasã, unde,
dimpotrivã, am ochii neobiºnuit de vii ºi
trãsãturile dinamice, fine ºi expresive  ºi
aºa mai departe. Ce se poate alege?, se
întreabã el.
Cititorul este atenþionat mereu cã
despre personajele de hârtie nu se vorbeºte
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decât esenþialul într-o notaþie fulgurantã
precum cea despre Anny, fiinþã
fermecãtoare catografiatã alãturi de fratele
ei (Ce frumoºi tineri aceºti doi!), despre
care, conform sistemului adaptat de catalog, se reþine imaginea simplã ºi poate voit
sãrãcitã la care se adaogã doar faptul cã
se chema Anny ºi cã s-a îndrãgostit cu
violenþã de ea.
Tot în acelaºi capitol, al zecelea, se
recunoaºte cã de stradã curtea, pavatã cu
pietre, era despãrþitã printr-un scund grilaj
roºu, de care atunci nu mã apropiam decât
rareori, ºi-mi pãrea deci nesfârºit de
îndepãrtat  cu poezia lucrurilor nesfârºit
de îndepãrtate. Abuziv de imperfect fãrã
sã spun ceva esenþial, adaugã autorul,
dupã care chipul tinerei Anny este imaginat
astãzi (deci în timp ce scrie) în culoarea
ºi costumaþia anului 1952. Este aplicatã
programatic o strategie a reducþiei
fenomenologice la prezentarea
mediumnicã a timpului copilãriei ºi
fotogramaticã a personajelor rememorate.
Dislocãrile temporale, suprapunerile
momentelor memorate de atunci cu cele
scrise acum, ceaþa ce se suprapune peste
fizionomii, locuri, lucruri, întrebãrile privind
esenþa întâmplãrilor de felul cât de deºtept
eram, deci, pe vremea aceia, sunt
procedee care realizeazã reconstituirea
fotogramaticã. Ritmul interior al naraþiunii
e asigurat prin schimbarea deasã a
perspectivei temporale ºi descoperirile
unor orizonturi noi spaþiale, precum în
cazul contemplãrii dealului acoperit de case
ºi pomi de pe strada Izvoranu.
Reconstituitorul de biografie îºi schimbã
de asemenea locul (când în odaia lui, când
în dormitorul de lemn subþire, galben al
naºilor lui, când în încãperea de lângã
sufragerie a cãrei fereastrã unicã rãspundea
oarecum în spatele casei, cãtre curtea de
gãini ºi cãtre fundul curþii) atunci când
fãcea lecturi din Jules Verne, De Amicis,
Larousse sau Swift.
Despre unele personaje, despre Reta,
de care se îndrãgosteºte, nu are imagini,
ci numai bãnuieli, despre altele, antipatice,
are imagini negative, apocaliptice. Clipele
petrecute la un stand, care se deschisese
într-o varã, îl umplu de fericire, fãcândul numai ochi pentru frumosul spectacol de
culori, de soare ºi aerul simþit care i se
oferea; prin fustele bonei priveºte în pod
pentru a descifra misterul acestui loc
neobiºnuit. Un impact euforic are ºi vederea
mãrii sau câmpul de la marginea iazului
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fãcut în paralel cu Ialomiþa.
Perspectiva narativã se schimbã atunci
când petrece doi ani la Bucureºti, Mangalia
ºi Buleta, în vara anului 1936 ºi când
urmeazã mai multe schimburi de locuinþe.
Finalul Didacticii nova conþine douã
mãrturii ce lãmuresc încã o datã sistemul
adoptat. Prima priveºte abolirea timpului,
dispensarea totalã de calendar ºi de
ceasornic: Multe blocuri au cãzut, de pe
altele s-au ºters figurile ºi oricât mã apropii
de ele ºi le privesc din toate pãrþile nu parvin
sã le disting ºi pe altele le acoperã ºi o ceaþã,
care se va risipi, dar prea târziu pentru
cartea aceasta. Cea de-a doua se referã la
faptul cã în ciuda teoriei despre imagini,
Didactica are tendinþe de a deveni un roman. Nu ºtie dacã a pus simple visuri (cu
toate cã ºi visul e material, precum afirmã
Lucreþiu ºi Sfântul Augustin), dar crede
cã e la fel de adevãrat cã nimic din ce-am
pomenit aici, n-ar putea fi identificat
vreodatã în lume, pentru cã lucruri ºi
oameni aici consemnaþi nu sunt decât
imagini ale mele, pãrþi ale corpului meu
aerian  care, la rându-i nici el nu existã
decât în aceste pagini. În penultimul capitol se vorbeºte despre momentul în care,
cu un coleg, au privit-o, în 1945 pe Ileana
dansând într-o mare mulþime, despre un
alt moment când îºi reamintise cã era poet,
cã începea sã scrie, ºi cã ideea de a face
literaturã i se pãrea nebuneascã ºi cã acest
cuvânt i se pãrea de o maiestate absolutã
ºi cã supus devotat al ei nu-i controla ºi
nici discuta puterea; îi ajungea sã deschidã
Corneille, Fénelon sau Virgil ca sã
întrevadã puþin din pompa ei: la trecerea
cortegiului lãsam ochii în pãmânt, cuprins
de sentimentul sublimului.
Traducerea fãcutã din Descartes îl
face, în ultimul capitol, sã vadã brazii de
lângã fosta locuinþã a pãrinþilor, ºi
retragerea spaþiului ºi timpului, lãsând în
loc o purã alcãtuire de imagini, mai înaltã
ca norii, ºi în care îmi plãcea sã cunosc
trãsãturile mele aºa cum i-ar place oricui
ca, rãtãcind într-un parc sau într-o piaþã,
sã se întâlneascã deodatã cu propria-i
statuie, în piatrã sau bronz, ºi dupã emoþia
recunoaºterii sã întârzie puþin admirând
grandoarea ºi perspicacitatea de portretist
al artistului.
Radu Petrescu cultivã ceea ce
naratologii denumesc roman à thèse, în care
a excelat Constantin Stere ºi care se axeazã
pe un anumit program ideologic sau  în
cazul caligrafului târgoviºtean  pe un
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anumit program estetic, pe câteva idei
fundamentale despre artã. Personajele
centrale, din categoria cãrora face parte ºi
autorul-narator, sunt teoreticieni ai artei,
erudiþi în ale artei. Ele sunt în egalã mãsurã
creatori de artã ºi cei creaþi de artã, sunt
fiinþe întru artã, cãtre care vin cu
sentimentul unei predestinãri, al unei
chemãri tainice demonice ºi cu o
sensibilitate preexistentã la o realitate care
se transformã în poezie ºi care înceteazã
de a mai fi realitate pentru a fi poezie, adicã
ceva care nu se mai raporteazã la sine,
dupã cum sunã un comentariu asupra
operei lui Alphonse din O singurã vârstã:
ªi nici n-am fi sensibili la o anumitã realitate
dacã n-am fi pregãtiþi pentru ea prin
prezenþa în noi a unui lucru preexistent ºi
superior ei, care ne face sensibili la ea,
absorbind-o în sine ºi modificându-i
accentele.
Cãlãtoriile lui Alphonse, ale Emilyei ºi
ale prozatorului  narator în diferite oraºe
sunt, în O singurã vârstã, cãlãtorii în lumea
artei, care le prilejuiesc o serie întreagã de
reflecþii, care se configureazã într-un continuum eseistic despre ceea ce este Opera
de Artã ºi ce este Artistul. O singurã vârstã
este considerat pe bunã dreptate de Eugen
Simion drept un roman eseistic, cu
precizarea cã eseul are ca obiect tocmai
romanul care se face (Scriitori români de
azi, op. cit., p. 270).
Ne dãm seama, parcurgându-le, cã
Arta îi oferã lui Radu Petrescu o posibilitate
idealã de afirmare, iar Artistul reprezintã,
pentru el, un model de capacitate de a
proiecta în mit cu atâta putere, apropiatã
de halucinaþie, rezultatele meditaþiei sale
asupra naturii umane.
Se expune, cu aer de adevãratã ediþie
ºi profesionalism, sub formã de interviu
cu Alphonse sau acea de transcriere
aproximativã a pãrerilor acestora, o
dezbatere amplã, pateticã ºi
spectaculoasã asupra arhitecturii sublime
a elementelor în sculptura lui Henry
Moore, asupra eroilor lui Joyce care
reprezintã doar o parte a lumii (omul în
accepþia lui spaþialã foarte þãrmuritã,
tradiþionalã); asupra marilor stiluri
consacrate cu predilecþie a câte unei
trãsãturi a sufletului omenesc (romanul
francez din secolul al XVIII-lea, moralist,
a ipostaziat trãsãtura care îl interesa în
personajul libertinului), asupra persoanei
întâi ºi a modului lui Homer de a se
înfãþiºa pe sine în actul cuprinderii
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materiei întregi, asupra autoportretului lui
Bruegel, creat alãturi de cel care priveºte
pictura (artistul creeazã, astfel, douã
spaþii, dintre care cel absolut nu este,
paradoxal, cel al picturii propriu-zise, al
ficþiunii, ci acele din care este privitã
pictura: Privitorul, situat în acelaºi spaþiu
ºi la acelaºi nivel cu pictorul, este investit
cu demnitatea arhangheleascã a celui din
urmã), asupra invadãrii istoriei în roman, asupra arhitecturii eterogene a
Bucureºtiului, asupra poeziei (spre
poezie vii mai uºor ºi mai încãrcat cu
cele trebuincioase din fierãrie decât din
filozofie).
Personajele din În Efes continuã
aceastã dezbatere ferventã, Exegeþii
considerã unanim, cã în despre Artã ºi
Artist, o mai mare atenþie acordându-se
Poeziei. Ele sunt, ca în întreaga operã
radupetrescianã, niºte rezoneri.
Exegeþii considerã. unanim, cã în O
singurã vârstã insuficienþa epicã e de
domeniul normalitãþii, ea fiind deliberatã,
iar punctul de rezistenþã a cãrþii îl constituie
observaþiile teoretice, precum ºi  fapt
important într-o operã de asemenea gen 
atmosfera de idei pe care fraza lucratã cu
migalã o proiecteazã peste cititorul captat
încet ºi sigur de dantelãria de forme în
primul rând abstracte (Mircea Muthu în
Dicþionar analitic de opere literare
româneºti, N-Z, Cluj-Napoca, 2007, p.
715). Motivele prioritar teoretice,
repetându-se, alcãtuiesc o subtilã þesãturã
chemându-se unul pe celãlalt într-o
miºcare a frazei instituite, parcã, de la sine
 Tehnica este aceea a variaþiunilor pe
câteva teme centrale legate de continuitatea
 prin revitalizare  a epicei (Ibidem).
Arta romanescã cu specificitatea sa,
cu mãrcile stilistice prin excelenþã
radupetresciene apare mai cu seamã în
Matei Iliescu. Acesta este eminamente
un roman à thèse, un roman-eseu ºi, aºa
cum au arãtat ºi alþi exegeþi, un roman
al educaþiei sentimentale. Se conjugã,
în el, descrierea propriu-zisã a dragostei,
la cote paroxistice ºi în momente
esenþiale de incubaþie, realizare ºi
declin, cu meditaþia asupra ei ºi asupra
cuplului, asupra relaþiilor bãrbatului cu
lumea, asupra proiectãrii lor în lume
pânã ce limitele lui coincid cu ale ei, ºi
pentru asta aduce în el trecutul întreg,
nu numai al lui, spre forþele obscure.
(continuare la pagina 14)
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POSTDECEMBRISM

Marian Popa

EUROPENIZAREA EUROPEI:
UN PROCES INDEFINIT
DE PERVERTIRE VITALIZANTÃ (2)
Europa: o unitate compatibilã cu
truismele generate de prepoziþiile sub-,
supra-, post-, des-, neunirii. Postbelic, o
seamã de apeluri ºi întâlniri cautã sã
configureze câte ceva din viitorul unei
uniuni cum n-a mai fost. La Zürich, în
septembrie 1946, Winston Churchill
recomandã constituirea Statelor Unite ale
Europei. În 1948 au loc întâlniri de tatonare
la Bruxelles, urmate de crearea unui
Consiliu al Europei compus din 10 þãri
(martie 1949). Se discutã detalii la Paris
(mai 1950), Robert Schuman dã o
Declaraþie de relaþionare economicã. La
25.3.57 la Roma, Belgia, Franþa, Italia,
Germania Federalã, Luxemburg & Olanda
se asociazã pentru a realiza o liberã
circulaþie a persoanelor, serviciilor ºi
capitalurilor. Asociaþie socotitã a fi nucleul
a ceea ce va deveni întreaga Europã. ªi tot
alte aspecte structurale convenite, pânã la
Maastricht (februarie 1992). La Lisabona
se semneazã în decembrie 2009
TRATATUL, un soi de constituþie cu un
articol 10 ce precizeazã imprecis: Modul
de lucru al Uniunii se bazeazã pe
democraþia reprezentativã. Se definesc
aºa ºi elemente de integrare a altor state,
justificate prin similitudini economice,
politice, chiar turistice, conformate
punctelor cardinale: Danemarca, Irlanda,
Marea Britanie (1973), Grecia (1981),
Portugalia, Spania (1986), Republica
Democratã Germanã (mai întâi unitã cu
cea Federalã (1990), Austria, Suedia,
Finlanda (1995), Cehia, Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia,
Ungaria, Malta, Cipru (2004), România,
Bulgaria (2007), Croaþia (2013).
Extinderea sau absorbþia ridicã
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probleme diverse pentru ambii termeni,
de la cele economice ºi culturale la cele
geopolitice. În mod normal, fondatorii EU
au certitudinea justeþei principiilor,
deciziilor ºi acþiunilor lor, cãrora noii
doritori de membrificare tot mai depãrtaþi
de nucleul iniþial trebuie sã li se supunã.
În 1992 Elveþia vrea sã adere, în 2016 îºi
retrage cererea. Iniþial interesatã de
aderare, Norvegia se retrage, temânduse cã-ºi va pierde nivelul propriei
bunãstãri. E primit Ciprul din care Turcia
s-a servit cu o bucatã. Bulgariei ºi
României li se pun condiþii privind
eliminarea unor deficienþe economice ºi
ale statului de drept. Existã state apãrute
în urma dezintegrãrii Iugoslaviei, de
asemenea Turcia, Albania, Georgia,
Ucraina care vor intrarea ºi-ºi exprimã
uneori iritarea în legãturã cu întârzierea
omologãrii europenitãþii lor, unele din cele
deja primite fiind mai puþin ca ele. În fine,
apare ºi situaþia inversã: ieºirea Marii
Britanii din sistem în urma unui referendum cu repetiþii.
Sporirea numãrului de membri creeazã
unele dificultãþi. Þãrile nordice au un nivel
relativ egal de civilizaþie; sunt incluse þãri
mediteraneene cu o moºtenire culturalã
magnificã, dar superficiale ºi sãrace; pun
probleme fostele state sovietizate. Situaþia
tot mai complexã îl determinã în 2014 pe
J.-C. Juncker sã anunþe cã Uniunea nu
va mai primi noi membri cinci ani, având
nevoie de timp pentru a-i digera pe
ultimii 13 primiþi. Nu existã o creativitate
deosebitã în numirea unor foruri: ceva se
numeºte Consiliul European, altceva
Consiliul Uniunii Europene (compus din
miniºtri ai þãrilor membre). Gigantul stã
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circa o lunã la Bruxelles, unde se
manifestã prin fracþiuni ºi comisii, luna
urmãtoare la Strasbourg pentru ºedinþe
plenare. Despart cele douã sedii 400 km,
între care se carã containere cu
documente. În plus, administraþia
Parlamentului la Luxemburg. 751 deputaþi
în mandatul 2015-19 merg de colo-colo,
alþii vin direct din þãrile lor sau de pe unde
se aflã. Funcþionari: circa 33000. Având
o realitate internã, UE are nevoie de
Serviciul Afacerilor Externe cu 3400 de
angajaþi, un buget de 850 milioane  în
2014. Un edificiu scump, strãin logicii
pragmatice. Existând cum este, e însã
logic sã se afirme cã mutarea totalã la
Bruxelles ar costa excesiv.
Europa clocoteºte sub influenþa unei
puzderii de forþe centrifuge, condusã de o
adunãturã de birocraþi mediocri ºi
suficienþi pe care nu i-a ales nimeni, nu
reprezintã pe nimeni ºi deci nu pot fi traºi
la rãspundere. (Adrian Pãtruºcã, Contralovitura Budapestei în Anul
Centenarului, EVZ, 10.1.18) Un aparat
ineficient, birocratic doldora de paraziþi,
incompetenþi, rude ºi amante
nimicfãcãtoare, cu un staff ales de unii ºefi
de state ºi deputaþi generaþi de alegeri
ignorate sau dispreþuite de cetãþenii statelor
membre, fãrã reprezentativitate în þãrile lor
ºi cu atât mai puþin notorii în þãri europene
ce aparþin sau nu UE. O parlamentarã
democratã e cândva Silvana Koch-Mehrin,
în a cãrei agendã n-a existat câþiva ani nicio
activitate parlamentarã. Atari EUropeni
reprezintã ceea ce s-a numit epoca
postdemocraticã ºi astfel s-a putut formula
ºi întrebarea cum poate fi democraticã o
politicã supranaþionalã la acest nivel pentru
Finlanda. UE nu decide ca entitate la ONU
sau în alte organizaþii mondiale, controleazã
adesea prin pârã, dar impune legi fãrã efecte
majore pentru viaþa cetãþenilor. Comisii EU
se intereseazã de obligaþiile comerciale determinate pe standarduri de frumuseþe.
Dovleceii nu trebuie sã depãºeascã o coadã
de 3 cm., coroana unui ananas nu poate fi
înclinatã mai mult de 30 grade faþã de axa
verticalã a fructului, decuparea ciupercilor
la coadã ºi a sparanghelului trebuie
executatã vertical pe axa lungã, porcii
trebuie tãiaþi în anumite condiþii, în niciun
caz ca de Ignat, în România. În 2013, EU
este preocupatã de mititei, compoziþia lor
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dãunând sãnãtãþii poporului român, care
protesteazã reprezentativ, prin nepãsare.
Obligaþii similare sunt impuse ºi celor care
vor parteneriat EU. În 2017 se cere turcilor
sã renunþe la bicarbonatul de sodiu în
prepararea kebapului. Bugetul anual EU:
150 miliarde , prelucraþi de Parlament,
Consiliu ºi Comisie. Banii provin de la
statele membre ºi n-ar fi o pacoste.
Bugetul UE costã pe europeanul plãtitor
de impozite o ceaºcã de cafea pe zi. (J.C. Juncker). Banii de cafea sunt folosiþi
pentru proiecte ºi mãsuri îndeosebi privind
ecologia, infrastructura, reþelele de
comunicare, de trafic, 40% din fondul
general fiind orientat cãtre agriculturã ºi
regiunile sãrace. Ar urma ca din al treilea
deceniu al secolului 21 sã fie alocate sume
ºi pentru apãrare, refugiaþi, mãsuri
antiteroriste ºi anti-incitatoare la urã,
rasism, prejudecãþi sexuale. Structurile
formale ale EU n-au adus încã o
necontestatã identitate europeanã Replicând
criticii europene a naþionalismului maghiar,
Victor Orbán subliniazã cã guvernul sãu a
fost ales democratic, ca ºi Parlamentul
European: Dar cine a ales Comisia
Europeanã? Unde e legitimarea ei
democraticã? ªi faþã de cine e responsabil
Parlamentul European? (Interviu, FASZ,
4.3.12).
Conform
democraþiei
reprezentative, comisarii UE nu sunt aleºi
prin vot sau de Parlament. Polonezul
Donald Tusk devine preºedintele Consiliului
UE; ulterior nu mai este agreat de
conducerea þãrii sale, dar e totuºi reales în
martie 2017 de cei ce aleg creierul UE,
acþiune dezagreatã în þara sa. Eliminarea
unor granguri e rarã. Retraºii vor primi
pensii ºi alte forme de remunerare. Herman
Van Rompuy iese din circuit cu 500000 
anual timp de trei ani de tranziþie la viaþa
normalã ºi o pensie de 50000  anual. ªefii
Comunitãþii sau resorturilor UE ºi, de altfel,
ai lumii, au uneori un habar relativ asupra
statelor membre, chiar sub raport
geografic. Cecilia Malström, competentã
pentru Spaþiul Schengen, zice mediilor cã
a venit în România ca sã inspecteze graniþe
ºi în special cea româno-turcã (8.2.11) Dar
importanþi sunt europenii evrei, cei mai
europeni dintre europeni, în mãsura în care
ei sunt solidari chiar dacã provin din
oricare stat EU.
UE îºi revendicã un compact propa11

gandistic, declarat iniþial ca unitate de forþe
centraliste de câþiva europeni de profesie
sau de succesiuni de lideri. Repetarea cade
bine, ca o respiraþie. Pentru Emmanuel
Macron caracterul universal al lumii a fost
totdeauna conceput prin Europa, motiv
pentru a pune mai ferm accentul pe
identitatea europeanã, pe libertatea de
conºtiinþã a tuturor, pe identitatea naþionalã,
democraticã, anume liberalã, cu respect
pentru individ, cominoritãþi, drepturi de
bazã, egalitate între femei ºi bãrbaþi (penis
= vagin = anus = gurã), respect pentru
sfera privatã, toleranþã religioasã, dreptate
socialã, totul urmând sã fie obþinut ºi
menþinut fãrã autoritarism.
Se susþine constant crearea Statelor
Unite ale Europei, cu ignorarea opiniilor
venind dinspre unele popoare cãrora li se
descurajeazã plebiscitul. Soluþiile naþionale
aparþin trecutului. Scopul nostru este o
Europã Federalã, o Europã postnaþionalã... Dar ce este Europa fãrã
naþiuni? Un conglomerat de populaþii
supuse capitalului, umblând cu disperare
dupã bani ºi luptându-se pentru
supravieþuire, fãrã drepturi, fãrã identitate,
fãrã trecut... o non-Europã pentru cã
abjurã de la principiile constitutive,
transformându-se într-o mare corporaþie
nonidentitarã în care nu va mai conta decât
poziþia socialã, adicã banii din cont. O
Europã fãrã graniþe este visul oricãrei
corporaþii a cãrei cifrã de afaceri depãºeºte
PIB-ul unei þãri. (Bogdan Diaconu, Cei
trei Iuda, Adevãrul, 25.1.16). Manifestul
Spinelli: coaliþia Marelui Capital ºi
Internaþionalei Socialiste.
ªi aºa, europenismul se zbate între
idealizãri legalizate ce produc dificultãþi
practice cu caracter de pedeapsã, mai
ales cã uneori idealizatul e luat drept
concret ºi invers. Cum a fost gânditã ºi
concretizatã de liderii ei, unificarea
Europei relevã în timp îndeosebi
diferenþele neunificatoare. Statele EU au
interese ignorate sau valorificate în diverse sensuri. Grecia ºi Italia sunt
preocupate de invazia de fugari din
Orientul Mijlociu ºi Africa, problemã
irelevantã pentru Þãrile Baltice care se
tem de Rusia, temeri irelevante pentru
Portugalia. Slovacia ºi România au relaþii
tensionate cu Ungaria din cauza ungurilor
din aceste þãri, problema românilor din
12

Ucraina nu intereseazã, iar Ungaria are
relaþii utile cu Rusia, cu efecte negative
pentru România ºi Ucraina, care a
moºtenit stalinist diverse teritorii. În loc
sã caute termeni comuni de solidarizare
a þãrilor ºi naþiunilor existente pornind
de la specificul lor, de la realitãþi
concurente ºi complementare, liderii UE
edicteazã ºi dispun doar regularizãri în
baza unor idei, idealuri ºi culpe ce
alieneazã ºi frustreazã. În condiþiile lipsei
de progres în compactare, în anul 2000
se reactiveazã deviza In varietate
concordia. European unde e necesar,
national, unde e posibil, dixit Frans
Timmermans. Se va promova pacea,
bunãstarea ºi deschiderea cãtre culturile
altora. De fapt, cel puþin verbal, o unitate
în diversitate similarã celei impuse de
Uniunea Sovieticã în blocul ei dupã
moartea lui Stalin ºi începerea disidenþei
în statele ocupate: o diversitate localã
care sã nu afecteze monolitul ideologic
impus de puterea sovieticã ocupantã. O
alta fusese cea imperialã germanã:
Getrennt marschieren vereint schlagen.
(Frank Becker, 1866). Ce s-ar prefera
ar fi o diversitate subordonatã cooperãrii,
specificului ºi umanismului. Diversitate
înseamnã un mod ipocrit de a pãstra
nivelele de dezvoltare în favoarea unora.
O diversitate deranjatã când ºi când de
viziunile ungarã, polonezã, italianã, cehã.
Sunt ºi români care vãd existenþa
prioritarã a unei identitãþi europene
susþinãtoare a identitãþii naþionale, cu
unele condiþii. Uniunea Europeanã a
fost gânditã ca o uniune de state
naþionale, fãrã supremaþii ºi consensuri
forþate. Europenitatea asumatã este o
ºansã pentru þãrile componente, în
mãsura în care se constituie ºi ca un
obstacol în faþa riscului tot mai evident
al aculturaþiei pe care îl reprezintã
globalizarea, cu presiunile ei eficiente
ºi facil atractive, o globalizare ce se
confundã cu o americanizare... (Mircea
Martin, Pentru o reconstrucþie
identitarã, 18.1.17). Opinii din anul
când se pregãteºte Brexitul ºi se impun
metaforele statelor-nucleu ºi a celor
marginale, a unui mers spre nu se ºtie
spre unde, dar certamente pozitiv.
Oricum, o naþiune europeanã este
inexistentã, iar ca noþiune, precarã.
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SATUL ROMÂNESC ÎN RAMA LITERATURII

Alex ªtefãnescu

MARIN SORESCU: MUZEUL SATULUI
În deceniul opt al secolului trecut,
Marin Sorescu i-a surprins pe admiratorii
sãi cu volumele de versuri din ciclul La
Lilieci. Poezia sa de pânã atunci, inteligentã
ºi graþioasã, pãrea jocul superior al unui
spirit citadin. Era un fel de poezie de
camerã, cuceritoare, de genul celei care îi
fãcuserã iubiþi pe Ion Minulescu în
România sau pe Jacques
Prévert în Franþa. ªi iatã cã
sub titlul generic La Lilieci
Marin Sorescu a publicat
versuri scrise cu totul altfel,
o combinaþie de monologuri
ºi naraþiuni pline de pitoresc
inspirate din viaþa unui sat din
Oltenia. Ele se puteau intitula
ºi Amintiri din copilãrie, ca
rememorãrile lui Ion
Creangã. De la oraºul care la adoptat Marin Sorescu s-a
întors la satul în care a
copilãrit. El n-a uitat nimic din
lumea primilor sãi ani de
viaþã. A pãstrat în memoria sa afectivã ºi
personaje, ºi întâmplãri. A þinut minte ºi
limbajul colorat al þãranilor sãi, a cãror
gândire naivã, plinã de farmec, a
reconstituit-o în ciclul La Lilieci.
Dacã recitim toatã opera poeticã a lui
Marin Sorescu, constatãm însã cã ºi în
versurile din prima etapã de creaþie satul
era o prezenþã, mai puþin observatã de
cititori, dar realã, incontestabilã... Sã ne
oprim, de exemplu, asupra poeziei Muzeul
Satului, scrisã în binecunoscutul stil aluziv.
La Bucureºti chiar existã, dupã cum
se ºtie, un muzeu în aer liber, având drept
exponate case, case adevãrate, aduse din
cele mai diferite regiuni ale þãrii. Muzeul,
realizat din iniþiativa sociologului Dimitrie
Gusti ºi inaugurat în 1936, prezintã un mare
interes ºtiinþific, simbolic ºi turistic ºi are
o notorietate internaþionalã.
Dar Marin Sorescu nu descrie în
poezia sa aceastã instituþie, ci o
transfigureazã. Muzeul Satului de pe malul
lacului Herãstrãu devine un muzeu
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metafizic, o repezentare a destinului
þãranilor în istoria noastrã. Poetul îºi
pãstreazã umorul ºi spiritul ludic ºi
mizeazã pe inteligenþa cititorilor, fãcând
aluzii despre care ºtie cã ei le vor înþelege.
Aºa se explicã de ce poezia cuprinde nu
numai textul propriu-zis, ci ºi ecourile
acestui text în conºtiinþa celor care îl
citesc. Este un fel de operã
colectivã, un moment de
comuniune sufleteascã, o
emoþie trãitã simultan de
toþi cei care ºtiu ce s-a
întâmplat de-a lungul
timpului cu þãranii:
Din viaþa acestor oameni
Lipsesc mai multe secþii,
Iar altele, cum ar fi
Bunãstarea materialã,
fericirea ºi norocul
În istorie,
Sunt slab reprezentate.
Nu întâlneºti aici nici o monedã,
Pentru cã, neavând aur ºi argint,
Þãranii ºi-au gravat anual chipul
Pe boabe de mei, de grâu, de porumb
Care nu ni s-au pãstrat.
Pãsãri împãiate
Ar fi putut ei, ce e drept,
aduce destule,
Dar le-a fost milã sã ucidã
Privighetoarea, ciocârlia,
mierla ºi cucul,
Care le cântau fãrã bani toatã viaþa,
ªi toatã moartea.
Era primitivã,
Anticã, medievalã
Apar ca una singurã,
Fiindcã, neºtiind carte, þãranii
N-au bãgat de seamã
cã între aceste epoci
Existã deosebiri
Fundamentale.
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Aici, exponatele cele mai numeroase
Sunt bordeiele.
De la munca pãmântului
Þãranii intrau direct în pãmânt,
Sã se odihneascã.
Din loc în loc între bordeie
Sunt intercalate rãscoalele:
A lui Doja, a lui Horia, Cloºca
ºi Criºan, a lui Tudor,
Construite de data asta la suprafaþã
Cu un uimitor simþ al simetriei
Arhitectonice.
Vizitatori,
Nu atingeþi sãrãcia ºi tristeþea
Aflate-n muzeu.
Sunt exponate originate,
Ieºite din mâna, din sufletul
ºi din rãrunchii acestui popor
Într-o clipã de încordare
ºi spontaneitate
Care a durat
2.000 de ani.
Aproape fiecare vers surprinde prin
inventivitate, prin evocarea într-un limbaj
simplu, de-solemnizat a ceea ce este dramatic ºi emoþionant în lumea þãrãneascã.
Se spune, de pildã, cã þãranii  consideraþi
de G. Cãlinescu adevãrata noastrã

aristocraþie  nu ºi-au putut grava chipul
pe monede, ca regii sau sau împãraþii,
pentru nu aveau aur ºi argint, aºa cã ºi leau gravat pe boabe de mei, de grâu ºi de
porumb. Iar acestea, bineînþeles, nu s-au
pãstrat, astfel încât arheologii nu le vor gãsi
niciodatã, oricâte sãpãturi ar face.
La fel de înduioºãtor este ºi modul cum
explicã poetul absenþa din muzeu a
pãsãrilor împãiate:
Pãsãri împãiate
Ar fi putut ei, ce e drept,
aduce destule,
Dar le-a fost milã sã ucidã
Privighetoarea, ciocârlia,
mierla ºi cucul,
Care le cântau fãrã bani toatã viaþa,
ªi toatã moartea.
Este unul dintre mai frumoase portrete
morale ale þãranului român. Personaj tragic
ºi luminos, þãranul român a muncit mereu,
pânã la sacrificiu, pentru a smulge pãmântului
averi efemere, a ascultat cântecele pãsãrilor,
adicã muzicã invariabil de bun-gust ºi a
refuzat sã le ucidã pe vietãþile care îi cântau
fãrã bani toatã viaþa. ªi toatã moartea, adaugã
Marin Sorescu, fãcându-ne sã ne gândim la
sentimentul românesc al morþii, deloc
sumbru, aproape idilic.

Iliescu: Romanele de dragoste nu dau
decât momentele paroxistice. Pasiunea
Modernitatea
însã, incomparabil fluture, este interpolatã.
ca pasiune de cunoaºtere Les hautes et les bas. Oboseala, plictiseala,
iritarea, acestea lipsesc. Dacã nu le vãd pe
Filonul eseistic, meditativ-existenþial, ele, doresc eroii sã coboare. Dragostea,
pe care se structureazã, e susþinut de ca încercare pânã la capãt a puterii umane,
intertextualitatea topitã în discursul narativ, încape, poate, dupã ce dragostea s-a
care poate fi dedusã din însemnãrile zilnice. terminat, dupã secarea mãrii, dupã cãderea
În Jurnal gãsim, astfel, note privind modul stelelor.
Mircea Zaciu constatã cã anume
în care e prezentatã dragostea în jurnalul
fraþilor Goncourt (mai cu seamã în paginile acesta-i obiectivul prim al romanuluiMatei
despre tragediile provocate în familiile lor) Iliescu: E ºi ceea ce Petrescu încearcã
ºi al lui Amiel, în romanele lui Proust În inedit în romanul sãu, cu admirabile
cãutarea timpului pierdut, în romanele lui rezultate în ordinea unei analize a
Stendhal Roºu ºi negru, Educaþia inefabilului destrãmãrii erotice, a magiei
sentimentalã, Lucien Leuwen, ºi Viaþa lui romantice  ea însãºi urmãritã cu o subtilã
Henri Brulard, în Decameronul lui insistenþã pe parcursul naraþiunii  care-i
Boccaccio, în romanul epistolar Les liai- þine prizonieri pe Dora ºi pe Matei
sons, dangereusser al lui Laclos, în Viaþa (Dicþionarul scriitorilor români, M-Q,
ºi opiniile lui Tristran Shandy, gentleman Bucureºti, 2001, p. 723). Învãþarea
a lui Laurence Sterne, în Anna Karenin al dragostei ºi dezvãþatul ei marcatã de
lui Tolstoi, în Dedalos al lui dAnnunzio, melancolie sunt doi poli între care
în Les aventures de m-ele Mariette de penduleazã istoria amorului dintre
Champfleury, în Jenny al lui Sigrid Undset. adolescentul Matei Iliescu ºi mai vârstnica
Semnificativã e întâmplarea cã recitã Dora Albu, în decorul sadovenian al unui
Manon Lescout în timp ce scria Matei loc unde nu se întâmplã nimic.
(continuare de la pagina 9)
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Cultura dâmboviþeanã s-a caracterizat,
în perioada interbelicã, printre altele, ºi
printr-o efervescentã viaþã literarã oglinditã
în numãrul relativ mare al revistelor a cãror
apariþie, din pãcate adesea efemerã, se
datora unor entuziaºti al cãror nume se
cuvine evocat: Mihail Ilovici (1910-1983)
poet, prozator, eseist, istoric literar
(specializat în Camil Petrescu) a fost
directorul revistei Cristalul care a apãrut
la Gãeºti (noiembrie 1930  1 decembrie
1930) ºi apoi la Bucureºti (februarie 1930
 aprilie 1932) printre colaboratori, alãturi
de cei locali, fiind ºi personalitãþi deja
afirmate naþional: ªerban Cioculescu (în
acea perioadã profesor la Liceul Dr.
Agelescu), Mihail Dragomirescu, E.
Lovinescu, Ramiro Ortiz.
Tot la Gãeºti apãrea Litere (cu
redacþia în str. Luminii, nr. 30) pentru douã
numere (nr. 2, decembrie 1933).
Urmãtoarele numere (nr. dublu, ian.-feb.
1934)  istoria se repetã  au redacþia în
Bucureºti (dintre gãeºteni rãmâne doar
Mihail Ilovici). Vor apãrea pânã în martieaprilie 1935, în total, 19 numere.
Dupã 1989 se produce un real
reviriment publicistic, o explozie a
cotidienelor ºi revistelor literare
(culturale), ca un rãspuns firesc dat
cenzurii instituite în regimul comunist
când în oraºele actualului judeþ
Dâmboviþa apãreau doar ziarele oficiale.
Se constatã ºi o dorinþã acutã de
legitimare, de delimitare de trecutul
comunist, mai toate revistele (cotidienele)
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declarându-se direct continuatoare ale
unor publicaþii anterioare instaurãrii
comunismului. La Gãeºti apare seria nouã
a Cristalului (devenitã revistã a elevilor
Colegiului Naþional Vladimir Streinu)
cu apariþie inconsecventã (Titus
Ancuþa). Preluatã de istoricul ºi criticul
literar, Tudor Cristea, profesor la acest
Colegiu, revista apare în perioada
urmãtoare într-o þinutã aproape
academicã pe care criticul o impune ºi
sãptãmânalului Gazeta Gãeºtilor.
La Târgoviºte, capitala judeþului
Dâmboviþa peisajul jurnalistic e divers:
Armonia (Viorica Arghir), Cred (revista
tineretului ortodox dâmboviþean, 1994,
Marian Puiescu), Curier (revistã
trimestrialã de culturã ºi bibliologie, 19942020, sub redacþia Victor Petrescu ºi Agnes
Erich), Dâmboviþa (1990, Ilie Alexandru),
Impact (Vali Niþu), Limba ºi literatura
românã (1998-2000, Stan Mihai),
Longitudini (1990, 3 numere, ªtefan
Ghilimescu), Graiul Dâmboviþei (1990,
Lucian
Grigorescu),
Realitatea
dâmboviþeanã
(Jozsef
Pildner),
Târgoviºtea (Mihai Vlad), Eroica
(George Coandã), Târgoviºtea literarã
(Eusebiu Platcu), Climate literare (2007,
Ion Iancu-Vale), Valahica (cu intermitenþe,
1969-1990-2000, Gheorghe Bulei).
Aprilie, 2000 marcheazã debutul
revistei Litere aflatã astãzi la începutul
celui de-al treilea deceniu de apariþie
lunarã neîntreruptã. Încã de la început
nu ºi-a revendicat calitatea de
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continuatoare a revistei omonime din
Gãeºti-Bucureºti cu apariþie episodicã
(19 numere între 33-35).
În editorialul acestui numãr apare un
citat din volumul Litere. Istoria unei reviste
literare de culturã dâmboviþene 2000-2015,
Târgoviºte, editura Bibliotheca, 2015, p. 7,
din care cititorul aflã, pe lângã faptul cã omul
cu ideea a fost criticul Tudor Cristea ºi
cine au fost întemeietorii.
Dacã la începuturile sale (aprilie 2000)
revista Litere în format Bilete de papagal
(8 file A4 îndoite pe verticalã, litere minuscule) a pãrut unora o ciudãþenie, o glumã
jurnalisticã, Casandre autohtone menindu-i
dispariþia dupã câteva numere (în pãguboasã
tradiþie târgoviºteanã), editarea numãrului
aprilie-mai 2020, marcând 20 ani de apariþie
lunarã neîntreruptã, poate pãrea aceloraºi,
ºi desigur nu numai lor, un mic miracol în
zilele noastre atât de încãrcate pragmatic
de elanuri lucrative.
Litere ar fi rãmas, cu siguranþã, doar
un episod frizând bizarul într-o posibilã
istorie anecdoticã a literaturii române,
încercarea utopicã a iniþiatorilor (prima
redacþie: Tudor Cristea - redactor-ºef,
Mihai Stan - secretar general (sic!) de
redacþie, Daniela Iordache ºi Dumitru
Ungureanu - redactori, Daniel Dumitru
Stan - tehnoredactor) fiind privitã/ taxatã
cu superioarã îngãduinþã mai ales de cãtre
acei scriitori din Târgoviºte ºi de aiurea
care n-au editat vreodatã o revistã. Este
cert acum  privind retrospectiv avatarurile
Literelor  cã revista s-ar fi stins dacã
Tudor Cristea (directorul) ºi Mihai Stan
(redactorul-ºef al Literelor) n-ar fi format o excelentã echipã indestructibilã, în
ciuda încercãrilor subtile de a o destabiliza
care (din nou, obicei târgoviºtean) au fost
destul de numeroase.
În primii doi ani, revista a apãrut  s-ar
putea spune  numai prin eforturile celor
doi scriitori: Tudor Cristea determina un
afacerist gãeºtean sã sponsorizeze apariþia
revistei (100 de lei lunar!?) ºi distribuia,
prin elevii sãi, revista în trei licee din Gãeºti,
Mihai Stan asigura la editura sa, Bibliotheca,
gratuit, toatã logistica (culegere
computerizatã, corecturã, tehnoredactare,
machetare, tipar, apoi parte din finanþare
sau, ca în 2009, finanþarea totalã), Perioadã
grea, plinã de frustrãri, pe care numai
prietenia dintre cei doi ºi tenacitatea cu care
îºi urmãreau proiectul  cãci dupã doi ani
de apariþie lunarã, se putea vorbi, fãrã
teama de a greºi, despre un proiect cultural de care judeþul Dâmboviþa avea nevoie
 fac ca Litere sã nu disparã aºa cum îi
meniserã diverºi inºi, autointitulaþi scriitori
de sertar, inºi sterili pe care Tudor Cristea
i-a numit cu memorabila formulã oameni
de culturã ºi odihnã.
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Treptat se coaguleazã un grup de
colaboratori (Victor Petrescu, George
Coandã, Mihai Gabriel Popescu, Dumitru
Ungureanu, Daniela Olguþa Iordache) care
alãturi de Tudor Cristea ºi Mihai Stan
asigurã, neremunerat, apariþia numãr de
numãr a revistei. Câþiva târgoviºteni
pãrãsesc Litere-le (ªtefan Ghilimescu,
George Geacãr º.a.) din motive obscure pânã
astãzi. Din fericire, încã de la primele
numere, redacþia este revigoratã de
remarcabile personalitãþi ale domeniului
legate spiritual ºi sentimental de Cetatea de
Scaun: Mircea Horia Simionescu, Alexandru
George, Barbu Cioculescu, Henri Zalis,
George Anca, Nicolae Neagu º.a.
Altruist, la începuturi Tudor Cristea a
propus ca editorialul sã fie scris pe rând
de cei doi fondatori. M-am opus vehement
ºi l-am somat/ rugat sã-ºi asume aceastã
sarcinã. Inclusiv o cronicã literarã. Litere
este revista la care au avut/ au rubrici
permanente de ani de zile Mihai Cimpoi,
Barbu Cioculescu, Marian Popa, Iordan
Datcu, Liviu Grãsoiu, George Coandã,
Victor Petrescu, Daniela Olguþa Iordache,
Nicolae Scurtu, George Toma Veseliu,
Vasile Bardan, Marin Iancu, Florea Turiac,
Vali Niþu, Grigore Grigore, Constantin
Voicu, Petre Gh. Bârlea, Emil Stãnescu,
Nicolae Ionel, Ana Dobre, ªtefan
Dorgoºan, Ioan Adam, Margareta CristeaBineaþã, Corin Bianu, Florentin Popescu,
Dan Gîju, Titi Damian, Ion Mãrculescu,
Iulian Filip, Aurelian Silvestru (redacþia din
Chiºinãu), ºi al cãror nume apare de peste
un deceniu, lunã de lunã în revista
târgoviºteanã. Litere are o subredacþie,
din 2016, la Cernãuþi-Ucraina, (acad. Vasile
Tãrâþeanu, Mircea Lutic, Marin Gherman,
ªtefan Hostiuc).
Colaboratorilor amintiþi li s-au alãturat,
mai nou, Mãdãlina Simionescu, Emilia
Motoranu, Nicolae Georgescu, Magda
Ursache, Vasile Bardan, Dumitru Augustin
Doman, Marin Iancu, Victor Atanasiu,
Alexandru Bulandra, Ana Andreescu,
Nicolae Rotaru, Ion C. ªtefan, Lina
Codreanu, Savian Mur, Theodor
Codreanu, Simona Cioculescu, Paula
Romanescu, Pompiliu Alexandru, Mihai
Miron, Honorius Moþoc, Dumitru
Copilu-Copillin, Manole Neagoe, Tudor
Nedelcea, Mircea Coloºenco, Cristina
Dinu, Corneliu Berbente ºi mai nou,
redutabilul critic Alex ªtefãnescu.
Dupã un an, în numãrul din 8 noiembrie
2002, este inauguratã rubrica Poezia
Acasã cu poetul Vasile Romanciuc: o
prezentare  Liniile de înaltã tensiune ale
poetului a lui Iulian Filip, o selecþie, impusã
de formatul gen Bilete de papagal al
revistei, operatã de redactorul-ºef, Mihai
Stan. În toamna târzie a anului 2000  anul
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apariþiei, în aprilie, a primului numãr al
Literelor  mã aflam la Chiºinãu într-o
delegaþie a scriitorilor târgoviºteni iniþiatã de
bibliologul Victor Petrescu, pe atunci director
al Bibliotecii Judeþene I.H.Rãdulescu
Dâmboviþa, unul din ctitorii Bibliotecii
Târgoviºte din Chiºinãu. Vizitã menitã sã
consolideze legãturile confraterne cu
scriitorii de peste Prut, convinºi fiind ºi ei ºi
noi cã Unirea politicã e undeva departe ºi
cã rolul nostru este sã o realizãm activ în
domeniul culturii  fie ea deocamdatã în
latura ei beletristicã. Dupã vizitele
protocolare (Primãria Chiºinãului,
Ambasada României, Uniunea Scriitorilor,
Biblioteca Târgoviºte, fondatã de
târgoviºteni în 1995) un pahar de vin de
Cricova sau Fârlãdeni ne-a dezlegat limbile,
îºi aminteºte scriitorul Iulian Filip pe atunci
ºeful secþiei de culturã a Primãriei Chiºinãu
cu atribuþii superioare chiar ministrului
culturii, cãruia i-am propus o rubricã
permanentã în revista târgoviºteanã (ºi
gãeºteanã pe atunci) pe care acesta a
intitulat-o pe loc Poezia Acasã ºi a
inaugurat-o în numãrul din 8 noiembrie
2002. Rând pe rând, apar lunar în revista
Litere poeþi din Basarabia, unii mai puþin
cunoscuþi în Þarã: Liviu Damian, Grigore
Vieru, Ion Vatamanu, Nicolae Dabija, Petru
Zadnipru, Anatol Codru, Nicolae Costenco,
Leonida Lari, Aureliu Busuioc, Paul Mihnea,
Ion Hadârcã, Nicolae Popa, Nicolae
Esinencu, Emilian Galaicu Pãun, Arcadie
Suceveanu, Irina Nechit, Ianoº Þurcanu,
Victor Teleucã, Dumitru Fusu, Leo Butnaru,
Alexe Rãu, Dumitru Matcovschi, Leo
Bordeianu, Valeria Grosu, Vasile Spinei,
Mihail Ion Ciubotaru, Gheorghe Vodã
ºi... Iulian Filip. Iulian Filip evocã aceste
începuturi în nr. din 3 ianuarie 2002 al
revistei Literatura ºi Arta marcând
momentul când apare ideea unei antologii:
La un an de la aceastã înþelegere, a
început prezentarea lunarã în revista
Litere din Târgoviºtea a câte unui poet
din Chiºinãu, iar domnul Mihai Stan,
directorul Editurii Bibliotheca, îmi dã
ghes sã editãm o antologie a poeþilor
basarabeni prezentaþi în Litere.
Cã cei doi, Tudor Cristea (directorul
revistei ºi vicepreºedinte al SST) ºi Mihai Stan
(redactorul-ºef ºi preºedintele SST) au format o redutabilã echipã managerialã  rar de
gãsit în domeniul literaturii, al jurnalisticii
culturale  o dovedeºte faptul cã au reuºit sã
creeze, având drept centru iradiant, Litere,
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni ºi Salonul
literar al SST, o veritabilã miºcare literarã pe
care, criticii oneºti o desemneazã, pãstrând
proporþiile, drept o continuatoare actualã a
ªcolii de la Târgoviºte.
O dovedeºte ºi Salonul literar al SST
organizat ºi condus de cei doi vechi prieteni
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(au în urmã patru decenii de drum comun)
ajuns la a 140-a ediþie. Un alt record în
lumea literarã contemporanã atât de artificial divizatã. Tudor Cristea considerat drept
criticul oficial al grupãrii literare s-a dovedit
o voce autoritarã, prin cronicile sale
direcþionând, într-un fel, pe ceilalþi critici
ai grupãrii, dar ºi participând cu interesante
eseuri la Simpozionul naþional ªcoala de
la Târgoviºte. Receptarea criticã a operei
lui ., gândit ºi înfãptuit împreunã cu
Mihai Stan, ajuns la a ºasea ediþie, dedicate în ordine târgoviºtenilor Mircea
Horia Simionescu (2014), Costache
Olãreanu (2015), Radu Petrescu (2016) ºi
Alexandru George (2017), Tudor Þopa
(2018) ºi Barbu Cioculescu (2019).
Ca ºi Alexandru George  evocat fiindcã
majoritatea istoricilor literaturii române îl
plaseazã în rândul corifeilor ªcolii de la
Târgoviºte  Tudor Cristea este autorul unor
eseuri critice inspirate stilistic din care reiese
originalitatea criticii sale: nici iconoclastã,
nici demolatoare, nici negativistã, ci
disociativã, ocolitã de idiosincrazii, marcatã
 ca la Eugen Simion  ici-colo de spiritul
didactic vizibil în excelente expozeuri
trãdând practicianul (T.C. a fost o viaþã
profesor de literaturã la Colegiul Naþional
Vladimir Streinu din Gãeºti).
Începând cu anul VI, nr. 10(67),
octombrie 2005, titulaturii Literelor pânã
acum revistã lunarã de culturã, i se adaugã
menþiunea a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni. Cu numãrul 1(142) din anul
XIII, ianuarie 2012, începe finanþarea
Literelor ca revistã de culturã a SST de
cãtre Consiliul Local Municipal ºi Primãria
oraºului Târgoviºte sub egida cãrora apare,
moment ce a adus pentru cei doi pãrinþi ai
Literelor, întâia oarã în cei 20 ani de
existenþã neîntreruptã, siguranþã ºi liniºte,
eforturile lor concentrându-se de acum mai
cu seamã asupra calitãþii revistei, prin o ºi
mai riguroasã selectare a colaboratorilor.
Numãrul 5-6(110-111), mai-iunie 2009,
deºi finanþarea era totuºi cu greu asiguratã
de SC Bibliotheca SRL, a marcat o schimbare
a formatului revistei, cei doi, directorul ºi
redactorul-ºef, renunþând cu oarecare
nostalgie la formatul bilete de papagal din
necesitãþi sporite de spaþiu tipografic ºi la
sugestii repetate ale cititorilor care cu greu
desluºeau (cineva ne-a transmis cã citeºte
Litere-le ...cu lupa) tiparul minuscul.
Poate cã decisivã a fost remarca unui politician târgoviºtean care ne-a felicitat, ricanând,
pentru revistuþa pe care o editãm; insul 
aveam sã aflu mai târziu  nu auzise de
revista lui Arghezi. S-a pãstrat  modificând
totuºi proporþiile  imaginea biletelor de
papagal. Formatul 15/29 cm; numãrul de
pagini (frecvent peste 120) au permis
alocarea unui spaþiu tipografic generos
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colaboratorilor (aproape 500 de-a lungul
timpului) dintre aceºtia câþiva titulari ai unor
rubrici permanente.
Conºtient de faptul cã, de la un anume
nivel, scriitorii, criticii ºi istoricii literari cu
nume sonore nu vor accepta sã colaboreze
la Litere neremuneraþi, Mihai Stan a
hotãrât ca titularilor de rubrici permanente
sã li se rãsplãteascã, într-o oarecare
mãsurã, eforturile prin tipãrirea unui volum
(în 100-200, rareori 300 de exemplare la
editura sa Bibliotheca), printre beneficiari
numãrându-se (într-o enumerare aleatorie):
Iordan Datcu, Liviu Grãsoiu, George Anca,
Mihai Cimpoi, Mihai Gabriel Popescu,
Barbu Cioculescu, Mircea Horia
Simionescu, Alexandru George, Nicolae
Neagu, Manole Neagoe, George Coandã,
Victor Petrescu, Dumitru Copilu-Copillin,
Dorin N. Uritescu, Ana Dobre, Dumitru
Ungureanu, Florentin Popescu, Ioan
Adam, Tudor Cristea, Margareta BineaþãCristea, Niculae Ionel, Ileana IordacheStreinu, Henri Zalis, Vasile Romanciuc,
George Toma Veseliu, Iulian Filip, Ianoº
Þurcanu, Vasile Romanciuc, Vasile
Tãrâþeanu, Mircea Lutic ºi mulþi alþii.
Tuturor celor amintiþi li s-a sugerat ca
microeseurile, cronicile de întâmpinare,
paginile de istorie literarã, memorii sau
beletristicã sã fie în aºa manierã gândite/
structurate încât sã alcãtuiascã un tot
unitar, pregãtind astfel un viitor volum.
Nimeni nu a contestat vreodatã faptul
cã ideea Litere-lor a apãrut la Gãeºti, la
îndemnul ºi iniþiativa lui Tudor Cristea, fapt
pe care îl consemneazã indirect ºi
componenþa colegiului de redacþie. La fel
de adevãrat este cã în primii ani T. Cristea
s-a implicat direct în impunerea unei linii
proprii a publicaþiei, fapt ce i-a conferit
acesteia un loc aparte între revistele vremii.
Tot la fel de adevãrat este cã fãrã Editura
Bibliotheca, fãrã implicarea directorului
acesteia  ºi el un gãeºtean nostalgic ,
implicare inclusiv financiarã, Litere-le ar fi
avut soarta atâtor efemeride. Tudor Cristea
împreunã cu Mihai Stan ºi câþiva
colaboratori, membri ai colegiului de redacþie
(Mircea Horia Simionescu, Barbu
Cioculescu, George Coandã, Victor Petrescu,
Dumitru Ungureanu, Daniela Olguþa
Iordache, Alexandru George, Henri Zalis º.a.)
au impus, din start, un standard de înãlþime,
neadmiþând colaborãri ºi colaboratori decât
dupã o maturã analizã. Cu perseverenþã,
numãr de numãr, an de an, s-a creat astfel
ceea ce critica ºi istoria literarã a numit din
ce în ce mai reverenþios Gruparea Litere,
devenitã treptat o prezenþã a Continuatorilor
ªcolii de la Târgoviºte.
Ce a însemnat/înseamnã Litere.
Revistã lunarã de culturã a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni care apare lunã
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de lunã la Târgoviºte, prin efortul logistic al Editurii Bibliotheca ºi al
Tipografiei Biblioprint (în lipsa acestor
douã entitãþi, Litere  o spun toþi scriitorii
membri ai SST  ar fi sucombat precum
multe alte reviste dâmboviþene dupã 2-3
numere), care este importanþa acestei
reviste în viaþa culturalã a urbei dar ºi a
þãrii (de câþiva ani, Litere apare sub
egida Uniunii Scriitorilor) poate fi redat
într-o notã de umor involuntar prin ceea
ce spunea un venerabil critic ºi istoric
literar: Cine apare în Litere a primit
patalamaua de scriitor.
Pentru literele româneºti, pentru
Litere, pentru Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni, pentru cultura scrisã
târgoviºteanã, trecerea în Absolut a
remarcabilului scriitor Tudor Cristea a fost
o grea pierdere. De neînlocuit! Va dãinui,
cât vor exista Litere-le, amprenta
personalã a spiritului sãu critic.
Retrospectiv aventura Litere-lor, în
ciuda denigratorilor (oameni de culturã ºi
odihnã cum i-a numit inspirat Tudor
Cristea) ºi a Casandrelor târgoviºtene a avut/
are un final remarcabil: cam tot ceea ce
apãrea în articolul-program bagatelizat de
(in)amicii literari realizându-se, inclusiv cele
câteva idei rãzboinice s-a împlinit. Sã nu
uitãm cã Litere deþine all-time record-ul
longevitãþii  nicicând, nicio revistã
târgoviºteanã nu a apãrut numãr de numãr,
lunar fãrã nicio sincopã timp de peste 20 de
ani. ªi revista dã certe semne de longevitate.
Zeci de volume s-au constituit, fie cã
au fost din domeniul literaturii, artei,
istoriei ºi criticii literare, teoriei literare,
istoriei naþionale, prin aºa-zisa metodã a
foiletonului, într-un fel, colaboratorii
acoperind tematic titulatura rubricii lunare
personale uneori hrãnitã timp îndelungat.
Un exemplu edificator: în Litere
Litere (Editura Bibliotheca, 2016) ºi în
Un veac printre cãrþi. Barbu Cioculescu
în dialog cu Mihai Stan (Ed. Bibliotheca,
2019), cel mai longeviv colaborator
sãrbãtorit cu fast în Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni al cãrei membru fondator
este, pe 10 august 2019, la împlinirea a
92 de ani, l-am numit pe Barbu
Cioculescu, a adunat eseurile publicate în
rubrica sa Breviar timp de 17 ani.
ªi nu este singurul, aºa cum vei
constata, onorabile cititor, din articolul
Cãrþi din «Litere» inserat într-un
volum cu titlul Litere. Istoria unei
reviste de culturã dâmboviþene (20002020) în curs de apariþie la editura
Bibliotheca, ºi care  dacã C19 ne va
permite  va fi lansat într-o întâlnire a
literaþilor târgoviºteni marcând
sãrbãtorirea celei mai longevive reviste
culturale târgoviºtene.
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REVELAÞIILE LECTURII

Iordan Datcu

DE LA O CARTE LA ALTA
SCRIERI DE TINEREÞE
lector de limbã ºi civilizaþie românã la
ALE LUI CONSTANTIN CIOPRAGA Paris predând la Sorbona ºi la École
Nationale des Langues Orientale Vivantes
Neostoit cãutãtor de documente (19591962) ºi ca membru al Asociaþiei
literare, expert în descifrarea celor mai Internaþionale a Criticilor Literari din
diferite grafii, Nicolae Scurtu, care ºi-a dat Paris ºi ca traducãtor al monografiei lui
doctoratul cu teza Reviste literare conduse Jean Boutière, Viaþa ºi opera lui Ion
de Mihail Dragomirescu între 18951935, Creangã (Iaºi, 1976). Între notele pe
este autorul unui numãr considerabil de teme franceze figureazã ºi una despre
documente literare, dintre care amintim G. Alain Guillerman (19131998), cel care
Cãlinescu. Scrisori ºi documente (1981), a publicat la Paris Grammaire de la
E. Lovinescu, Scrisori ºi documente langue roumaine (1960) ºi celebrul
(1981), Ion Barbu în corespondenþã studiu Le génie intérieur des poésies
(1982), Ion Stãvãruº ºi contemporanii sãi. dEminescu, ca sã amintim doar atât din
Mãrturii. Corespondenþã.
mai bogata sa operã ºi
Iconologie
(2008),
activitate de românist,
Cercetãri literare dâmbopentru care Academia
viþene(I, 2007, II, 2008),
Românã l-a primit ca
G.T.
Kirileanu
ºi
membru de onoare din
contemporanii sãi. Scrisori
strãinãtate (28 martie
cãtre C. Meissner (2013).
1997). Numele lui apare
Despre Constantin
însã de mai multe ori, în
Ciopraga se ºtia cã în 1931
ediþia pe care o prezentãm,
greºit: Guillermon. Este, cu
a debutat în revista
Luminiþa din Paºcani cu
siguranþã, o scãpare la
scrieri în prozã, cum ne
culegerea pe calculator.
Revenind la cele 12
informeazã Dumitru Micu,
semnatar al articolului
poezii din ediþia d-lui
despre cel amintit din Dicþionarul general Nicolae Scurtu, se cuvine sã amintim
al literaturii române, C/D, 2004. Nicolae cã relaþia lui Constantin Ciopraga cu
Scurtu, în ediþia Constantin Ciopraga, poezia nu se reduce la aceste exerciþii
Scrieri de tinereþe (Ars Docendi, de tinereþe, el publicând, în 1975,
Bucureºti, 2019, 112 p.) publicã prozele, volumul de versuri Ecran interior. Mai
poeziile, eseurile, profilurile, cronicile mult decât atât, în condiþii extrem de
literare ºi notele tipãrite de Ciopraga nu dure, în anii de prizonierat, în timpul
doar în Luminiþa, ci ºi în alte reviste, rãzboiului, de la Monastârca, a scris un
precum Curier ieºan ºi Viaþa volum de versuri, din pãcate pierdut,
Basarabiei între anii 1931 ºi 1943. pe hârtie cumpãratã de la camarazi
Câteva note relevã interesul tânãrului germani de captivitate pe tutun. (Vezi
pentru literatura ºi cultura francezã, pe Dumitru Micu, Critici prozatori,
care îl va lãrgi ºi consolida, peste ani, ca Bucureºti, 2010, p. 164).
Anul XXI, Nr. 4-5 (241-242)  aprilie-mai 2020

19

folclorului românesc 1930-1955, pe care
UN BIOBIBLIOGRAF
marele etnograf ºi folclorist a înfãptuitDE MARE ÞINUTÃ ªTIINÞIFICÃ
o cu colaboratori ai sãi la Arhiva de
Folclor a Academiei Române.
Dicþionare literare, biobibliografii,
Un cercetãtor singuratic, dar cu
enciclopedii realizeazã, cam de regulã, activitate cât a unui institut, este Stan
mari biblioteci, institute de cercetare. V. Cristea, de la Roºiorii de Vede (s-a
Câteva exemple ne vin în minte: serviciul nãscut la 16 martie 1950 în comuna
specializat de la Biblioteca Academiei Sfinþeºti, judeþul Teleorman ºi a fãcut,
Române a realizat Bibliografia Mihai între anii 1975 ºi 1980, Facultatea de
Eminescu pânã la 1938, apãrutã în IstorieFilozofie a Universitãþii din
volumul al XVII-lea de Opere, Biblioteca Bucureºti), a publicat cãrþi precum
Centralã Universitarã Mihai Eminescu Judeþul Teleorman. Dicþionar
din Iaºi a realizat ºi tipãrit, prin biobibliografic. Culturã, artã, ºtiinþã
multiplicare, multe biobibliografii de mari (1996), Eminescu ºi Teleormanul (2000,
scriitori, unele dintre ele primindu-le ºi ed. a II-a, 2004, ed. a III-a 2014),
eu când au fost directori, succesiv, Dicþionarul scriitorilor ºi publiciºtilor
Grigore Botez ºi Mihai Bordeianu, un teleormãneni (2005), Constantin Noica.
colectiv de la Institutul de Istorie ºi Repere biobibliografice (2009, ed. a IITeorie Literarã G. Cãlinescu a alcãtuit a 2011), Marin Preda. Repere
ºi publicat Bibliografia relaþiilor biobibliografice (2012 ed. II-a 2017),
literaturii române cu literaturile strãine Marin Preda, Portret între oglinzi
1919-1944, în zece volume, apãrute între (2015), Marin Preda. Anii formãrii
anii 1997 ºi 2003, la Institutul de intelectuale (1929-1948) (2016).
Etnografie ºi Folclor C. Brãiloiu din
Ca ºi în cazul altor lucrãri, ºi la aceasta
Bucureºti a fost inauguratã alcãtuirea din urmã a venit, în 2019, cu o ediþie a
Bibliografiei generale a etnografiei ºi doua, revãzutã ºi adãugitã, adãugitã,
folclorului românesc, din care au apãrut adãugãm noi, substanþial, cãci dacã prima
douã volume (I, 1968, II, 2002), pe ediþie numãra 350 pagini de text ºi 120 de
acesta din urmã editându-l eu, adicã fiind planºe foto, cea de a doua vine cu 456
îngrijitor de ediþie ºi prefaþator. Dar, pe pagini de text ºi 172 de planºe.
lângã
asemenea
întreprinderi
O carte impunãtoare la toate
instituþionale ºi concomitent cu ele, au capitolele, vãdind un efort de cercetare,
existat numeroase întreprinderi interpretare ºi sistematizare cu totul
particulare, înfãptuite fie de un singur remarcabil. El îl urmãreºte cu sagacitate
cercetãtor, fie prin asociere a doi sau trei. pe Marin Preda elev la Siliºtea-Gumeºti
ªi aici exemplele sunt numeroase, însã (1929-1937), normalist la Abrud (1937ne vom rezuma la câteva: Barbu 1938), la Cristur (1938-1940), la
Theodorescu a tipãrit în anii 1935-1937, Bucureºti (1940-1941), apoi în anii
Bibliografia istoricã ºi literarã a lui N. debutului literar (19411943), afirmând
Iorga (1890-1934) ºi apoi N. Iorga. cã debutul absolut l-a avut în revista
Biobibliografie (1871-1940) în 1976. Pe Tinereþe în 1942, însã lipsesc, mãcar
lângã activitatea sa îndelungatã de editare în facsimilul dupã revistã, numãrul
ºi comentare a operei lui Mihai revistei, luna ºi paginile, în anii
Eminescu, D. Vatamaniuc a tipãrit Ioan serviciului militar, în anii afirmãrii
Slavici (1848-1925) (1968) în literare (1945-1948), capitole care sunt
colaborare cu Teofil Bugnariu ºi Ioan urmate de o bibliografie cronologicã
Domºa, Ion Agârbiceanu. Biobibli- selectivã. Capitolele teoretice ale cãrþii
ografie (1970),
Lucian Blaga. ºi iconografia, foarte bogatã, urmãresc
Biobibliografie (1977), Tudor Arghezi ºcolile unde a învãþat Preda, dau multe
(18801967). Bibliografie (I-II) (2005), imagini dupã cataloagele lor în care
în fine Ion Bãlu a tipãrit G. Cãlinescu, apare acesta, dau chipuri ale unor
Biobibliografie (1975). Eu însumi am profesori, ale unor colegi, imagini din
strâns în volum, pe care l-am editat în localitãþile amintite mai sus, fotografii
sub numele lui Ion Muºlea, Bibliografia ale gãrilor prin care a trecut elevul, apoi
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fotografii ale scriitorilor ºi unor editori
cu care a intrat în contact în anii
debutului literar, precum D. Stelaru,
editorul Petre Georgescu-Delafras, Al.
Cerna-Rãdulescu, Virgil Ierunca,
Tiberiu Tretinescu, ªtefan Popescu,
M.R.
Paraschivescu,
Mircea
Grigorescu, Sergiu Filerot, Ben
Corlaciu, E. Lovinescu, Pamfil ªeicaru,
D. Corbea, Ion Vinea, Constantin
Tonegaru ºi Sorana Þopa. Apoi alþii din
anii afirmãrii literare: Geo Dumitrescu,
M.R. Paraschivescu, Mircea Damian,
Ion Caraion, Liviu Rebreanu, Ion
Cãlugãru, Mihai Novicov, Geo Bogza,
Petru Dumitriu, Paul Georgescu, Ov.S.
Crohmãlniceanu ºi Eugen Jebeleanu, în
fine prieteni, foºti colegi, portrete de
învãþãtori, imagini ale clãdirilor fostelor
edituri Cugetarea, Tiparul
Universitar, imagini ale clãdirilor în
care a locuit scriitorul. O surprizã sunt
imaginile unor prototipuri ale unor
personaje din Moromeþii, ale caselor
în care au locuit.
Un astfel de istoric literar provincial, cum este Stan V. Cristea, care
locuieºte, cum am spus, într-un orãºel,
într-una din cele mai sãrace industrial
localitãþi din România, ar fi putut sã
rãmânã anonim, cum s-a întâmplat cu
atâþia care nu locuiesc la centru. Dar nu
s-a întâmplat aºa, mãrturie stând ºi
Premiul special al Filialei BucureºtiCriticã, eseisticã ºi istorie literarã a Uniunii
Scriitorilor din România, pe care l-a
primit în 2016.

STAN V. CRISTEA, LITERATURÃ
DE IERI, LITERATURÃ DE AZI
Cunoscut cu deosebire prin masivele
lucrãri Constantin Noica.
Repere biobibliografice
(2009, ed. a 2-a, 2017),
Marin Preda, Anii formãrii
intelectuale (19291948)
(ed. a 2-a, 2019), Marin
Preda. Portret între oglinzi
(2015), Stan V. Cristea a
publicat ºi cronici literare,
mai întâi în Meandre
(19982010) ºi apoi în
Caligraf, revista de
culturã aflatã în 2020 în al
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douãzecelea an de apariþie. O primã
selecþie din cronicile sale literare a fãcut
în volumul Fotografii la periscop.
Secvenþe de istorie literarã (2013). Un
nou volum cu acelaºi profil este
Literaturã de ieri, literaturã de azi.
Cronici literare (20132019) (2019, 322
p.). Cele mai multe texte sunt în mod
firesc, despre scriitori din Teleorman:
Gala Galaction, Zaharia Stancu,
Constantin Noica, Miron Radu
Paraschivescu, Marin Preda, Oana
Soare, Liviu Comºia, Florin Burtan ºi
Iulian Chivu. Autorul fundamentalelor
lucrãri despre Marin Preda a urmãrit
cãrþile scrise despre el, adicã opt,
semnate de Marian Ciobanu, Sorin
Preda, Dumitru Ion Dincã, Ioana
Diaconescu, Mariana ªipoº, Rodica
Potoceanu Matiº, Leonora Teodora Radu
ºi Marin Iancu.
Demersul sãu, preponderent istoric
literar, mizeazã pe sinceritatea lecturii, pe
evaluarea de ansamblu a unei cãrþi, pe
constatãrile personale, apelul la alte opinii
fãcându-l decât în rare ocazii. Ceea ce
nu înseamnã cã nu amendeazã
neajunsurile întâlnite în unele cãrþi.
Scriind, spre exemplu, despre ediþia a doua
a cãrþii lui Marian Ciobanu, Marin Preda
ºi ai sãi, subliniazã micile deosebiri faþã
de ediþia întâi: parcã descoperim altã
carte, deºi autorul nu aduce foarte multe
noutãþi, ba chiar strecoarã în ultima parte
câteva chestiuni care nu sunt deloc reale
ºi încearcã sã tragã spuza pe turta lui, cum
se spune, în omagierea scriitorului la
Siliºtea-Gumeºti, cu diferite prilejuri. Altã
datã, recenzând ediþia a doua a cãrþii
Marianei Sipoº, Dosarul Marin Preda
(2017), observã cã autoarea nu dã un
rãspuns
întru
totul
edificator privind locul
unde se aflã manuscrisele
lui Marin Preda. Cele mai
multe cronici din volum,
adicã 28 din 38, au apãrut
în revista lunarã Caligraf,
al cãrei secretar general de
redacþie este, publicaþie care
se poate mândri cã are în
persoana lui Stan V. Cristea
un cronicar literar prezent
numãr de numãr.
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PUNCTE DE VEDERE

Marin Iancu

STAREA DE GRAÞIE A ESEULUI (II)
Prin dezinvoltura de spirit puþin
obiºnuitã în publicistica vremii, Mihai
Ralea ocupã un loc aparte între criticii
literari ºi eseiºtii perioadei interbelice.
Nãscut la Bucureºti, în ultimul deceniu al
secolui al XIX-lea, la 1 mai 1896, într-o
familie de intelectuali, eseistul, esteticianul
ºi filosoful Mihai Ralea va urma cursurile
ºcolii primare la Huºi, iar pe
cele secundare la Liceul
Internat din Iaºi, dupã
absolvirea cãrora se va
înscrie la Universitatea din
Bucureºti, studii pe care, în
cele din urmã, le va încheia
în 1917 la Iaºi, cu licenþa în
litere, filosofie ºi drept. Între
1919 ºi 1923 va avea
posibilitatea de a-ºi completa
studiile universitare la
LEcole Normale Superieure
din Paris, unde îºi va lua
doctoratul în filosofie la Sorbona, cu teza
Ideea de revoluþie în doctrinele
socialiste, ca ºi doctoratul în drept, cu o
tezã despre Proudhon. Din 1923, urmeazã
o carierã universitarã la Iaºi, dupã care
este chemat de G. Ibrãileanu sã-l sprijine
în conducerea revistei Viaþa
româneascã, devenind, din 1933,
principalul conducãtor al publicaþiei. În
1939 se transferã la catedra de esteticã ºi
criticã literarã a Universitãþii din Bucureºti.
Continuându-l pe G. Ibrãileanu, care
deschide prin eseul Creaþie ºi analizã
(Viaþa româneascã, 1926, nr. 2-3) o
dezbatere de disocieri destul de subtile în
legãturã cu destinul romanului, Mihai
Ralea aduce puncte de vedere de mare
originalitate prin îndrãzneala de concepþie
în materie de roman, cu o dezinvolturã
de spirit puþin obiºnuitã în publicistica
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vremii (De ce nu avem roman? în Viaþa
româneascã, nr. 4, 1927), o dezbatere
în care condeiul cãrturarului atinge
formule memorabile. Ca ºi alþi teoreticieni
ai literaturii române moderne ºi universale,
Mihai Ralea se dovedeºte atent la
modificãrile istorice de nuanþã ale
preferinþelor literare, la toate semnificaþiile
filosofico-sociale ale acestora,
distinge transformãrile prin
care trece sensibilitatea
artisticã europeanã modernã
ºi cautã sã le explice ºi sã le
justifice. Odatã cu
transferul din ianuarie 1930
al
revistei
Viaþa
româneascã la Bucureºti, o
veritabilã alternativã la
periodicele idilice, stângaci
redactate ºi împotmolite în
bucolism sãmãnãtorist,
marii intelectuali ai timpului
au considerat potrivit sã i se alãture
eforturilor acesteia de a stabili raporturi
de comunicare cu spiritele democratice,
de la C. Stere, H. Sanielevici, Mihail
Sadoveanu, Paul Zarifopol, la Mihai Ralea,
Gala Galaction, Al. Philippide, D. I.
Suchianu, G, Cãlinescu. Mai mult decât
atât, colaborator constant al revistei încã
din etapa ei ieºeanã, Mihai Ralea publicã
aici articole în care se referã la misiunea
ce îi revine generaþiei sale: Generaþia
noastrã, dacã îºi simte vreo chemare, va
trebui sã dea lupta pe terenul etic. Va
trebui sã combatã cu disperare
bizantinismul, fanariotismul, ºiretenia,
pehlivãnia, scepticismul trivial ºi
jovialitatea zeflemistã cu care românul
nostru trece uºor peste cele mai tragice
situaþii. Revendicãm pentru onoarea
acestui popor puþin sentiment tragic al
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existenþei ºi puþinã amãrãciune conºtientã
în locul operetei sinistre care ne macinã
energiile cu veselã indiferenþã ºi nesimþitã
inconºtienþã. Cu alte cuvinte, sã creãm o
eticã româneascã (nr. 1/1928). Se pare
cã, pânã sã devinã definitiv bucureºteanã,
pe când Mihai Ralea preia conducerea
acesteia în douã etape ale sale de apariþie
((1934 - 1940; 1944 - 1946), eseistul ºi
esteticianul ieºean este prezent în paginile
revistei cu mai multe articole, dintre
acestea ar merita o menþiune specialã
eseurile Curente critice ºi ideologice (nr.
1/1922) ºi Note despre Rainer Maria
Rilke (nr. 1/1927). Fãrã a avea stofã de
critic, mai mult întors spre aspecte
doctrinare, dupã cum sesiza mai târziu Z.
Ornea într-o atractivã sintezã, Mihai Ralea
neglija restul condiþionãrilor. Antifascist
convins, spirit libertar, disputat de
cochetãrii erotice, jovial cu
precãdere în faþa doamnelor
aspirante la gloria literarã,
esteticianul ºi eseistul nu
pãrea sã convingã în
calitatea ce-i revenise de
secondant pentru rubrica de
criticã lãsatã în seama lui
Ibrãileanu în mare mãsurã ºi
a fraþilor Botez, aceºtia din
urmã dovedindu-se fãrã
greutate ºi destul de ºterºi.
ªi totuºi în aceste momente
de crizã ale revistei în varianta sa
bucureºteanã, datã fiind ºi concurenþa ivitã
de acum cu Revista Fundaþiilor Regale,
Mihai Ralea rãmâne autoritatea
emiþãtorului de opinii incitante ºi
personale în stabilirea unei linii directoare.
Dacã în viaþa literarã ºi în jurul revistei se
produc mutaþii importante, un merit
incontestabil îi revine în acest timp tot lui
Mihai Ralea, un demn continuator al lui
G. Ibrãileanu, care a reuºit sã transmitã
maniera sa de acþiune ºi de viziune asupra
revistei, sã aºeze prestigiul Iaºului în
matca strategiilor culturii naþionale. Alãturi
de Lovinescu, T. Vianu, Al. A. Philippide,
ªerban Cioculescu, Mihai Ralea se
dovedeºte un raþionalist cordial ºi un adept
al contractului democratic între inºi ce
ignorã calculul politic, înþelegerile
politicianiste de culise.
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Plasându-se pe urmele lui Paul
Zarifopol, care unea pe filolog ºi pe moralist, pe pamfletar ºi pe editor, Mihai
Ralea folosea în interferenþã sociologia
cu psihologia ºi literatura cu politicul,
arãtându-se tot mai conºtent de faptul
cã eseul se hrãneºte din mai multe surse,
direcþionat de cãutãri ºi de multe forme
ale domeniului literaturii. El presupune o
raportare pluralã ºi progresivã la
manifestãri paralele sau tangente.
Desfãºurat pe spaþii încã nedelimitate
ferm, eseul nu pluteºte la întâmplare ºi
nu se opune principiului unificator.
Dimpotrivã, el presupune o raportare
pluralã la manifestãri paralele sau
tangente. Mai plastic, dupã cum se
exprima Ion Biberi în celebrele sale
Pagini de jurnal intim, eseul e un
spectacol, în care fiecare vibrare
rãsfrânge în sine, pentru
simþirea deschisã lumii, o
undã de infinit. Feeria,
vibraþia sunt înãuntru.
Spectacolul exterior este
simplu pretext de invitaþie
la descoperire de sine. În
studiul Eseul, metodã de
cunoaºtere,
acelaºi
nestãvilit cronicar al
timpului, publicistul Ion
Biberi, împarte eseul dupã
cantitatea de ideal ºi de
variaþii ale curbei afective. În viziunea
acestuia, eseistul este, mai degrabã, un
raþionalist care din spirit justiþiar fuge de
prejudecãþi ºi fixitate. Fineþea lui
dialecticã orientându-l spre sugestii ºi
observaþii întãritoare, ilustrative.
Intelectual cunoscut prin deplina legãturã
a culturii cu umanismul ºi a înclinaþiei
spre filosofia gustului, Mihai Ralea devine
cu totul agreabil în portretele pe care le
dedicã atâtor personalitãþi antinomice,
precum Racine ºi Sadoveanu, niciodatã
amatoristic, ci mereu cu o anume
consistenþã eseisticã. În ciuda unor opinii
exagerat de nefavorabile ºi de o frustã
inadvertenþã puse în circulaþie pe seama
unui spirit rãmas pradã unor impulsuri
ºi trãiri mai învolburate, esteticianul ºi
eseistul de stânga pune în valoare opera
literarã a mai multor scriitori români,
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aleºi, de regulã, de pe raftul întâi. Astfel,
citind Hore, Mihai Ralea pune în valoare
cu o bunã intuiþie candoarea jocului,
naivitatea, afirmând cã T. Arghezi e din
familia vracilor, a cãutãtorilor de esenþe
ultime, dupã cum, într-un alt context
(Al. A. Philippide: Stânci fulgerate, în
Viaþa Româneascã, an 22, nr. 7-8,
iulie-august 1930, p. 160-161), Mihai
Ralea se aratã cu totul inspirat sã
descopere în poezia lui Al. A. Philippide
o atmosferã de metafizicã universalistã
ºi, concomitent, o aplecare spre destinul
omenirii prin ocolirea accidentalului
zgomotos ºi agitat. Aici, M. Ralea a
întrevãzut aici apropierea simultanã a
artistului de poezia modernã, cât ºi de
cea clasicã. De pe poziþii înrudite cu cele
lovinesciene, Mihai Ralea, alãturi de alþi
critici ºi eseiºti, Tudor Vianu, ªerban
Cioculescu, Vladimir Streinu, Petru
Comarnescu, unii destul de diferiþi între
ei, comenteazã cãile prin care apare
extremismul ºi condiþiile în care, pe acest
fundal, specificul naþional se defineºte
ca atribut incontestabil pentru o sumã
de disocieri descãtuºate de orgolii
resentimentare (Henri Zalis).
Dupã studii publicate în Convorbiri
literare, odatã cu primele colaborãri la
Însemnãri literare, activitatea criticã a
lui Mihai Ralea devine tot mai susþinutã.
Se afirmã între anii 1923 ºi 1930 prin
articolele publicate în paginile revistei
Viaþa româneascã. Se declarã adversar
al purismului estetic de la Sburãtorul
ºi se opune lui Paul Zarifopol pentru
înþelesul prea restrâns în care acesta
apãrã ideea autonomiei artei. Devine tot
mai cunoscut prin cultura lui desãvârºitã,
cu informaþii din cele mai diverse
domenii (sociologie, psihologie, esteticã
ºi filosofie), direcþia analizelor sale fiind
orientatã spre valoare, ca etapã ultimã a
întregului proces de investigare ºi
definire a esenþei operei literare. Fãrã sã
aibã simþul sistemului ºi al organizãrii lui
G. Ibrãileanu, dar mai aproape de spiritul
acestuia prin acceptarea necesitãþii de
combinare a metodelor în înþelegerea
profundã a operei literare, Mihai Ralea
se afirmã ca un autor complex,
deschizãtor de sugestii în multe domenii
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ale criticii ºi esteticii literare. Fermecãtor
prin libertatea asociaþiei de moment, temperamental un artist prin natura
fanteziei sale foarte cultivate, Mihai Ralea
reprezintã în cultura româneascã
imaginea eseistului de vocaþie, cel mai
eseist dintre eseiºtii literaturii române.
Scriind despre paginile cele mai inspirate
ale prozei lui Marcel Proust, Mihai Ralea
admirã în opera romancierului francez
analiza interioarã absolut nouã ºi
facultatea de a releva felul cum
funcþioneazã efectiv memoria
omeneascã. Îºi mãrturiseºte admiraþia
faþã de P. Valéry ºi R. M. Rilke, aratã o
largã înþelegere pentru A. Gide ºi J.
Cocteau, situându-se printre primii
admiratori la noi ai lui Eugen Ionescu.
De o remarcabilã valoare literarã s-au
dovedit eseurile în care Mihai Ralea îºi
susþine opiniile despre valorile literare
româneºti (E greu sã fii critic literar dacã
nu cunoºti capodoperele literaturii). Din
aceeaºi perspectivã, eseistul va comenta
operele lui Liviu Rebreanu. Mihail
Sadoveanu, G. Ibrãileanu, Hortensia
Papadat-Bengescu, Ionel Teodoreanu,
Cezar Petrescu ºi Lucian Blaga. Aceastã
deschidere spre noutate a eseistului îºi
gãseºte expresia cea mai exactã în
caracterizãrile pãtrunzãtoare din
comentariul destinat poeziei lui T.
Arghezi, la editarea în 1927 a primului
sãu volum de versuri, Cuvinte potrivite.
Dupã apariþia în revista Viaþa
româneascã, XIX, 6-7, iunie-iulie 1927,
p. 4266-440, studiul T. Arghezi a fost
reprodus, cu mici modificãri, în
volumele Perspective (1928), Înþelesuri
(1943) ºi în volumul al II-lea din Scrieri
din trecut (1957). La producerea atât de
târzie a acestui debut editorial, T. Arghezi
era deja cunoscut în cercurile literare ca
un adevãrat înnoitor al lirsmului româesc.
Multe dintre poeziile cele mai strãlucite
ale volumului Cuvinte potrivite,
rãspândite prin reviste ºi ziare, deveniserã
un model ºi un factor de referinþã în
conturarea dimensiunii esenþiale a liricii
argheziene. E. Lovinescu releva (1923)
complexitatea psihologiei poetului,
situându-l printre reprezentanþii de frunte
ai poeziei noi, B. Fundoianu ºi Felix
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Aderca organizeazã adevãrate campanii
în presã pentru a impune poezia lui Tudor Arghezi sensibilitãþii publicului. S-au
exprimat însã ºi opinii fundamental
diferite, poetul fiind întâmpinat cu
ostilitate, din cauza limbajului prea frust,
colorat ºi virulent, atacurile deractorilor
din Gândirea alãturându-li-se, de
exemplu, lui Mihail Dragomirescu, N.
Iorga, G. Bogdan-Duicã ºi Ion Barbu.
Înþelegând poezia ca expresie a vieþii
sufleteºti, Mihai Ralea explicã la început
adâncimea perspectivelor psihologiei
cratorului de geniu, cu determinarea întregii
structuri psihice a acestei surse de energie
poeticã. De facturã modernã prin întreaga
ei alcãtuire, lirica arfghezianã reflectã în
esenþã fondul problematic al unui temperament bogat ºi viguros, plin de o energie
torenþialã ºi capabil de a trãi momente de
încordare ºi de revoltã în faþa rezistenþei
pe care i-o opune expresia. Fiinþã
problematicã fausticã în care nu
sãlãºluiesc numai douã suflete, ci se
ciocnesc principiile contradictorii ale
omului modern (E. Lovinescu, 1923),
poetul depãºeºte dificultãþile de exprimare
prin efectul pe care tensiunea neobiºnuitã
a creaþiei îl are asupra expresiei poetice:
Expresia e rarã, neobiºnuitã, grea de
apãsarea sufletului reþinut de atâta vreme.
Mihai Ralea are capacitatea de a dezvãlui
elementele de originalitate a creaþiei lui T.
Arghezi, cu argumente faþã de care niciun
cercetãtor din perioadele imediat urmãtoare
nu a putut sã facã abstracþie: a) structura
sufleteascã a unei fãpturi spirituale de
naturã proteicã; b) noutatea de formã ºi
de fond (accente de revoltã, suavitate
astralã, viziunea plinã de contraste asupra
vieþii, cu dualismul notelor extrem-opuse,
asupra cãrora va reveni ºi ªerban
Cioculescu); c) dimensiunile sentimentului
religios; d) înclinaþiile reflexive în poezia
de facturã religioasã ºi meditativã; e)
perspectiva cosmicã; f) înscrierea perfectã
în tradiþie; g) evidenþierea specificului
naþional ºi legãtura cu Eminescu; h)
influenþa literaturii populare în versificaþie
ºi în gândire.
Pãtrunderea în spaþiul creaþiei lui Tudor Arghezi îºi gãseºte la Mihai Ralea cele
mai potrivite modalitãþi de formulare. Stilul
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eseistului se sprijinã pe o componentã
clasicã a gândirii sale, excelând prin
claritate, spre idee ºi generalitate, spre
schemã ºi expresie lapidarã. Complicaþiei
metodologice, eseistul îi preferã vorba de
spirit, verva asociativã cu ocoliºuri ºi
digresiuni, de o mare plasticitate a
expresiei. O anumitã predispoziþie
speculativã îi oferã eseistului posibilitatea
de a valorifica informaþii din domenii
culturale extrem de diverse. Poetul T.
Arghezi, afirmã Mihai Ralea, face parte
din familia vracilor, a cãutãtorilor de
esenþe ultime, de elixiruri ºi filtre, acesta
fiind mai aproape de Doctorul Faustus
decât de Saint François d Assise. Ce
ne place la el, susþinea Eugen Simion, este
extraordinara mobilitate a spiritului,
amestecul de vigoare ºi abilitate în
demonstraþie. Fixate în asemenea
formule frapante, cu concizie de moralist,
observaþiile criticului eseist devin
adevãrate aforisme. Analizele sunt
realizate cu o mare fantezie, prin
digresiuni ºi paranteze memorabile,
susþinute cu vervã ºi strãlucire. Sunt
surprinse în acest fel sentimenul de un
puternic dramatism ºi starea de însingurare
cosmicã, intuiþia dureroasã a
mecanismelor existenþiale (oseminte
pierdute), vizinea magicã religioasã din
Psalmi, cu sensul exact al experienþei
monahale. Prin toate acestea, articolul lui
Mihai Ralea respectã, în idei ºi în formã,
ansamblul de procedee adecvat
discursului eseistic. Conºtiinþa criticã este
profundã, intuiþiile sale sunt ilustrate cu
versuri semnificative, eseistul confirmând
în acest mod maniera sa proprie de a
înþelge inefabilul poeziei.
În viziunea lui Mihai Ralea, eseul
exploreazã o gamã foarte variatã de
subiecte, de la politicã ºi moralã, pânã la
religie, educaþie ºi muzicã. Referindu-se
la aceastã facultate a scrisului lui Mihai
Ralea (mic Fontenelle al nostru), G.
Cãlinescu nota: Eseistul aleargã în sus
ºi în jos în istoria culturii, merge circular pe toate domeniile cugetãrii, prinzând
obiectul într-un pãienjeniº des de relaþii.
Apoi, întocmai ca un pãianjen greu de
toamnã, se aºazã în mijlocul reþelei, în
centrul celei mai largi noþiuni.
25

ªCOALA DE LA TÂRGOVIªTE

Mãdãlina Simionescu-Cojocaru

ULISE ªI UMBRA
SAU ARTA CÃLÃTORIEI IMAGINARE
Volumul Ulise ºi umbra (Mircea Horia
Simionescu, Ulise ºi umbra, Editura SportTurism, Bucureºti, 1982) are ca supratemã
cãlãtoria ºi este scris sub forma unui colaj
de texte aparþinând unor autori diverºi care
fac pledoarii succinte pe aceeaºi temã.
Acest volum de prozã scurtã
este asemãnat de Ion Bogdan
Lefter, ca opþiune de scriere,
cu primele volume ale
Ingeniosului bine temperat:
Cu Ulise ºi umbra, Mircea
Horia Simionescu îºi
continuã maniera din
Dicþionar onomastic ºi
Bibliografia generalã,
construind o carte din note
fragmentare ºi aºezând totul
sub semnul fanteziei livreºti.
Cum a fãcut-o ºi alteori,
prozatorul s-a ferit sã aºeze sub titlu,
potrivit uzanþelor, specia cãreia cartea îi
aparþine, aºteptând [ ] reacþiile: e un roman? O carte de cãlãtorie [ ] sau, cum
ni se mai spune, un eseu sau o antologie?
Cartea cuprinde un ºir de însemnãri
arareori mai lungi de o paginã sau douã,
purtând fiecare un titlu (fãrã, de astã datã,
vreo ordine aparentã fie ea ºi cea alfabeticã)
ºi fiind, cele mai multe, atribuite unor autori
diverºi (Ion Bogdan Lefter, art. Ficþiunea
universalã, în rev. România literarã, nr.
23, 1982, p. 10).
Titlul este sugestiv prin trimitere la
destinul personajului mitologic Ulise,
veºnic aruncat de destin în vâltoarea
multiplelor cãlãtorii. Scriitorul, însã, se
lasã în voia fanteziei pentru a putea
întreprinde cãlãtoria cea mai importantã
 cea printre cuvinte ºi texte, pe cãrãrile
întortochiate ale literaturii, în Olimpul
meu de carton (p. 119).
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Din punct de vedere structural,
cartea este împãrþitã în 101 texte. Unele
dintre ele sunt proze scurte personale,
fragmente din jurnale de cãlãtorie sau
microeseuri despre rolul cãlãtoriei, altele
aparþin altor autori.
Fãrã a avea o prefaþã sau
o postfaþã în care scriitorul
sã îºi explice demersul
literar, prima prozã, Cum s-a
scris singurã aceastã carte,
joacã rolul unei introduceri.
Textul în discuþie dezvãluie
tematica întregului colaj de
fragmente aranjate sub
forma unei corole în jurul
cãlãtoriei ºi a motivului
cãlãtorului, naratorul putând
povesti pe mai multe voci,
prin utilizarea tehnicii
polifoniei.
Un alt element interesant, este revelarea
tehnicilor de scriere ºi adunarea materialului
pentru carte: în sertarele mele s-au adunat
o mulþime de carnete cu însemnãri de
cãlãtorie, mape cu hãrþi ºi fotografii, desene
ºi ilustrate înfãþiºând locuri ºi monumente
pe care le-am vãzut cândva, foi disparate
cu texte diverse, unele scrise de autori
celebri, altele aparþinând unor cãlãtori de un
rang mai mic, printre care mã prenumãr
[ ]. Depozitul, spre bucuria mea, este bogat
ºi reprezintã, îmi place sã cred, o arhivã
spiritualã de un mare interes ºi cu acces
direct ºi imediat, sursã de inspiraþie ºi de
argument pentru un scriitor cãruia viaþa,
oamenii cu întreprinderile ºi nãzuinþele lor,
ideile circulând mai grãbit ºi mai articulate
ca niciodatã, de la un capãt la celãlalt al
pãmântului, îi sunt principala materie primã;
dar acest depozit [ ] se aflã [ ] într-o
neorânduialã aproape desãvârºitã (p. 5).
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Dacã primul text are rolul de a-i oferi
cititorului o introducere asupra viziunii
mehaºiste despre rolul cãlãtoriilor ºi tipurile
de cãlãtori, ultimul text din volum, Sfârºit
de drum, început de drumuri, are un
caracter rezumativ, el conþinând o definiþie
pe care Mircea Horia Simionescu o dã
cãlãtoriilor: A cãlãtori înseamnã a învãþa
(în sensul cel mai didactic al cuvântului)
sã vezi, sã înþelegi, sã iubeºti lumea, sã te
integrezi, cu tot ceea ce ai mai bun,
omenirii cuceritoare, valorilor ºi nãzuinþelor
ei de mai bine (p. 218). Prin urmare,
expansiunea spiritului ºi minþii este strâns
legatã de cãlãtorie ºi de posibilitãþile
individului de a se deschide spre
cunoaºtere.
Temã ce oferã opþiuni inepuizabile,
cãlãtoria l-a atras dintotdeauna pe scriitor
care a adunat meticulos de-a lungul vremii
materiale diverse pe care le-a depozitat în
sertare ºi pe care le-a denumit Cãlãtori ºi
cãlãtorii (tipologie, caracterologie,
onomastice ºi toponimice, mersul
trenurilor ºi alte programe, prospecte,
deconturi, istorii ºi alte mãrturii  19281981). Depozitul amplu îi oferã autorului
plãcerea jocului ºi a experimentãrii în
momentul transcrierii textelor, invenþie pe
care o justificã, în chip sincer, deschis,
cititorului sãu: Îl încredinþez cã aceastã
carte nu e altceva decât transcrierea pe
curat, în ordinea în care au apãrut înaintea
ochilor arheologului de sertare, a pieselor
depozitului sãu (p. 7), aceastã transcriere
dovedindu-se o tehnicã cel puþin comodã,
ce urmãreºte fidel firul cronologic al
rememorãrii. Invocând principiul
întâmplãrii, care pare a fi factorul decisiv
al întocmirii cãrþii, autorul explicã
ocurenþa polifoniei vocilor narative: ªi
aici întâmplarea a fãcut mai mult decât
putea face colecþionarul scormonitor de
vechituri: a aºezat vocile oratorului într-o
dispoziþie care sã-i ofere polifonia (p. 8),
lui revenindu-i simplul rol de copist. Însã
acest pas în spate fãcut de scriitorul care
îºi acceptã umil ºi modest rolul de
transcriptor este o perdea de fum dupã
care acesta îºi schimbã masca cu cea a
altor autori precum: Anton Bratu, Matei
Zãtreanu-Cadet, Matei Rogojinaru,
Hamilcar C. Rembrandtovich-Nevada ºi
alþii cãrora le inventeazã diverse scrieri
din care citeazã fragmente tematice.
Plãcerea colajului face ca în corpul cãrþii
sã aparã inserate ºi fragmente citate din

Anul XXI, Nr. 4-5 (241-242)  aprilie-mai 2020

Radu Petrescu, Ion Neculce, Vasile
Alecsandri, Goethe. Interesante sunt ºi
fragmentele scrise de ºi despre
personajele sale din romane: Nicolai
Colentina, George Pelimon, M. G.
Marinescu, Virgil Albescu (Convorbiri cu
Nicolai Colentina).
Prin urmare, cartea se alcãtuieºte ca
un puzzle, din prefabricate, din eseuri,
scrisori, decupaje din ziare, aserþiuni ale
altor scriitori (imaginaþi sau reali), pagini
de jurnal de cãlãtorie, citate din Le Petit
Larousse, tablete personale. În acest mod,
volumul devine un compendium de variaþii
pe aceeaºi temã, cãlãtoria: moartea vãzutã
ca o cãlãtorie este tratatã în textul Strãnutul
ºi cãlãtoria, cãlãtoria de acasã, cãlãtoria
în interes de serviciu, cãlãtoria terapeuticã,
cãlãtoria ca plimbare sau ca mod de
informare, cãlãtoria ca afacere este tratatã
în Roma, oraº închipuit sau nemiºcarea
sunt tot atâtea subteme pe care le întâlnim
în paginile pe care Mircea Horia
Simionescu ni le propune de aceastã datã.
De excepþie este ideea cã niciunde în
aceste pagini cãlãtorul, sub a cãrui mascã
îl regãsim pe scriitor, nu este obligat sã
cãlãtoreascã propriu-zis. Cãlãtoria sa se
realizeazã metaforic, prin imaginaþie ºi
scris, ochii minþii putând percepe o
realitate mult mai complexã decât
concretul. Aºadar, scriitorul cãlãtoreºte
pe toate mapamondurile, cu ochii larg
închiºi, din scaunul de la masa de lucru,
alimentându-ºi curiozitãþile din cãrþi,
asemenea lui Kant care nici el n-a ieºit
din perimetrul târgului sãu ºi totuºi
descoperirea lui priveºte universul întreg.
Poate cã, de-ar fi întreprins o lungã
cãlãtorie la marginile lumii, ar fi avut un
asemenea tip de emoþii care i-ar fi
înnegurat imaginea întrevãzutã mai înainte
foarte limpede. Descoperirea esenþialã a
vieþii lui, Don Quijote a avut-o nu
cãlãtorind, ci rãsfoind niºte obiºnuite cãrþi
cavalereºti; imaginea coerentã a lumii i se
precizase înainte de-a porni în misiunea
ce îi va oferi suferinþe ºi, în fond,
numeroase prilejuri de rãtãcire (p. 10).
Scriitorul se aseamãnã cu un
peripatetician, el îºi dezvoltã teoriile despre
toate tipurile de cãlãtorie plimbându-se
alãturi de cititorii sãi.
Textul Drumeþi împãtimiþi (p. 57)
conþine un dialog între Felix ºi Barbu
despre prietenii lor, asemãnaþi cu niºte
enciclopedii ambulante, care erau
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maniaci ai cunoaºterii. Sub acest dialog se deschide observaþia cã mulþi amatori
ignoranþi cãlãtoresc spre a se plimba ºi
nu spre a conoaºte, luând în derâdere
chiar preocuparea unor adevãraþi
intelectuali de a cerceta sau demonta
unele aspecte ce îi interesau.
În tableta Început sau sfârºit de
cãlãtorie: a cãuta pe cineva, Mircea Horia
Simionescu realizeazã o scurtã istorie a
temei cãlãtoriei în literaturã  o cãlãtorie
ce are ca scop cãutarea unui ceva sau
cineva reprezentativ pentru fiecare  ,
în cadrul cãreia îi aminteºte pe: Kafka,
Marin Sorescu, Shakespeare, Urmuz,
Heliade Rãdulescu, Goethe, Aretino, Titu
Maiorescu, Radu Petrescu, Swift, Nicolae
Filimon, citeazã din Alexandria ºi din
Istoria Augusta, face trimiteri la
Dicþionarul onomastic, fiind interesat de
un dedesubt psihologic al cãlãtoriei, un
procedeu de-a întreprinde fãrã reþineri
treceri lungi prin geografii (p. 80).
Gâlceava unora cu lumea este o
parodie dupã lucrarea fundamentalã a lui
Dimitrie Cantemir, Gâlceava înþeleptului
cu lumea. Mircea Horia Simionescu
evidenþiazã, prin diferite citate,
superioritatea condiþiei biologice ºi
materiale a omului în detrimentul vieþii
spirituale, observând cã, de multe ori, omul
nu cãlãtoreºte pentru a-ºi îmbogãþi mintea
ºi spiritul, ci numai dacã are ceva material
de câºtigat din aceasta.
De fapt, omul se pregãteºte
dintotdeauna pentru cea mai lungã ºi
importantã cãlãtorie a sa, aceea de dupã
moarte, fãcând diverse exerciþii în
timpul vieþii. Prin vorbele lui Felix Oscar Ka, autorul emite judecãþi de valoare,
în textul Ore de singurãtate: ºi cel mai
modest cãlãtor trebuie sã-ºi aibã un program al drumurilor de strãbãtut, anexã
a programului întins al întregii sale vieþi
(p. 127).
Povestirea Scurtã istorie vizeazã
cugetãrile despre viaþã ale reprezentanþilor
unei tabere de nomazi: bãtrânul Tandaleu
ºi tânãrul Gogoner. Asemenea lui BudaiDeleanu în Þiganiada, Mircea Horia
Simionescu îºi imagineazã o disputã între
generaþii  bãtrânul Tandaleu cãtre mai
tânãrul Gogoner: Am trãit mult, am vãzut
aproape tot pãmântul [ ], m-am condus
ºi v-am condus dupã principiul cel mai
înalt pe care l-a putut gândi mintea
omeneascã, acela cã fericirea ta nu poate
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hrãni ºi nu poate înflori decât pe putregaiul
altuia
[ ]. Pe voi, tinerii, nu vã
intereseazã decât necunoscutul, la care
tânãrul rãspunde neîntârziat: Foamea ºi
frigul ne biciuie deopotrivã, moartea ne
pândeºte de pretutindeni, vai de noi ºi de
avutul nostru de sub coviltir ºi rogojini!
Dar ceea ce îmi tulburã somnul  cãci
nopþile când nu cãlãtorim sau jefuim sau
ucidem mã plictisesc amarnic iar braþul
neînarmat îi dã sufletului rãgaz sã n-aibã
liniºte ºi sã nascã monºtri (nu-mi amintesc
de unde am auzit vorba asta zurlie ) 
este gândul cã va veni o vreme când
oamenii, strângând prisos destul sub
coviltirurile lor ºi nemaiavând nevoie sã
caute mai departe, se vor aºeza pe
undeva. Acest dialog burlesc scoate în
evidenþã faptul cã omenirea cautã
neîntrerupt cunoaºterea care, de cele mai
multe ori, se suprapune cãlãtoriei, iar
consideraþia cã s-a strâns suficient sub
coviltirul informaþiilor nu poate fi decât
o implacabilã eroare. Ambele personaje
cad de pãrere cã Rãmânerea pe loc
însemneazã moarte (p. 130) ºi cã Ea
va însemna aproape categoric moartea
întregii civilizaþii (p. 131). Dialogul
ridicat la proporþii tragic-comice
dezvãluie ideea cã civilizaþia ºi cultura se
clãdesc printr-o continuã cãutare, printro continuã cãlãtorie ce lanseazã noi
provocãri, mistere ºi, implicit, noi
orizonturi de cunoaºtere.
În unele pãrþi ale cãrþii, cãlãtoria
serveºte drept pretext pentru inserþia de
citate aparþinând altor scriitori, pe care
autorul le comenteazã în cadrul unor
ample paranteze în care adaugã alte
paranteze prin care îºi explicã propriile
idei. Aici miza realã este literatura ºi
elaborarea ei. Citând din Istoria Augusta,
scriitorul se aflã într-o stare euforicã, de
beatitudine, jumãtate beþie, jumãtate vis
(p. 154). Isoria Augusta îi oferã o
cãlãtorie pe aripile lecturii, în cadrul
cãreia comparã spaþii ºi acþiuni din
colecþia de biografii romane cu locuri ºi
evenimente din Bucureºti, dar, mai
presus de orice, îºi oferã ocazia de a
defini anumite aspecte de ordin etnic
privind epica: nuvela, romanul se nasc
din periferia vieþii  din periferia de jos,
unde timpul lucreazã tiranic cu destinele
oamenilor, sau din periferia cercului cel
mai înalt, unde secretele se pãstreazã sub
paza riguroasã (p. 156). Prin
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consideraþiile respective, Mircea Horia
Simionescu nu scapã ocazia de a sublinia
tarele epicii româneºti antemergãtoare
perioadei sale dar ºi a celei contemporane,
ce nu se putea desprinde de prezentarea
fidelã a realitãþii în literaturã: Impostorul
nu s-a lãsat mistifiat, romancierul trebuie
sã fi gândit mult scena, asta complicã
mult lucrurile, oricum o rãsucire foarte
modernã, evitarea linearitãþii, pacoste a
douã secole de roman (p. 158).
Parantezele din textul În trecere prin
Bucureºti au rolul de a capsula
interpretãrile, teoretice ºi critice, ale
lecturii parcurse: Timpul naraþiei,
comprimat ºi atent lucrat, este ºi el
dovada cã ne aflãm în faþa unei opere de
ficþiune (p. 164).
O schiþã de program conþine motivul
inventarierii maniacale pe care scriitorul i-o
transferã personajului Lenormand
Iosiphescu. Acesta îºi întocmeºte de zor
o listã interminabilã cu lucrurile pe care
trebuie sã le facã înaintea ºi în timpul
cãlãtoriei pentru care se pregãtea de ceva
timp. În lista lui Iosiphescu, scriitorul
gãseºte o paginã de literaturã autenticã, de
o frumuseþe ineditã: Lista aceea mi s-a
pãrut o lucrare dintre cele mai interesante,
prin amploarea programului ºi varietatea
preocupãrilor, prin sistematica ºi
clasificarea ce orânduiserã o lume în doar
câteva pagini (p. 169).
Ingenioasã este tableta Accidentele ºi
regula jocului în care Mircea Horia
Simionescu reediteazã, cu uºoare
cosmetizãri ale textulului ce se vor constitui
într-o ramã, povestea lui George Pelimon,
personajul romanului Nesfârºitele primejdii
(pp. 34-37), care trãieºte emoþii deosebite
în timpul unei cãlãtorii cu avionul ce se
defecteazã în aer. Fragmentului din roman
i se adaugã o parte de început, i se modificã
finalul  pentru a întocmi rama povestirii
 ºi i se atribuie tânãrului Pelimon meditaþia
pe tema riscurilor pe care ºi le asumã aceia
care sunt nevoiþi sã zboare cu avionul,
cum el cãlãtorea cu tramvaiul (p. 183).
Proza de mici dimensiuni În loc de
parantezã este un microeseu literar
despre proºti ºi despre prostie. Autorul,
inoportunat de un pseudopoet, Pãducel
Ionescu, un neisprãvit de 18 ani, dorind
sã scrie versuri ºi sã cunoascã în carne
ºi oase un scriitor, satirizeazã lipsa
tânãrului de scrupule ºi de substanþã
creatoare. Pãducel îl viziteazã pe scriitor
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cu rugãmintea de a-i fi ascultate
emanaþiile lirice ºi pentru o recomandare
care sã-l ajute sã intre la facultate
deoarece nu avea bani pentru a-ºi
cumpãra admiterea. Vãdit deranjatã,
gazda îi citeºte dintr-o lucrare personalã
mai veche ºi-i spune cã materia de studiu
ºi-o procurã din prostia pe care o
observã în jurul sãu: Nu sunt nici
profesor, nici scriitor sunt un fel de
fotograf
Pun pe hârtie mutrele
proºtilor, adun vorbele proaste ale
proºtilor Poate cã odatã, am scris cu
ideile ºi cuvintele mele S-au dus acele
vremuri Acum mi se oferã altceva 
(p. 193). Nesimþindu-se deloc vizat, ba
chiar rezona cu vorbele maestrului,
Pãducel îl va plictisi colosal cu lecturi,
pânã dimineaþa, din germinaþiile sale
artistice, lipsite de orice substanþã
poeticã. Îºi încheie apoteotic discursul
cerându-i scriitorului recomandarea ºi îi
explicã faptul cã emoþiile sale privind
admiterea la universitate sunt alimentate
din douã pãrþi: una era lipsa banilor ºi
cealaltã o reprezenta lipsa de culturã, de
carte, de informaþii. Trebuie adãugatã aici
ºi intenþia tânãrului poet de a-l mitui pe
scriitor, fapt ce a atras, pe lângã
indignare ºi un teribil rãu fizic,
expediindu-l pe musafir de îndatã, cât
mai precipitat cu putinþã (p. 198). În
acest mod, textul de faþã se transformã
într-o parodie adusã superficialitãþii,
spoielii, demagogiei ºi fãþãrniciei de care
societatea contemporanã s-a molipsit în
chip paradoxal.
Povestirea
Despre
camera
(apartamentul) unde am dormit
reprezintã, structural, rama unei alte
povestiri, Retrospectivã. Ambele au ca
temã principalã cãlãtoria, însã cea de-a
doua conþine ºi istoria unui cuplu de
scriitori care se cazeazã într-o camerã a
unuia dintre cele mai elegante hoteluri
turistice din Zakopane. Cerând sã li se
schimbe unele elemente de mobilier
pentru a le înlesni comoditatea necesarã
creatorilor, aceºtia s-au lovit de un refuz
din partea directorului care a invocat
procedurile de siguranþã ce nu permiteau
modificãri de nici un tip. Dupã plecarea
turiºtilor artiºti, directorul a gãsit întreg
apartamentul ºi o parte din cel vecin devastate.
Oaspeþii au dezmembrat instalaþiile de
luminã ºi apã construindu-ºi cele necesare
actului de creaþie. Textul se dovedeºte a
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fi o alegorie care serveºte bine-cunoscutei
idei mehaºiste a demontãrii realitãþii pentru
a o remonta într-o altã dimensiune, întro realitatea a literaturii, a livrescului.
Un oraº al multor oraºe: Bucureºtiul
ºi Croitoria Otto Travnic sunt douã
naraþiuni care formeazã un jurnal de
cãlãtorie, din decembrie 1958, pe care
Mircea Horia Simionescu l-a întocmit
împreunã cu prietenul Costache Olãreanu.
Textele conþin impresiile culese meticulos
ºi înregistrate pe ore de-a lungul unei lungi
plimbãri de o zi. Intenþia cãlãtorilor era
de a întocmi un reportaj despre zonele
Bucureºtiului. Proiectul inedit a fost
denumit Ocolul Bucureºtilor în 15 ore dar
a rãmas în forma unui manuscris.
Notaþiile împãrþite pe ore conþin impresii
de cãlãtorie împãnate cu numeroase
parodii: Sã notãm atent toate impresiile,
de la culoarea ºi rasa unui cãþel pânã la
modelul de construcþie a caselor, de la
fizionomia locuitorilor din periferie la
notele ce le trãdeazã psihologia ºi
nãzuinþele, sã înseriem notele noastre într-un
reportaj, ca verigile lanþului în lanþul
întreg, dupã care sã pãstrãm pentru
propriul nostru studiu ºi propria noastrã
lãmurire, în sertar, cu nici un gând de
publicare, aceastã mãrturie a vârstei
Bucureºtiului  martor poate în viitor faþã
de care sã putem mãsura ºi judeca
înnoirile, prefacerile, extinderea ºi
deschiderile în timp (p. 210). Cele douã
fragmente de jurnal de cãlãtorie abundã
în aluzii  trecând pe lângã casa unuia care
îºi ridicase gard nou, cei doi peregrini
noteazã cã: Ãsta face politicã! [ ] Pãi
are gard nou!  sau în ironii  pe lângã
cimitir, observã La Bellu, un avizier cu
diverse comunicãri (credeam cã nu se
adreseazã decât celor încã în viaþã) (p.
214). Cãlãtoria întreprinsã de cei doi
prieteni are loc înaintea cutremurului din
1977  Am cunoscut Bucureºtiul ºi i-am
schiþat portretul, la cumpãna dintre douã
vârste ale biografiei sale ºi ale schimbãrii
de paradigmã politicã. Dupã devastatorul
seism din 1977, expansiunea oraºului,
reîmpãrþirea lui în cartiere, ridicarea noilor
blocuri ºi demolarea multor case (unele
aparþinând numelor mari ale culturii
române: Maiorescu, Heliade Rãdulescu,
Macedonscki), plimbându-se în zona
Foiºorul de Foc, reporterii de ocazie
considerã cã o nouã incursiune în oraºul
devenit mamut le-ar solicita atenþia timp
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nu de cincisprezece ore, ci pe puþin de o
sãptãmânã ºi, cine ºtie, poate de mai mult
(p. 216). Însã, prin menþiunile care sunt
fãcute apar ca adãugãri pe marginea
textului iniþial din carneþel, scrierea pare
o compilaþie de note din 1958 pe care
autorul le comenteazã ºi le cosmetizeazã
în prezent.
Pe lângã datele ºi analizele arhitecturale,
crochiurile persoanelor pe care le-au
întâlnit, aluziile ºi ironiile la adresa
politicului, reportajul nãstruºnic este o
parodie la jurnalele de cãlãtorie ale
romanticilor, o demontare a acestor tipuri
de scrieri, în care timpul este cronometrat
cu exactitate ºi realitatea inventariatã în
carneþel. De menþionat cã ºi Costache
Olãreanu a publicat fragmente ale aceluiaºi
reportaj în Fals tratat de petrecere a
timpului liber, apãrut în acelaºi an cu
volumul Ulise ºi umbra al lui Mircea Horia
Simionescu, 1982.
Ulise ºi umbra este o colecþie de texte
în care autorul Mircea Horia Simionescu
îºi demonstreazã mãiestria de inventator.
Culegerea conþine subiecte definitorii
stilului mehaºist: plãcerea scrisului,
predilecþia pentru parodie, aluzie, sarcasm, fragmentarism, deconstrucþie ºi
reconstrucþie a unor specii literare ce ºiau pierdut strãlucirea prin copierea formei
în mod recurent, fantazarea împletitã cu
detaliile biografice, autocritica lucrãrilor
literare, obsesia originalitãþii, evocarea
anilor copilãriei ºi ai adolescenþei
reverberând imaginea Târgoviºtei ºi
portretele prietenilor: Costache Olãreanu,
Radu Petrescu, Petru Creþia, Timotei
Constantinescu sau Alexandru George.
Mihai Dragolea considerã cã la Mircea
Horia Simionescu, Cãlãtoria ºi creaþia
sunt expresii ale aceluiaºi mit  al cãutãrii
sinelui. Cãlãtorind prin lume, prin diverse
spaþii culturale, urmãrind de fiecare datã
relieful genurilor ºi speciilor literare,
Mircea Horia Simionescu îºi cautã
(conjugarea la diateza reflexivã e  aici 
obligatorie) propriul chip, autoportretul
(Mihai Dragolea, În exerciþiul ficþiunii.
Eseu despre ªcoala de la Târgoviºte,
Editura Paralela 45, Piteºti, 2006, p. 99).
Substanþa care dã omogenitate celor 101
texte inegale ca dimensiuni ºi tehnici de
elaborare o reprezintã necesitatea
cunoaºterii, a evoluþiei culturale, a
dezvoltãrii înþelese a fi posibile ºi prin
cãlãtorie  de orice ordin ar fi ea.
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ISTORIE LITERARÃ

Emilia Motoranu

ALEXANDRU CIORÃNESCU  AMINTIRI...
Recent (5 martie 2020), la Librãria
Humanitas de la Ciºmigiu, a fost lansat
remarcabilul volum Amintiri fãrã memorie
de Alexandru Ciorãnescu, îngrijit excelent
de prof. Mircea Anghelescu ºi editat de
Editura Spandugino. Cartea cuprinde atât
volumul I de Amintiri... (1911-1934),
publicat prima datã în limba românã în 1995
la Editura Fundaþiei Culturale Române, cât
ºi texte inedite constituind
volumul al II-lea (19341992). Este de precizat faptul
cã aceste Amintiri... fac
parte dintr-o serie de autor
Alexandru
Ciorãnescu,
coordonatã de Mircea
Anghelescu.
Trebuie menþionat faptul
cã în 2016 a apãrut în Spania
volumul Alejandro Cioranescu,
Escritos autobiográficos.
Edición de Andrés Sánchez
Robayna y Lilica Voicu-Brey,
Biblioteca Nueva, Madrid,
2016, 447 pag., cuprinzând
scrierile autobiografice ale profesorului
Alexandru Ciorãnescu în traducere spaniolã.
Titlul Amintiri fãrã memorie se referã la
faptul cã aceste aduceri-aminte au fost scrise
fãrã note, fãrã control ºi fãrã þinere de minte.
Aºa cum însuºi scriitorul spunea: Au fost
scrise târziu, fãrã documentare, fãrã note
anterioare, fãrã a mã servi de memoria
celorlalþi. Judecând drept, un episod
oarecare, aºa cum îl povestesc eu, nu e nici
ce a fost, nici ce au crezut alþi martori despre
el, ci numai ceea ce cred acuma despre ceea
ce credeam atunci. Aceste pagini nu sunt un
text literar, nici istoric. Nu sunt literaturã,
pentru cã aceasta e un produs al imaginaþiei
(ºi totuºi, nu înþeleg memoria fãrã imaginaþie,
ºi viceversa). Nu sunt istorie, pentru cã
dovezile ºi documentarea le fabric eu singur.
Istoria ar fi în acest caz un produs al
memoriei mele  ºi n-am nicio încredere în
memoria mea (Alexandru Ciorãnescu,
Prefaþã, în Amintiri fãrã memorie, cuvântînainte, text îngrijit ºi editat de Mircea
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Amintirile sunt icoanele
timpului pierdut. (Mircea Eliade)

Anghelescu, Bucureºti, Editura Spandugino,
2019, pp. 27-28). Amintirile recompun,
într-adevãr, nu filmul evenimentelor, ci
procesul devenirii unui cãrturar autentic,
fiecare etapã întruchipându-se într-un profil
marcat de personalitatea tânãrului îndrãgostit
de carte ºi curios sã-ºi întâlneascã propriul
destin: ieºit dintr-o familie de învãþãtori, oieri
la origine, devine învãþãtor el însuºi, în cel
mai înalt înþeles al cuvântului.
Fãrã sã fie rezultatul
unui proiect constituit ºi deci
fãrã o structurã ordonatã,
amintirile sale reflectã totuºi,
cu libertatea de spirit ºi
vioiciunea caracteristice
autorului, epoca frãmântatã a
tinereþii sale interbelice,
perioadã pe care încã suntem
în curs de a o înþelege ºi
reevalua. Este vorba de
memoriile unuia dintre cei
mai importanþi savanþi din
seria marilor umaniºti pe care
generaþia mea n-a putut sã-i
aibã profesori, pentru cã erau în exil,
precum Ciorãnescu însuºi, alþii în închisori
sau ºi-au luat singuri viaþa de teama arestãrii
(Mircea Anghelescu, Amintiri fãrã
memorie, în România literarã, Bucureºti,
XLIX, nr. 3, 2017, p. 12).
Ciorãnescu mãrturisea cã doar în þarã,
a putut sã-ºi scrie amintirile, pe care nu putea
sã le provoace în niciun chip altundeva.
Profesorul resimþea nevoia acutã de a
confrunta memoria cu urmele: Fiindcã
n-am þinut jurnal, mi-e greu sã reconstitui
unele fapte dacã nu revãd locurile. Uite n-am
putut sã scriu despre anii de liceu pânã nam cãlcat din nou cu piciorul locurile din
preajma Bisericii Mavrogheni unde se aflã
ºi mormântul lui Heliade Rãdulescu (ªtefan
Ion Ghilimescu, România exilatã: George
ºi Alexandru Ciorãnescu, Piteºti, Editura
Paralela 45, 2008, p. 162).
A doua parte a Amintirilor, volumul al
II-lea (1934-1992) este formatã din
urmãtoarele capitole: Nicolae Iorga,

31

Biblioteca Naþionalã din Paris, Simancas,
Fata cu pãrul de aur, Peisaje spaniole,
Domniºoara Vãcãrescu, Emil Cioran, Lyda,
Perspective întunecate, Literaturã comparatã,
Vaporul Transilvania, Brâncuºi, 1946.
Fragmente de jurnal, Amintiri din Grecia,
Italia, Baletista, La Basel, De la Paris la
Laguna, 1972. O vizitã la Borges, Anexe.
Un episod al amintirilor inedite din
Grecia, Atena, Lutraki, Rhodos, Myconos,
Knossos, Delos ºi desigur alte cetãþi ºi locuri
antice, Ciorãnescu îl va folosi în romanul
sãu Care Daniel?. De-a lungul anilor, în Italia,
profesorul ºi-a petrecut multe vacanþe,
rememorând perioada când era bursier la
Fontenay-aux-Roses ºi venise sã studieze în
bibliotecile din Peninsulã: Începând din
1970, adicã din momentul în care am ºtiut
cã Sanda ºi Neluº nu mai aveau nevoie de
noi, am cãlãtorit în fiecare varã, în Franþa ca
sã vedem pe copii, apoi la München ºi de
acolo în Italia, uneori cu George ºi cu Galatea,
alteori numai noi doi. Am vãzut de zece ori
Italia, de la San Remo la Salerno ºi de la
Bolzano la Bari. Am stat douã sãptãmâni la
Ravenna, pentru oraºul vechi ºi pentru
mormântul lui Dante. Am mai fost de patru
ori la Milano ºi de ºase ori la Veneþia, prima
mea iubire. La Ferrara m-am oprit de douã
ori de dragul lui Ariosto ºi la Lecca de dragul
lui Puccini. M-am oprit mult la Verona, pentru
Andreea Palladio, dar ºi pentru Julieta
(Alexandru Ciorãnescu, Amintiri fãrã
memorie, cuvânt-înainte, text îngrijit ºi editat
de Mircea Anghelescu, Bucureºti, Editura
Spandugino, 2019, p. 361).
Un moment emoþionant, ce relevã sufletul
de tatã care a fost silit sã trãiascã departe de
copiii sãi, îl reprezintã cãlãtoria la Basel, în
Elveþia, unde în preajma Crãciunului, pe strãzile
acoperite cu o palmã de covor alb ºi pufos,
Ciorãnescu întâlneºte o fetiþã ce semãna izbitor
cu Sanda, fiica sa rãmasã în România: O
fetiþã cu coadele pe spate privea jucãriile,
ronþãind cu satisfacþie migdale prãjite în zahãr
ars. M-am uitat la ea îndelung, mi se pãruse
cã regãsesc privirea Sandei. [ ] Am realizat
deodatã cã nu va mai fi niciodatã Crãciun
pentru mine. Cei doi copii un ºtiu dacã mai
râd, nici dacã râsul lor va mai fi acelaºi. Cu
fiecare pas care cobora strada, mã adânceam
într-o prãpastie fãrã scãpare. Niciodatã. Dacã
prin darul improbabil al unei soarte zgârcite
îmi va fi cândva dat înapoi, râsul lor nu va
mai fi la fel; ºi eu am nevoie de el acum, aºa
cum acum au ei nevoie de mine. Pentru ei,
viaþa mea e sfârºitã, ºi nu ºtiu dacã nu ºi pentru
mine. Când am ajuns în piaþa primãriei,
lacrimile îmi împãienjeniserã vederea.
Mergeam ca un orb, dibuind fãrã sã ºtiu
încotro, atent numai la golul din coºul pieptului
(Ibidem, p. 371).
Sunt evocaþi români care i-au devenit
prieteni pe viaþã: Aurel Rãuþã, George
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Uscãtescu, Vintilã Horia, Alexandru
Busuioceanu, Pamfil ªeicaru º.a.: Rãuþã a
fost cel mai bun prieten al meu din exil. De
câte ori plecam la Paris sau la München,
mã opream la Madrid pentru cã ºtiam cã
mã aºtepta la aeroport. Prietenia noastrã a
fost foarte strânsã. [ ] Într-un singur
punct nu m-am înþeles cu el. Nu l-am putut
hotãrî sã-ºi publice amintirile. Îmi pare rãu
cã n-am putut sã-l conving; tãcerea lui a
ºters din istorie multe episoade, privitoare
nu numai la diaspora româneascã. Îi
datorãm multe iniþiative româneºti, mai ales
Biblioteca de la Freiburg, care s-a menþinut
numai datoritã lui (Ibidem, p. 379). Din
România, cei care l-au ajutat într-un fel sã
pãstreze iluzia unui contact cu þara, au fost
Dan Simonescu ºi Titus Pârvulescu.
În 1972, cu ocazia invitaþiei pe care o
primeºte din partea Universitãþii din Bahía
Blanca, din Argentina, Alexandru
Ciorãnescu vine pentru douã semestre ca
visiting professor ºi aici îl va cunoaºte pe
scriitorul Jorge Luis Borges, a cãrui aºazisã cecitate era doar o cochetãrie, o legendã
cultivatã chiar de el însuºi: La plecarea spre
Buenos Aires, Ciocchini m-a întrebat dacã
vreau sã-i fac o vizitã lui Borges, cel mai
ilustru scriitor al epocii. Bineînþeles cã mã
interesa sã-l cunosc, mai ales cã la Bahía
Blanca cumpãrasem ºi citisem aproape toate
operele lui. Ciocchini mi-a dat adresa unui
profesor care era prieten ºi cu el, ºi cu
Borges, ºi cu el am fost sã-l vizitãm pe
Borges, la Biblioteca Naþionalã, al cãrui director fusese numit. [...] ªtiam cã era orb,
sau cã cel puþin aºa se spunea. El ne privea
pe rând, dar nu sunt sigur cã ne privea,
pentru cã pleoapele nu i se miºcau. [ ]
Mi-a arãtat cu degetul etajera ºi m-a întrebat:
Ai citit Beowulf? Nu pot sã spun cã l-am
citit; am frunzãrit poema, dar engleza mea
este insuficientã ca s-o citesc cu adevãrat.
[...] Mi-am dat seama cât de orb era când
mi-a luat cartea din mânã ºi a început sã-mi
citeascã cu glas tare din Beowulf. Bineînþeles
cã nu citea ca sã mã convingã pe mine, ci
pentru cã lui îi mângâia auzul ºi-l satisfãcea
(Ibidem, pp. 403-404).
Volumul Amintiri fãrã memorie
desfãºoarã discret, sub forma unor
emoþionante incursiuni retrospective, o
veritabilã criticã a memoriei, a ceea ce
cred acuma despre ceea ce credeam
atunci. Aceste aduceri aminte  în fapt
retrãiri din hârtie ale unei vieþi trecute,
ecouri întretãiate ale unor convorbiri
interioare  poartã lumina celui care a înþeles
cã, pentru noi, lumea se restrânge doar la
ceea ce a fost spus.
Desigur, volumul prezentat, ediþia
definitivã a amintirilor sale, constituie o
piesã importantã în memorialistica
româneascã din secolul abia trecut.
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Nicolae Georgescu

MIHAI CIMPOI
SAU PODUL DE PÃMÂNT
...Mulþi se întreabã cum am putea
face din Prut Milcov. Un pod de flori,
unul de betoane (în locul celor de gheaþã
de mai an)?Aici pare cã se opreºte lumea
într-o râpã. ªi Creangã spune, într-o
scrisoare de tinereþe cãtre unchi-sãu, popa
(aceea în care vorbeºte de o vijelie
fantasticã ce a înnodat clopotniþele de la
biserici pe sus, prin aer, deasupra Iaºilor):
...m-am dus la Pru!! u ! utu, ºi am fãcut
feredeie de putinã.
Comentez cu Mihai Cimpoi
(completându-l pe Creangã: pru! ºi eu,
pru! ºi tu, chiar se rupe lumea aici!),  ºi-i
spun anecdota valahã cunoscutã: un
cãruþaº merge prin sate strigând: Hai la
pppmere!, Hai la pppmere!. Îl opreºte
un muºteriu, vede marfa ºi se mirã:
cãruþaºul vindea prune. Bine, bre, de ce
nu strigi hai la prune, dacã asta vinzi ?
 iar omul nostru în rãspunde firesc:
Bravo, Miºule, pãi, dacã strig hai la
prune, nu mi se opresc caii?! Lasã, cine
vrea prune vrea ºi mere! ( iarãºi,
completându-l pe cãruþaº acum, cu
dezacordul popular: ªi aºa. mere ºi caii,
nu?) Astfel cã, ºi animalele se opresc
când aud Prruu/t/. Foarte circumspect,
pentru cã inventariazã ºi cuvintele cu
destin în limbã, dar trebuia sã dea ºi o
replicã la Creangã, Mihai Cimpoi a zis;
Bre, bre, ca sã netezim trebuie sã facem
un pod de pãmânt peste el, altfel nu se
poate!
Apele sunt, desigur, de la naturã, dar
Mihail Cimpoi trece Prutul într-adevãr ca
pe pãmânt, ca ºi când n-ar fi mai bine zis,
nici nu are sentimentul trecerii. El a fãcut,
cum spuneam în altã parte, un nod gordian,
inexstricabil (decât, poate, iarãºi cu sabia),
peste bunul rãu; destul sã amintesc aici acea
Istorie a scriitorilor basarabeni care vine
* Mihai Cimpoi:
Hyperion ºi Demiurg.
Luceafãrul, mit ºi dramã existenþialã , Ed.
Princeps Multimedia, Iaºi, 2019
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sã se uneascã organic cu Istoriile literaturii
române de astãzi, apoi lunga serie de
monografii dedicate scriitorilor români
preclasici, clasici ºi moderni, care
reîmprospãteazã tema în întregul ei. Iar
deasupra tuturor studiilor sale stã piramida
Eminescu, având laturile de est ºi nord De
la Nistru pân la Tisa, iar pe cele de sudvest de dinspre Dunãre pânã la, sã zicem,
cea mai îndepãrtatã linie româneascã din
fostul Imperiu Austro Ungar.
Ca mulþi basarabeni, Mihai Cimpoi are
 cum sã-i spun, cã nu e sentiment? simþul
imperiului; trãit, ºcolit, învãrtit bine prin
multe popoare (acesta e cuvântul, ºi vine
de la Homer care-l considerã pe Odiseu
polytropos, învârtit prin multe neamuri) din
fosta URSS dar ºi din Europa, de aceea,
cred, adaugã istoriilor noastre republicane
enciclopedismul imperial (la un imperialism
cultural mã refer, ca putere de iradiaþie a
culturilor între ele, cum îl concepea în anii
ultimului rãzboi un I. E. Torouþiu, de pildã).
Facem împreunã diferenþa avându-l în
vedere pe Tacitus: în Istorii acesta
vorbeºte preponderent despre republica
romanã, pentru ca în Anale sã aibã ca temã
dominantã imperiul. Istoriile sunt mai
degrabã cronologii interne, cronografuri
cu un termen cronicãresc, pe când
enciclopediile sunt repertorii de teme,
acroºeuri interculturale, recapitulãri,
referate  în ele vorbesc culturile
popoarelor de pe acest pãmânt.
Enciclopediile se repetã în ediþii mereu noi
 iar Dicþionarul enciclopedic Mihai
Eminescu, al sãu, a ajuns deja la ediþia a
treia completându-se în amãnunte ºi în
teme noi: odatã gãsindu-ºi matca teoreticã,
viziunea, enciclopediile se hrãnesc din
sine cosmizând continuu informaþia.
Un studiu separat din aceastã
enciclopedie eminescianã în curs de
edificare este ºi cartea Hyperion ºi
Demiurg*, un eseu despre interpretãrile
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filosofice ale Luceafãrului în cultura
românã. Câmpul informaþional priveºte
relaþia dintre stea ºi Tatãl Ceresc, implicând
cosmologia eminescianã, dar ºi atitudinea
stelei ca personaj, ºi poziþia muritorilor
în contextul Creaþiei. O enciclopedie
tematicã, oricum, strângând pe firul unei
idei argumente, opinii, desfãºurând
demonstraþii foarte strânse, totul implicând
o tensiune a lecturii  transmisã de
tensiunea autorului care-ºi trãieºte cartea,
scrie în credinþã cum se zice. Desigur, o
abordare de pe solide baze filosofice
Câºtigi multã înþelepciune din cartea
D-lui Mihai Cimpoi  dar înþelegi, mai ales,
vãzând aceastã ordonare a materialelor
strunitã de metoda investigativã a autorului
care alege din fiecare în parte câte ceva
pentru propria viziune, cã în cultura
românã s-a creat o temã majorã ce priveºte
interpretarea celui mai important poem
eminescian. Nu mã îndoiesc cã, scuturatã
de bruiajele unei edituri fãrã corectori, în
ediþiile urmãtoare aceastã carte va deveni
ca bidiviul lui Fãt Frumos scuturat de
ciulinii uitãrii în herghelie dupã ce ia din
tava cu jeratec  ºi ea însãºi va fi, cum ºi
este de fapt, cititã în idee, o adevãratã tavã
cu jeratec pentru cine se încumetã sã
strãbatã lumea lui Eminescu.
N-am parcurs sistematic interpretãrile
Luceafãrului, ci doar întâmplãtor, mai mult
cãutându-mi sprijin în modul meu de a
vedea lucrurile. Totuºi, numai câteva
opinii reci aº dori sã formulez pe
marginea eseului filosofic al D-lui Mihai
Cimpoi. Observ, încã o datã, cã se
verificã vorba cã prin Titu Maiorescu ºi
urmaºii sãi la început n-a fost cuvântul,
ci ideea. Filosofii, mai ales ei, nu prea-ºi
fac obstacol din cuvânt în drumul lor spre
gând, spre idee. Din dorinþa de a
conceptualiza, pentru a fi operaþionali, ei
vor spune, de pildã, cã fata din poem este
fata de împãrat  citând, desigur, versul
trei din ediþii: Din rude mari, împãrãteºti.
Dar dacã n-ar fi aceastã virgulã? Ea nici
nu e la Eminescu, ºi sensul devine din
rude împãrãteºti mari, adicã rude
apropiate de împãrat, nu îndepãrtate;
oricum nu e fata împãratului. Ea însãºi :
...încã de mic / Te cunoºteam pe tine/
ªi guraliv ºi de nimic, / Te-ai potrivi cu
mine ºi, dincolo de autodispreþ, trebuie
sã înþelegem cã, aºa cum el era copil de
casã, paj, ºi ea era primitã în casa
împãratului. Fie, acceptãm conceptualizarea filosofului, pentru idee,
demonstraþie etc. ea era fatã de împãrat;
problema este cã ºi filologul vrea sã
explice, are ºi el o teorie, plecatã din
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cuvinte ºi înlãnþuirea lor. Ei bine, el nu
poate fi considerat filosof, ºi pe drept
cuvânt: comentariul lui nu se va întemeia
în fluxul ideilor filosofice, nu va cãuta sã
se lege de teorii existente  iar atunci când
va constata cã se regãseºte în vreuna
dintre ele va consemna sec faptul, sau
chiar va trece peste el.
Pentru demonstraþia mea de mai jos,
trebuie sã spun, aici, cã fata de împãrat
apare în Cãlin (file din poveste), dar sã
discut, pe scurt, ºi Nunta în codru. Cine
este craiul socrul mare, de aici, ºi cum este
aranjatã masa? Socru mare fiind, nu poate
fi decât tatãl mirelui, al lui Cãlin, al
Zburãtorului adicã. Iar acesta nu poate fi
decât Demiurg. El pe capu-i poartã mitrã
ºi-i cu barba pieptãnatã, spre deosebire de
tatãl fetei, împãratul lumesc: O tu crai cu
barba-n noduri ca ºi câlþii când nu-i perii...
Craiul pãmântesc este reflexul, umbra
împãratului ceresc. La nunta din codru avem
de pãstrat o virgulã pusã de Eminescu: Cãci
din patru pãrþi a lumii împãraþi, ºi-mpãrãtese
/ Au venit ca sã serbeze nunta gingaºei
mirese. Nu sunt perechi, împãraþi
ºi-mpãrãtese, ci întâmplãtori: împãratul de
Cluj, sã zicem, ºi împãrãteasa de Tulcea. Mai
mult: sunt contrarii care n-au, încã, acea
conºtiinþã a contrarietãþii: feþii frumoºi ºi
zmeii stau alãturi, soarele ºi luna la fel. Citind
textul în literã, vom înþelege cã aceasta este
prima nuntã din Univers, cã ea face perechi
din cele existente, de la stele (soarele va sta
într-o parte a socrului mare iar luna în
cealaltã, interzicându-se uniunea ca fraþi ce
sunt) pânã la gâze  ºi cel care o patroneazã
este Demiurg însuºi. Filosoful nu va
accepta, însã, va zice (cum a mai zis) cã e
o greºealã la Eminescu, o scãpare, craiul
din codru fiind tatãl fetei care ºi-a aranjat
pãrul ºi ºi-a pus mitra, cã e un basm, o
poveste. Tocmai asta e chestiunea: cum faci
din basmul Cãlin (File din poveste)  un
mit? Citindu-l dinspre Luceafãrul, basmul
se aratã a fi un mit, ºi încã unul puternic.
Pentru cã, ce-i cere, în fond,
Hyperion lui Demiurg ?  O oarã de iubire.
Anticipez spunând cã asta se poate traduce
printr-o vecie eroticã. Universul este
înlãnþuire de vecii: se stinge ºi se reaprinde
 iar istoria unei vecii întregi se face în
Satira I. Care ar fi soarta Zburãtorului dupã
ce, însurat cu o pãmânteancã ºi trãind cu
ea pânã la adâncile ei bãtrâneþi, va rãmâne
singur? N-are ce face, decât sã-ºi trãiascã
vecia lui eroticã, sã devinã concept,
Zburãtorul din visele tuturor fetelor nubile.
Ca sã aibã, însã, o vecie eroticã, o
soartã de zburãtor, Hyperion trebuie sã
coboare în cercul veciilor, sã cadã din
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condiþia lui de mergãtor pe deasupra,
de neimplicat în ciclul viaþã-moarte. El
este din forma cea dintâi, cum înþelege
Maiorescu. La finalul unei vecii, în Satira
I, vedem cum planeþii toþi îngheaþã ºi
s-azvârl rebeli în spaþ / Ei din frâiele
luminii ºi ai soarelui scãpaþi (anacolutul
este al lui Eminescu, nu poate fi
îndreptat). Pe baza acestor planeþi se va
construi vecia urmãtoare, pe ei îi va
prinde Demiurg în cuvântul cel dintâi.
Hyperion este dintre aceste cardines
mundii, de el nu se poate dispensa
Demiurg. Totul se stinge odatã cu o
vecie, mai puþin aceºti planeþi care
rãmân; ar putea fi vorba de opoziþia
eternitate  vecinicie. ªi totuºi, dintre
rebel fiind, Hyperion ar putea sã-ºi ia
singur libertatea, sã coboare pe pãmânt
în chip de Zburãtor, pe el trebuie sã-l
convingã Demiurg, nu sã-l învingã.
Numai cã el nu vrea aceastã sortã ºi nu
vrea nici sã înºele vigilenþa cuiva. El vrea
sã fie lângã acest om de acum ºi aici,
vrea ceva punctual, cum zicem noi astãzi.
Este cererea lui duplicitarã? Vrea el o
oarã de iubire, ori o orã de iubire (ca în
Pe lângã plopii fãrã soþ)? Demiurg îi
rãspunde la amândouã cererile: nu se
poate nici una  nici alta. Pentru orã
ar fi, în fond, ca ºi cum ar coborî în
microcosmos, în lumea atomilor, cerând
acolo ordine, potriveli, un hic et nunc
(acum ºi aici). El înþelege singur, se
convinge: Tot una-þi este, chip de lut /
Dac-i fi eu sau altul ( fãrã virgulã, ca în
textul eminescian genuin, cu sensul cã
tu nu m-ai recunoaºte, n-ai avea cum,
nu-mi ºtii chipul; în manuscrise: Totunaþi este, din pãmânt dac-oi fi eu sau altul;
microcosmosul este ca o miºcare
brownianã, norocul, potrivirea, stã numai
aici, în atomi, nu poate fi indus din afarã).
Redau textele:

(Forme manuscrise)
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(Almanahul România Junã)

(Ediþia Maiorescu)
Pentru oarã ar fi ca ºi când s-ar
pierde un stâlp din reconstrucþia veciei de
dupã o stingere, ar fi ca ºi când ar muri
întreg lanþul de vecii. Hyperion nu este un
Zburãtor oarecare, un daimon din turmã
care se poate rãtãci ori poate primi chiar
încuviinþarea nunþii cu o pãmântenã pentru
un scop, acela de a înfiinþa perechile,
potrivelile pe pãmânt ºi în concepþia
pãmântenilor (ºi pentru a înfiinþa o pãturã
de unºi, de semizei?). El este foarte sus
în ierarhia cosmosului. Acel Dar moartea
nu se poate  dacã s-ar putea pentru el,
Hyperion, atunci s-ar putea ºi pentru
Demiurg însuºi, pentru cã fiul este
consubstanþial tatãlui. Legea este: dar
moartea nu ni se poate, la fel cum Noi nu
avem nici timp nici loc. În contextul finalului
de secol, cu sentimentul apusului de zeitate,
cu clamãri de tipul Dumnezeu este mort
 Eminescu vine cu acest enunþ  care,
înainte de toate, îl responsabilizeazã, îl
sermoneazã logic pe Demiurg însuºi sã nuºi închidã lumea. Important este cã
Hyperion acceptã sã fie/rãmânã nemuritor
 dar pune ºi aceastã condiþie, sau, mai
degrabã, instaureazã aceastã nouã ordine:
separarea strictã a zeilor de oameni. Dar
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nu mai cade ca-n trecut înseamnã cã
nimeni nu mai cade, lumea muritorilor se
separã de nemuritori. Luceafãrul este ca o
Glossã datã zeilor, în fond, sau ca un contract social în care ei sunt obligaþi sã existe
fãrã a mai coborî între muritori, fãrã a se
mai întina cu sentimente, nemuritori ºi reci.
Dintre interpretãrile consemnate de Mihai
Cimpoi, cel mai mult îmi convine, desigur,
aceea a Aureliei Rusu care vorbeºte de cãderea
în trei trepte a lui Hyperion. Asta, pentru cã el
coboarã mai întâi ca înger, apoi ca demon 
ºi fata îi cere imperativ: fii muritor ca mine,
deci ar trebui sã coboare ºi a treia oarã.
Zburãtorul, de pildã, nu e muritor ca fata de
împãrat, e înger sau demon, se aflã în vecie/
vecinicie, de aceea nu are sentimentul
tragicului, este mereu ºagalnic ºi berbant.
Hyperion, însã, descoperã aporiile condiþiei
sale: nu se poate nici sã cadã într-o vecie, nici
sã aibã fericirea pe pãmânt; în primul caz ar
duce la moartea cosmosului  în cel de-al doilea
n-ar avea fericirea doritã, acel acum ºi aici,
cu aceastã fatã împreunã. În acest sens, el
nici nu poate ferici pe cineva  nici nu poate fi
fericit. Este o aporie de naturã logicã, o logicã
a universului care þine lumea în separaþie: zeii
cu zeii  oamenii cu oamenii.
Eu ajung aici citind textul ca text, care
în Almanahul România Junã ºi în
Convorbiri literare este aºa:

(Almanahul România Junã)

(Convorbiri literare)
Ediþia I Maiorescu inoveazã astfel:

(Ed. Maiorescu ºi celelalte ediþii)
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Or, problema este sã înþelegem
versurile (fraza) Primind o altã lege / Cu
vecinicia sunt legat. Hyperion cunoaºte
bine mecanica cereascã, ºtie cã pentru a
se lega cu o vecinicie îi trebuie o altã lege,
de aceea are nevoie de dezlegare: Ci voiu
sã mã dezlege este expresie de limbã =
vreau sã-mi dea dezlegare. E mult de
comentat mai departe, dar rog a se citi
textul aºa cum a vãzut el lumina tiparului
pentru prima datã, aºa cum l-au citit primii
cititori ai lui Eminescu  ºi oricine poate
face comentariul sãu. (Antologia de texte
de la finalul cãrþii de faþã nu foloseºte la
nimic pentru cuvânt, deoarece aliniazã
punctuaþia dupã ediþii; e bunã doar  ca sã
fiu ºi mai rãu cu editorii  pentru idee.)
Dl. Mihai Cimpoi atrage atenþia, în
finalul studiului sãu, asupra unei notaþii
eminesciene care sugereazã cã poetul ar fi
avut de gând sã modifice Luceafãrul chiar
dupã forma definitivã, schimbând finalul á
la Giordano Bruno.

Însemnarea, întreagã, este aceasta:
Caballa Lucis (scris cu creion roºu,
subliniat cu douã linii roºii) / Legenda
Luceafãrului (modificat ºi /mai/ mult
înnãlþat (schimbat?) / sfârºitul á la
Giordano Bruno.) / La steaua care-a
rãsãrit (subliniat cu douã linii negre) Eo cale-atât de lungã ºi D. R. Mazilu
presupunea, în ediþia sa (p. 563) cã
intenþia poetului era sã combine tema din
Luceafãrul cu aceea din La steaua, dar
Perpessicius (III, 326) considerã cã
presupunerea poate fi infirmatã de
accidentul notaþiei (într-un caiet separat,
plin cu tot felul de însemnãri). (În
manuscrisele poemului La steaua apar,
totuºi, multe imagini ºi chiar versuri din
Luceafãrul). Însemnarea poetului este
târzie, de prin 1883, pentru cã abia în
ultimul manuscris, databil 1883, versurile
din La steaua apar în aceastã formã ce
va fi definitivã (poezia se publicã în
1886). În manuscrisul 2261 (10 aprilie
1882, semnat de poet, deci o formã finalã
pentru el) ultima strofã (Trãind în cercul
vostru strâmt / Norocul vã petrece / Ci
eu în lumea mã simt / Nemuritor ºi rece)
lipseºte, putându-se deduce cã a fost
adãugatã pentru conturarea finalului  iar,
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în sensul acestei notaþii, poetul avea
intenþia sã modifice ºi mai mult (mai
se citeºte simplu în manuscris).
O combinaþie cu tema din La
steaua...trebuie sã presupunã, însã,
obligatoriu moartea stelei (Poate de mult
s-a stins în cer...), motivul fiind regãsibil
în Luceafãrul (S-a rupt din locul lin de
sus / Lipsind mai multe zile), sau iluzia
imaginii (Icoana stele ce-a murit) ce
completeazã dorul: Tot astfel când al
nostru dor / Peri în noaptea-adâncã /
Icoana stinsului amor / Ne urmãreºte încã.
Aceastã strofã este de Eminescu (pânã
aici, La steaua este o traducere a lui dupã
Goetfried Keller)  ºi n-am insista, dar
problema dorului îl preocupã pe poet în
poemele târzii precum: Putut-au oareatâta dor / În noapte sã se stingã...(Când
amintirile). A proiecta dorul ca o icoanã,
ca icoana iubirii din vis a Luceafãrului cu
fata, ca o Fata Morgana (în sensul
filosofic din Egipetul), într-un zbor
continuu prin cosmos ar fi o Cabalã a
luminii ºi o continuare posibilã a
Luceafãrului - nu departe de sensul din
Sãrmanul Dionis, ºi în sensul însemnãrii
acesteia din manuscrisul 2286, 209: Sã
ne-nchipuim cã Caesar ar fi trãit pe un
pãmânt depãrtat de noi ale cãrui raze
n-ajung la noi decât într-o mie de ani.
Sã ne-nchipuim cã astãzi Brutus îl ucide
ºi noi þinem ocheanul spre acea stea.
Acum nu vedem nimic  abia peste o mie
de ani am vedea ceea ce în steaua x se
petrece astãzi. Pe de altã parte sã nenchipuim cã oamenii din toþi corpii cereºti
þin ocheanele îndreptate spre noi, unii mai
aproape alþii mai departe. ªi Caesar azi
cade de mâna lui Brutus. Cei din Lunã
ar vedea astãzi  cei mai de departe mâni,
ºi mai/de / departe, poimâni, în vãile
Universului peste o mie de ani. Raza care
a cãzut pe faþa lui murindã cãlãtoreºte
în Univers ºi ajunge pe rând toate stelele
infinitului ºi miliarde de ani pe ani pe
rând însã tragedia morþii lui Caesar se
petrece mereu, fãrã sfârºit. Tragedia
aceasta trãieºte, dar, pururea, într-un
mediu nou. Pretutindenea ea e o clipã
care nu este, devine, este, scade, nu este.
(Fragmentarium, p.128)
Revenind la acel refãcut ºi mai
mult, ar reieºi, prin contaminarea cu
tema din La steaua, cã Hyperion
cãlãtoreºte în chip prin univers,
cunoscându-l prin iubire, cã duce
imaginea iubirii, a dorului, în lumea stelarã.
Mihai Cimpoi face, însã, abstracþie
de aluzia la poezia La steua din notaþia
poetului  ºi se gândeºte doar la Giordano
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Bruno care, prin iubire, îl celebreazã pe
Creator. Hyperion, glosseazã exegetul, n-ar
trebui sã se opreascã, acel Ci eu în lumea
mea simt / Nemuritor ºi rece îl aratã ca pe
cineva care a renunþat, s-a resemnat  pe
când geniul brunian tocmai asta cere: elan
necurmat, continuare, energie continuã ºi
tot mai accentuatã.
Privind poemul luat în sine, observaþia
lui Mihai Cimpoi cã este neterminat este
foarte interesantã ºi invitã la
reconstrucþii de felul celor ale lui Petru
Creþia. Oricum, renunþarea lui Hyperion
este de naturã scepticã, nicidecum eroicã.
Privindu-l, însã, în contextul Satirelor
înþelegem cã este concluzia fermã a
autorului, Eminescu. Universul mecanic
instaurat de bãtrânul dascãl prin scoaterea
lui Dumnezeu din Creaþie ºi înlocuirea Sa
cu un punct de miºcare înseamnã o lume
lipsitã de valori în care numai soarta
oarbã stãpâneºte ºi ea amestecã totul
dupã bunul plac, dupã legea întâmplãrii.
Dezvoltând succesiv argumentaþia, poetul
ajunge la concluzia cã Demiurg existã, dar
este bolnav de plãceri omeneºti (este locul
în care trebuie fãcutã observaþia:
Demiurg este un administrator al creaþiei
(cum spune, de altfel, G. Bogdan-Duicã
primul), nu Dumnezeu Tatãl). Luceafãrul
vine ca o concluzie: pentru însãnãtoºirea
lumii ºi reinstaurarea valorilor în aceastã
lume trebuie o separaþie netã, prin oprirea
amestecului de sacru în profan.
Demonstraþia mi se pare completã, dupã
lecþia pe care o primeºte de la Tatãl
Ceresc  ºi dupã condiþia implicitã a
acceptãrii soartei sale (implicatã este
încetarea acestui amestec) Hyperion nu
mai are nevoie sã ritualizeze stima sa faþã
de Creator, aºa cum Atlas nici nu se
plânge nici nu se bucurã când þine
Pãmântul pe umeri: pur ºi simplu stã la
locul lui de sus ºi refuzã afectele 
invitând/obligând întreaga lume cereascã
sã le refuze. Este o poziþie accentuat
moralã  dar parte dintr-o moralã naturalã
a Universului, aceea care-l fixeazã, cum
am spus, pe Atlas în post de sprijinitor al
unei planete.
Cu acestea, însã, n-am epuizat decât
o micã parte (douã capitole din cele cinci )
din aºa-zisele comentarii  pe care i le cere/
stârneºte oricãrui cititor o abordare de
asemenea anvergurã a temei. Ca o punere
în oglindã, îmi este în gând  pentru a arãta,
totuºi, cât este de important sã citeºti un
text prin cuvinte, nu (numai) prin idei  sã
dezvolt un comentariu propriu, ceva mai
larg, la poemul Cãlin (file din poveste); îl
preiau ca atare din arhiva de calculator.
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EU VÃ CITESC PE TOÞI!

Florentin Popescu

ANTOLOGIILE, CA REPERE
ISTORICO-LITERARE (V)
Din pãcate, cum nu puteam da timpul
înapoi (dar puteam evalua cele s-au
petrecut în plan literar în anumite epoci,
perioade etc.) ºi cu atât mai puþin înainte,
peste zece, douãzeci ori chiar mai mulþi
ani nu ºtim (cel mult putem presupune!)
cum vor evolua comentatorii de atunci
puzderia, ca sã nu spun explozia, de
antologii din vremea noastrã.
Oricum ºi din orice unghi
am privi lucrurile, sunt
înclinat sã cred cã, dincolo
de un zâmbet subþire ºi
înþelegãtor, aceia vor lua
faptele într-un mod foarte
serios  fie ºi numai fiindcã
acest tip de volume pot
deschide o fereastrã, cât de
micã ºi de limitatã, asupra
pulsului literar românesc, aºa
cum poate fi luat el prin
lecturi ºi analize.
Fireºte, suntem conºtienþi
cu toþii cã ºi în acest sector  al antologiilor
 realitatea nu este uniformã, îndeosebi în
ce priveºte valoarea textelor încredinþate
tiparului, dar ºi în alte privinþe. Ce va merita
sã fie reþinut va fi reþinut, ce nu  va trece
sub beneficiu de inventar în istoriile literare,
în monografii, în fel de fel de texte critice.
Cu siguranþã analiºtii viitorului nu vor
putea trece cu vederea nici prestaþiile în
domeniu ale Editurii Bibliotheca, cea care
de-a lungul anilor a scos de sub tipar mai
multe antologii a cãror valoare ºi a cãror
utilitate nu este/nu va fi pusã la îndoialã,
oricât de exigent ar fi cel chemat sã-ºi
spunã opinia asupra lor.
Înainte de toate, trebuie spus cã Editura
Bibliotheca s-a dovedit/se dovedeºte a fi o
instituþie cu largã deschidere naþionalã ºi
internaþionalã, manifestând, între alte bune
practici ºi pe aceea de a se preocupa de
publicarea poeþilor români din teritoriile
aflate astãzi între graniþele altor state
(Republica Moldova, Ucraina).
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Pe aceastã linie a punerii în luminã a
literaturii scrise de autorii români de
dincolo de fruntariile þãrii se înscrie ºi
volumul intitulat cu decenþã ºi simplitate
Antologie de sonete. Târgoviºte 
Chiºinãu  Cernãuþi (Editura Bibliotheca,
Târgoviºte, 2019), care succede altor
douã antologii, apãrute la aceeaºi editurã
sub titlul Poezia acasã (cu
vãdit caracter recuperator al
poeþilor din aceleaºi þinuturi
româneºti pierdute).
La prima vedere ºi la o
judecatã simplistã antologia de
faþã ar putea pãrea o simplã
detaliere  a unui anume gen,
sonetul  a celor care au
precedat-o acum câþiva ani.
Pe de altã parte, cuprinºi
subit de entuziasm, am putea
afirma cã ea, crestomaþia de
acum reprezintã o noutate
absolutã.
Ca întotdeauna, adevãrul este undeva
la mijloc ºi dacã vom lãsa comparatismul
la o parte, vom constata cã avem a face
cu o carte în care autorii reþinuþi în sumar
au, în egalã mãsurã, talent ºi meºteºug,
demonstrând experienþe literare pe cât de
diverse tot pe atât de eficient valorificate
în textele lor lirice.
În fond sonete în limba românã s-au
scris cu sutele ºi miile de la Gheorghe
Asachi ºi pânã azi (acum câþiva ani,
procedând selectiv, poetul Radu Cârneci
tipãrea o Antologie a sonetului
românesc în nu mai puþin de trei volume).
Au intrat, de asemenea, în conºtiinþa
publicã nume precum cele ale lui Mihai
Codreanu (Casa lui memorialã de la Iaºi
se cheamã Vila Sonet), Victor Eftimiu
ºi Tudor George  unii dintre cei mai
productivi autori de sonete.
Antologia
de
faþã
reþine
ºaptesprezece poeþi târgoviºteni,
douãzeci din Basarabia, nouã din Cernãuþi
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ºi este prefaþatã de Acad. Mihai Cimpoi,
printr-un text pe care, dacã l-am lua de
aici ºi am face abstracþie de locul în care
a fost pus în paginã, l-am putea considera
un inspirat eseu despre estetica poeziei
(ºi a sonetului în speþã), cu aplicaþie
diacronicã ºi sincronicã ºi, fireºte, cu
exemplificãri mai numeroase din lirica
basarabeanã de azi (cãreia îi aparþine ºi
domnia sa ºi, sã nu uitãm, între multe
altele dl. Cimpoi a scris ºi o Istorie
deschisã a literaturii din Basarabia,
apãrutã în mai multe ediþii).
Analist nu numai fin ºi meticulos, ci
ºi cu mult gust, prefaþatorul noteazã:
«Fundamentalã în sonet rãmâne
modalitatea de structurare, care
valorizeazã cele mai imprevizibile raporturi
ºi cele mai variate împletiri simetrice. Este
însuºi suportul tehnic eficient trainic al
plinãtãþii de sentiment ºi al freneticei
manifestãri a imaginarului, pus în registrul
ludicului, atât de apreciat de
postmoderniºti. Hegel observa, în poezia
liricã, anume aceastã folosire cu bucurie
a rimei ºi a transformãrii vorbirii însãºi
într-o muzicã a sentimentului ºi a
simetriei melodice, care nu este o
muzicã a mãsurii de timp ºi a miºcãrii
ritmice, ci a sonetului». Iar ceva mai la
vale, în chip de concluzie, scrie: Dacã
alte genuri exprimã mai degrabã onticul,
realul fiinþei, sonetul semnificã în special
ontologicul, felul în care trãim ºi
concepem fiinþa. El apare ca o proiecþie a
nostalgiei dupã un model absolut de
creativitate, care îmbinã trãirea deplinã ºi
meºteºugul desãvârºit. E ca litera Aleph,
invocatã de Nichita Stãnescu; punctul din
care poþi vedea universul în mod global
Sonetul ºi-a confirmat regalitatea, în
spaþiul literar românesc, s-a afirmat
statutar ºi statuar, producând revoluþii ºi
revoluþionându-se el însuºi ca metalimbaj,
fiind autarhic închis în sine, dar ºi deschis
spre alte genuri cu care s-a interferat ºi
în care s-a inferat..
Este îndeobºte cunoscut cã
Târgoviºtea n-a dus niciodatã lipsã de
poeþi  ºi încã de poeþi cu vocaþie ºi de
mare talent, de la Cârlova ºi Vãcãreºti ºi
pânã azi. Dintre barzii contemporani ai
zonei, în calupul din actuala antologie
Mihai Stan ºi George D. Piteº, alcãtuitorii
ediþiei au reþinut ºaptesprezece nume:
Mihaela Banu, George Bâgiu-Secãreanu,
Corin Bianu, Flori Bungete, George Ioan
Canache, George Coandã, Nicolae Ioan
Dragu, Dan Gîju, Grigore Grigore, Mirela
Haralambie, Ion Sorin Ivaºcu, Vali Niþu,
George D. Piteº, Carmen Georgeta
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Popescu, Florea Turiac, George Toma
Veseliu, Constantin Voicu. Basarabenii îi
depãºesc, numeric vorbind, pe
târgoviºteni de vreme ce antologatorii
calupului respectiv (Acad. Mihai Cimpoi
ºi Iulian Filip) ne propun nu mai puþin de
douãzeci de sonetiºti. Ei sunt (în ordine
alfabeticã: Gheorghe Bâlici, Pavel Boþu,
Aureliu Busuioc, Anatol Ciocanu, Andrei
Ciurunga, Anatol Codru, Nicolai
Costenco, Nicolae Dabija, Liviu Deleanu,
Iulian Filip, Ion Hadârcã, Maria
Augustina Hâncu, Leonida Lari, Dumitru
Matcovschi, Valeriu Matei, Paul Mihnea,
Vasile Romanciuc, Valentin Roºca, Efim
Tarlapan, Ianoº Þurcanu. De la Cernãuþi
Acad. Vasile Tãrâþeanu ºi Mircea Lutic
ni-i propun pe Gheorghe Calamanciuc,
Marin Gherman, Simion Gociu, Vasile
Leviþchi, Mircea Lutic, Elena Mariþa,
Arcadie Suceveanu, Vasile Tãrâþeanu,
Ilie T. Zegrea.
Scurta fiºã biobibliograficã a fiecãrui
autor, foarte necesarã ºi utilã totodatã din
considerente lesne de dedus, justificã, pe
lângã multe altele ºi genericul ales de noi
pentru acest serial consacrat comentãrii
unor antologii.
Ar fi greu, poate chiar imposibil de
analizat ceea ce se cheamã cu un termen
comun tematica sonetelor din aceastã
interesantã ºi frumoasã carte.
Totuºi, vom spune cã, ancoraþi în
istoria locurilor în care s-au ivit pe lume,
dar, sentimental vorbind ºi în propriile
biografii ºi experienþe de viaþã, într-o
deplinã ºi profundã trãire a unor sentimente
general umane ºi universal valabile, poeþi
cântã (ierte-ni-se acest cuvânt din
limbajul de lemn de altãdatã, însã e singurul
care ne vine pe moment în minte) trecutul,
frumuseþea lumii, natura, iubirea, faptele
strãmoºilor, împlinirile ºi neîmplinirile
personale, speranþele de viitor etc. etc. 
în fond temele dintotdeauna ale sonetului
de la noi ºi de aiurea.
Suntem convinºi cã iubitorii de poezie,
parcurgând crestomaþia de faþã nu numai
cã-ºi vor crea o bucurie pentru inimã ºi
suflet, ci vor ºi empatiza cu autorii, întrun deplin sentiment al înþelegerii, dincolo
de timp, de spaþiu, de conjuncturi istorice
ori biografice.
Diferenþele de notorietate, de vârstã,
de orizont al inspiraþiei dintre un autor sau
altul nici nu mai conteazã atâta timp cât
lectorul se întâlneºte cu texte inspirate ºi
de calitate.
Aºadar o antologie antologicã, dacã
ni se permite acest joc de cuvinte care
exprimã numai ºi numai adevãrul.
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CONEXIUNI LITERARE

Vasile Bardan

POEZIA INTELECTULUI DESACRALIZAT
Prin cele 11 elegii Nichita Stãnescu
a fãcut trecerea de la O viziune a
sentimentelor la imaginea unei viziuni
de o noutate absolutã a lumii ºi
universului în ansamblu, una extrem de
complexã, prin aceastã capodoperã
poeticã neobiºnuitã, putându-se vedea
sau percepe genialitatea sa. Aceastã
trecere, acest salt al liricii
sale de la sensibil la
inteligibil, începând cu cele
11 elegii, devine tot mai
pronunþat. Cele cinci
simþuri ale omului sunt puse
în discuþie, cunoaºterea
lumii vizibile prin ele,
devenind relativã, incertã,
confuzã. Întreaga poezie a
lui Nichita Stãnescu de dupã
elegii se va continua prin
imaginarul suprasensibil al
poetului, prevalând mai peste tot o lume
a ideilor, una a stãrii ideatice, cea a
intelectului desacralizat. Tocmai aceastã
perspectivã poate conferi poeziei lui
Nichita Stãnescu un grad înalt al
coeziunii sale tematice ºi stilistice, o
imagine complexã a unitãþii sale ca
viziune organicã a universului uman. E
o schimbare majorã a orizontului tematic
ºi a limbajului poetic utilizat, unul radical, cu totul nou ºi performant,
angajamentul sãu pentru poezie fiind total, deoarece a fost decis pentru tot restul
vieþii, începând cu scrierea celor 11 elegii
din anul 1966, când ajunsese la vârsta
de 33 de ani. Din acel moment
excepþional, de crizã existenþialã, poezia
va deveni pentru el o artã a sacrificiului.
Într-un interviu din 1969, acordat lui A.
Pãunescu, Nichita Stãnescu spunea acest
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adevãr; cele 11 elegii este singura mea
carte trãitã. Dacã ar fi sã o mai scriu
încã o datã, este singura carte pe care
aº refuza sã o mai scriu. A costat prea
scump. Costul la care se referã poetul
are în vedere sacrificiul total pe care
trebuie sã-l accepte un creator, pentru a
putea realiza o operã durabilã, care sã-i
poatã supravieþui. Pe de altã
parte, pe prima filã al unui
manuscris al lui Nichita
Stãnescu, dãruit lui M.N.
Rusu, poetul menþioneazã
urmãtoarele: Text compus
pânã în ianuarie 1966 ºi
revelat ca sistem în
decembrie 1965  ianuarie
1966, odatã cu depãºirea
prin contemplare a unei
acute dorinþe de a nu mai
fi. Textul în cauzã este al
celor 11 elegii, despre care, în interviul
amintit mai sus, spunea cã din anul
1966, de când mi-au apãrut elegiile, am
dobândit sentimentul scrisului. Iatã
aºadar în ce constã sentimentul
responsabilitãþii scrisului în cazul lui
Nichita Stãnescu, sentiment pe care-l
vom regãsi ºi în volumele alcãtuite dupã
cele 11 elegii, aceastã carte dovedinduse o creaþie liricã viabilã, de referinþã,
aptã sã declanºeze cele mai contradictorii
interpretãri ºi reacþii critice în interiorul
þãrii ºi cele mai entuziaste opinii în afara
graniþelor ei, cum am mai spus. Iatã o
altã mãrturisire a poetului referitoare la
aceastã lege supremã a creativitãþii,
cãreia trebuie sã i se supunã orice artist
adevãrat: A venit îngerul ºi mi-a zis: de
atâta amar de vreme te veghez ca sã
ajungi om de ºtiinþã ºi tu pânã acum nu
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ai inventat nimic! // Cum sã nu; am
inventat; numai cã ºtiinþa pe care eu am
creat-o este atât de subtilã, încât uneori
se confundã cu firescul. Ea se numeºte
hemografia, adicã scrierea cu tine
însuþi. Sublinierea cuvântului
hemografia aparþine poetului, cuvânt
care nu a fost inclus încã în niciun
dicþionar explicativ al limbii române.
Revenind la elegii, voi spune cã pot fi
întâlnite în ele multe secvenþe ale unei
mirabile validitãþi universale a celor
comunicate de poet, toate aceste
adevãruri fiind încorporate în memoria
colectivã a lumii, tocmai acest aspect al
lor, conferindu-le aura unei actualitãþi
maxime  de naturã transmodernã, cum
am mai arãtat. Iatã câteva consemnãri
din volumul Ordinea cuvintelor
publicat la Sofia, Ed.G.Libris, aparþinând
lui Ognian Stamboliev, traducãtorul
poeziei lui Nichita Stãnescu în Limba
bulgarã: Cred cã lectura poeziei lui
Nichita Stãnescu necesitã o pregãtire
prealabilã a cititorului, el distanþându-se
de poeþii din generaþia lui ºi fiind, ca orice
geniu, un inovator. De subliniat aici cã
el scris nu poezii separate pe care sã le
adune apoi în antologii, ci cãrþi întregi
sau cicluri mari legate de unitatea ideii,
intonaþiei ºi mijloacelor poetice. Dupã
susþinerea lucrãrii de licenþã din 1978
despre poezia lui Nichita Stãnescu,
lãsând în urmã 13 ani de studenþie fãrã o
finalitate profesoralã clarã, dar ºi scrierea
unor volume de poezii personale, fiind
conºtient de propriul meu talent, am
devenit mult mai atent la organizarea, la
alcãtuirea tematicã ºi stilisticã a propriilor
mele volume de poezii, depuse la editurile
de stat ale vremii începând cu anul 1968.
De la Nichita Stãnescu am învãþat cã
alcãtuirea unui volum de poezii nu e o
adunãturã de texte lirice, mai mult sau
mai puþin închegate artistic, adunate
laolaltã, oricât de eteroclite ar fi ele, sub
un titlu oarecare, ales la întâmplare. De
la începutul studierii volumelor de poezii
ale lui Nichita Stãnescu, mai ales al celui
intitulat 11 elegii, mi-am dat seama cã
ele nu-s alcãtuite (concepute) din
elemente tematice ºi texte poetice disparate, amestecate aleatoriu, fãrã nici o
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logicã ºi organizare cãlãuzitoare. Cu
trecerea anilor am devenit un pasionat ºi
devotat consumator de poezie universalã
în paralel cu poezia marca Stãnescu,
incluzând aici ºi toate manifestãrile vieþii
sale expuse la vedere, dedicate
necondiþionat, cu toate riscurile posibile,
100% poeziei. În acest fel poezia sa a
devenit pentru mine o lecturã
permanentã, una comparativã ºi
inepuizabilã, descoperind mereu în
cotloanele ºi labirinturile ei lucruri noi,
sensuri, imagini ºi înþelesuri noi,
nemaiîntâlnite la alþi poeþi. Cu fiecare
lecturã aveam ceva deosebit de aflat ºi
descoperit, greu de cuprins ºi de explicat.
Mã pot mândri cu faptul cã nu am devenit
un epigon al lui Nichita Stãnescu ci un
urmaº al sãu, un continuator al unui
anumit stil de a scrie poezie axatã pe teme
ºi motive care-mi aparþin în exclusivitate,
fãrã contaminãri mimetice exterioare.
Volumele mele de poeme, alcãtuite pe
astfel de teme, pot fi o clarã mãrturie în
acest sens, poezia stãnescianã
dovedindu-se a fi de altfel un etalon universal valabil în multe meridiane ale lumii,
dovada concludentã fiind racordarea ei
la mult râvnitul ºi meritatul Premiu
Nobel. Datoritã structurii mele nu am
devenit un apropiat al poetului, un fan al
sãu, un adulator necondiþionat, imitator
al scrisului sãu sibilinic deseori, sau al
felului sãu de a fi în lume. Nichita
Stãnescu nu mi-a fost un model
existenþial ci mai degrabã unul literar, eu
trãindu-mi poezia vieþii ºi viaþa poeziei
pe alte coordonate ºi la alte nivele de
realitate decât ale lui. Studiul poeziei lui
Nichita Stãnescu mi-a devenit o
permanenþã, deoarece am descoperit în
profunzimile ei numeroase faþete, care-i
conferã un potenþial infinit de noutate ºi
frumuseþe. Iatã ce spune poetul Emil
Brumaru într-o scrisoare adresatã altui
poet, Florin Mugur. Nichita nu trebuie
cunoscut. Personalitatea lui fermecãtoare
influenþeazã, te împinge dulce la o
acceptare a tot ce scrie, te momeºte.
Nichita e nada operei lui. Dupã cum alþii,
prin prezenþa lor fizicã, stricã operei,
Nichita dimpotrivã, adaugã infinit
acesteia. L-am vãzut de curând la
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televizor lãudându-l strepezit pe Ion
Barbu. N-a spus nimic formidabil. Se
vedea cã nu-i convine situaþia. Dar ce
faþã avea, ce ºlefuitã, de om atins de
muzica sferelor. Dupã ce l-am vãzut ºi
eu de aproape în câteva ipostaze, întruna dintre ele ascultându-l când îºi citea
poemul extraordinar  Tocirea  la
biblioteca Metropolitanã  numitã atunci
ºi Mihai Sadoveanu, pot confirma ºi eu
cele spuse ºi scrise de cãtre Emil
Brumaru, despre autorul celor 11 elegii,
aºa cã mi-am concentrat toatã atenþia
asupra creaþiei sale lirice ºi mai puþin
asupra vieþii personale, sufocatã mai tot
timpul de numeroºii sãi prieteni
ocazionali. Dacã va fi sã scriu cândva o
carte despre viaþa poetului, aº intitula-o
 Nichita Stãnescu  risipitorul.
Descoperind cu timpul cã am de studiat
un deschizãtor de drumuri în domeniul
poeziei, mi-am concentrat întreaga
atenþie ºi cunoºtinþele asupra operei sale,
urmãrind cam tot ce s-a scris despre ea.
Am adoptat în acest fel o nouã examinare
criticã, o nouã abordare criticã a unei
poezii neobiºnuite, pornind de la
concepþia poeticã promovatã de Nichita
Stãnescu în numeroase ocazii. Opiniile
sale mi-au devenit un ghid de interpretare
a întregii opere scrise mai pregnant în
deceniile 60-80, când îºi alcãtuise stilul
propriu ºi un sistem liric bine articulat.
Nu pot fi omise nici condiþionãrile
istorice care au configurat în acest interval de timp, concepþia autorului ºi
evoluþia liricii sale. Poetul a trebuit sã se
sustragã acestor condiþionãri istorice
respective, cota valoricã înaltã a poeziei
sale neputând fi afectatã ºi nici controlatã
politic. Importanþa poeziei lui Nichita
Stãnescu poate fi dedusã în primul rând
din relaþia acestuia cu ideile care o strãbat
asemenea unei reþele de vase sanguine.
Existã o corelaþie între aceste reþele
ideatice evidente ºi viziunea unor
sentimente, între forma artisticã a
poemelor ºi limbajul folosit de poet, între
actul creativitãþii poetice ºi profunzimea
ºi autenticitatea cunoaºterii care le-a
generat. Am avut nevoie de ani de zile
pentru a mã iniþia ºi familiariza cu sistemul
lirismului stãnescian, mai ales dupã ce
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poetul a început sã depãºeascã în poezie
folosirea limbajului obiºnuit, cel comun,
cu tot arbitrariul conþinutului sãu,
oferindu-ne o nouã gramaticã a descrierii
unor realitãþi miraculoase.
Hemografia invocatã de Nichita
Stãnescu se aflã la baza întregii sale
creaþii poetice, acþionând ca o lege
fundamentalã a coerenþei unui limbaj care
exclude orice formulã experimentalã ºi
jocul suprarealist. Iatã de ce am spus cã
esenþa celor 11 elegii plus Omul-fantã e
de naturã transliterarã, coerenþa lor fiind
datã tocmai de acest misterios poem axial
neinclus în titlu cu un scop precis, bine
determinat. În acest fel putem vedea cum
elegiile stãnesciene prefigureazã
sensibilitatea contemporanã faþã de
mediu (de habitatul nostru vital, opþiunea
la real prezentatã de poet, nefiind doar
un joc metaforic gratuit, o fantezie
poeticã. Pentru Nichita Stãnescu, elegiile
au reprezentat lucrarea majorã a operei
sale, în ele fiind încorporat ºi hazardul
genetic al naºterii ºi devenirii sale. Dupã
elegii se poate spune cã poezia a devenit
pentru el o formã a trãirii superioare,
absolute, una a maximei evoluþii
spirituale, o formã de aristrocraþie
spiritualã. Iatã de ce pot spune cã m-am
format la ºcoala poeticã a lui Nichita
Stãnescu, poezia sa fermecându-mi
gândirea din anii maturitãþii, aºa cum de
la 16 ani am început sã scriu poezie
datoritã lui Eminescu, el salvându-mã
dintr-o crizã existenþialã majorã, care
putea deveni mortalã. Ceea ce mã
intereseazã în primul rând din opera
poeticã majorã a lui Nichita Stãnescu este
acea libertate necondiþionatã a viziunii
sale asupra lumii ºi realitãþii în ansamblu,
dincolo de orice interes personal, dovedit
de poet pe parcursul întregii sale viaþi.
Ca om a avut ºi el dependenþe materiale,
necesitãþi vitale, defecte ºi calitãþi umane,
dar mai ales geniu debordant, pus în
slujba sau serviciul realizãrii unei opere
de maximã valoare ºi importanþã pentru
literatura ºi cultura românã. Nichita
Stãnescu s-a dedicat exclusiv, cu
rezultate maxime ºi imediate, numai
vocaþiei sale poetice, vocaþie pe care ºia onorat-o necondiþionat, fãrã sã facã din
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talentul sãu o afacere personalã
profitabilã. L-am vãzut înconjurat peste
tot de critici literari ºi admiratori de toate
felurile ºi calibrele. Atât omul Nichita
Stãnescu, prin prezenþa sa fizicã
impozantã, inconfundabilã, având chiar
o anumitã mãreþie, cît ºi opera sa poeticã,
au avut darul (calitatea) de a stârni, de a
provoca pasiuni extreme. Dincolo de
viciile sale minore, omul avea ºi mari
calitãþi, cea mai cunoscutã fiind
generozitatea sa, de care mulþi aºa-ziºi
prieteni abuzau. Poetul  ca un mare
îmblânzitor de lei  fiinþe omnivore 
verbivore, era prieten cu toatã lumea, cu
cei care-i lãudau opera poeticã, purtându-i
o admiraþie constantã, chiar dacã mulþi
nu i-o înþelegeau, dar ºi cu cei care-i
purtau picã ºi-l înjurau. Prin felul sãu de
a fi el oferea prestigiu tuturor. Pot sã
spun cã Nichita Stãnescu nu a fost o
vedetã improvizatã, cãreia i s-a fãcut o
publicitate nemeritatã. Gloria sa este
urmarea calitãþii inegalabile a operei
poetice pe care ºi-o promova cu
inteligenþã. Iatã cum îºi descrie Nichita
Stãnescu succesul sãu fulminant cu cele
11 elegii la Londra; (descrierea e relatatã
de Gheorghe Tomozei în vol. Plantaþia
de fluturi, 1988, p. 197-198).
 Nichita: ... ªi ajung eu, bãtrâne, la
Englitera. La aeroport, nimeni. Târziu vãz
cã apare un student c-o maºinuþã în care
abia am încãput. M-a lãsat la un hotel 
lux, peste drum de British Museum. Totul
e plãtit, mi-a zis, ºi mi-a înmânat un plic
baban cu lire numasterline. Multiºoare. Vin
mâine ºi vã iau, zice. Unde mergem? Am
întrebat, timid, care e programul vizitei
mele? La Oxford, zice, ãsta e tot
programul.
 Cum vã înþelegeaþi?
 Nichita: Pe frranþiosifeºte! (În
limbajul lui N. nu e vorba de nemþeascã,
aºa cum s-ar crede ci de... francezã).
Dimineaþa, mã scol eu devreme ca un
plugar, toc ceva lire la bar ca sã-mi iau
curaj pânã sã vinã ãla cu Oxfordu ºi-mi
bãtea inima ca o tobã de circ. Oxford,
auzi dumneata, cetate, palate, turle,
Shakespeare, Elisabeta cu Essexu ºi cu
sexu, ce mai, eram pierit. Numai cã ei
m-au condus într-o anexã a unei
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biblioteci, cam cît o salã de clasã
primarã. În bãnci vrea cinºpe speriaþi,
buclaþi cu sticle-n ochi, foarte, da foarte
afanisiþi, precum cã sunt puºi sã îºi
piardã ei vremea cu un pohet de dupã
Cortinã. Mã prezintã un mastrapontifex
maximus, scrobit, apoi îmi dã mie
clãmpãul ºi eu am început aºa, galeº la
început, apoi m-am dat mare ºi am înþeles
cã-ncep sã dezgheþ la ei. Apoi au apãrut
doi, un el ºi o ea, el actor ea actrice, de
mi-au recitat pe engliterestre Elegiile. ªi,
surprizã, au început aplauze, ºuierãturi,
bufnituri în pupitru, ce mai, vacarm ca
la Ploject  când joacã echipa de fussbal
Petrolu. Le place, mi-am zis, clãtindu-mi
ochii cu acea actrice care era toatã numai
bombe bombate (am pupat-o pe urmã
cam ca la periniþã) ºi apoi am rãspuns la
întrebãri. Tefegrafu fãrã fir lucreazã ºi
la ei, cã au început sã aparã ºi alþi
derbedei ºi derbedoaice sã vazã animalu
comunist, cum le zice pe poezeºte în þara
lui Willicã. La sfârºit, din ultima bancã
s-a lansat spre mine  torpilã  unul
mare, gras, mai gras ca mine, urît, mai
urât ca mine. M-a îmbrãþoºat de mi-au
pârâit oasele. A zis cã el e Ted Hughes,
ãl mai mare poet al lor, argheziul lor, ºi
mi-a zis cã e mirat, fericit, ºi... o sumã
de delicateþuri. Am mai stat noi la las
palavras ºi eu i-am invitat pe cei de faþã
sã cheltuim ceva liruþe pe câteva
sticluþe, la mine la hotel ºi în mare
bunãtatea lor, au acceptat. Da, bãtrâne,
gin, elegii, ºampanie, am þinut-o aºa preþ
de douã zile.
 Dar la British n-ai fost?
 Nichita: Fost, da nu era de vãzut
nimic acolo. Mare, prea mare, prea umflat.
Nu e muzeu, ci cimitir de marmurãrie ºi
grecãrie, mai întins ºi mai întortocheat ca
Mizilu. Beznã, flegmã, rãcealã. Pânã ºi
paznicii se dau de Praxitele. N-aveam timp.
A doua zi eram la Bãneasa cãlare pe Boeing.
Asta a fost toatã Engliterra mea... Trebuie
sã recunoaºtem cã avem aici o paginã
antologicã de poezie purã, la fel de eloxatã
ca ºi cele 11 elegii cu care i-a cucerit pe
englezi Nichita Stãnescu în scurta sa
deplasare la ei acasã. Avea dreptate
Constantin Brâncuºi când spunea cã în artã
nu existã strãini.
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LECTURI FIDELE

Niculae Ionel

FASCINAÞIA EXOTISMULUI*
Daniela Zeca face parte dintre puþinii
scriitori romani care aparþin ca atitudine
exotismului  a aceluia de sorginte romanticã, desigur, ce nu-ºi face din locurile
îndepãrtate un þel, ci un prilej de fascinaþie
magicã, având însã garanþia realitãþii, a
atestãrii credibile în spaþiul naturii ºi al
istoriei. În spiritul unei atari mentalitãþi s-au
nãscut romanele sale: Istoria romanþatã a
unui
safari
(2009),
Demonii vântului (2010) ºi
Omar cel orb (2012).
Primele douã romane
alcãtuiesc, dupã mãrturisirea
autoarei, un dublet oriental,
douã cãrþi ale iniþierilor
eºuate. Numai cã în Demonii vântului, orientarea
exoticã se pãstreazã într-alta
esoterisã: ceea ce trimite
obiºnuit la un afarã îndepãrtat
se reconverteºte aici la un
înlãuntru nelimitat, bine
tãinuit, ocultat, stârnind la
rândul sãu o sete de
necunoscut pânã la exaltare (Saiyd, bijutier
din Dubai e stãpânul pietrelor preþioase
 acestea simbolizând, în sens spiritual,
calea de la întuneric la luminã, de la
imperfecþiune la desãvârºire). Omar cel
orb cuprinde destinul unui iranian,
neîntrecut povestitor, o Sheherezadã
fãcând din frumuseþea povestirii un
sinonim al lui a fi ispitit ori a fi atras
unde nu gândeºti.
Istoria romanþatã a unui safari se
desprinde din tripticul romanesc ca o
naraþiune ce se concentreazã pe un grup
stabil de personaje, accentul deplasânduse dinspre cadru spre personalitatea umanã. Din perspectiva auctorialã a narãrii,
titlul semnificã experienþa realã trecutã în
ficþiune. Tãrâmul mai larg  regiunea
magrebianã din Africa de Nord, vecinã cu
Mediterana, cuprinzând câmpia de coastã
a Marocului, Algeriei, Tunisiei ºi Libiei.
* Daniela Zeca, Istoria romanþatã a unui safari, Iaºi,
Ed. Polirom, 2009
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Pãmânt însoþit pe o parte de mare, iar pe
alta, de deºert  în esoterismul ismailit,
nesfârºitã întindere de nisip, strãbãtutã os.
un orb, fãrã a întrezãri Fiinþa divinã, mereu
ascunsã în aparenþe. Personajele apar pe
rând ca într-o curgere memorialisticã la
persoana a treia. 0 turistã albã, o tânãrã
europeanã, rãmâne în Jabel Bir, aproape
de Tunis, pentru Mehria, un musulman
sunnit destul de bogat, care
se
îndeletniceºte
cu
vânãtoarea. Comunicã cu
amantul ei în francezã, o
limbã strãinã amândurora,
de aceea inima îi era
criptatã. Aventura femeii se
concretizeazã epic prin
aventura povestirii, a rostirii,
cu corespondenþe parcã din
O mie ºi una de nopþi, dar
pe o structurã mult mai
complexã, îmbinare de realism
robust ºi feerie, în care efectele
ºi formele de viaþã devin
jocuri estetice.
Conacul unde locuieºte strãina
prezintã o splendoare din altã lume. Aici
ea capãtã un nume nou  Darrielle, inventat
de Zaouf, doica ºi bucãtãreasa octogenarã
a amantului sãu. Bãtrâna ºi Hafa, unul dintre
slujitori, sunt devotaþii ei. Un om al casei e
ºi Abrah Sabir (unchiul lui Mehria),
supranumit cel Sfânt, ajutor cândva de
imam, proprietar de fabrici de pielãrie în
Rabat ºi la Marrakesh, figurã de vajnic
vânãtor Apãru în luminã, cu pãrul lui sur,
într-ura ºal ca laptele. Se-ngrãºase sau era
doar efectul veºmintelor largi ºi atât de albe.
Era teatral ºi impunãtor, dar tot ce pãrea
ieºit din comun era ºoimul de vânãtoare. Îi
stãtea pe umãr, nemiºcat ca un bibelou, ºi
doar ochii i se roteau ameninþãtor.
Dincolo de zidurile conacului, alte
personaje de prim-plan: Maherzia, copiii ei
Karina, Monia ºi Azmir, cãsãtorit cu
franþuzoaica Rhyme, Sousse Anne, o
andaluzã rãmasã de pe vremea
confruntãrilor din Alger, cu ºaptesprezece
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ani în urmã, dupã ce ºi-a pãrãsit soþul, un
european, pentru Sabir. Aceºtia, alãturi de
alþii, trãiesc laolaltã în sânul unei culturi
încã moºtenite, în stare a permite ºi a educa
totodatã sentimente mai profunde. Intr-o
asemenea împrejurare descoperã Darrielle
cu surprindere oameni mai puþin grãbiþi,
chiar vegetând deseori prin ritualuri ºi
tabieturi sociale ori casnice  în fond,
obiceiuri îndelung sedimentate de generaþii,
rezultate din agitaþia altor timpuri ca o
alternativã a normalitaþii.
Acum, între arabi, strãina simte cã
poate trãi cum se cuvine, nu doar
consumând lumea, ci ºi iubind-o ºi
preþuind-o. Devenitã memorie, viaþa ei de
unde a venit se redreseazã pas cu pas,
prin actul descoperirii de sine. Dupã un
an de tãcere, îi scrie unei prietenei.
Locuiesc într-o casã arabã, unde aºtept
rãsãritul soarelui. În fiecare zi, de un an.
Nu mai beau cafeaua în trafic. Nu fac
comenzi on-line. Visez oraºe îmbrãcate
în vegetaþie ºi nu ºedinþele de bilanþ, în
care sunt pusã la zid. Nu mai sufãr cã nu
ies seara, nici cã nu mi-am folosit
abonamentul la salã. Tu ºtii cum îmi
ziceam eu, când mã simþeam naºpa: «de
ce m-ai fãcut, Doamne, femeie, când era
bine sã fiu o matriþã de bani?», în ultimul
an, nici n-am mai gândit asta! Mi-am
recãpãtat gustul, mirosul, auzul, dacã
cumva le aveam. Aici mã ocup cu suferitul
din dragoste, dar, de data asta serios....
În ablaþiunile rituale islamice, nisipul
e substituit apei, fiind purificator precum
aceasta, dar abraziv ca focul. În lipsa bãrbatului, plecat sã vâneze, Darrielle urmeazã
chemarea necunoscutului, a deºertului.
Cutreierã singurã, conducând un Nissan,
satele berbere cu moscheele ºi cafenelele
lor, priveºte în jur la toate pânã la istovirea
în percepþia purã. Întâlnim în paginile
romanului un mod de a vedea o vedere
împreunã cu nevãzutul din ea. Aspiraþia
spre culoare ºi luminã  care ia pe alt plan
forma spiritualã a interesului Danielei Zeca
pentru obiect ºi picturã, pentru artã în
general  se combinã câteodatã în carte
cu o plãcere sedentarã de interior: Voia
sã fie gãtitã, cum erau mereu fetele
Maherziei, care purtau brãþãri polisate pe
braþele brune ºi mãtãsoase, iar în lobii
urechilor le atârnau safire mari cât
mãceºele. O aºteptau toate patru în jurul
unui ceainic de cupru, care mocnea pe
cãrbuni, iar aroma din casã o fãcea sã
leºine. Îºi lãsase viaþa în urmã pentru
aceste mirosuri, pentru coriandru ºi pentru
mireasma de iasomie, pentru izul înþepãtor
de ghimbir ºi pentru aburul de mentã
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sãlbaticã opãritã în ceainice. Se lãsã cam
cu greutate pe pernele moi din piele de
dromader ºi, pentru cã nu putea sã se
sprijine, stãtea ghemuitã, privindu-le pe
aceste femei ca pe niºte odalisce pictate.
Maherzia i le prezentã pe fiicele ei, Karina
ºi Monia, iar ele o sãrutarã de câte trei
ori, dupã obiceiul din golf. Un
sedentarism domiciliar traduce condiþia
socialã a femeii arabe, în contrast cu aceea
a bãrbaþilor, prin excelenþã, expansivi, dar
ºi ei dornici, dupã un timp, sã se întoarcã
în oazã. Alãturi de lucruri înfãþiºate,
muzica locului cu instrumentele ºi
ritmurile sale  o muzicã al cãrei efect
asupra sufletului nu s-ar putea explica fãrã
o cauzã de natura iubirii: Nu terminaserã
de mâncat, dar se strânserã în jurul
tamburelor ºi-ncepurã sã le batã, lovind
uºor, ca ºi cum le-ar fi mângâiat. Sunetul
acela, ca un, plâns gâtuit, se-nãlþã spre
ferestre ºi se risipi între bungalow-uri. Nu
era un cânt de petrecere, ci un vibrato
arab, despre bucurie ºi moarte. Un gurist
mai bãtrân se porni cu vocea, însoþindu-se
de lãutã ºi de «kannoun?» (þiterã). Era o
melodie de nuntã., unduitoare ca fumul,
tulbure ca nectarul de rodie. Si se mai
pot adãuga, pe lângã atâtea altele, reveria
istorico-legendarã provocatã de medina
(veche aºezare medievalã cu zone
exclusiv pietonale ºi strãduþe dispuse în
labirint, înconjuratã de un fort ºi
conservatã în centrul oraºului modern)
sau mormintele dintr-un cimitir, având
fiecare un cãuº pentru pus seminþe, de
mei ºi grâu. În tradiþia musulmanã,
pãsãrile care vin sã le ciuguleasã înalþã
apoi la cer sufletul celui plecat.
Contopirea de realism descriptiv ºi
empatie deschide imersiunea senzorialã ºi
cognitivã la lecturã. Pasiunea dintre cei
doi amanþi este când aºteptatã, când
sugeratã, când înfãþiºatã pânã a ajunge sã
cânte: Auzi paºii lui Mehria pe trepte ºi
inima i se învolburã. Când bãtu la uºã, îi
spuse sã intre, cu o voce pe care nu ºi-o
recunoscu. Nu putea sã-l priveascã. Îl
vedea prin oglindã, iar el, la rândul lui, îi
vãzu torsul înfãºat în mãtase, urechile
dezgolite ºi braþele strãlucind, escarpenii
atât de fini ºi de senzuali, susþinându-i
gleznele. Îngheþase ºi doar ochii i se roteau
ca o ramã de aer în jurul fãpturii ei
nemaipomenite, pe care avea s-o conducã
în rândul oaspeþilor, înfruntând gelozia lor
ºi regretul cã trãiserã pânã-atunci departe
de o femeie ca ea. Dar, cum se mai
întâmplã, se pare cã pasiunea lor arzãtoare
nu le-a înflãcãrat deopotrivã sufletul ºi
trupul ºi, prin urmare, legãtura lor s-a
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întemeiat mai mult pe o mare voluptate,
de altfel bine stãpânitã de amândoi, fãrã a
ajunge sã cunoascã adevãrata dragoste.
Pentru cã Darrielle îl pãrãseºte pe Mehria,
se întoarce în lumea ei, alungatã de un
blestem, pe care nu a dorit ori nu a avut
tãria sã îl înfrunte. Cronometrarea
interioarã, contractele cu timpul nu
lãmuresc singure experienþa trãitã a
acestui personaj. Structura lui, obscurã
în parte, e tocmai sursa acelei tensiuni din
finalul romanului, caracteristicã a operei
deschise. Daniela Zeca creeazã iluzia
verosimilului spre a semnala pe ascuns o
stare mult mai profundã, inexprimabilã.
Conformarea faþã de un model de
culturã începe cu îmbrãcãmintea, cu
straiele pânã la amãnunt, marcând gradul
de adeziune, de iniþiere. Dintre strãine,
doar Hhyme seamãnã cu o femeie arabã.
Franþuzoaica crescutã în Provence,
slãbuþã dar foarte atrãgãtoare, îndrãgostitã tare de soþul ei Azmir,
migãleºte tatuaje, se roagã în moschee,
trãieºte într-o casã arabã, cu câini de
vânãtoare ºi rude. Comite adulter din
dragoste pentru Azmir, la îndemnul tacit
al soacrei sale Maherzia. Moare dupã ce
naºte un bãiat, confirmând un blestem
(o straneitate), al neamului lui Mehria.
Nãdãjduind pentru ea, Azmir s-a rugat
zadarnic lui Allah. Mai vãzuse femei
nãscând. Pe una o vãzuse în câmp ºi în
timp ce cãra o spinare de crengi uscate
pentru focul de la cuptor copilul þâºnise
ca o sãgeatã, scriind bujori pe ogorul
verde. Femeia îngenunchease peste gura
lui de balaur ºi îl luase în braþe, cu desaga
în cârcã, iar cu dinþii, ca o ºopârlã, rupse
maþul care îl þinuse de ea, înnodându-i
buricul. Era un bãiat, binecuvântatã fie
puterea lui Allah cel atotºtiutor, ºi atunci
femeile care mai erau pe acolo începurã
sã chiuie în jurul lehuzei pânã când una
mai priceputã îºi despãturi vãlul de pe
cap ºi-l înfãºa pe copil. Spre deosebire
de Rhyme, iubita lui Abrah Samir, Sousse
Anne  patroana unui local, El Artista,
fostã casã a unui bei, acum gãzduind la
parter o pinacotecã, iar la, etaj, o cafenea
 se poartã în blugi, cu faþa, descoperitã.
Ea provoacã o mare tulburare, expunând
o tapiserie în mijlocul unor credincioºi
în rânduiala Coranului, porniþi sã proscrie
orice figurã de teama ca aceasta sã nu
devinã cumva idol. Lui Sousse Anne nu-i
pasã, nu se socoteºte musulmanã.
Cele trei femei sunt tot atâtea ipostaze
ale confruntãrii lor cu înstrãinarea. Rhyme
s-a integrat religios ºi, prin cãsãtorie,
mediului în care a pãtruns, pierzându-se
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rodnic în el, ca ºi când ar fi fost
dintotdeauna al ei. Religia, iatã, se
dovedeºte a nu fi doar un simplu sistem
de credinþe, ci ºi un criteriu ferm care
aratã cine este ºi cine nu este membru al
unei comunitãþi. Puternicã ºi hotãrâtã,
Sousse Anne a rãmas locului, pãstrânduºi intactã ºi activã alteritatea, drept sursã
permanentã de tensiune exoticã. Singurã
Darrielle, trecând prin experienþa
exotismului, s-a ales cu un bagaj de
înþelepciune care poate o va ajuta sã facã
faþã lumii la care s-a întors. Timpul,
petrecut de ea printre arabi, s-ar lãsa
înþeles ca o recuperare de sine, ca o
revenire potenþialã la sine  a stat acolo
cât sã înveþe a-ºi cultiva inima, aºa încât
frumuseþea sã fie în ea ºi în jurul ei,
oriunde s-ar afla. Orice cãlãuzire într-o
altã culturã este, ar trebui sã fie, ºi o
educare a inimii. Glosarea unor termeni
ai limbii arabe e o componentã stilisticã
importantã a cãrþii. Scriitura e lapidarã,
cu fraza concisã ºi, în acelaºi grad,
semnificativã. Descrierea, niciunde
amplã, se disipeazã la tot pasul în materia
epicã, sporind-o. Episoadele aventurii
sunt selectate cu rigoare  se are în vedere
bogãþia de înþeles, nu senzaþionalul. In acest
mod, textul romanesc, mai lipsit de
abundenþã documentarã, îºi restrânge, pe
lângã numãrul personajelor, dimensiunile,
dar îºi revarsã cu generozitate sensurile.
Chintesenþã a ideilor epice, înfãþiºarea
poematicã apare în toate secvenþele
romanului, fie pentru a crea o anume
atmosferã, fie pentru a contura un portret
al personajului: Karima era, ca o perlã
neagrã, dar lucirea ei noctambulã n-ar fi fost
degustatã decât de un musulman ca ea.
Numai un adept al Coranului ar fi îndurat
pân la capãt limbile de foc negru din ochii
ei, care se cereau înmuiate cu mângâieri,
cu fiori reci, din cuvinte pe care strãinii nu
le ºtiau. Mãreþia simplã, proporþiile potrivite,
împlinirea nimbatã de artã sunt moºteniri
de la clasici.
*
A trãi extazul tãinuit al lucrurilor, al
materialitãþii, dar ºi al viului, la un anumit
ceas al zilei ori al nopþii  epifanic, Daniela
Zeca alcãtuieºte de-a lungul unei poveºti
captivante: o întreagã tehnicã a viziunii, întrun fel care nu-ºi gãseºte un echivalent în
teoria artelor figurative. Roman exotic,
Istoria romanþatã a unui safari se adaugã
cãrþii lui Mircea Eliade ,,Maitreyi amândouã
ilustrând o veche temã romanticã, dragostea
dintre douã fiinþe de rase ºi culturi diferite.
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DICÞIONAR

Victor Petrescu

VALI NIÞU
Obsesia poeziei ca stare de a fi
Poetul, prozatorul, eseistul, ziaristul
ocupã un loc important în peisajul cultural
dâmboviþean ºi nu numai.
Se naºte pe 12 noiembrie 1952 în satul
Ungureni, comuna Dragomireºti, judeþul
Dâmboviþa. Ciclul primar ºi gimnazial în
satul natal (1959-1967), urmat de cel liceal
în Târgoviºte (1971). Apoi ªcoala Tehnicã,
specializarea laborator siderurgie (19721974). Masterat în Administraþie Publicã
Europeanã (2005  2006). Absolvent al
Universitãþii Valahia din Târgoviºte 
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Sociale ºi
Politice (Specializarea Jurnalism, 20042008). Absolvent al Departamentului
pentru pregãtirea personalului didactic 
Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca (20072008). Doctor în ºtiinþe economice la
Universitatea Valahia din Târgoviºte cu
tema Reingeneering în media
româneascã (2012).
Director adjunct al sãptãmânalului
Oglinda dâmboviþeanã, unde publicã
articole pe teme sociale ºi politice (1999).
În anul 2000 îºi lanseazã propriul ziar, Impact. Abordeazã în paginile sãptãmânalului
Impact dâmboviþean teme sociale,
politice, culturale. Din 2008 este funcþionar
public la Primãria Municipiului Târgoviºte
pânã la pensionare (2017). Membru al
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2009),
al Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor
Români (A.C.S.R.), al Societãþii Culturale
Româno-Indiene (RICA) din anul 2007,
membru al Academiei Internaþionale Mihai
Eminescu ºi al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România (2005).
Editeazã începând cu anul 2005
publicaþiile: Aºii dâmboviþeni, Rebus
impact. Colaboreazã la numeroase ziare
ºi reviste printre care: Aºii români.
Senior editor la ziarul Vocea tadin
Germania. Colaborator al Asociaþiei
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Canadiene a Scriitorilor Români (poeme
în limbile românã, francezã ºi englezã
în revista Destine literare). Este publicat
cu poezii în revistele de culturã:
Poezia, Vatra Veche, Dor de dor,
Semne, Singur, Pro Arme,
Amurg sentimental, Constelaþii
diamantine, Nord literar, Oglinda
literarã, Litere, Impact cultural.
Colaborator al Asociaþiei Culturale
Agora Romagna Latina din Canada.
Debut editorial cu: Trãgând înapoi
o noapte (poezie ºi tablete, 2008), urmat
de Polen de gând albastru (2009) ºi
volumul de prozã scurtã Plouã cu
hohote (2010). Publicã în antologia
poeticã (tradus în limba albanezã) Insomnia cuvintelor, de Baki Ymeri (2010) ºi
Fântâna cuvintelor  tradus tot de Baki
Ymeri (2011), apoi în antologia poeticã
(tradusã în limba rusã) TârgoviºteChiºinãu-Sank Petersburg (2012).
Volumele bilingve (românã-englezã)
Fluier de anotimp, Ultimul impact,
Salvat de un mugur, Despletitele
dimineþi ºi volumul trilingv (românãfrancezã-englezã), Secunda celestã ºi
Pereþii Cuvântului (româno-albanez,
2011) precum ºi volumul de poezie Ciclul
eu-lui (2012). Premiul Grigore
Alexandrescu pentru poezie al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni (2012).
Demonstreazã o datã în plus cã
obsesia sa este poezia, ca stare existenþialã,
ca raþiune de a fi, iubirea fiind liantul
catalizator.
Poezia sa este un experiment, un relevant joc al minþii, o radiografie a unui
suflet contorsionat, apelând la versul alb,
cu lejeritatea ºi riscurile sale, abandonând
punctuaþia, muzicalitatea interioarã,
mizând pe simboluri, pe un joc hazardat
al cuvântului. Este de fapt o radiografiere
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a propriei vieþi, dupã un moment de
cumpãnã, aflatã între extreme existenþiale:
bucurii ºi eºecuri, banal ºi sublim,
speranþe ºi deziluzii, metaforele folosite
fiind încãrcate de simboluri: ( )
lãcrimeazã din tãcerea cuvântului / peste
glasul arcadelor obosite / de nopþile ce nu
dau tihnã / unui sonet al dimineþii / plecat
cu chirie / în singurãtate 
Ceasul ºi clepsidra, mãsoarã esenþial
ireversibil existenþa noastrã. Copleºit, simte
cã relativ exist: o dublã liniºte a trupului
din timp / hrãneºte un bob de singurãtate/
retras tiptil ca ºi o umbrã / dinspre apus
spre tainã / eul din mine / relativ / exist.
O caracteristicã a versurilor este aceea
a abandonãrii deliberate a rimei în favoarea
forþei sugestive a cuvintelor. Încearcã ºi
reuºeºte în mare mãsurã sã ne comunice
bucuria unei existenþe realizate în dragoste
pentru fiinþele iubite, de la fete la nepoþi,
umanizând ºi mai mult spaþiul sãu
existenþial supus unei severe radiografii ce
degajã optimism, neliniºte, speranþã.
O voce maturã, printre optzeciºti,
stãpânã pe modalitãþile ºi simbolistica
cuvântului, într-o continuã cãutare de
noi sensuri ºi problematici, ceea ce-i
conferã autenticitate.
Scrieri:
Trãgând înapoi o noapte. Slatina,
Editura CuArt, 2008; Polen de gând
albastru. Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2009; Plouã în hohote. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2010; Pereþii
cuvântului. Bucureºti,
Editura Amanda Edit, 2011; Fluier de
anotimp. Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2011; Despletitele dimineþi. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2011; Ciclul eului. Târgoviºte, Editura Singur,
2012; Salvat de un mugur. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2012; Secunda
celestã. Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2012; Ultimul impact. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2012; Rescriu ce mia fost scris. Iaºi, Editura Tipo Moldova,
2012; Propriu-mi carusel. Târgoviºte,
Editura Singur, 2013; Cana stropului de
vin. Iaºi, Editura Tipo Moldova, 2013;
Buzunarul timpului de la piept.
Târgoviºte, Editura Singur, 2013;
Culoarea timpului topit. Iaºi, Editura Tipo
Moldova, 2013; Sentiment de noiembrie.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2013; 61
de ecouri din tãcerea scorpionului.
Târgoviºte, Editura Singur, 2013; 11
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esenþe pentru T. Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2014; Numele tãu  floare
de iris. Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2015; Infinitul contrastelor. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2016; nu voi uita...sã
nu uit. Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2017; Ortografia vieþii trãite NU ºoptite.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2018;
Refugiu cu chip de femeie. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2018, Metafore din
palma cerului. Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2019.
Antologii:
Insomnia cuvintelor. Bucureºti, 2010;
Târgoviºte-Chiºinãu-Sankt Petersburg.
Antologie de poezie, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2012; Meridiane lirice.
Antologie universalã a poeziei româneºti
contemporane

124
poeþi
contemporani. Editura Armonii Culturale,
2013; Antologie de sonete. TârgoviºteChiºinãu-Cernãuþi. Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2019, pag. 67-71.
Referinþe:
George Coandã. Istoria oraºului
Târgoviºte. Cronologie enciclopedicã, 2007, p. 431; Baki Imeri, pag. 4852; Florentin Popescu, Eu v-am citit
pe toþi!, vol. III, 2011, pag. 90-91;
Gheorghe A. Stroia, Dincolo de albastrele
ploi, Editura Armonii culturale, 2012, p.
34-40; Eusebiu Platcu. Aristarc II  Alte
mãºti
literare,
2012,
pag.
25; Enciclopedia oraºului Târgoviºte, ed.
a II-a, Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2012, p. 356; Marin Neagu. Cronologia
lumii literare româneºti, 2012, pag. 370;
George Toma Veseliu. Continuatorii
ªcolii literare ºi artistice de la Târgoviºte.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2015, p.
358-364; Niculae Ionel. Scriitori
târgoviºteni. Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2012, p. 104-109; Corin Bianu.
Analist în literatura de piaþã. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2016, p. 136-139;
Mihai Cimpoi. Anatomia fiinþei 
Promoþia de azi a ªcolii literare ºi artistice
de la Târgoviºte, Medalioane în evantai.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2016;
Stan, Mihai. Confreria. Convorbiri ºi
confesiuni. O istorie a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni în interviuri, vol
II. Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2017,
p. 348-359; Mihai Stan. Lecturi empatice,
vol. III, Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2019, p. 291-298.
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PROZA CONTEMPORANÃ

Nicolae Busuioc

CÃUTÃRI ALE SENSULUI VIEÞII
Mult timp s-a considerat cã proza a
apãrut ca o «creaþie împotriva poeziei»,
aceasta fiind proprie lucrãrilor filosofice,
istorice, ºtiinþifice în general, un mod de
expresie care nu se supune regulilor prozodice
ale versului. Scrisul veritabil, desigur, nu stã
la îndemâna oricui, el presupune valoarea
însãºi a textului, cu formulãrile plurisemantice
încãrcate de variate nuanþe, de imaginile
semãnate printre cuvinte cu intenþia descifrãrii
celui ce le cautã ca într-un
labirint. ªi se mai ºtie cã unele
reacþii ale omului la noutate
sunt involuntare, altele sunt
precedate de gândirea
conºtientã, dar toate acestea
sunt legate de capacitatea lui
de a absorbi, evalua ºi asimila
ideile, mesajul, codul textului.
ªi care ar fi noutatea aici?
Ar fi aceea cã descoperim o
carte de prozã a Anei Dobre,
cea care a semnat pânã acum
numai cãrþi de criticã ºi istorie
literarã, nefiind acest lucru
totuºi un paradox ºi nici primul în literatura
românã. Se cunosc multe exemple de
scriitori polivalenþi. Noutatea de care
vorbeam þine ºi de faptul cã prozele scurte
din Eu ºi celãlalt (Editura Bibliotheca, 2018)
sunt când naraþiuni propriu-zise sau poeme
în prozã, când eseuri cu nuanþe critice
îmbibate de meditaþii, îndoieli, iluzii, trãiri,
impresii, sentimente, un fel de melanj sub
forma unei armonii, a unui model de felul
în care se structureazã proza scurtã.
Ana Dobre-Pelin (ca prozatoare adaugã
ºi numele pãrinþilor, al bunicilor, în semn de
cinstire) în Doar o vorbã sã-þi mai spun...
precizeazã: Am structurat volumul în douã
pãrþi, cuprinzând proze de facturã ºi formulã
literarã diversã, ºi partea a doua, cuprinzând o
serie de interviuri pentru ca acela care va citi
sã poatã vedea ºi celãlalt eu al meu... Autoarea
face aici trimitere la eul care se ridicã treptat
* Ana Dobre, Eu ºi celãlalt, Editura Bibliotheca
Târgoviºte, 2018. A fost premiat de Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala Literaturã pentru
Copii ºi Tineret cu premiul Cartea anului 2018
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din sine, adicã din nucleul pulsional al
personalitãþii, la care se adaugã supraeul, un
fel de cenzurã prin care eul este pus de acord
cu realul ºi moralul. Este triada stabilitã de
principiile noii psihologii. Sigur cã, literar
vorbind, schema este «vizibilã» inconºtient,
ea nu poate fi tradusã decât indirect prin
mijloacele pe care le foloseºte literatura.
Fenomenul, s-i spunem aºa, este sesizat mai
ales în prima prozã Aºteptãrile lui Candid
Toma. «Sentimentul ciudat de
dedublare» al personajului ne
duce cu gândul (sigur ºi pe
autoare) la faptul cã omul nu
poate domina fiinþarea, cel
mult o face parþial pentru cã
elementele fiinþãrii se ascund
sub dublul chip de refuz ºi de
împiedicare a accesului. Aici
eul îºi declanºeazã mecanismele inconºtientului. Se
impun mai întâi eforturile
intelectuale ale scriitorului de a
se înþelege pe sine ºi apoi de a
cunoaºte problemele celuilalt.
Într-o altã prozã (din cele nouã la numãr
ale volumului), mai exact în La fuite en avant
(Fuga înainte), personajul se simte ca
«sãgeata din paradoxul lui Zenon». Trebuie
sã recunoaºtem cã de aceastã datã criticul
trece «podul care se pierde în infinit», pentru
a lua chipul prozatorului. El îºi deruleazã
scrierile ca pe niºte frumoase povestiri în care
se identificã cu omul raþional, dar ºi sentimental, frenetic ºi revoltat, mai ales revoltat
asupra timpului («sunt eu stãpânul timpului
meu?»). Cu o ironie finã, ca înþeleptul care
ºtie cã nu ºtie, Ana Dobre-Pelin ne oferã, cu
fiecare paginã scrisã, prilejul de a medita, dar
ºi de a gusta cu încântare din magia textului
încredinþat hârtiei. Ironia discretã, subtilã,
toleranþa cu care este înzestratã autoarea fac
sã-ºi gãseascã voluptatea sinceritãþii, o bunã
cale de a merge în cãutarea adevãrului, de
altfel cam greu de aflat. Bineînþeles cã ºi în
celelalte minunate proze  Incognito,
Cãprioara din vis, Frumoasa ºi Bestia, Doi
regi  se regãsesc, vrând nevrând, elemente
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ale criticului literar, cel cu puterea analizei ºi
interpretãrii. Spune la un moment dat: «Nu
toþi cititorii sunt critici literari. Fiecare are
modul lui de a citi». Aº adãuga aici cã noi,
cititorii cumulativi ºi asociativi, captivaþi de
paginile de sub ochii noºtri obosiþi, dar curioºi,
credem cu naivitate în adevãrul ficþiunii ºi în
priceperea de a decodifica simbolurile textelor.
ªi am gãsit multe asemenea simboluri ºi
semnificaþii în aceste proze scurte.
Când bucuria lecturii este însoþitã ºi
de bucuria intelectualã, oferitã generos de
autoarea cultã, predispusã împãrtãºirii
atâtor lucruri ºi întâmplãri legate de viaþã
ºi de cunoaºtere, de naturã, divinitate ºi
frumos, atunci intrãm în zona unei
sãrbãtori care te înalþã. Nu renunþã la acel
filon epic ce susþine ºi întemeiazã substanþa
textului, dupã cum nu renunþã la continua
invocare a unor figuri ilustre din filosofie,
artã, istorie, literaturã, mitologie, le evocã
aºa ca pe niºte necesare puncte de sprijin
pentru a urni din loc pânã ºi munþii, munþii
din noi, ascunºi în destin, în inconºtient ºi
în necunoaºterea de sine. Marile figuri ale
trecutului capãtã aurã legendarã ºi ne
raportãm la ele pentru a ne afla noi înºine
locul. Apeleazã ºi la silogism, mai ales într-o
tensiune pronunþatã, existentã într-un text
literar, silogismul putând fi oxigenul care
învioreazã, face sã disparã monotonia,
somnolenþa. Proza scurtã se preteazã la
judecãþi prin deducþie, voit insinuatã între
platitudine ºi paradox, patetism ºi
melancolie, între cinism ºi absurd sau între
bine ºi rãu. Din unele portrete pe care le
schiþeazã prozatoarea (dar ºi criticul) se
desprind caracterizãri exacte, surprinzând
dimensiuni esenþiale ale fizionomiei celor
analizaþi. Nu foloseºte parafraze inutile ºi
afectate, în schimb deconspirã angoaseleºi
iluziile, fie ele ale lumii contemporane, fie
ale epocii de tristã amintire.
Prozele scurte ale Anei Dobre-Pelin
sunt, în fond, cãutãri ale sensului vieþii. Sunt
invocate imagini ºi reprezentãri, confruntãri
mereu reluate din viaþã ºi din livresc tocmai
pentru a afla rãspunsuri, vorba filosofului,
cu privire la drumul vieþii care poate sã
coboare din regimul lui eterat, metaforic în
lumea frustã ºi obscurã a momentelor
imprevizibile sau chiar inutile. Dar la aceastã
imagine de ansamblu a vieþii autoarea vine
cu cea a lumii care îi este proprie. Ne
convingem de acest lucru citindu-i cu
atenþie prozele, care nu sunt altceva decât
experienþe existenþiale în care sensul vieþii
omului parcã vine dintr-un adânc al
labirintului, cu imaginea sa complexã ºi care
nu înseamnã doar rãtãcire ºi pierdere de
sine, mai înseamnã (dupã Borges ºi Eco) ºi
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apãrarea magicã a unui sens. ªi Eliade al
nostru ne atrage atenþia cã nu trebuie sã ne
vedem pierduþi definitiv în adâncul
labirintului atâta timp cât drumul vieþii
noastre are o deschidere, un rost, un ideal.
În cazul de faþã, calea aleasã este lumina ºi
scrisul ca pe un dar sau o povarã, e aceastã
luminã din interior.
Scriitorul trebuie sã fie un model cultural, citim direct sau printre rânduri, având
în vedere cultura ºi spiritul critic care stau
la îndemâna autoarei. Prozele sale exprimã
nu numai un talent viguros ci ºi o erudiþie
care îºi extrage seva din bogata sa
cunoaºtere cât ºi din sensibilitatea auctorialã,
din capacitatea sa de a intui ºi propune
corespondenþe între idei, esenþe, gânduri ºi
sugestii. Dar ºi între vorbe ºi tãcere. Dupã
lecturã intrãm în tãcere, e ca ºi cum am
încerca sã-l explicãm pe Homer cu tentativa
lui de a cultiva în mod deliberat distanþa faþã
de ciclurile epice mai tolerante, e ca ºi cum
am asista la o întrecere sub tãcere.
Meditãm, cãdem pe gânduri. Poate am avea
nevoie de orbirea lui Homer ºi a lui Borges
pentru a vedea mai bine lumea interioarã
din noi, acoºo unde simþurile nu se lasã
influenþate de realitatea dinafarã. Ne amintim
ºi de aristotelicul exemplu. Parafrazându-l
am spune: unii oameni sunt orbi, dar ºi orbii-s
oameni, sunt orbi care vãd mai clar decât
vãzãtorii. Eu, eul ºi supraeul ne îndreaptã ºi
spre ceilalþi, spre a-i cunoaºte mai bine,
cunoscându-ne pe noi înºine mai bine.
Ana Dobre-Pelin poartã ºi acum nostalgia Iaºilor, dupã cum mãrturiseºte în dialoguri,
nostalgia unui loc ºi a unui duh din care s-a
înfruptat mai ales în vremea studenþiei, a
frumosului încãrcat de spirit. Virtutea, sufletul
ºi intelectul sunt suportul frumosului total,
desãvârºit, cum el însã, ca ºi adevãrul, nu poate
ajunge la absolut, se þine seama de proporþia
fiecãruia din întreg. Iaºii oferã încã asemenea
pãrþi de frumos. Întâlnim în aceste dialoguri
de la sfârºitul volumului tandre evocãri ale
cetãþii, cu personalitãþile ei culturale, pânã la
pasaje lirice cum numai urbea moldavã le
meritã. Dialogurile sale sunt ºi o propunere de
cunoaºtere reciprocã, ele înseamnã ºi o
redefinire strategicã a sinelui ºi mai înseamnã
ºi o modalitate de comunicare a ideilor prin
interogaþie ºi rãspunsuri de orice ordin. Eu ºi
celãlalt este cartea care ar putea dechide
drumul ºi spre aletele, chiar spre romane,
convinºi fiind cã Ana Dobre-Pelin ne poate
oferi proza cu largi dimensiuni, epopeea unui
timp ºi a unei lumi în care cu toþii coexistãm.
Interesant va fi atunci cum este privit romanul
de cãtre criticul literar, cu experienþele sale
incontestabile în materie de hermenauticã.
Dedublarea va fi strict necesarã.
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INTARSII

Daniela-Olguþa Iordache

SIMULAÞII
Trebuie sã ne punem întrebarea de ce
simuleazã omul? (Christine Bernadette Rousseau)

Teatrul post-modern, minimalist ºi
antieroic ºi-a construit treptat, trecând prin
simbol ºi parabolã, o formã nouã, voit
surprinzãtoare, surclasând nu numai
clasicul dar ºi formele din ce în ce mai
moderne, care i-au succedat. El pleacã de
la o declaraþie formã cãutat-experimentalã
în care tipologia sau intriga dezvoltatã s-au
generalizat ºi metamorfozat.
Este ºi cazul cãrþii de teatru post-modern
Unde eºti domnule Tamkin?, pe care neo propune scriitoarea Christine Bernadette
Rousseau/ Cristina Onofre, volum apãrut
la editura Salonul Literar Vrancea în 2019.
Cartea conþine trei scurte piese într-un
act, aparent de sine stãtãtoare, dar putând
fi privire tot atât de bine ca acte ale uneia
ºi aceleiaºi piese. O astfel de idee se sprijinã
pe alegerea celor trei medii clinice unde
are loc aºa-zisa acþiune: un spital de
psihiatrie, bursa ºi puºcãria, obsesii de
vârf ale contemporaneitãþii.
Aici este amplasat conflictul dramatic,
dar ºi personajul generic al societãþii
noastre: simulantul, cu insinuanta sa
poziþie în societate.
Oricât ar pãrea de ciudat, simulatul
polarizeazã societatea, aducând în
desfãºurarea vieþii dramatice o pronunþatã
notã de ambiguitate. Simbolic ºi parabolic,
societatea modernã pare un imens spital
psihiatric însã, ceea ce o submineazã mai
mult nu este atât boala, cu bizareriile ei,
cât confuzia generalizatã care domneºte
aici. Demitizarea ºi minimalismul ating în
acest teatru al Cristinei Onofre înseºi cotele
dizolvãrii, deoarece nu mai apare limpede
pragul dintre normal ºi anormal ºi mai ales
acela dintre medic ºi pacient. Apariþia
simulantului face din medic un personaj
vulnerabil, care nu mai este mãcinat de
problemele sale profesionale, ci de
preocuparea de a-ºi apãra teritoriul
profesional împotriva simulantului care i-l
poate anihila pur ºi simplu. Efectul negativ
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al apariþiei simulantului se reflectã în
atitudinea din ce în ce mai ezitantã a
doctorului, analizatã cu pãtrundere de
autoare: în practica noastrã se întâmplã
erori . Cea mai periculoasã pare confuzia
simulant/pacient, deoarece un diagnostic
greºit în acest caz poate avea urmãri grave:
Din pãcate ºi acum se mai întâlnesc
medici care, judecând dupã câteva
simptome, declarã bolnavii ca fiind
simulanþi ( ) ºi totuºi simulanþi existã!
Când suspiciunea este reciprocã,
relaþia medic pacient devine un infern cu
conotaþii absurde. Pacientul se îndoieºte
de calitãþile medicului, întrebându-se dacã
nu cumva diploma sa nu este obþinutã prin
mijloace oculte. Medicul vede în
simptomele pacientului o provocare ºi
totodatã o mistificare.
În prima piesã, Simulantul a murit?,
medicii vãd în pacienta cu simptome de
turbare o istericã cu atitudine
simulativã. Deºi simptomatologia
pacientei denotã clar boala turbãrii
(pacienta fusese muºcatã de propria-i
pisicã ce dispãruse) nimeni n-o trateazã
de aceastã boalã deoarece analizele nu
arãtau nicio leziune a sistemului nervos
central. Casieriþa pacientã este lãsatã sã
moarã deoarece ea pare o simulantã.
Din punct de vedere formal noi medici
nu eram vinovaþi. De vinã era pacienta
care trebuia sã cearã în mod expres sã
fie tratatã de turbare.
Pentru a generaliza mai competent
starea de confuzie dintr-o societate cãzutã
în derizoriu, scriitoarea plaseazã cazurile,
în primul text la Moscova, iar pe celelalte
în Statele Unite. Personajele, conform
teatrului post-modern, nu mai au
caracter sau tipologie ci sunt niºte
simple nume. Subiectul nu mai este nici el
constituit dupã principii dramatice evolutive
ci este alcãtuit dintr-un dialog, o simplã
expunere de caz. Totuºi tensiunea
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persistã. Ea se bazeazã pe o ambiguizare
puternicã: Doctorul simuleazã cã e doctor sau pacientul cã e pacient? O altã
sursã a surprizei dramatice este ura dintre
doctor ºi simulant, dar ºi cea dintre doctor ºi pacient, datoratã confuziei.
Iatã, de exemplu, cazul de la care îºi ia
numele prima piesã. Medicul psihiatru Ivan
Sergheevici (pe atunci medic secundar la
un spital din Sankt Petersburg) se surprinde
gândind despre sine astfel: ªedeam într-o
zi în cabinet ºi gândeam probabil cât de
grozav sunt a medic! Reuºisem sã descopãr
un simulant
ºi nu numai cã l-am
«descoperit», dar i-am ºi tras o sãpunealã,
sã-i treacã pofta de simulare  Asistentul
sãu îi aduce însã în curând vestea cã
simulantul a murit: S-a spânzurat în ºurã,
de o grindã ( ) L-a gãsit sora lui. Ea a
venit plângând ºi mi-a spus.
Moartea simulantului îl transformã însã
pe doctor în pacient: Îþi vine sã crezi,
Maria Petrovna, de câte ori am visat cã e
viu?!!... ºi ce bucurie era pe mine!... îi
strângeam mâna, îi scriam reþeta ºi insistam
sã vinã sãptãmânal la control neapãrat!,
neapãrat! ( ) Alteori visam cã þin în mânã
funia cu care se spânzurase ºi trãgeam de
ea ca sã îl dau jos, sã îl salvez Chinul
cel mai mare era atunci când îi simþeam
trupul rece în pat, alãturi de al meu.
Interlocutoarea lui Ivan Sergheevici,
Maria Petrovna, bãnuise ºi ea de simulare
pe o femeie cu adevãrat dezechilibratã:
Mi-am dat seama cã mã urãºte atât cât
poate fi urât un cãlãu sau un tiran.
Confuzia vinovatã este pusã, aºa cum
era de aºteptat, pe seama ciudãþeniei
fenomenelor nervoase: Dar ºtii cum e cu
nervii ãºtia: Chiar noi, doctorii din branºa
asta suntem uneori puºi în situaþia sã nu
mai facem diferenþa între un bolnav cu o
boalã nervoasã înrãdãcinatã adânc ºi o
persoanã egoistã, leneºã ºi cu hachiþe.
Piesa se încheie însã cu un fapt uluitor:
medicul este ucis cu pistolul de un individ
care lasã la locul faptei un bileþel ambiguu:
Simulatul a murit? Abia acum regizoarea
dramaturg te împinge la neaºteptate
supoziþii: Dar dacã cel care s-a spânzurat
nu era simulatul ci un pacient cãzut în
depresie, certat fiind cã simuleazã? Dar
dacã dimpotrivã, adevãratul simulat, din
urã, decide sã-ºi suprime adversarul, pe
medicul ce-l putea descoperi ºi deconspira?
Nu ºtim. Orice variantã este posibilã.
Dar simulaþii nu miºunã doar în mediul
spitalicesc. La New York (vezi a doua
piesã Unde eºti, domnule Tamkin? avem
de-a face ºi cu simulaþii artei (în cazul
americanilor), pictura, simulare consideratã
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de narator (fiu de medic psihiatru) un
adevãrat pericol naþional: Cum se face cã
lumea se sufocã de arta produsã de cei
care nu au niciun talent, nicio chemare?
Rãspunsul protagonistului pare cinic:
Pentru cã au gãsit o proastã pe nume
societatea Americanã, care sã le ofere fel
de fel de posibilitãþi de existenþã ºi de
ascensiune. Rezultatul?: zeci de mii, sute
de mii de aºa-ziºi pictori?!?
Simularea se întinde nu numai în
mediul artistic, actorul fiind un simulant
de profesie, ci ºi în cel intim: simulanþi
familiali sau simulanþi sentimentali. Aceºtia
se datoreazã faptului cã sub imperiul fricii
(de a avea copii, de exemplu), iubirea
dispare iar familia devine o mare minciunã
americanã. Tamikin (ºi el doctor, însã cu
o diplomã dubioasã) simuleazã a fi expert
în chimie, hipnotism, magnetism,
inventicã. Adevãrata sa vocaþie este însã
aceea de jucãtor la bursã. Pentru Tamkin,
Jucãtorul la bursã este un ucigaº care, din
cauza laºitãþii se foloseºte de bani.
Dupã ce a studiat ciclul culpabilitateagresivitate, Tamkin ajunge la concluzia
cã cei care omoarã, omoarã din fantezie
(vezi bursa), dar ºi cã cei mai nebuni sunt
oamenii de afaceri, clasa afaceriºtilor lipsiþi
de inimã, fluºturatici, neserioºi, care
conduc America ( )
Teoriile lui Tamkin izvorãsc chiar din
prezenþa simulantului în societate, deoarece
numai prin el Tamkin descoperã baza
existenþialã a disimulãrii, cãci în pieptul
oricãrui om nu existã doar un suflet, ci douã:
cel adevãrat ºi cel fals. Sufletul fals se
hrãneºte cu vanitatea ºi aparenþa, el fiind una
cu interesul vieþii sociale. Din cauza lui nu
eºti liber, cãci ai în tine pe propriul tãu trãdãtor
care te vinde. Sufletul adevãrat plãteºte oalele
sparte, suferã ºi se îmbolnãveºte. Din cauza
urii sale faþã de sufletul fals, nu este posibilã
nici mãcar iubirea de sine.
Nu poþi înþelege diferenþa dintre
sãnãtate ºi patologie fãrã a înþelege cã omul
alege între cele douã: fie construcþia
(natura ºi creaþia), fie distrucþia (banul ºi
maºinile). Tamkin însã simuleazã cãci, deºi
a ales banul ºi forþa lui distructivã, pierzând
la bursã tot ce avea, el ºi asociatul lui,
Tamkin face pe sãnãtosul deoarece
sãnãtosul riscã tot!. E normal, în acest
moment ca eroul sã disparã.
În sfârºit, autoarea aduce în actul III
ºi ultima treaptã a simulãrii: crima. Laºul,
fricosul, se ascunde în spatele omorului
pentru a-ºi dovedi neînfricarea, curajul:
Nu sunt un asasin, sunt un om care nu
cunoaºte frica.
(continuare la pagina 63)
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FUNDAMENTE

Titi Damian

DAMIAN STÃNOIU
Parada norocului
Romanul Parada norocului, (Editura
Alcalay, Bucureºti, 1934, reeditat la editura
star trafic S. F.  est, Craiova, 1990, 196
p.) este structurat pe 22 de capitole.
Romanul debuteazã cu o viziune de
ansamblu a sãlii jocului de ruletã de la
cazinoul din Sinaia, pentru a-l introduce direct pe cititor în atmosferã. Este momentul
de maximã intensitate
emoþionalã, când jucãtorii
(pariorii) sunt îndemnaþi de
cãtre crupier sã mizeze,
stârnind o febrilã activitate: 
Faceþi jocurile, domnilor!
Zeci de mâini urmeazã
înfrigurate invitaþia crupierului ºi, în câteva secunde,
masa verde fu împestriþatã cu
fise de diferite culori. Cu
mare febrilitate, jucãtorii îºi
marcheazã singuri, sau prin
intermediul ºefilor de masã,
numerele favorite. Crupierul
face operaþia de clasare a
fiselor recoltate din jocul precedent.
Urmeazã lansarea bilei în sens invers ºi
rostogolirea ei pe marginea cilindrului mobil,
colorat ºi numerotat, urmãritã cu sufletul la
gurã de cãtre participanþi, apoi bila dã
semne de obosealã cãutându-ºi loc de
aterizare ºi, dupã câteva tururi ºi ezitãri pe
luciul circular, închide ochii ºi cade întrun clãmpãnit uºor, pe care-l simt toate
inimile care au mizat. Crupierul observã
dintr-o ochire situaþia de pe masã ºi strigã
detaºat ºi ironic: Nouã  roºu - impair manque Transversalã simplã, plinã, nimic
la numãr. Cu vãditã satisfacþie, întinde
ratoul ºi adunã sute de mize  de un pol ºi
de cinci  care refuzaserã sã se reîntoarcã
împuiate în buzunarele de unde ieºiserã.
Jucãtorii, deconcertaþi de seria prelungitã a
neºansei, îºi revin la chemarea domnului în
negru, hotãrâþi sã mai încerce o datã. Pe
feþele lor ºi pe ochii injectaþi se citeºte
crisparea, iar cei trei-patru câºtigãtori, uitând
pierderile suferite, mizeazã tot ce au primit,
siguri cã au intrat de acum în pasã bunã.
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Dupã aceastã incursiune în momentul
cel mai tensionat de la masa de joc, scriitorul
coboarã printre jucãtori. Un domn burtos ºi
chel, sosit când crupierul slobozise bila,
sfidãtor, aruncã o fisã de o mie. Mizase o
sumã maximã pe o ºansã minimã. Îl imitã o
tânãrã brunetã care mizã ultima monedã de
argint pe care ar fi oprit-o pentru prânz. Nu
le iese numãrul propus.
Doamna primise o loviturã
de stilet, avu un ºoc nervos,
nãrile i se dilatarã, buzele îi
tremurarã într-un colþ, vinele
de pe faþã îi ieºiserã în relief
ºi mâinile i se crisparã pe
poºetã. Se ridicã dupã câteva
minute  palidã, moale, fãrã
demnitate. Dupã ºocul
nenorocului, cu dispoziþia
refãcutã, jucãtorii mizeazã din
nou, fiecare cu argumentul
sãu: sã se refacã, sã mai
încerce, sã se amuze,
pentru ultima oarã.
Dintre spectatori, scriitorul îºi alege
acum protagoniºtii. Aflat întâmplãtor în salã,
Liþã Soare, spectator neutru, reþine doar
aspectul exterior al jocului, doar constatând:
crupierii sunt oameni îndemânatici;
norocul ruletei e mai mare decât al
jucãtorilor. Îl privi cu dispreþ pe omul care
se curãþase de o mie de lei într-o secundã ºi
o compãtimi pe doamna care pierduse tot.
Îºi roti privirile printre spectatori. Un domn
scund ºi mustãcios, cu capul ras ºi cu ceafa
reliefatã, ca ºi burta, nu se simþea prea
comod pe canapea. O doamnã, dezamãgitã,
îºi numãra boabele de chihlimbar din
ºiragul ce-i împodobea pieptul. Alte trei
cucoane, care nu se sinuciseserã, stau ca
trei grãmezi de carne dedesubtul unor
pãlãrii caraghioase. Un tânãr lung ºi bine
îmbrãcat îºi muºcã buzele-i livide în faþa
scrumierei fumegânde. O blondã, îmbrãcatã
în culoarea macului, întoarsã cu spatele spre
public, socoteºte restul din poºetã. Alta, tot
aºa de tânãrã, trimite în plafon, cu gura ºi
cu nasul, triluri lungi ºi groase de fum.
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Liþã nu se aratã prea impresionat de
atmosferã, aºa cã, plictisit, ajunge în parc.
Sosise în Sinaia cu intenþia de a se relaxa. Îºi
închiriase o odãiþã la mansarda unei vile.
Merge la restaurant, unde constatã cã ºi acolo
se vorbeºte tot despre pierderile ºi câºtigurile
de la cazinou. Unul dintre clienþi, preocupat
excesiv de joc, comandã douãzeci ºi trei la
tavã. Ceva mai încolo, o doamnã îºi lãsase
verigheta amanet. Om echilibrat, Liþã Soare,
ºef de birou la Ministerul Culturii, îºi fãcea
conºtiincios datoria ºi trãia liniºtit în Bucureºti,
la coana Tincuþa Neagu, gazda lui. Era un
ins cumpãtat. Îºi calculase de acasã bugetul
pentru concediu, propunându-ºi sã se
încadreze în el, socotindu-l suficient pentru
20 de zile. Îi ajungeau, la un salariu de 5600
de lei pe lunã. Autorul socoteºte cã e timpul
sã-i realizeze un portret moral acestui
funcþionar model: Era un tânãr modest ºi
cumpãtat. Nu ºtie ce-i datoria de bani, nici
jocul de cãrþi, nici beþia, nici nopþi pierdute.
E îmbrãcat bine, are odaie curatã ºi
sãnãtoasã, nu se ridicã flãmând de la masã.
Nu-i lipsesc nici femeile. Toate însã cu
chibzuinþã ºi numai în limita prevederilor
bugetare. A doua zi luã în cercetare Sinaia:
bulevardul Ghica, bulevardul Lascãr
Catargiu, Grajdurile Regale, Stâna Regalã,
Peleºul. Pe un pod observã o doamnã abãtutã
care pare ar fi în state sã se sinucidã ºi
gândeºte cã n-ar fi rãu sã o ajute cu o sutã.
Face cunoºtinþã cu doamna Scripcã, îi aflã
necazul ºi pasiunea ruletei. Rãmãsese fãrã
bani la ruletã, dar n-o dispreþuia, constatând:
Ruleta este ca o femeie frumoasã ºi
nestatornicã pe care o sudui când te înºalã
ºi uiþi tot când revine candidã ºi savuroasã.
E ca o femeie pe care o iubeºti iertându-i
zece cusururi pentru o singurã calitate.
Jucând la ruletã, ajunsese sã nu mai aibã ce
le da copiilor de mâncare, sã-ºi amaneteze
bijuteriile, pentru douã sãptãmâni de
zbucium ºi de plãcere. Pentru ea, ruleta a
devenit o pasiune, iar jocul un spectacol: E
un joc extrem de antrenant ºi distractiv. Te
amuzã gesturile ºi mutrele jucãtorilor, te
amuzã gravitatea de ciocli a crupierilor, te
amuzã capriciile misterioase ale ruletei. Când
eºti mai sigur de noroc, îþi goleºte buzunarele
pânã la fund, iar când þi-ai pierdut orice
nãdejde, i se face milã ºi-þi vine în ajutor.
Oricum, e delicioasã. Eºti în stare sã
amanetezi nu doar bijuteriile, ci ºi pe tine
însuþi. Prin propoziþia ultimã a femeii,
scriitorul evidenþiazã riscurile, nu doar pe cele
materiale, ci, mai ales, pe cele sufleteºti, adicã
poþi ajunge sclavul pasiunii. Sunã ca un
avertisment discret ºi totodatã ca o chemare
în ºoaptã pentru Liþã, dar el rãmâne lucid,
meditând: Trebuie sã fie cineva cu totul
lipsit de aceste facultãþi ca sã-ºi arunce banul
agonisit cu sudoare, sã-ºi toceascã sistemul
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nervos ºi sã-ºi riºte faima ºi se umileºte de
dragul unui noroc iluzoriu ºi al unui
amuzament periculos ºi degradant. Îºi
închipuie cã ar face un act caritabil dacã ar
împrumuta-o cu o sumã pentru plecare, dar
nicidecum pentru ruletã. Rãspunsul femeii îl
lasã fãrã replicã, pricepând aluzia acesteia:Vi
i-aº înapoia cu dobândã. Sunt dispusã sã accept orice condiþie. În momentul acela apare
un ungur gras, un cunoscut de-al femeii care,
bucuros cã a câºtigat, îi împrumutã o mie de
lei. Doamna Scripcã îºi miºcã buzele, strânse
în pumn fisele ºi-l trase dupã sine. Dispãrurã
pe cãrarea din marginea de rãsãrit a hotelului.
Liþã rãmase înmãrmurit, revoltat, constatând
degradarea la care a ajuns femeia din cauza
pasiunii pentru ruletã: Atâta neruºinare la o
femeie instruitã, cãsãtoritã ºi cu copii, nu
mi-aº fi închipuit! Nu-i rãmâne decât sã-ºi
facã o sfântã cruce. Dupã un sfert de ceas,
doamna Scripcã apare ca o ºtrengãriþã,
ce-i drept ruºinatã, cu ochii aprinºi, cu
pantofii murdari ºi foarte grãbitã. În urma
ei, cam la 30 de paºi, venea ºi ungurul gâfâind,
cu cravata strâmbã ºi cu chelia asudatã.
În aceste prime trei zile, Liþã Soare a
fãcut cunoºtinþã cu toate ungherele din Sinaia,
reflectând din când în când, la fel de revoltat,
fãcând impresia unui om stãpân pe actele
sale: Trebuie sã fie cineva nebun, idiot, orb,
zãpãcit, ca sã vinã aici sã se recreeze ºi sã se
expunã sigur la lipsuri ºi la umilinþe de tot
felul. Altãdatã: Sã vãd eu cã pierd întruna
ºi totuºi sã arunc ultimii bani cu riscul de-a
muri de foame ºi de ruºine? Imposibil! N-aº
merita sã mai trãiesc în rândul oamenilor!
Prin tehnica rãsturnãrilor de timp, autorul
rememoreazã momentele cãlãtoriei sale cu
trenul, când împãrþise fereastra de pe culoar
cu o fatã tânãrã, nemãritatã, cuminte ºi
visãtoare. Curând a reîntâlnit-o în parc pe
ºatena drãgãlaºã cu care împãrþise fereastra
vagonului. În faþa ei a roºit, a îndrãznit sã
ducã mâna la pãlãrie, chiar s-a simþit încurajat
de privirea prietenoasã a fetei, de roºeaþa
uºoarã care i se ivise în obraji, ºi, mai ales,
de singurãtatea ei, gândindu-se s-o întrebe:
Vã place Sinaia, domniºoarã?
Din momentul acesta, naratorul o
urmãreºte pe domniºoara Dorina Doru,
poetã, pe numele adevãrat Sofia Pârvulescu,
fiicã de pensionari ºi profesoarã de Românã,
sositã la Sinaia, cu gând cã atmosfera din
staþiune o va inspira pentru volumul de versuri
proiectat, Întinderi, titlu care, dupã câteva
zile de hoinãrit prin staþiune, o va nemulþumi,
schimbându-l în Scrisori. Seara, în
camerã, fata reflecta asupra celor petrecute
în timpul zilei, asupra naturii, dar visa cu
privirile departe ºi la un Fãt-Frumos, care
sã-i aprindã flacãra dragostei. Tocmai când
Liþã Soare se pregãteºte sã i se adreseze
domniºoarei în timp ce se îndreptau amândoi
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spre cazinou, salutându-se destul de stângaci,
este chemat de doamna Scripcã,
încunoºtiinþându-l încântatã cã a avut mare
noroc, a recuperat pierderile ºi cã a mai ºi
câºtigat 14.000 de lei. Indignat cã o pierduse
pe domniºoara din vedere, Liþã intrã în
cazinou, nu ca sã joace, doar ca sã intre
undeva. Este atras de felul dezinvolt în care
mizeazã doamna Scripcã, observând: E
rumenã, frumoasã ºi pare puþin distratã.
Într-un fel, o înþelege: Aºa sunt femeile: se
plictisesc când sunt prea mult alintate. Fie
de cãtre un bãrbat, fie de norocul însuºi.
Domniºoara Dorina, novice ºi ea într-ale
jocului de noroc, ca ºi Liþã Soare, o privea
aproape înspãimântatã. Schimba priviri
timide cu Liþã Soare ºi, ca sã-l provoace,
scoase un pol din poºetã ºi-l aruncã la
întâmplare pe rombul roºu de pe masã. Liþã
face ºi el pe orgoliosul ºi plasã o monedã de
aceeaºi valoare în raionul însemnatImpair.
Îºi duserã amândoi mâinile la spate ºiaºteptarã,
ca doi concurenþi, sã vadã pe cine ocheºte
norocul. Neºtiind cã, de fapt câºtigaserã, le
lãsarã pe loc. Din nou câºtigarã. Bãnuiau cã
au câºtigat, dar dacã nu-i invitã nimeni sã ridice
banii, nici ei nu îndrãzniserã sã ridice suma.
Liþã Soare este consiliat de o doamnã
binevoitoare, cu un aer de dãdacã, iar
Dorina, de un domn cu monoclu. Cei doi
câºtigã mereu. Dupã atâta câºtig, doamna îl
sfãtuieºte sã se retragã: Ia-þi banii repede ºi
bagã-i în buzunar! La fel o îndeamnã ºi
domnul cu monoclu pe Doina: Ia-i! o
îndeamnã pe un ton brutal ºi poruncitor.
Cei doi, peste care dãduse norocul
orbeºte, se retraserã complet zãpãciþi. Poeta
se oprise în uºa cazinoului ºi trãgea vãzduh
ºi pe gurã, ºi pe nas. Liþã Soare simþea atâta
nevoie de aer, cã aproape uitase de veselia
ce-l pocnise. Îºi refãcurã plãmânii, îºi
curãþiserã feþele ºi fruntea de sudoare,
coborârã scãrile. Se despãrþirã fãrã sã se
salute. ªi unul, ºi celãlalt aveau nevoie,
dupã aºa emoþie, sã-ºi rumege singuri
bucuria, noteazã autorul. Liþã Soare îºi
savureazã câºtigul: 7850 de lei. Deveni
mãrinimos: ajutã cu 80 de lei o femeie ce
pierduse tot ºi intenþiona sã se întoarcã acasã,
supãratã, blestemând: S-o ieie dracul de
ruletã! În parc este acostat de doamna
deputat Fitil care-l felicitã, dar îl sfãtuieºte sã
nu facã din ruletã o pasiune, apoi îl invitã la
hotel Caraiman, nu fãrã un scop: Peste o
jumãtate de orã în holul hotelului, etajul I.
Vino direct, fãrã sã mai întrebi. Liþã Soare
este acum fericit în camera doamnei Fitil:
Tânãrã ºi mignonã, cu ochii mari ºi verzi
ºi cu dinþii strãlucind de albeaþã între buzele
cãrnoase ºi senzuale. În timp ce-i ghiceºte
în cafea, fãcându-i ºi istoricul jocului ei la
ruletele din San Remo, la Monte Carlo, la
Constanþa, îi sugereazã s-o împrumute:
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Dacã aº avea acum câteva sute de lei,
mi-aº îmbrãca rochia peste capot ºi aº rupe-o
la fugã spre cazinou! Liþã Soare se
dovedeºte mãrinimos: îi oferã 500 de lei.
Doamna ieºi de dupã paravan, îºi încalecã
mâinile de dupã gâtul lui, îºi lipi obrazul de
al lui, mai scuturã din picioare, oftã pentru
încheierea afacerii ºi se lãsã moale. Liþã
uitã cu desãvârºire cã e bãiat cinstit, încercã
neîndemânatic s-o acapareze cu
impetuozitatea celor 27 de ani, împiedicându-se
la chiloþi. Doamna Fitil, nerãbdãtoare sã
ajungã mai repede la cazinou, îl ajutã:Rupei dracului!. Liþã cedã în faþa primejdiei
ºi-ºi amestecã gura cu a ei, executã ordinul
ºi-i ºopti un cuvânt de dragoste, dar doamnei
Fitil îi era gândul doar la ruletã: Auzi glasul
crupierului anunþând numãrul adorat: 23!
ºi i se abandonã fericitã. Scena devine
savuroasã nu prin actul sexual sugerat, ci
prin nerãbdarea femeii de a ajunge cât mai
repede la ruletã, abandonându-i-se fãrã jenã,
de fapt vânzându-ºi corpul fãrã vreo pudoare
sau remuºcare. Odatã intrat în caruselul
jocului de ruletã, Liþã Soare alunecã, aproape
instantaneu, ºi pe toboganul depravãrii ºi al
degradãrii morale, abandonându-ºi principiile.
Domniºoara Doru, ajunsã acasã, zvârli
pãlãria ºi se repezi asupra poºetei. Scoase
pachetul cu bancnote ºi le înºirã pe pat, ca
la defilare. Dorina, alias Sofia Pârvulescu,
poetã care se imagina, o nouã stea pe
firmamentul liricii române, îþi alcãtuise un
buget tot atât de minuþios ca ºi Liþã Soare:
chirie, masã, taxe, reviste. Acum se întreabã
retoric: Ce sã fac cu atâþia bani? Strânse
bancnotele grãmadã, le înºirã ca la inspecþie,
una lângã alta, apoi cap la cap, le fãcuse
romb, apoi piramidã, trapez, triunghi. Avea
atâþia bani, cât sã rãmânã douã luni la Sinaia.
Nu-i lipsesc, bineînþeles, în imaginaþie, nici
rochii, nici pãlãrii, nici pantofi. Marele ei secret era sã aibã inspiraþie, ca sã devinã poetã
ºi sã-ºi termine volumul Scrisori, dar
gândul îi zboarã ºi la Liþã Soare. Se considerã
o purtãtoare a norocului, dupã ce-ºi
inventariazã astfel de momente.
Domniºoara Dorina coborî, încercând sã
dea cu ochii de Liþã Soare, dar, întâmplãtor, îi
apare în cale domnul Ovidiu Crepuscul,
consilierul bãtãios ºi cu monoclu din cazinou,
care-i face teoria ruletei: Ah, ruleta! Aceastã
roatã genialã! Îmi închipui cã jocul la ruletã
e mai palpitant decât cea mai teribilã anunþare
a elementelor naturii. E capabilã sã-þi arate
de 20 de ori într-o zi, drumul fericirii ºi drumul
spânzurãtorii. Formularea aceasta ultimã
conduce la destinul jucãtorului de ruletã din
romanul lui Dostoievski. Ruleta este, deja, în
viziunea lui Stãnoiu, purtãtoare de destin. Îi
dã un sfat izvorât din experienþa proprie:
Prudenþa e mama înþelepciunii. Replicã
româneascã la finalul operei dostoievskiene.
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MERIDIANE LITERARE

Margareta Cristea-Bineaþã

UN PROZATOR NEOBOSIT
IULIAN MOREANU
De-a lungul anilor, Iulian Moreanu nu
ºi-a pierdut disponibilitatea ºi apetitul pentru
scris, mãrturie stând numeroasele volume
publicate din 2007 încoace. Lista se deschide
cu Ruleta mincinoasã (2007), pentru a continua cinci ani mai târziu cu Cerbul însetat
(2012), apoi, an de an, sau chiar bianual,
autorul a adus în atenþia publicului cititor
Febra (2013), Nãvala norilor
(2014), Neguþãtorul de vise
(2014), Povestiri cu un copil
(2015),
Iarna perfectã
(2015), EXIT (2016),
Nãvala norilor II (2017), Am
venit sã mor lângã tine
(2018) ºi cea mai recentã
apariþie editorialã, Femeia
care credea cã nu existã
(2019). Autorul nu ºi-a
refuzat experienþa romanului,
iar proiectele epice de
anvergurã nu l-au descurajat,
mãrturie stând romanele
EXIT ºi Nãvala norilor I ºi II. Formula
narativã preferatã rãmâne însã, în mod evident, proza scurtã. Pasionat de scris, mânat
permanent de plãcerea de a povesti, Iulian
Moreanu îºi asumã actul creaþiei ca pe un
mod de viaþã, iar gândurile, nãzuinþele ºi
variatele trãiri ale personajelor sale, mergând
de la optimismul luminos ºi tonic la angoase
ºi negre deziluzii, sunt oglindite firesc ºi
autentic în opera lui.
Întâlnim în romanele ºi prozele sale scurte
un univers uman unitar, o lume în care
personajele se regãsesc pe nevãzute punþi
narative construite cu rãbdare ºi migalã:
Cristian Anghel, de exemplu, un evident alter-ego auctorial ºi Florentina, o prezenþã
femininã stranie, a cãrei apariþie deturneazã
mai tot timpul realul din curgerea lui fireascã.
Aparent, universul uman surprins de scrierile
lui Moreanu este banal, obiºnuit, cenuºiu
chiar, iar dramele individuale sunt asimilate
de indiferenþa unei colectivitãþi închistate în
automatisme existenþiale. Preocupat de
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conturarea unei atmosfere specifice ºi a unui
tablou uman veridic, autorul zugrãveºte
societatea româneascã din perioada
comunistã, apoi post-revoluþionarã ºi pe cea
a zilelor noastre, cu ironie punctatã pe alocuri
de umor negru sau de sarcasm. Creionarea
culorii locale, a specificului ºi stereotipiilor
sociale se remarcã atât în prozele scurte, cât
ºi în romane, autorul mizând
întotdeauna pe cartea
autenticitãþii.
Acþiunea
scrierilor lui Moreanu se
petrece într-un topos uºor
recognoscibil de la un volum
la altul - localitãþile Câmpeni sau
Munteni - variantele literare ale
oraºelor Câmpina ºi Moreni.
De acesta din urmã, scriitorul
se simte indisolubil legat, cu
atât mai mult cu cât, pe numele
lui real Gheorghe Ciocodeicã,
Iulian Moreanu ºi-a ales
pseudonimul cu o certã
trimitere la oraºul în care a vãzut lumina zilei.
Se remarcã în toate scrierile sale un procedeu
narativ cãruia autorul îi rãmâne fidel  de la
Cerbul însetat ºi Ruleta mincinoasã pânã la
Femeia care credea cã nu existã - ºi anume
tehnica decupajului, a feliei de viaþã, în care
realismul observaþiei se îmbinã inspirat cu
plãcerea de a zugrãvi oameni ºi locuri. Numai
cã, mai tot timpul, banalul cotidian a cãrui
curgere liniºtitã duce cu gândul la
sadovenianul loc unde nu s-a întâmplat nimic,
alunecã pe nesimþite pe panta neobiºnuitului,
sau chiar a fantasticului, prin insolitare. De
aici, o puternicã reacþie emoþionalã a
personajelor surprinse de nefireasca
deturnare a realului, pe care Iulian Moreanu
o aduce în scenã cu o nedisimulatã plãcere.
Faptele aparent neînsemnate se încarcã
progresiv de semnificaþii, iar oamenii
angrenaþi în desfãºurarea lor, fiinþe mai
degrabã blazate ºi resemnate în monotonia
propriei vieþi, se tulburã în faþa straniei
intervenþii în real a fantasticului sau a
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neprevãzutului. În plus, în toate prozele sale
ºi nu mai puþin în romane, autorul are intenþia
manifestã de a vedea general-umanul dincolo
de cenuºiul existenþei cotidiene.
Aceste coordonate ale scrisului lui
Iulian Moreanu sunt reperabile în toate
cãrþile sale, iar universul uman care prinde
viaþã în paginile fiecãreia dintre ele pare sã
nu-ºi fi secat încã resursele ºi ineditul. O
dovedeºte volumul de proze scurte din
2019, Femeia care credea cã nu existã,
apãrut la editura Detectiv literar.
Scriitorul opteazã, ca de obicei, pentru
o epicã sumarã, cãci el este preocupat mai
degrabã de pictura locului, de surprinderea
atmosferei, de structura interioarã a
personajelor. Protagonistul este Cristian
Anghel, (prezent, de altfel, ºi în romane), în
jurul cãruia graviteazã diferite figuri umane
de extracþie socialã diversã, cu preocupãri ºi
biografii obiºnuite, între care se remarcã
misterioasa Florentina, vãzutã fie ca o femeie
comunã ºi neinteresantã, fie ca o apariþie de
o uimitoare frumuseþe. Felia de viaþã realistã
în care se insinueazã pe nesimþite fantasticul,
ambiguizând perspectivele, aducând
personajele în situaþia de a se îndoi de
integritatea propriilor facultãþi mintale,
contaminând justeþea percepþiei obiºnuite cu
aerul înºelãtor al oniricului sau al iluziei, este
prezentã în fiecare dintre cele ºase proze care
alcãtuiesc volumul. De altfel, principalul atu
al scrisului lui Moreanu este chiar aceastã
tehnicã a insolitãrii, a cultivãrii misterului, a
surprinderii reacþiilor emoþionale ale
personajelor în faþa situaþiilor stranii în care
sunt dintr-odatã puse. Astfel, Cristian Anghel
are surpriza de a socializa regulat la oficiul
poºtal cu o anume doamnã Lilica, despre a
cãrei existenþã niciun angajat de acolo nu ºtie
nimic (Cãsuþa poºtalã); ºi acelaºi Cristian
devine obsedat de frumoasa Florentina, pe
care o pierde ºi o regãseºte într-un mod
aiuritor, ce sfideazã orice logicã (Ai ajuns
acasã, Cristian?); tot el ºi Florentina se
angreneazã în conversaþii telefonice mai mult
decât stranii, femeia susþinând cã
experimenteazã perioade de non-existenþã
(Femeia care credea cã nu existã); iar
moartea prin înec a adolescenþilor Vicenþiu
ºi Ana e pusã sub semnul întrebãrii, câtã
vreme peste ani, o bãtrânã venitã pe plajã cu
nepoþica ei îºi aminteºte în mod misterios
cum înainte de tragicul accident, tânãra
obiºnuia sã-ºi scrie numele pe nisip (O chema
Ana). Este interesant modul în care
protagoniºtii unor întâmplãri de acest gen
încearcã sã proceseze ilogicul, sã îi gãseascã
explicaþii, sã nege, pentru confortul propriului
psihic, haosul emoþional în care îi aruncã
astfel de situaþii nefireºti: Aºa ceva nu se
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putea întâmpla. Adicã se întâmplase, dar nu
avea nicio logicã. Absolut nici una. Cã doar
nu trãisem în douã realitãþi care se
schimbaserã între ele precum decorurile
într-un spectacol de teatru. (Ai ajuns
acasã, Cristian?) Astfel, Iulian Moreanu
suprinde cu fineþe psihologicã dinamica
acestui carusel de sentimente în care se
amestecã stupoare, confuzie, panicã, teamã:
Conduceam maºina ºi cu fiecare kilometru
parcurs nu mai eram sigur de nimic din ce
se întâmplase. Dupã vreun sfert de orã mã
întrebam deja dacã nu cumva visasem.
Rememoram în minte întreaga întâmplare cu
poliþiºtii ºi deveneam tot mai convins cã totul
nu fusese decât în capul meu, datoritã
stresului pe care mi-l provocase ideea cã mã
aflam la volanul unei maºini, având permisul
suspendat ºi fiind ºi sub influenþa bãuturilor
alcoolice. (Ai ajuns acasã, Cristian?)
Personajele lui Moreanu nu doar cã
sunt profund uimite de tulburarea cursului
firesc al banalei lor existenþe, dar ajung sã
o somatizeze ºi se simt copleºite de ea:
Rotiþele din creier se puserã în miºcare
cu o vitezã ameþitoare, care-mi dãdea o
cumplitã durere de cap. Sigur cã nu
aºteptase atâtea zile. Trebuie sã se fi
petrecut altceva. Începeam sã înþeleg ce
se întâmplase, dar ipoteza mea, cãci era
încã o ipotezã, mi se pãrea de-a dreptul
bizarã.(Femeia care credea cã nu existã)
În paginile acestor povestiri prinde
viaþã în mod interesant existenþa rutinierã,
cu tabieturi, fãrã prea multe orizonturi, fãrã
aºteptãri, în care oamenii se complac mai
mult sau mai puþin resemnaþi. Cristian
Anghel este un exponent al acestui mod
de fiinþare, care nu pare sã îl deranjeze prea
mult: A fãcut demersul pentru trecerea
pe numele sãu a utilitãþilor; ºi-a tras cablu
ºi internet, ºi-a fãcut abonament pentru
masa de prânz la un restaurant din
apropiere. Zilele treceau dupã un tipar pe
care ºi l-a format fãrã sã-ºi dea seama când
ºi cum. Dimineaþa mânca puþin, bea o
cafea, apoi parcurgea pe internet sumarul
principalelor cotidiane.(Lacrimile peºtilor)
Iulian Moreanu practicã în mod inspirat
acest tip de scriiturã simplã, aparent
minimalistã, neutrã, dar care pregãteºte iscusit
terenul pentru tensiunea epicã, a cãrei creºtere
avanseazã gradual în calmul de dinaintea
furtunii. Insolitarea are, în acest context, ºi
mai mult efect asupra cititorului ºi sporeºte
interesul pentru lecturã. E o strategie pe care
scriitorul o foloseºte cu succes: Într-o searã,
dupã ce în cursul zilei vocea aceea ciudatã
îmi ºoptise din nou, direct pe creier, cã iar o
sã am parte de o noapte de nesomn, pe la ora
23 am primit un telefon ce avea sã facã þãndãri
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rutina insomniilor mele de care chiar mã
ataºasem, într-un anumit fel, fiindcã
înþelesesem cã erau totuºi o parte din viaþa
mea.(Femeia care credea cã nu existã)
Dincolo de talentul de povestitor,
prozatorul are o certã ºtiinþã a dozãrii
tensiunii narative, stãruind asupra detaliilor,
menþinând suspansul, punându-ºi
personajele în situaþia de a formula ipoteze,
pentru a reveni ulterior asupra lor, ca sã le
demonteze, fapt care le intensificã trãirile
pânã la paroxism. Construite mult pe dialog, descriere ºi introspecþie, povestirile din
Femeia care credea cã nu existã se
remarcã prin ritmul alert, în care relatarea
voit impersonalã de tip proces-verbal este
alternatã cu pasajele pline de dramatism.
Episodul plin de dramatism al descoperirii
adolescenþilor Ana ºi Vicenþiu pe plajã, în
stare de inconºtienþã, posibil înecaþi, este
foarte bine scris, suprinzând cinematografic atât reacþiile personajelor, cât
ºi acþiunile lor precipitate, sub imperiul
agitaþiei, confuziei, spaimei: La lumina
lanternelor au vãzut cã ºi Ana ºi Vicenþiu
erau complet dezbrãcaþi ºi aveau câteva
rãni la cap ºi pe corp, probabil în urma
izbirii de stabilopozi. Militarii i-au acoperit
în dreptul coapselor cu propriile cãmãºi.
Foarte repede a sosit o salvare ºi i-au urcat
pe cei doi, plecând cãtre un spital nu se
ºtie de unde. În zadar a încercat Brãduþ sã
îi convingã pe cei de pe maºinã cã era sora
lui: fie nu a fost crezut, fie cã nu ar fi avut
voie sã îl ia ºi pe el, cert e cã l-au lãsat pe
plajã urlând, apoi militarii au mai vorbit ce-au
mai vorbit în staþiile lor hârâite ºi ºi-au vãzut
de drum.(O chema Ana)
Ca ºi în celelalte scrieri ale lui Moreanu,
se remarcã grija scriitorului pentru
creionarea cadrului în care se desfãºoarã
acþiunea: sunt descrieri succinte, dar
puternic vizuale, ale unor locuri obiºnuite
 strãzi, clãdiri, terase, restaurante, case,
dar ºi tablouri de naturã: de exemplu, salcia
golaºã din parcul singuratic în acel
început de octombrie care aducea cu
mijlocul verii(Ai ajuns acasã, Cristian?);
începutul de varã indianã din parcul
Ciºmigiu, Terasa Facultãþii, un fel de
anexã a pizzeriei Trifoiaº, dezolantã cu
mesele sale de tablã (Lacrimile peºtilor);
sau taberele comuniste de tineret, foarte
bine ºi detaliat evocate, cu o multitudine
de amãnunte cu valoare documentarã,
chiar, în O chema Ana. Portretele, aflate
la loc de cinste în Febra, Cerbul însetat,
Ruleta mincinoasã sau Nãvala norilor, se
regãsesc ºi în Femeia care credea cã nu
existã ºi sunt punctate pe alocuri de ironie
ºi umor negru: vagabondul din Lacrimile
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peºtilor are o faþã care nu mai vãzuse lama
de ras de cine ºtie când, pãr rãrit ºi în
neorânduialã, buze crãpate ºi bãloase, bube
la colþul gurii, ochi injectaþi înconjuraþi de
riduri nemiloase, nemaivorbind de hainele
rupte ºi murdare, mirosind de la distanþã a
hazna; Vicenþiu din O chema Ana emana
prin toþi porii o ignoranþã ºi o lipsã de
educaþie apropiate de perfecþiune; ºi tot
acolo, tatãl lui Brãduþ, un fustangiu
celebru, încasase la viaþa lui multe
ciomãgeli de la soþii încornoraþi, iar fiul,
deºi îi cãlca pe urme, era departe de
palmaresul tatãlui; psihologul Florentinei
din Roata ucigaºã pãrea aterizat din altã
lume, plus cã avea o privire de veterinar.
Iulian Moreanu este consecvent
propriilor tehnici narative ºi alege tot timpul
finaluri deschise, interpretabile, pentru prozele
sale. Acestea lasã loc imaginaþiei cititorului,
angrenându-l pe tãrâmul ipotezelor, într-o
interesantã aventurã textualã.
Deºi în genere bine scrise ºi oferind o
lecturã captivantã, prozele din Femeia care
credea cã nu existã au ºi minusuri. Este vorba,
de exemplu despre discrepanþa între modul
în care scriitorul surprinde înmugurirea
sentimentelor de dragoste în sufletul eroilor
sãi ºi felul în care evocã apropierea fizicã dintre
ei. Conºtientizarea de cãtre protagoniºti a
propriilor elanuri sufleteºti, creºterea ºi
manifestarea lor plenarã sunt analizate de Iulian
Moreanu cu fineþe psihologicã; în schimb,
actul erotic este descris în fraze nude, aproape
explicite, lipsite de profunzime, cu multã
insistenþã pe fiziologic, de la evocarea secreþiilor
la descrierea fãrã fard a practicilor sexuale. O
astfel de diferenþã de registru nu poate trece
neobservatã ºi pasaje de acest gen fac notã
discordantã cu întregul: de exemplu, episodul
care îi are ca protagoniºti pe Cristian ºi pe o
tânãrã studentã cehã lipsitã de inhibiþii, sau cel
cu acelaºi Cristian ºi Ana, fata de care era
îndrãgostit nebuneºte. Mai bine scrisã este
scena primului sãrut dintre cei doi adolescenþi,
care experimenteazã o voluptate dincolo de
închipuire, parcã încercând sã se devoreze
unul pe altul, sã se topeascã unul pe celãlalt ºi
sã se toarne apoi într-o singurã formã. (O
chema Ana).
În ciuda unor astfel de derapaje stilistice,
proza lui Iulian Moreanu este una agreabilã,
preocupatã de crearea atmosferei ºi de
surprinderea autenticului existenþial ºi
sufletesc. Textele lui cresc ºi se hrãnesc cu
propria sevã, împletind perspectiva obiectivã,
de suprafaþã cu aceea profund subiectivã,
într-o scriiturã care, deºi aparent neutrã ºi
minimalistã, este încãrcatã de sensibilitate.
Sunt tot atâtea atuuri care-l certificã pe Iulian
Moreanu ca pe un prozator de talent.
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ARS LONGA

Dan Gîju

UN OM, UN DESTIN:
CRIªAN-MIHAI TOESCU (2)
(19 noiembrie 1914, Constanþa2001, Bucureºti)
Comandã supremã care, fireºte, cam
ca de obicei în lumea noastrã mioriticã
atunci când este vorba despre crize majore,
i-a dat satisfacþie strãinului, în speþã
francezului, astfel cã, la 1 februarie 1917,
comandorul Vasile Toescu, alãturi de
contraamiralul
Nicolae
Negrescu (18641940) ºi de
toþi ceilalþi din grupul de
rezistenþã îºi vede încheiatã
cariera militarã prematur,
fiind trecut din oficiu în
retragere (la pensie), deºi se
anunþa destul de strãlucitã,
cum arãtam (detalii biogafice
relative la Vasile Toescu în
Marian
Moºneagu,
Dicþionarul marinarilor
români, Editura Militarã,
Bucureºti, 2008, p. 474
476). Pentru tatãl viitorului
scriitor, el însuºi colaborator
pe probleme de istorie navalã veche la
revista Revista Marinei ºi autorul unor
însemnãri de rãzboi de la 1916 (despre care
nu mai ºtim nimic), amãrãciunea a fost,
desigur, cumplitã. Onoarea ºi mândria
ofiþerului ºi omului au fost atinse grav,
încrederea în sine zdruncinatã, viitorul
închis. Pânã la moarte, tata a pãstrat pe chip
amprenta tristeþii, deziluziei ºi a unui fel de
dispreþ pentru valorile vieþii sociale. A încetat
sã creadã în ce crezuse, a încetat sã
iubeascã viaþa ºi oamenii, chiar pe cei
apropiaþi lui, poate. S-a închis în sine dintr-un
fel de disperare. Mi-l amintesc din acei ani
plimbându-se cu paºi mari prin casã, cu
mâinile încleºtate la spate, cu corpul aplecat
înainte ca pentru a înfrunta un adversar, cu
umerii ridicaþi, cu o grimasã teribilã pe faþã.
Era ca o fiarã închisã într-o cuºcã cu zãbrele
invizibile. Zãbrelele erau ale societãþii, iar el
se zbãtea neputincos între ele. Amiralul
Negrescu a protestat vehement în numele
tuturor, prin memorii ºi intervenþii pânã la
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Primul Ministru I.C. Brãtianu. Dar tata nu a
protestat. Era peste mândria lui, sau aceastã
mândrie se fãrâmiþase. Pe un alt front, acela
al cãsniciei, alte rãni se adãugau. (p. 27,
manuscris). Intrat mai apoi în politicã, din
naivitate, el crezând cã va face dreptate în
þarã de pe noua poziþie, fapt
pentru care se va înscrie unde
altundeva decât în partidul lui
Averescu, în martie 1920,
comandorul Toescu va
ajunge pentru scurtã vreme
deputat de Constanþa în
Parlamentul þãrii unde, om
cinstit ºi principial, genul total atipic pentru pegra
politicianistã valahã, nu va
face nicio ispravã în favoarea
propriului cont bancar, cum
s-ar spune, spre deziluzia
soþiei care l-ar fi dorit mai
implicat..., întrucât ocaziile
nu ezitaserã sã aparã, astfel cã, peste nici
un deceniu, avea sã sfârºeascã într-o nobilã
sãrãcie ºi în cel mai pur anonimat, ºi aceasta
exact când fiul sãu mai mic, reuºind sã se
adune cumva de pe drumuri, la sfatul ºi cu
susþinerea din umbrã a unui neam cu ceva
influenþã printre geniºti, viitorul general Ioan
Arbore (18921954), intrase printre primii
la ªcoala de Ofiþeri de Geniu din Bucureºti.
Pânã la ºcoala militarã însã Criºan-Mihai
Toescu urmase ºcoala primarã prin mai
multe localitãþi, începând cu aceea din faþa
gãrii vechi din Constanþa (în 1921),
continuând cu ºcoala-internat SchewitzThierin din Bucureºti  unde vine în 1922
împreunã cu fratele mai mare (ºi totodatã
partenerul sãu de nãzbâtii) ºi cu mama, dupã
ce aceasta se despãrþise de tatãl lor  ºi de
unde nu pãstreazã amintiri prea fericite, ca
din toamna aceluiaºi an, sã fie dat la ªcoala
Spiru Haret, urmând ca liceul sã-l facã în
strãinãtate, ca orice odraslã din lumea bunã
de ieri, de azi ºi dintotdeauna de aici de la
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noi, însã cum, dupã divorþ, nepricepându-se
sã-ºi administreze afacerile, mama îºi va
pierde averea, sãnãtatea ºi, într-un final, chiar
ºi viaþa, tot cãutând variante de supravieþuire,
familia restrânsã ajunge iarãºi la Constanþa,
prin 1925, unde juniorul este înscris în
clasa I a Liceului Mircea cel Bãtrân ºi unde,
pozând în bãiat de bani gata, nu se prea þine
de carte, cât de nãzdrãvãniile specifice
vârstei, astfel cã, la un moment dat, cu toate
proptelele pãrinþilor sãi, ajunge în pragul
repetenþiei. Abia moartea bruscã a mamei,
în urma unui cancer generalizat, cãtre finele
lunii mai 1928, la Sanatoriul Sf. Elisabeta
din Capitalã, îl trezeºte la cruda realitate;
acum se decide sã se punã cu burta pe carte
ºi descoperã magia lecturii, mai ales cã avea
o bibliotecã bine garnisitã la conacul familiei
lãrgite, undeva la þarã, pe la Ariciu, în zona
Brãilei. Astfel cã, prin toamna lui 1928, de
acum orfan de mamã ºi cu tatãl recãsãtorit
cu o nemþoaicã relativ distantã, ca orice
nemþoaicã (doamna Wiegand), apare pentru
a doua ºi pentru întreg restul vieþii sale
(exceptând anii rãzboiului ce va urma în
curând) la Bucureºti, deocamdatã ca elev
la Liceul Gh. ªincai, pe care îl va absolvi
cu brio în 1932. Dupã care, urmeazã iar o
scurtã perioadã de incertitudine, tânãrul
nepreaºtiind exact ce sã facã în viaþã, adicã
ce profesie sã aleagã, astfel cã o vreme va
oscila între a fi matematician, arheolog,
marinar, scriitor sau diplomat. Interesant
e cã acum, în anii liceului, îºi începe ucenicia
ca ziarist la Gazeta cãsãtoriilor, editatã de
pãrinþii unuia dintre puþinii sãi prieteni pe
care i-a avut ºi anume Petriºor Ionescu, mai
târziu devenind chiar un fel de ºef de
rubricã, dar în secret, ca sã nu-l afle colegii
(p. 92 din manuscris). Absolvind liceul
acolo, ca sã nu mai piardã timpul, pentru
început, în primii doi ani, este student la
Matematicã, printre profesori întâlnindu-i pe
renumiþii Gh. Þiþeica, Dan Barbilian ºi
Dimitrie Pompei, aºa dupã cum în liceu îi
avusese pe Alexandru Graur, pe Radu Gyr
ºi pe alþii. Numai cã ajuns aproape muritor
de foame în lipsa subsidiilor pãrinteºti, trãind
din mici expediente ºi la mila neamurilor mai
procopsite, pânã la urmã, încheie socotelile
ºi cu Matematica, situaþia materialã modestã
nepermiþându-i sã mai lungeascã suspansul
ca student prin Bucureºti, astfel cã, între
19341937, în lipsã de ceva mai comod,
urmeazã ªcoala Pregãtitoare de Ofiþeri
(primul an), încadrat în plutonul
locotenentului Jean Bãlescu, comandantul
unitãþii fiind pe atunci col. Romulus
Dimitriu, zis Rocambole. Acum, în
toamna anului 1934, îºi pierde tatãl, mort
de cirozã hepaticã ºi înmormântat la Bellu,
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în cavoul familie Wiegand. În 1935, dupã
cum era regula vremii, trece la ªcoala de
Ofiþeri de Geniu (ultimii doi ani), în Dealul
Spirii, armã pentru candidase iniþial, aici
avându-l comandant de pluton pe turbatul
ºi smintitul locotenent Emil Ganea, iar
profesor la limba francezã pe acelaºi Radu
Gyr din perioada liceului, cursurile cele mai
interesante pentru el rãmânând totuºi
Balistica ºi Istoria militarã. Este de la sine
înþeles cã ar vrea sã fugã ºi de aici, de la
militãrie, care nu prea e pentru el, cum însã
îi e jenã de ce va zice lumea, cã nici mãcar
de ºcoala militarã nu e bun, strânge din
dinþi ºi-i dã înainte, ideea fiind sã rabde trei
ani, sã iasã ofiþer, apoi sã urmeze totuºi
facultatea ca sã revinã în viaþa civilã. Poreclit
de camarazii sãi Civilul, de altfel, continuã
sã se comporte ca atare ºi sã citeascã tot
ce-i picã în mânã, cãrþile lui ºi ale altora, de
la Costache Negruzzi la Cezar Petrescu, de
la Racine la Al. Dumas º.a.m.d., autorii
francezi fiind parcurºi în original, ca ºi cei
italieni. Presat periodic de prietenul sãu din
liceu, deºi mare nevoie de bani pentru
mâncare nu mai are, continuã episodic sã
scrie la Gazeta cãsãtoriilor, în paginile
cãreia înfiinþeazã Colþul Tessei, rubricã
inspiratã anume de personajul central din
romanul în vogã al scriitoarei Margaret
Kennedy (18961967)  mai concret din
piesa Tessa, la nymphe au coeur fidèle,
scrisã în 1934 de Jean Girardoux, ca
adaptare a versiunii scenice britanice din
1926 care, la rândul ei, avea la bazã romanul
The Constant Nymph din 1924 al
englezoaicei amintite iniþial  ºi unde poartã
corespondenþã cu cititorii pe teme inventate.
Al doilea an al ºcolii de ofiþeri îl încheie la
Rm. Vâlcea, în cazarma Regimentului 2, zis
2 Cãþea, fãcând instrucþie pe dealurile
Goranului, dupã care, târâº, grãpiº, la 1 iulie
1937, este sublocotenent, în Promoþia
Marele Voievod Mihai, fiind repartizat, aºa
cum solicitase, la Regimentul de Tracþiune
Auto, cu cazarma la Chibrit, comandat de
col. V. Brãiloiu, iar aici încadrat la compania
de motociclete. Bineînþeles cã rãmâne ferm
decis sã nu facã purici mulþi în armatã, chiar
ºi din postura de ofiþer, cu soldã
respectabilã, soldat de ordonanþã la dispoziþie
ºi o cohortã de domniºoare cu dota gata
pregãtitã numai sã se decidã asupra uneia
dintre ele, tactica fiind sã întârzie maximum
cinci ani în uniforma regelui Carol al II-lea,
adicã exact atât cât îl obliga contractul cu
statul, dupã care sã-ºi vadã de cariera civilã
ºi eventual literarã, visând la un
bildungsroman, între altele. Drept
consecinþã, în paralel cu instrucþia cazonã,
are ºi preocupãri literare (citit, scris,
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colaborãri) ºi e atât de ferm în decizie încât
nici mãcar conflictul armat care bãtea la
porþile Europei nu-i va zãdãrnici prea mult
planurile, dupã cum vom vedea.
Deocamdatã, mutat la Regimentul 1 Pionieri
Craiova (din aprilie 1939), în septembrie
acelaºi an este pe zona de fortificaþii Oradea,
construind cazemate, centura de foc, oþel
ºi beton a regelui Carol al II-lea, care se vor
dovedi perfect inutile peste un an, maximum
doi. Din Craiova, cu Batalionul 11 Pionieri,
apoi ajunge la Galaþi-Brãila, tot pe zona
fortificatã, pe finele lui octombrie 1939, dupã
ce Germania ºi Rusia sfârtecaserã Polonia,
zilele României Mari fiind, de acum, ca ºi
numãrate. La 10 aprilie 1940, era cu acelaºi
batalion pe zonã, la Bârlad, luând parte la
construirea fortificaþiilor pe graniþa de Vest
(Oradea Mare ºi pe Est, la Prut), apoi la
minarea podului Fãlciu, ca de la 25 noiembrie
1940, sã fie detaºat la Comisia de mine
anticar, la Mogoºoaia, al cãrei preºedinte este
colonelul Nicolae-Traian Panaitescu (1894
1973), cãruia îi va produce o impresie foarte
bunã din moment ce îl va þine minte ºi, când
se va ivi ocazia, va contribui de o manierã
fastã în conturarea destinului sãu. Tot acum,
cã a revenit în Capitalã cu serviciul, profitã
de ocazie ºi se înscrie la Facultatea de Litere
ºi Filosofie. Dupã rebeliunea legionarã (el
îi zice rãscoalã împotriva armatei ºi a
þãrii), în 1941, când era cât pe ce sã
încaseze un glonþ de revolver în disputa cu
un tânãr gardist, este avansat la gradul de
locotenent ºi, revenit în organica
Regimetului 1 Pionieri Craiova, participã la
mobilizare, dupã care este trimis pe front
cu Batalionul 11 Pionieri, cu misiunea de a
executa lucrãri genistice pentru Divizia 11
Infanterie. Trece Nistrul la Fãlciu, apoi, asalt
dupã asalt, ajunge pânã la Odesa, fiind de
faþã la cucerirea oraºului, de acum urmând
reîntoarcerea la Craiova, la sediul
regimentului, pentru refacere ºi instruirea
noilor contingente de recruþi, sub
îndrumarea ofiþerilor germani. ªi ar fi plecat
din nou pe front, urmând trista soartã a
Diviziei 11 Infanterie, tocatã pe frontul
antisovietic, dacã nu s-ar fi interpus pe traseu
colonelul Panaitescu, fostul preºedinte al
Comisiei de mine anticar, riguros, metodic,
pricipial ºi sever, pe de altã parte prea
inteligent ca sã se piardã în fleacuri (p. 354,
manuscris), el însuºi autorul unor însemnãri
de rãzboi publicate mult dupã moartea sa,
cãtre finele anilor 90, cel care, la 1 iulie
1942, când s-a pus problema înfiinþãrii
Regimentului 3 Cãi Ferate  pe moment fixat
cu birourile la Gara de Nord, în turnul cu
ceas, cazarma urmând sã fie la Sibiu , la cerut eºalonului în drept pentru unitatea
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lui. Fiind primul ofiþer prezentat la program,
a fost numit adjutantul regimentului, iar în
particular, meditatorul fiului mai mic al
comandantului de regiment, care prepara
examenul de bacalaureat ºi nu le prea avea
cu cartea cât cu ºahul, pe de altã parte însã
continuându-ºi ºi meseria benevolã de
cronicar al bârfelor de cazarmã, al afacerilor
sentimentale, faptelor de arme ºi
evenimentelor parcurse în tot acest timp,
unele de importanþã minorã atunci, ce e
drept. Din acest moment, se specializeazã
cum ar veni ca ofiþer de cãi ferate, ºi începe
prin a executa recunoaºteri la Sibiu
Turniºor, în cazarma Avram Iancu,
viitorul sediu al Rg. 3 CF, totodatã
continuând sã susþinã noi examene la
facultate ºi sã contribuie cu articole la
Revista Fundaþiilor Regale. Între anii
19431946, numit comandantul Companiei
5 Construcþii CF de la Reºiþa, executã linia
feratã care leagã halda uzinelor cu staþia
Câlnic, triajul staþiei ºi un pod metalic peste
râul Bârzava. Tot acum, executã o scurtã
deplasare la Vinþu, pentru refacerea triajului
distrus de bombardamentele Aliaþilor, cu
reîntoarcere la misiunea de la Reºiþa. La 24
august 1944, România întorcând armele
contra fostului aliat german, Cp. 5 CCF a
încetat lucrul, lichideazã ºantierul, se adunã
ºi aºteaptã ordine de la comandantul Rg. 3
CF. Ordine care întârzie... Dupã care, este
numit comandantul garnizoanei Reºiþa,
aceasta însã nu oficial ci formal, ca fiind
cel mai mare în grad la momentul respectiv.
La 11 septembrie 1944, în sfârºit, primeºte
ordinul sã facã îmbarcarea în trenul cu 45
de vagoane pentru deplasarea la Vinþu de
Jos ºi regruparea la Teiuº. La 24 septembrie,
batalionul a fost pus la dispoziþia Bg. 39 CF,
comandatã de colonelul Turinski, din
Frontul II Ucrainean. Luptele se duceau la
nord de Rãzboieni, aºa încât, compania
primeºte misiuni de refacere în cadrul
dispozitivului brigãzii feroviare sovietice. Se
încearcã refacerea terasamentelor, a liniilor
ºi tunelelor distruse de nemþi în retragere;
din cauza distrugerilor masive, se renunþã la
refacerea lucrãrilor de artã, preferându-se
construirea unor varientãri, deºi problemele
sunt grele (ramblee netasate, ºine scurte,
curbe aspre, circulaþie cu numai 10 km/orã
ºi restricþii de tonaj), plus cã nu mai puþin
grele sunt relaþiile camaradereºti cu noul
aliat ºi pe care Toescu nu se jeneazã sã le
reþinã pe hârtie întocmai cum s-au derulat
pe teren ºi nu în cãrþile de propagandã ale
vremii, cu toate cã mult mai acid, la capitolul
acesta, este ºeful sãu de atunci, colonelul
Traian Panaitescu, al cãrui jurnal va fi publicat
de urmaºii sãi în armã imediat dupã 1990.
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LITERE ªI SENSURI

Ana Dobre

BARIERELE LUMII ªI ALE EULUI 
BARIERELE BROODU *
O carte compozitã este noul roman la
Elenei Maria Cernãianu,Barierele BROODU,
în care autoarea ambiþioneazã sã spunã tot
ce ºtie despre viaþã, despre relaþii, experienþe
spiritualiste, ezoterism, cãlãtorii...
Personajele, trei doamne singure 
Mira, personajul-narator, un alter ego al
autoarei înseºi, Ruxandra ºi Aurelia hotãrãsc
sã facã o cãlãtorie în SUA. Pe
parcursul acesteia, Ruxandra
ºi Aurelia rãmân personaje de
fundal, cu apariþii meteorice,
în prim-plan aflându-se mereu
Mira  nume simbolic, legat
de conotaþiile verbului a se
mira, de extazul în faþa
miracolelor lumii  cu
reflecþiile, consideraþiile sale
referitor la viaþã, la tainele ei,
referitor la oameni, la cãutarea
obstinatã a unui adevãr care
este adevãrul ei ºi numai al ei.
Conceputã ca un jurnal
de cãlãtorie, cartea include o reconstituire
biograficã, scoþând naraþia din prezentul
povestirii pentru a o transporta, prin gândire
imaginativã, la începutul secolului al XXlea, când strãbunica Mirei, Maria, a decis
sã plece în SUA pentru a-ºi construi o viaþã
mai bunã. Povestea Mariei întreþine un
anume suspans, pe care Elena Maria
Cernãianu îl întreþine cu oarecare abilitate.
Prozatoarea mizeazã pe simetria
eseisticã, romanul pãrând a se constitui ca
o ilustrare a unei idei enunþate la început:
Timpul înseamnã o pedeapsã, pentru ca,
la final, dupã cãlãtoria în SUA ºi
experienþele ei, prin David, un descendent
american la familiei, ideea sã fie infirmatã,
Mira înelegând acum, prin acesta, cã
Timpul înseamnã Binecuvântare.
Astfel, cãlãtoria în SUA, pe un traseu
atent urmãrit ºi detaliat de cãtre autoare,
îºi dovedeºte dubla semnificaþie. E o
* Elena Maria Cernãianu, Barierele BROODU,
Editura Astralis, Bucureºti, 2020
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cãlãtorie în afarã, într-o lume necunoscutã
sau parþial cunoscutã prin intermediul
culturii, ºi în interior, în sine, în propria
biografie, acolo unde descoperim barierele
BROODU, un laitmotiv cu trei recurenþe
în roman  paginile 141, 171, ºi 232.
Incipitul romanului stã sub semnul
oniricului, o inserþie a fantasticului, din care
se deduce situaþia de crizã în
care se aflã personajul, care
simte cã se gãseºte sub
semnul unui tragism pe care
nu-l conºtientizeazã în
totalitate. E doar o impresie.
Evenimentele urmãtoare sunt
scoase de sub semnul oricãrui
tragism. E, mai degrabã,
sugestia unei evoluþii în care
întâmplarea se înlãnþuie cu o
necesitate indicibilã.
Mitul labirintului, strecurat printre imagini, pe ideea
cã viaþa însãºi este un labirint
în care Mira se rãtãceºte, însoþeºte sugestia
evanescentã a unui tragic al existenþei. De
aici, convingerea ei cã timpul pedepseºte.
Imaginea muntelui pe care-l vizualizeazã, ca
simbol al necunoscutului, îi reveleazã
importanþa urcuºului. Starea de aºteptare 
a vehiculului care sã o transporte, deschide
posibilitatea unui transport din real în ireal,
din ireal înapoi în real. Taxiul este mijlocul
de recreare a mitului. Meditaþiile complicã
ºi diversificã ideile. Viaþa este un labirint, o
trecere ºi o pe-trecere, iar timpul, crede
Mira, pedepseºte, dând ºansa ispãºirii ºi,
deci, a mântuirii.
Toate acestea sunt experienþe necesare
pentru Mira pentru a clarifica limita/limitele
pe care trebuie sã le depãºeascã, acele
misterioase bariere BROODU  barierele
Bucuriei Regãsirii Omului Onest din Umbrã,
bariere vãzute ºi nevãzute, care nu permit o intervenþie din afarã, dar care, acolo,
în intimitatea profunzimilor, pot schimba
mersul istoriei personale. Barierele sunt, în
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acest moment, un mister pentru Mira,
deoarece nu avea cheia, nu deþinea
pregãtirea necesarã acelui salt. E un salt
din realitatea fizicã în metafizica ei.
Recurenþa motivului (trei apariþii) ar
marca ea însãºi un simbolism, ducând cu
gândul la cele trei încercãri pe care
personajul de basm trebuie sã le depãºeascã
pentru a avea acces la destin, sugerând
existenþa unui basm al fiinþei pe care Mira
îl descoperã ºi îl scrie pe parcursul
cãlãtoriei sale. Pe parcursul acestei cãlãtorii
în SUA, Mirei i se clarificã unele semne.
A doua apariþie a motivului marcheazã un
pas spre înþelegere, spre relevarea esenþei în
faldurile aparenþei, în relaþie cu Alina, colega
de camerã. Dincolo de partea întunecatã a
acesteia, Mira are intuiþia unei faþete intime,
camuflate într-o aroganþã aparentã. Este locul
intuit unde barierele dispar, lãsând sã se
reveleze icoana înrãmatã a sufletului în
continuã cãutare de adevãr, frumos ºi bine.
Barierele cad ºi este regãsit omul onest din
umbrã. Aºa se rezolvã ceea ce pãrea o
problemã a Mirei în relaþie cu Alina. Soluþia
demonstreazã, însã, cã nu Alina depãºeºte
barierele misterioase, ci Mira însãºi.
Ultima apariþie a motivului este legatã
de povestea Mariei inclusã în jurnalul de
cãlãtorie. Strãbunica Maria trãise în SUA
25 de ani, între 1909-1934, ºi se
reîntorsese acasã, în þinuturile Lugojului.
Ca în Tinereþe fãrã bãtrâneþe..., la
întoarcere, lucrurile se schimbaserã, nu
într-atât, însã, încât realitatea sã nu i se
dezvãluie. Copiii lãsaþi în þarã, Ana ºi Ioan,
crescuserã ºi aveau ei înºiºi copii. În casa
Anei, momentul înstrãinãrii este depãºit,
regãsirea fiind marcatã de trecerea acestor
bariere: Barierele BROODU dispãruserã.
Aºa se instaleazã concordia, concordie
ameninþatã nu peste mult timp, mai precis
în 1948, de teroarea istoriei, care închide

o lume ºi care va pune multe alte bariere,
greu de trecut.
Finalul cãlãtoriei în SUA stã sub semnul
miraculosului. Pe o stradã din San Francisco, Mira întâlneºte, întâmplãtor sau nu,
un tânãr, David. Iniþial, gândul o duce la
fiul ei, care sfârºise tragic la Dublin, lãsând
în urmã o fiicã, Diana. În acest moment,
ea crede cã întâmpalrea reveleazã un mister, David putând fi un avatar al unui David
Universal care se multiplicã în timpuri ºi
spaþii diferite. Proza se complicã prin
aceste sugestii de metempsihozã. La rândul
lui, David recunoaºte în trãsãturile Mirei o
asemãnare cu o strãbunicã vãzutã cândva
într-o fotografie. Fire nevãzute le leagã,
aºadar, vieþile ºi destinele. David este un
descendent american al strãbunicii Maria
din cãsãtoria cu dr. Richard Red. O
confuzie epicã întreþinutã de Elena Maria
Cernãianu, care nu soluþionase
deznodãmântul cãsãtoriei strãbunicii cu
doctorul american cu care îi avusese pe
gemenii Ely ºi Rik, îºi dezvãluie misterul la
aproape o sutã de ani...
Fotografia pe care i-o aduce David este
un liant între un trecut reconstituit în
dimensiunea fabulosului ºi un prezent al
revelaþiilor. Reîntâlnit în aeroportul din
Atlanta  simbolic, un spaþiu de trecere,
David pare un misionar, trimis pentru a-i
corecta viziunea iniþialã asupra timpului.
Nu, timpul nu pedepseºte, dimpotrivã,
Timpul este o Binecuvântare. Bucla
epicã se închide.
Quod erat demonstrandum. Mai mult,
Elena Maria Cernãianu finalizeazã romanul
pe 02.02.2020, un palindrom calendaristic
rar, datã trecutã orgolios pentru a sugera
trecerea unei alte bariere invizibile, barierã
care o duce din realitatea cea aievea în
lumea creaþiei. Barierele BROODU cad în
faþa spiritului creator.

(continuare de la pagina 52) celuilalt dar cel tânãr este ucis, acest lucru

Simulaþii
A ucis 12 femei din curiozitate, laºitate
sau sete de eveniment. Una pe lunã:
Gertrude, Hilde, Frida Mai are 6 zile de
trãit (e condamnat la spânzurãtoare) ºi se
gândeºte la a treisprezecea victimã. tata
trebuie sã fie al treisprezecelea. Tata e
nebun. Aceasta e pãrerea mea. Iatã de ce
îi cere directorul închisorii o întrevedere
rapidã cu tatãl sãu. Pe de altã parte, tatãl
criminalului se gândeºte la acelaºi lucru:
Copil fiind, era deja nebun. Trebuie ucis,
dar nu de stat ci de pãrintele lui. La
întâlnire, cei doi se reped unul la gâtul
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fusese însã hotãrât anterior: Îi voi da ocazia
sã mã sugrume. M-aºteaptã în cer 12 mirese
îmbrãcate în alb, pe mine, mirele lor!
La finalul acestei drame post-moderne,
rãmâne însã o mare ºi unicã nedumerire:
cum se face cã fiecare american, dar
absolut fiecare, vrea sã fie ceva? E simplu,
ne explicã chiþibuºarul dramaturg. Dacã
sufletul adevãrat ºi cel fals s-au ucis între
ele, omul nu mai înseamnã nimic. ªi, cum
nimicul e insuportabil, e firesc sã încerce
fiecare sã fie mãcar ceva.
Experimentul teatral al Cristinei Onofre
dovedeºte cã existã multe cãi pe care
teatrul de azi le poate urma pentru a se
încorona valoric.
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EX LIBRIS MEIS

Alice-Cristina Toma

DESPRE ADEVÃR ªI DESPRE CUVINTE
Adevãrul din cãlimarã (Petre Gheorghe
Bârlea, Adevãrul din cãlimarã. Studii de
literaturã universalã, Bucureºti, Editura
Tracus Arte, 2020) este o carte grea ºi
fascinantã. Petre Gheorghe Bârlea uneºte
sub tema Adevãrului filozofi (Platon,
Aristotel, Schopenhauer), hermeneuþi
specializaþi în istoria universalã a miturilor
(mitul nimfei Anna, argumentul mitologic
în polemicile lui Ovidiu, mitul homeric revizitat
de albanezul Ismail Kadare),
semioticieni (Umberto Eco),
autori ai unor cãrþi de literaturã
social-politicã americanã (Fr.
Parkin) sau reprezentanþi ai
literaturii scandinave de tipul
romanului boreal, dar ºi
scriitori interesaþi de maladiv
ºi maladie socialã ºi individualã
(St. M. Block) sau autori de
literaturã pentru copii. Se vede
aici deja un prim argument în
susþinerea afirmaþiei de mai sus:
bogãþie ºi diversitate. Dacã
luãm un singur exemplu, cel
al mitului Annei Perena,
suntem fascinaþi ºi pãºim înfriguraþi într-un
sanctuar de reflecþie ºi documentare, din
negura timpului ºi pânã azi, din îndepãrtatul
Babilon pânã în România noastrã.
Cartea este grea ºi prin prisma
subiectului pe care îl abordeazã, subiect
anunþat în titlu: Adevãrul din cãlimarã.
Este o carte despre cunoaºtere ºi creaþie,
manifestate printr-un amalgam de arte ºi
ºtiinþe dintre care se evidenþiazã literatura
ca artã a cuvântului. Cuvântul  la început
a fost cuvântul, ca în geneza biblicã  are
privilegiul de a transgresa ºtiinþa ºi arta ºi
de a fi un purtãtor imanent al literaturii, iar
literatura ocupã un loc epistemic privilegiat.
[Celelalte arte] concentreazã universul
cunoaºterii într-o idee care îl reflectã sub
câteva aspecte importante, pe când
literatura poate dezvolta mesajul central prin
acumulare de microuniversuri, fãrã limite,
practic, în planul gândirii ºi al afectelor.
În afarã de cuvânt ca instrument al
expresiei, ceea ce uneºte odatã în plus, pe
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lângã liantul tematic deja anunþat, corpusul
investigaþiei ºtiinþifice a lui Petre Gheorghe
Bârlea, este mitul ca mijloc de cunoaºtere:
Toþi [autorii corpusului] folosesc miturile
atât ca forme ale cunoaºterii  niciodatã
suficient valorificate, cât ºi ca manierã
expresivã de comunicare umanã  ºi
aceasta mereu fertilã în diacronie.
Conºtient de greutatea subiectului
propus, autorul acestor studii de literaturã
universalã, face o precizare
esenþialã încã din prefaþa
volumului, intitulatã Valorile
epistemice ale literaturii,
subliniind cã este vorba nu
neapãrat despre Adevãr 
imposibil de atins, aºa cum
se demonstreazã în primul
capitol, autorul apelând la
Platon , ci mai degrabã
despre cãutarea adevãrului,
termenul care trebuie
evidenþiat în aceastã sintagmã
fiind cãutarea: Toþi [autori
ºi personaje] vor sã ºtie câte
ceva: care este paradigma
Universului, care este modelul devenirii
noastre  ca naturã ºi umanitate, deopotrivã;
cum se structureazã paradigma cunoaºterii
umane înseºi (Platon) ºi paradigma
expunerii acestei cunoaºteri (Aristotel); care
sunt sursele libertãþii individuale ºi colective
(Ovidius); cum putem limita diferitele forme
de violenþã  înnãscutã în fiinþa umanã, dupã
toate aparenþele (U. Eco); cum putem pune
capãt societãþilor dictatoriale (I. Kadare);
cum se poate armoniza politicul cu
economicul ºi cu spiritualitatea în societãþile
moderne (S. Larsson), cum evolueazã
relaþia dintre naturã ºi societate (Fr. Parkin),
cum putem lupta cu bolile secolului (St.
Block) º.a.m.d.
Marea mãiestrie ºi noutate a acestor
studii este o mizã dublã asumatã ºi atinsã
cu graþie: pe de o parte, alcãtuirea unui
corpus care reuºeºte sã reuneascã autori
foarte diverºi sub semnul general ºi
argumentat al literaturii, iar, pe de altã parte,
convocarea literaturii înseºi la efortul de a
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rãspunde la întrebãri fundamentale care pot
fi reduse prin sublimare la o întrebare
eminamente filozoficã: În principiu, toate
întrebãrile pot fi reduse la cãutarea datelor
esenþiale despre Identitatea noastrã: de unde
venim, care este rolul nostru în lume ºi în
univers, încotro ne îndreptãm?. Literatura
este un creuzet al cunoaºterii umane, unde
libertatea de imaginaþie ºi creativitate poate
lua drumul cunoaºterii înseºi, dar poate,
de asemenea, sã îl survoleze sau sã-l punã
sub lupã, într-un demers metaepistemic
transparent ºi lipsit de orice restricþii sau
constrângeri: Aºadar, faptul cã literatura
ºi-a vãdit dintru început funcþia cognitivã
nu reprezintã pentru nimeni un secret, dupã
cum rãmâne un adevãr banal împrejurarea
cã, dincolo de valoarea epistemicã
intrinsecã a oricãrui text beletristic,
întreaga istorie a literaturii universale este
plinã de scrieri care au ca temã chiar
diversele forme de manifestare a
mecanismelor ºi legilor cunoaºterii umane.
De la epistemic la etic nu e decât un pas,
iar pasul acesta este subiacent.
Natura adevãrului  abstract sau concret
 poate contamina natura cãutãrii  cercetare
sau investigaþie  ºi decide asupra agentului
privilegiat al cãutãrii  cercetãtor sau detectiv.
P. Gh. Bârlea preferã sã uneascã cele douã
direcþii sub o singurã paradigmã  aceea a
investigatorului  ºi demonstreazã de-a
lungul studiilor reunite în acest volum ceea
ce au similar cele douã bresle, autorul unei
opere, filozoful ºi personajul în spatele cãruia
se ascunde sau cãruia îi dã viaþã scriitorul.
Despre aceste personaje aflãm din prefaþã
cã nu sunt detectivi adevãraþi decât rareori:
În cele mai multe situaþii, detectivii sunt
intelectuali, oameni cu lecturi vaste ºi cu un
sistem de gândire coerent, element component al unei filosofii teoretice ºi practice
personale ºi, prin urmare, al unui cod etic
clar conturat. (p. 13).
Subtil, în intertext, putem deduce un
rol secund, nespus, pe care îl joacã însuºi
autorul volumului de faþã: revelatorul de
adevãr. Pornind pe urmele cãutãtorilor de
adevãr, autorul cãrþii fie se alãturã acestora
ºi împãrtãºeºte aceeaºi menire, fie, din
când în când, i se alãturã cititorului, ºi,
într-un demers didactic, relevã adevãrul.
Se creeazã astfel o multiplã mise en abyme
a intenþei didactice, cãci cum poate fi altfel
scriitura decât lucru veºnicu  cum ne
învaþã cronicarii  ursit pe lume sã înveþe,
sã urmeze ºi sã ne îndirepteze.
Autori academici sau scriitori
profesioniºti, universitari sau tineri
adolescenþi, personaje ale evenimentelor din
datele de realia sau doar ale fabulosului literar,
investigatorii adevãrului sunt toþi la fel:
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Oricum, toþi sunt antrenaþi într-un proces
de iniþiere, într-un fel sau altul. Toþi sunt
curioºi sã afle adevãrul despre ceea ce se
întâmplã în jurul lor, despre întocmirea lumii,
în general, ºi despre propriile origini ºi propria identitate, în special. Ucenicii ascultãtori
 Timaios, Critias, Hermocrate ºi Platon, ca
elevi ai lui Socrate; Adso, novicele îndrumat
de Pater William; Max, Willy ºi Gent, tinerii
doctoranzi din romanele lui Kadare º.a.  sunt
conduºi spre Adevãr prin metoda socraticã,
de obicei, prin stimularea gândirii critice cu
ajutorul întrebãrilor provocatoare ºi prin diverse exerciþii de raþionamente deductive ºi
inductive. De aici rezultã aerul de didacticism bine temperat al respectivelor texte.
ªi toþi ºtiu, de asemenea, cã aceastã
cãutare este ºi rãmâne doar o cãutare
pentru cã Adevãrul ultim nu poate fi atins,
este un adevãr ascuns: Raþiunea ºi intuiþia
noastrã, oricât de valoroase ar fi din naºtere
ºi oricât de bine exersate prin practica de
fiecare zi, ne ajutã sã descoperim adevãrurile
parþiale, dar adevãrul ultim rãmâne în veci
ascuns Cãci totul se reduce la semioticã
pe lumea aceasta . ªi autorul adaugã: În
fapt, dincolo de condiþionãrile concret
sociale ºi materiale, protagoniºtii textelor
selectate de noi se lanseazã în cãutarea
adevãrului de dragul Adevãrului....
Volumul este ºi o invitaþie la spectacolul
lumii ca panoramã a deºertãciunilor: Dincolo
de aceste cãutãri concrete, mai importante
sunt cãutãrile in abstracto, provocate de
neostoita sete de cunoaºtere a omului. Marii
scriitori ai lumii au ºtiut dintotdeauna sã
îmbine cele douã serii  misterele universului
ºi misterele cotidianului concret. De aici se
naºte dialogul dintre epoci ºi dintre societãþi:
formula energiei regeneratoare pãstratã de
urmaºii actuali ai unor societãþi secrete ºi mitul
antic al hranei nemuririi; rãzboiul civil din
Kosovo ºi legendarul rãzboi de la Troia;
conflictele interconfesionale medievale ºi
polemicile logicii formale aristotelice; teoria
conspiraþiilor moderne ºi teogoniile care
explicã formarea universului º.a.m.d..
Cum sã citim aceastã carte? Cu siguranþã,
nu existã o reþetã unicã. Cititorul însetat de
cunoaºtere ºi iubitor de lecturã o va devora
într-o zi, neputând sã o lase din mânã. Cititorul
selectiv, oricât de dezinteresat va fi fiind, va
gãsi cu siguranþã pagini sãrutate de cer,
întrebãri, rãspunsuri, reflecþii, subiecte, teme,
autori care-l vor atrage negreºit. ªi, din aproape
în aproape, va citi aproape tot. Cu reconfortare
ºi satisfacþie. Ar fi probabil ºi un alt fel de
reþetã de lecturã pe care o putem sugera 
lectura cu pipeta sau cu linguriþa  ca a unei
licori rare. Cele 12 capitole ar fi cei 12 apostoli
înþelepþi, alãturi de noi, fiecare pentru câte o
lunã a anului.
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SCRIPTA MANENT

Victor Atanasiu

REALITATEA IMAGINARULUI
O liricã aflatã sub semnul tihnei, al
anestezierii undelor de crispare
existenþialã, totodatã una supraîncãrcatã
de livresc filtrat prin sensibilitate proprie,
scrie Emanuela Buºoi, profesoarã de
limba francezã, acum pensionarã. A
educat în cultul ilustrei limbi  care este
latina dintre Alpi ºi Pirinei,ºi este aceea a
comunitãþii statale celei mai glorioase de
dupã prãbuºirea Imperiului
Roman în Occident 
generaþii ºi generaþii de elevi
la Turnu-Severin. Autoarea
a publicat ºi o substanþialã
monografie despre Marguerite
de
Navarre,
scriitoare ilustrã, sora lui
Francisc I. Despre aceastã
carte m-am referit pe larg cu
alt prilej. Lirica Emanuelei
Buºoi, fie cã exemplele le
luãm din volume ca Parfum
de insulã, (2018), dintr-o
altã plachetã, anterioarã,
Stihuri în ritm de voie, publicatã în 2015,
ori din Caii roz (2017), au câteva note
comune, în afarã de aceea cã toate sunt
în versiune bilingvã, autoarea
transpunându-ºi stihurile în francezã.
Totul e sub marca unei miºcãri formal
indolente, a unei acumulãri în paginã fãrã
supraveghere, (în aparenþã), a unor detalii
culese din impresii de cãlãtorie mai
recente, sau amintiri din voiajuri avute cu
decenii în urmã, ori, încã mai departe,
crâmpeie, smulse de ici-de colo, din
reminiscenþe istorice. Farmecul liric este
produsul vãrsãrii acestei cantitãþi de
realitate empiricã pe fãgaºul imaginarului.
Lucrurile nu se petrec însã ca la
optzeciºti, ºi aici exemplul cel mai
caracteristic, dar ºi cel mai percutant, este
cel al lui Mircea Cãrtãrescu, care îºi are
la noi un precursor notabil într-un poet
din generaþia mea, azi cam uitat, Mircea
Florin ªandru, unde fâºii întregi din datul
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concret erau înºfãcate cu violenþã
inspiratã într-un cazan în care se topeau
la temperatura incandescentã a lirismului,
ci, dimpotrivã, trecerea empiricului în
retortele aceluiaºi lirism se produce blajin,
cu înþelepciune resemnatã, parcã de la
sine, aidoma unui proces de producþie
sui-generis, în care datul din realitate
ajunge, printr-o elaborare minuþioasã, dar
strãinã de ochii celor care
nu duc la îndeplinire aceastã
acþiune, într-un bibeloucreaþie
exclusivã
a
scriitoarei. Aºa stând
lucrurile, tot ceea ce este
acuzabil pânã la refuz cã ar
aparþine realitatãþii concrete,
fie una definibilã pur ºi
simplu a fi ca atare, fie una
existentã într-un spaþiu
livresc, de preferinþã, se
putea altfel?, în opera
Margueritei, devine, prin
felul meºteºugit al punerii
sintagmelor lirice în paginã, (Emanuela
Buºoi e în poezie un virtuoz, e, aºadar,
aparþinãtoare a celei direcþii care numãrã
pe Cezar Baltag, ori Horia Bãdescu între
reprezentanþi iluºtri), o întrupare a
imaginaþiei scriitoarei. Citite lucrurile
astfel, degeaba Medievalã se inspirã dintro istorisire a surorii marelui rege, degeaba
e vorba de o naraþiune versificatã, prea
încãrcatã de ceremonial, bufonerie,
ridicol ºi sfântã mare neruºinare, cum
ar fi zis G.M.Zamfirescu, cãci totul are
a se fi petrecut într-un cadru care nu a
fiinþat nicicând vreodatã decât în
imaginaþia autoarei.
Prin felul derulãrii discursului liric,
prin descripþia parcã punctatã cu agreabilã
lentoare, prin atmosfera de dolce
farniente insula Ada-Kaleh pare, ºi ea, sã
nu fi existat vreodatã, ci doar sã fi fost
visatã de Cea-care-scrie. E de sesizat aici
ºi instinctul artistic fãrã greº. Se vorbeºte
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de un meleag exotic în cuprinsul
pãmântului românesc, aºadar despre ceva
care este, prin însãºi natura sa, poetic, ºi
despre ceva care s-a adus, aºadar, s-au
creat condiþiile favorabile ca percepþia
receptorului sã fie direcþionatã spre ideea,
neadevãratã, dar producãtoare de fertile
efecte artistice aici, cã nu a fost
niciodatã:Sã visezi insula verde pânã
mori/ªi flori de cais, de gura-leului flori;/
Trandafiri pe ziduri vaubane cãþãraþi,/ De
soarele blând ades rãsfãþaþi./ Acolo, la
mijloc de-ncreþite ape,/Era o insulã cu
lucruri vechi uitate.
E de notat cã scriitoarea prelucreazã
în manierã proprie, având un obiect al
inspiraþiei de datã mult mai recentã,
binecunoscutul motiv Ubi sunt? Nu lipsesc
aici nici discrete ºi, iarãºi asimilate, acorduri
parnasiene ºi simboliste. Am insistat asupra
acestor aspecte pentru cã ele sunt
definitorii nu doar compunerii în cauzã, ci
ºi liricii Emanuelei Buºoi,
privitã
în
ansamblu.
Definitorie
este,
de
asemenea,
strecurarea
sugestiei de plesnealã
inexorabilã a destinului, într-o
notaþie aparent indiferentã ºi
de un calm imperturbabil.
Sigur, uneori nu lipseºte
manierismul, ca în Marea. La
Balcic, ba chiar barochismul
unor imagini, aºa cum cutare
semn caracteristic unor
manifestãri politice de datã
mai recentã nu avea niciun
rost sã fie pus înaintea unor poezii.
Meritorie rãmâne oricum împingerea
energicã a elementelor întâlnite în viaþa de
zi cu zi în þarcul riguros al imaginarului.
Cu cât se dau mai multe detalii despre diverse poduri de diverse feluri, existente pe
axã sincronicã sau diacronicã, cum le
plãcea sã spunã, structuraliºtilor, cu atât
mai mult ele, podurile în cauzã, ne dau
impresia a fi himerice, produse stricte ale
fanteziei dictatoriale. Astfel, sintagma,
prozaicã formal, devine vizionarã în fond
ºi, prin confuzia între epoci îndepãrtate
între ele, care astãzi parcã fuzioneazã
straniu, atât de încãrcata de detalii priveliºte
pare una de pe o planetã ce fiinþeazã doar
strict în spaþiul oniric: Se fãcea cã pe o
plajã lunarã,/Când orbitor de aurie,/Când
uºor cãrãmizie,/Lângã fluviul ce coboarã,/
Nãvalnic ºi neîntrerupt/Spre mare,/Un
colos, o minune a tehnicii,/Lustruit, din oþel
ºi mangan/Sau din oþel carbon ºi crom,/
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Privea spre oraºul alb,/De dincolo de
apã, /Adicã spre mine,/ Cu ochii imenºi
ºi goi/ De statuie anticã....
Scriitoarea a publicat ºi volumul de
note de cãlãtorie Spre Gibraltar (2015).
Excelentã este coperta cãrþii, semnatã de
autoarea însãºi ºi Dan ªalapa. Totul e aici
solemn: ºirurile de garduri vii, o santinelã
care este undeva mai departe, în sfârºit,
un motan de culoare închisã, care se aflã
în prim-plan, ca un fel de avangardã a
pãzitorilor celebrei fortãreþe. El, motanul,
dã, la modul cel mai puternic, impresia de
încremenire monumentalã a tabloului.
Impresiile , despre Padova, Genova,
Zaragoza sunt mai mereu aºternute cu
condei. E de remarcat însã în principal
aceeaºi ingeniozitate a vârârii realitãþii într-o
maºinã de tocat din care iese imaginar, doar
imaginar, aºadar, doar perspectivã poeticã.
Fiind la Valencia scriitoarea noteazã:
Trecând pe lângã localurile îmbietoare,
facem un exerciþiu de
imaginaþie, închipuindu-ne
ce feluri de mâncare am
degusta, dacã am avea timp
necesar la dispoziþie: Ca
aperitiv, am alege un huevos
al salmorrejo, adicã ouã cu
sos de legume, iar ca fel principal, am avea la dispoziþie
fie bacalo al ajoarriero, peºte
cod cu ouã ºi usturoi, fie
ternasco asado, fripturã de
miel cu varianta cordelo a la
pastora, miel în stil
ciobãnesc, sau, mai bine,
pollo a la chilindron, pui fript cu sos de
roºii, ºi, aþi ghicit, paprika.
Sugestia de imaginar a descripþiei atât
de minuþioase este asiguratã, pe de o
parte, de faptul cã bucatele se viseazã cã
sunt consumate, pe de altã parte, de acela
cã acest meniu ni se pare a fi aflat doar în
închipuirea cuiva, tocmai din pricina
caracterului sãu exotic, atât în alcãtuire,
dar, mai ales, prin termenii zãpãcitori
pentru românul cunoscãtor doar al limbii
sale. Meniul este, într-adevãr, exotic, deºi
nu la fel ca acele limbi de pãun, servite
la un festin roman, delicatesa fiind
menþionatã, între altele, în Ovidius al lui
Alecsandri. Altminteri, oricât ospãþul e
imaginar ºi exotic, Emanuela Buºoi se
înscrie, notîndu-l scrupulos, într-o
tradiþie a literaturii române, care îºi are
iluºtri reprezentanþi,( nu mai puþin niºte
gurmanzi ca oameni în carne ºi oase),în
Creangã ºi Sadoveanu.
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NOTE DE LECTURÃ

Angela Dinu-Cernea

TITI DAMIAN
Un om îndrãgostit de cãrþi
Au existat savanþi care s-au culcat
seara, iar dimineaþa s-au trezit cu o idee
care a schimbat radical evoluþia lumii.
Apariþia unei astfel de idei nu poate
reprezenta decât o iluminare pe care
Dumnezeu o trimite unor anumiþi oameni,
în anumite momente. Zilele acestea am
descoperit douã cãrþi care mi-au reþinut
atenþia: Exegeze contemporane ºi
Lecturi la miezul nopþii., amândouã
publicate la editura Editgraph, Buzãu,
2019, fiecare de peste 300 de pagini,
analizând un numãr de 42 de autori cu 51
de opere (prozã, poezie, teatru, eseu, chiar
ºi ºtiinþificã), diferite ca tematicã ºi
structurã stilisticã. Autorul lor, scriitorul
ºi profesorul Titi DAMIAN, este un nume
binecunoscut cititorilor, dar ºi multor
reviste de culturã din þarã, o personalitate
remarcabilã, un om al cuvântului, refugiat
mereu în gândurile sale, aºa cum o aratã
fotografia sa, ºi mai presus de toate, un
perfecþionist. El este ºi autorul
remarcabilei tetralogii a satului românesc
de munte, având peste 1600 de pagini,
MUSCELENII (Fagul, Umbra, Norul,
Ruina), premiatã la nivel naþional. De data
aceasta, scriitorul Titi DAMIAN se
apleacã sârguincios, cu inteligenþã ºi
minuþiozitate asupra cãrþilor altor
contemporani pentru a le prezenta ºi nouã,
cu spirit fin de observaþie, cu ochi critic,
dar ºi cu multã generozitate. Deºi sunt
exegeze, dificile de citit pentru un cititor
comun, îþi creeazã dorinþa, parcurgându-le,
sã ai în mânã ºi cartea respectivã, pentru
cã, în fiecare prezentare, valorificã textul
literar respectiv, ilustrând conþinutul de
idei cu citate semnificative, bine alese, ºi
fãcând consideraþii pertinente, astfel încât,
ca cititor te întrebi: Unde aº putea gãsi ºi
eu cartea aceasta?, cum mi s-a întâmplat
ºi mie. Este pe deplin convins cã, prin
cãrþi, prin culturã, ne putem reconstrui
moral. Acesta pare sã fie laitmotivul
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tuturor cronicilor sale. De la început
autorul previne pe cititor cã are de-a face
cu douã cãrþi deosebite, prin motto-uri:
unul semnat de F. M. Dostoievski 
Lectura. ªtim. O formã a fericirii, iar
celelalte semnate de Marin Preda:
Trebuie sã citeºti ºi sã scrii mult ca sã
poþi lãsa în urmã dâra unei lumini  ºi
Nu e oare aceasta menirea criticii, sã
lumineze astfel opera cu multiple puncte
de vedere, stârnind curiozitatea
spiritualã a cititorului ºi evitând
primejdia catalogãrilor excesive?
Observ cã acest scriitor urmãreºte de
ani de zile mai ales creaþia literarã a
contemporanilor, scriitori talentaþi, o
pãtrunde cu spiritul sãu curio s, neliniºtit,
creativ ºi incisiv, apoi ne-o trimite ºi nouã,
cititorilor, cu generozitate, de parcã ar
urma sfatul filosofului: Un critic excelent
ar fi un artist înzestrat cu multã ºtiinþã ºi
mult bun gust, lipsit de orice prejudecatã
ºi de orice invidie, adicã un om greu de
gãsit.
(Voltaire, Dictionnaire
philosifique, V). Din fericire, eu l-am
gãsit. Cred cã acest om, modest ca
atitudine umanã, dar îndrãgostit de cãrþi,
întruneºte aceste calitãþi indispensabile
unui critic de o rarã onestitate, cum se
dovedeºte el. Se apleacã cu rãbdare
asupra cãrþilor, le citeºte cu mintea ºi cu
sufletul, cu metodã, le cântãreºte în
conþinut ºi în formã, le miroase ºi le
mângâie pentru a le înþelege ºi a le aprecia.
Face conexiuni cu tematici similare, cu
alþi scriitori din alte perioade ºi din alte
locuri, din alte literaturi. Analizeazã
minuþios structura fiecãrei creaþii, evoluþia
acþiunii, conflictele, tensiunile,
personajele, stilistica etc., realizând un
spectacol fascinant al ideilor, trimiþându-le
spre cititor. Scrisul sãu, fie prozã, fie
criticã de întâmpinare, are farmec. De
aceea ºi place multor cititori care au
norocul sã punã mâna pe cãrþile sale.
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Descopãr într-una dintre cãrþi un jurnal
care se transformã într-un roman,
Încercarea scriitorului, un hoinar
îndrãgostit de muzicã, picturã, lecturi,
devine scriitor, Tudor Þopa, în opera
cãruia gãsim portrete, descrieri, splendidul
zbor spre luminã, vise, coºmaruri, nopþi
bahice, treziri, cãlãtorie ºi cãutare a
drumului spre creaþie ºi perfecþiune.
Defileazã în cele douã cãrþi ale lui Titi
Damian oameni  creatori ºi caractere,
intelectuali fini, spirituali, înzestraþi de
Dumnezeu cu talent, cu imaginaþie, cu
putere de muncã, cu nesaþiu de frumos ºi
adevãr precum Ion Roºioru - maestru al
poeziei cu formã fixã -, cu volumul Îºi
pierde urma Inorogul, poezia modernã
de bunã calitate a poetului Petre Rãu, din
volumul Îndrãgostirea de zmeu. Se
opreºte ºi asupra satului românesc, la
creaþiile referitoare la acesta ale lui Costel
Suditu în volumul Terra nobilis, dar
nu-i scapã nici poezia unui tânãr, mort
prematur cu poezia în braþe, Inculeþ Bãlan,
cu volumul antologic Dragostea în limba
românã. Gãsim prezentatã ºi creaþia unui
senior, Corneliu Antoniu, cu al sãu splendid Cãutãtorul de nisip, înãlþând un
cântec din pustiul sufletului cãtre pustiul
universului. Am rãmas profund
impresionatã de cãrturarul Ion Fercu,
profesorul-filosof din Buhuºi, care a dat
cititorilor o carte monument pentru cultura
românã ºi universalã: Prin subteranele
dostoievskiene; de cartea de teorie literarã
a profesorului constãnþean Angelo
Mitchievici, Cultura faliei ºi
modernitatea româneascã, dar ºi de
excelenta carte de criticã a criticii semnatã
de distinsul cãrturar Radu Voinescu,
Printre primejdiile criticii. Aflãm totul
despre scriitorul unic din literatura românã,
Mateiu I. Caragiale semnatã de seniorul
criticii, Barbu Cioculescu. Titi Damian ne
recomandã cu cãldurã ºi rigoare în volumul
Exegeze contemporane 15 scriitori, iar
în volumul Lecturi la miezul nopþii ne
fericeºte cu încã 27 de nume, toþi cu creaþii
captivante. Prozã de foarte bunã calitate
ne oferã buzoianul Aurel Anghel cu al
sãu roman de Bãrãgan, Pârnod.
Meritoriu este faptul cã se opreºte ºi asupra
prozei ºi poeziei autoarelor (femei) unde
gãseºte scriitoare talentate care surprind
realitãþile vieþii ºi vremii, cu nenumãrate
nuanþe, cu sensibilitate, limpezime ºi
profunzime: Nicoleta Cristea Ifrim, cu
romanul pe tema misandriei, Mama
Miaºi Camelia Ardelean  poetã,
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volumul Ecouri din tenebre. Tronul
strãbunilor din Þara Haþegului de prof.
dr. ing. Romeo Ioan Mânzalã ne aduce
în atenþie informaþii interesante despre
centrul energetic din Þara Haþegului, cele
ºapte puncte energetice principale ºi active ale tãrâmului sacru, România. Instructive sunt ºi cele douã cãrþi-eseu ale
lui Dumitru Tiberiu Costãchescu
despre diplomaþie, Diplomaþie ºi protocol, alta despre religia din mileniul III,
Religie ºi globalizare. Teatrul este
reprezentat ºi el, prin dramaturgia lui
Dumitru Istrate Ruºeþeanu, Libertatea
de apoi, cum ºi poezia de dragoste îºi
gãseºte locul prin volumul lui Vali Niþu,
ba chiar ºi un traducãtor, târgoviºteanul
George D. Piteº. Proza fantasticã
actualã este reprezentatã prin douã nume
constãnþene: Diana Dobriþa Bîlea ºi
Ovidiu Dunãreanu, prin excelentele
romane Omul dintre douã lumi ºi,
respectiv, Lumina îndepãrtatã a
fluviului. Am savurat cronica de
întâmpinare fãcutã micului (ca întindere),
dar mare (ca profunzime) romanparabolã, semnat de ialomiþeanul
Gheorghe Dobre, ªi au trãit ani mulþi,
fericiþi. Adaug alte nume de scriitori
consacraþi care-ºi gãsesc locul în cele
douã volume: Camelia Ardelean poezie, Elena Bolânu - poezie ºi povestiri
pentru copii, eseistul Firiþã Carp,
scriitorii buzoieni Theodor Cabel, ªtefan
Dima-Zãrneºti, Nicolae Gâlmeanu, dar
ºi scormonitorul în arhivele Academiei,
Ilie Mândricel, filosoful teolog Nicolae
Muºat, neobositul pârscovean publicist
Gheorghe Postelnicu, talentaþii
povestitori Marian Rãdulesu ºi
consãteanul-muscelean Petre RotaruColþi, apoi Iulian Moreanu, Lucreþia
Elefterescu ºi regretatul îndrãgostit de
aviaþie, Mircea Dumitriu. Ca
teleormãneancã, nu puteam sã nu aflu câte
ceva ºi despre Zaharia Stancu vãzut de
Silvia Ioana Sofineti în mileniul III, sau
despre cercetãrile distinsului cãrturar,
roºiorean de-al meu, Stan V. Cristea,
referitoare la biobibliografia lui Marin
Preda.
Cãrþile cu tematicã extrem de diversã
prezentate în cele douã volume au un
numitor comun, la pãtrat: talentul ºi
munca. Patruzeci ºi doi de autori, cu 51
de cãrþi, adicã mai bine de 12.000 de
pagini, citite ºi studiate de cãtre Titi
Damian pentru cititori - balsam sufletesc
în aceste momente de durere naþionalã.
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POEÞI ªI POEZIE

Ion C. ªtefan

POETA LA APOGEUL CREAÞIEI
În existenþa unui creator de cursã lungã,
adicã talentat ºi perseverent în truda sa pusã
în slujba poezie, se ivesc anumite moment
festive, când admiratorii ºi prietenii, criticii
literari ºi chiar cititorii de rând înþeleg
necesitatea unui bilanþ edificator.
Dar de ce sã dezvãlui eu un astfel de
moment, când poate fi descoperitã cu
eleganþã doar cauza care l-a declanºat, mai
ales când este vorba de poeta Vilia Banþa 
o creatoare talentatã, cultã ºi perseverentã,
gândindu-mã, mai întâi, cã drumul sãu
ascendent poate fi conturat cu acelaºi
succes?
Scrie versuri încã de pe bãncile ºcolii,
publicând în reviste ca: Gazeta literarã,
Familia, Literatorul, Sud, Glasul naþiunii,
Târgoviºtea, Curtea de la Argeº, Destine,
Climate literare, Litere, Rotonda valahã,
Arena literarã ºi altele
Ea este autoarea urmãtoarelor volume
de versuri: Timpul mareelor ºi Orfeu
printre himere, tipãrite la Impex 92,
Bucureºti,1994; Alchimia sferetor, Editura
Semne, Bucureºti, 1998; Cãlãtorie, Editura
Orion, Bucureºti, 2002; Geometrie
glisantã, 2001, Dresorul de umbre, 2009,
Urcând colina fierbinte, 2013, Invers
numãrând Niobe, 2014, la Editura
Arefeana, Bucureºti ºi Departe de ShangriLa, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2016.
Din anul 2003, este membrã a Uniunii
Scriitorilor din România, iar din 2014
devine membrã a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni.
Autori de prestigiu au scris despre ea
încã de la început, ceea ce ne-a impresionat
ºi pe noi, cititorii de rând, dar cel mai mult
am început sã cred în talentul sãu de
excepþia încã de pe vremea tinereþii, când
eram colegi la Cenaclul Academiei, condus
de poetul Ion Potopin, alãturi de care se aflau
Alexandru Raicu, Virgil Carianopol, George
Burcescu ºi încã mulþi alþii.
Poetul Mircea Micu nota pe coperta a
patra a volumului Alchimia sferelor, încã
din 1998: Iatã o poetã nãscutã sub adierea
aripei unui înger muzical, o poetã cu nume
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straniu, de stea nordicã, Vilia Banþa,
strecurându-se prin oraºul de fum al
iluziilor pierdute ( ) În peisajul feminin
al poeziei din ultimii ani, silueta ei de
mesteacãn fragil este o certitudine.
Alãtur ºi versurile justificative: Printre
cuvinte ziua se adunã/ Între oglinzi, puþin
câte puþin, / În rolul ei de searã  arlechin
 / Râzând c-un ochi ºi altul în
furtunã(Arlechin, p. 31).
Iatã ºi pãrerea maestrului Radu
Cârneci, din prefaþa volumului Cãlãtorie,
înspirat intitulatã Ideea de frumos în durere:
Poetã de aleasã sensibilitate, trãindu-ºi
datul cu puterea resemnãrii, adâncindu-se-n
tainele-i ca într-un cer interior, doamna
Vilia Banþa cea condamnatã la
frumuseþe,/ încremeneºte-n propria-i
legendã. Precum, ideea de frumos în
durere (p. 6).
Nu mi-am propus însã, cu prilejul
acestui bilanþ, sã-mi sprijin aprecierile
despre poezia ei, pe cuvintele solemne ale
unor celebritãþi, deoarece ea însãºi se
dezvãluie cu graþie ºi dãruire: Bunãoarã
umblãm/ circumspecþi ºi lucizi/ pe-asfaltul
regretelor noastre / la unison  doar
strigãtul corãbierilor pierduþi/ între iluzii ºi
ape (Înaintea plecãrii, p. 95 / din volumul
Alchimia sferelor).
Mai armonios ca la oricine, poeta
apeleazã la versurile albe ori clasice, în
funcþie de profunzimea sentimentelor pe
care le dezvãluie: De unde, Doamne, ora
se-nluminã,/ de unde-ncep cuvintelenviind/ pe masa mea sfinþitã-ntr-un
colind?/ În aºteptare, fruntea mi senclinã  (Sonet, din volumul Departe de
Shangri-La, p. 9). Este vorba de o
emoþionantã apariþie, din anul 2016, de
data aceasta la Editura Bibliotheca, din
Târgoviºte, care nu o îndepãrteazã, ci o
apropie de acest puternic centru cultural,
aºa cum geografic (nãscutã în comuna
Tãtãrani, din vecinãtate) era de mult
cuprinsã în aria de creativitate respectivã.
(continuare la pagina 79)
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STUDII DE CAZ

Alexandru Bulandra

PE URMELE AUTORULUI
Mãrturisirile unui detectiv literar
IV. Cum lucreazã detectivul literar
7. Îndrumarea cazului asemãnãtor
Mi-a plãcut firescul acestei expresii,
ºi de aceea am marcat-o prin titlu.
Iatã ºi contextul utilizãrii ei de cãtre
E.A. Poe: E oare de mirare cã o crimã
cunoscutã a putut înrâuri judecata
publicului faþã de una necunoscutã?
Judecata aceasta atestã o îndrumare, ºi
atentatul cunoscut pãrea s-o îndrumeze cum
nu se poate mai bine. Marie fusese gãsitã
ºi ea în fluviu; ºi atentatul ºtiut fusese
sãvârºit în acelaºi fluviu. Legãtura dintre
cele douã întâmplãri era atât de vãditã,
încât ar fi fost o adevãratã minune ca
lumea sã se fi lipsit de a o face ºi a o
adânci. (...) neobiºnuita serie de
coincidenþe... (Misterul Mariei Roget.
Urmare la Crimele din Rue Morgue, p. 245)
Iar autorul nu poate sã nu accepte, ºi
pentru propria anchetã, aceastã îndrumare
atât de necesarã a cazului ºtiut: Eu nu
susþin decât ceea ce e vãdit pentru orice
privire nepãrtinitoare. (p.247)
Eu am folosit acest principiu înainte
de a-i reþine formularea autorului american,
ca de la sine, asemenea unui fundament al
gândirii cercetãtoare.
Însã, chiar de la prima utilizare a lui,
am constatat cu surprindere cã el nu
conduce mintea numai cãtre adevãr.
Exemplul 1: Pentru aceastã situaþie de
nedorit, care poate avea consecinþe negative pe termen lung, voi face trimitere la
ampla ºi plinã de capcane investigaþie a
fenomenului mioritic 
Masca
pãcurarului. Al treilea raport de cercetare
în cazul Mioriþa. 2. Câteva versiuni
scãzute ºi monotone:
În monografia despre Viaþa
pãstoreascã în poezia noastrã popularã,
Bucureºti, 1943, Ovid Densusianu reproduce toate variantele din tipurile colindei
pãcurarilor citate mai sus, plus altele - în
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total 18 - pe care le-am gãsit înregistrate
ºi preluate în lucrarea lui Adrian Fochi. Ele
vin, cronologic, la poarta anilor 1900,
rânduite astfel: Cluj - varianta lui At. M.
Marienescu - 1859, Ciubanca, Dej - 1885,
Rupea, Braºov -1889, Turda - 1890,
Luduº, Cluj - 1892, apoi Nãsãud, Rodna 1896, Boarta, Mediaº, Braºov - 1897,
Strâmbu, Nãsãud - 1899. Dupã 1920,
sosesc variantele maramureºene de la Vad,
Deseºti, Botiza ºi Sãcel.(1, pp.175-188).
Toate textele reproduse în cartea lui Ovid
Densusianu sunt variante depline, de
referinþã în cercetarea noastrã.
Tocmai de aceea, urmând alþi
cercetãtori, m-am mirat ºi eu de vorbele
marelui folclorist: La depãrtãri mari, ºi
de loc ºi de timp, Mioriþa nu se putea sã
nu sufere numeroase schimbãri, fie cã
poezia ei a pierdut viguarea primitivã, fie
cã a degenerat într-un cântec redus la un
motiv sãrac, cu slabe reminiscenþe de ce
cuprindea mai departe: prin unele pãrþi,
în special în Ardeal, ea se mai aude,
schimbatã în colindã numai în câteva
versiuni scãzute ºi monotone.(1, p.157)
Concluzia aceasta, formulatã cu ochii
închiºi de lumina orbitoare a variantelor
populare ale baladei lui Alecsandri, va þine
colinda pãcurarilor într-un nemeritat con
de umbrã pentru mulþi cercetãtori. Uite
aprecierea la fel de surprinzãtoare a lui
Octavian Buhociu: Gãsim printre colinde,
cãzute din epica pãstoreascã, varianta
transilvanã numitã Judecata pãcurarilor,
a cântecului Mioriþa, redusã la conflictul
dintre doi juni ciobani ºi un al treilea, zis
strãin, care va fi ucis, variantã de circa
15 versuri. Fãrã suflu epic, nu inoveazã
nimic, dimpotrivã: din cele 3-12
personaje-ciobani ai Mioriþei au rãmas 3
copii; mioara, maica au dispãrut, iar
conflictul provocat de darul de crescãtor
excepþional de vite al ciobanului, prin
virtutea cãruia e un ales, se reduce la o
ceartã, ºi aceasta neclarã, fie cã cel de-al
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treilea e strãin, fie cã acesta ar fi pe cale
sã-ºi apropie o fatã de maior, fiind vorba
de un conflict erotic. (3, p.286) Eram în
anul 1979. (...)
Interpretare: autorii citaþi trec peste
colindã direct la baladã întrucât considerã
cã în colinda pãcurarilor nu este vorba de
imaginea unui gest ritual ci, la fel ca în
Mioriþa, de o dorinþã individualã formulatã
ca testament. Lucrurile fiind asemenea, se
face referire la exemplarul cel mai
prestigios - capodopera baladescã. (...)
Concluzie: Munca de cercetare a lui
Adrian Fochi reprezintã un moment crucial în cunoaºterea fenomenului mioritic
prin efortul de separare a analizei versiunii
colind de aceea a baladei Mioriþa ºi, în
al doilea rând, prin materialul documentar
impresionant oferit spre investigaþie
urmaºilor. Preeminenþa baladei asupra colindei pãcurarilor a fost însã atât de
puternicã în conºtiinþa cercetãtorilor, încât
ºi dupã 15 an i de la publicarea
monumentalei monografii, cele peste 275
de variante ale colindei aºteptau încã sã fie
vãzute în specificitatea lor folcloricã de
cântece de urare zise de cetele de
colindãtori în timpul sãrbãtorilor de
Crãciun ºi Anul Nou, ºi nu ca rudele sãrace
ale baladei Mioriþa. >> (1,pp.398-401)
Iatã ºi patru exemple în care îndumarea
cazului asemãnãtor m-a condus cãtre
adevãr:
Exemplul 2. Iisus ºi Proiectul Asaltul
Cerului. VI. Iisus în embrionul morþii. 5.
Iisus a murit de curând; cazul cunoscut 
învierea fetei de cãtre Iisus, cazul
necunoscut  învierea lui Iisus de cãtre
fraþii Lui esenieni:
Despre învierea imediatã a unui om
mort de curând am citit în Evanghelie.
Când Iisus ºi ucenicii sãi se aflau la masã
în casa lui Matei, 9,18...un dregãtor
venind, I s-a închinat zicând: Fiica mea
a murit de curând; ci, venind, pune
mâna Ta pe dânsa ºi va trãi. Adicã va
învia printr-o atingere a lui Iisus. Credinþa
tatãlui în puterea lui Iisus de a-i învia fiica
este absolutã. 23 ªi venind Iisus la casa
dregãtorului ºi vãzând pe cântãreþii din
flaut ºi mulþimea tulburatã, a zis: 24
Depãrtaþi-vã, cãci copila n-a murit, ci
doarme. Dar ei râdeau de El. Pentru
ei, moartea fetei era ceva în afara oricãrei
îndoieli, iar râsul lor exprima
neîncrederea în reuºita noului venit de
a o învia. 25 Iar dupã ce mulþimea a
fost scoasã afarã, El a intrat, a luat-o
pe copilã de mânã ºi ea s-a ridicat. 26
ªi s-a rãspândit aceastã veste în tot
þinutul acela.

72

Sã constatãm prezenþa în aceastã
scenã a învierii a câtorva elemente: moartea
de curând a unei fiinþe dragi celui care-i
solicitã ajutorul lui Iisus; credinþa lui
absolutã în Iisus ca agent al învierii din
morþi; convingerea mulþimii cã este martora
unei morþi adevãrate; scoaterea din scenã
a celor neîncrezãtori în puterea lui Iisus
de readucere la viaþã a defunctei; acþiunea
propriu-zisã ºi învierea fetei. Acþiunea
propriu-zisã este doar marcatã printr-un
gest al lui Iisus - a luat-o pe copilã de
mânã -, fãrã sã aflãm alte amãnunte.
De aici rezultã cã, ºi în cazul morþii ºi
învierii lui Iisus, considerat ca fiinþã umanã
pur ºi simplu, ar fi fost nevoie de
intervenþia salvatoare a cuiva cu aceleaºi
calitãþi terapeutice cu ale sale. Dacã lucrurile
s-ar fi petrecut prin acþiunea directã a lui
Dumnezeu, atunci nu am mai avea ce
discuta. Dar nici Iisus însuºi nu era sigur
cã Domnul din cer va interveni...>> (
pp.139-141)
Exemplul 3: în cazul Ultimul mobil al
morþii lui Socrate, cazul cunoscut - cum
se rãzbunã discipolul sãu prin intermediul
unei legi date cu dedicaþie împotriva lui -,
iar cazul necunoscut  de ce Anitos îi
doreºte cu atâta ardoare moartea lui
Socrate.
12. Tot citindu-l pe Xenofon, am mai
aflat cã, în anul 404 î.Hr., deci cu numai
cinci ani înainte de proces, Critias, un fost
discipol al lui Socrate, îl defãimeazã pe
maestrul sãu în faþa poporului... Lucrul
acesta m-a pus pe gânduri: chiar ºi la 65
de ani, bãtrânul înþelept era un personaj
atacabil; el nu îºi câºtigase încã o poziþie
respectabilã între atenieni, sau aici aºa ceva
era o imposibilitate? ªi m-am gândit mai
departe: dacã un fost elev ajunge sã-l urascã
pe Socrate ºi, când are puterea în stat, sã
ia mãsuri, aºa-zicând, legale împotriva lui,
cu atât mai mult Anytos ºi ceilalþi, care
nu-i fuseserã niciodatã apropiaþi...
13. Apoi am dat ºi de cazul lui
Eutidem, tipic pentru un tânãr adus de
Socrate în situaþia de a recunoaºte:
Puterea mea de judecatã, mãrginitã cum
e, îmi învedereazã cã ºi întrebarea aceasta
e încuietoare. Nu ºtiu; poate cã e mai bine
sã mã abþin ºi sã nu zic nimic. În orice
caz, simt cã, curând-curând, ºtiinþa mea
nu mã mai ajutã. Iatã ºi observaþia lui
Xenofon: Eutidem a plecat cu totul
abãtut, nemulþumit de el ºi socotindu-se,
de fapt, ca un sclav. Mulþi dintre cei astfel
ruºinaþi de Socrate nu voiau sã mai ºtie
nimic despre acesta, iar el, la rândul lui,
nu-i socotea decât ca pe niºte nãtângi.
Acesta era terenul propice pentru
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dezvoltarea germenilor umilinþei ºi urii, pe
de o parte, ºi ai dispreþului ºi batjocurii,
de cealaltã parte. (...)
15. Iatã, însã, cã acel Eutidem avea
de jucat un rol crucial în înþelegerea de
cãtre mine a felului de a fi al lui Socrate în
relaþiile cotidiene cu discipolii sãi: Când
Socrate a observat cã Critias s-a
îndrãgostit de Eutidem ºi dorea sã-l
cunoascã mai îndeaproape, Socrate s-a
strãduit sã-l îndepãrteze de la aceasta,
arãtându-i cã are o purtare de sclav ºi
nedemnã de un om educat; sau, atunci
când îl implora, ca un cerºetor, pe iubit,
în ochii cãruia vrea totuºi sã aparã ca un
om adevãrat, rugându-l sã cedeze într-o
afacere nu tocmai onorabilã. ªi, fiindcã
Critias nu i-a dat ascultare, ci ºi-a
continuat asalturile, atunci Socrate, de
faþã cu mulþi, fiind ºi Eutidem acolo, i-a
zis cã i se pare cã s-a bãgat printre porci,
vrând sã spunã cã el se freacã de Eutidem
ca porcii de pietre. De aici s-a iscat ºi ura
lui Critias faþã de Socrate. Sã mai spunã
cineva cã mãrturiile lui Xenofon nu sunt
importante
pentru
descifrarea
dedesubturilor maestrului sãu! Ajuns la
putere, Critias îºi transferã ura faþã de
Socrate în litera însãºi a legii: Când a
devenit nomotet, împreunã cu Caricle, în
timpul celor treizeci de tirani, nu l-a uitat
ºi a înscris în lege interdicþia de a-i învãþa
pe alþii arta de a cuvânta. Mai mult, I-a
fãcut continuu scandal ºi negãsindu-i o
altã pricinã, punea pe seama lui
reproºurile ce se aduc în general
filosofilor, ponegrindu-l astfel în faþa
poporului.>>
(5,p.10)
(Iov,
Socrate...,pp.62-65)
Exemplul 4: cazul cunoscut  filosoful
Jean-Paul Sartre, cazul necunoscut
profetul ºi poetul Al Doilea Isaia.
Vreau sã aflu un caz similar
De copil la fel de urât ºi genial.
care sã mã ajute
Mai mult decât o poate face psihologia
lui Alfred Adler?
Acolo am întâlnit numai copii urâþi, nu
ºi geniali! (8, pp.24-25)
Întrucât aceºtia sunt rari de tot!
sã mi-l apropii cât se poate de mult
pe cel fãrã nume propriu.
Al Doilea Isaia numeºte, ca sã
continuãm linia semanticã a termenului
reþetã, categoria produsului, nu originea
lui: profeþiile sale fiind considerate, de
cãtre canonizator, de genul celor ale
primului Isaia, au fost adãugate direct
cãrþii acestuia. (11, pp. 113-115)
Mã tot întrebam: Cum sã gãsesc, în
zilele noastre, un copil atât de special, care
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se trezeºte închis cu mintea lui uriaºã într-un
chip hidos?
ªi l-ai aflat?
Da! Era Jean-Paul Sartre.
De ce îl iei pe acest scriitor ºi filosof
francez ca mijlocitor  model în desluºirea
psihologiei lui Al Doilea Isaia?
În primul rând, pentru cã a fost un
copil genial care a avut conºtiinþa timpurie
a propriei urâþenii.
ªi, în al doilea rând
El scrie cartea autobiograficã a
copilãriei, Les Mots - Cuvintele, spre
bãtrâneþe, când avea atât experienþa de viaþã
cât ºi pregãtirea teoreticã necesare unei
analize psihologice pertinente.(...)
Pe Internet, la Wikipedia, am vãzut cu
surprindere cum, pe lângã titlurile obiºnuite
pentru o astfel de prezentare  Jean-Paul
Sartre a fost un filosof francez reprezentant
al existenþialismului, scriitor, jurnalist ºi
militant social; Nãscut: 21 iunie 1905,
Decedat: 15 aprilie 1980 -, a fost trecutã
ºi Înãlþimea: 1,53 m.
Acest detaliu fizic a fost consemnat
ca reprezentând ceva definitoriu pentru
personalitatea lui.
La fel de uimit am citit, în Istoria
urâtului, Ediþie îngrijitã de Umberto Eco,
la Capitolul X, Recuperarea romanticã a
urâtului, subcapitolul 3. Urâþi ºi
nefericiþi: E aceeaºi oglindã care îi va
aminti adolescentului Sartre condiþia sa
iremediabilã de rãþoi urât ºi în veci
neizbãvit. (7,p.293) (...)
Sartre nu a trãit izolarea asemenea lui
Al Doilea Isaia...
Era bãgat în seamã, chiar în centrul
atenþiei familiei ºi vizitatorilor.
Totuºi, familia îl þinea departe de ceilalþi
copii, iar în situaþiile rare când încerca sã
se apropie de ei, era ignorat de aceºtia.
Al Doilea Isaia a fost mereu singur
cu sine ºi era neluat în seamã întrucât s-a
þinut departe de membri comunitãþii de
care, vrând-nevrând, aparþinea, ºi de
problemele ei.
ªi a rãmas fãrã un nume care sã-l
identifice între oameni întrucât identitatea
lui nu avea niciun sens comunitar de
apartenenþã ºi, cu atât mai puþin, de
integrare.
El a dus o existenþã paralelã cu viaþa
socialã a semenilor sãi, iar logica
particularã care-i dirija acest fel de a fi,
unic în felul sãu, era incompatibilã cu
aceea care orânduia viaþa comunitarã.
Este foarte greu de conceput o astfel de
existenþã pe care s-o numim, totuºi, umanã!
(Metamorfoze biblice, pp.24-25, 32, 45)
(urmarea în numãrul viitor)
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ÎN CRUCIª ªI-N CURMEZIª

Tudor Nedelcea

O NOUÃ CARTE INCITANTÃ
Marin Sorescu, în anticamera Nobel
Ion Jianu (n. 1950, Caransebeº) este
un gazetar care ºi-a depãºit condiþia
profesionalã. Ocupându-se în principal
de sport (a scris ºase cãrþi despre
echipa de fotbal Universitatea
Craiova), a fost rãsplãtit, prin Gianni
Merlo,
preºedintele
Asociaþiei
Internaþionale a Presei
Sportive (AIPS), cu Diploma pentru contribuþia la
dezvoltarea presei sportive
naþionale ºi internaþionale.
Este, mai presus de toate,
un profesionist în luarea de
interviuri unor personalitãþi
nu numai sportive, ci ºi
culturale materializate în:
Interviuri pentru eternitate
(2002, prefaþã de Fãnuº
Neagu, cu Al. Balaci, C.
Baba, I. Bãieºu, Sabin
Bãlaºa, Radu Beligan, Ana
Blandiana, A. Buzura, ª.
Cioculescu, I. Lãncrãnjan, A. Marino,
Fãnuº Neagu, Al. Piru, D.R. Popescu,
Eugen Simion, I.D. Sîrbu, Marin
Sorescu, Nichita Stãnescu, Ileana ºi
Romulus Vulpescu etc.), Gheorghe
Apostol ºi scrisoarea celor ºase (2008),
În slujba artei (2013, cu V. Buz, Mircea
Corniºteanu, Ilie Gheorghe, Tudor
Gheorghe, Peter Jacobi, Nataºa Raab,
M. Þopescu etc.), Strigãturi peste ocean
de la Washington la Craiova (2014, în
dialog cu Mihaela Albu, Nina Cassian,
G. Chifu, I. Cristoiu, Tudor Gheorghe,
I. Munteanu, Tudor Nedelcea, ªt.
Odobleja Jr., D.R. Popescu, Eugen
Simion etc.), Istorie vie. Mãrturisiri de
un veac cu Florenþa Georgetta Marincu
(2015), Arta conversaþieicu Ileana
Vulpescu& Romulus Vulpescu (2016),
PopaS, printre mai marii lumii (2017).
A scris ºi un roman, Celãlalt eu (2016).
Cu toate acestea, nu este membru al
Uniunii Scriitorilor din România!
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Pentru Marin Sorescu a fãcut chiar o
obsesie, în sensul pozitiv al cuvântului,
investigând cu abnegaþie, o problemã
deosebit de delicatã: de ce ºi cine s-a
împotrivit propunerilor ca scriitorul
bulzeºtean sã primeascã, pe drept,
Premiul Nobel pentru Literaturã. În acest
sens, Ion Jianu a tipãrit, în
2014, o carte cu un titlu
concluziv: În 1983 ºi 1992,
Premiul Nobel «trebuia sã
poarte un nume» românesc:
Marin Sorescu / Convorbiri
cu ºi despre Sorescu, carte
beneficiind de cuvântul
înainte al acad. Eugen
Simion ºi de postfaþa lui
George Sorescu, fratele mai
mare al autorului Ionei. ªi-au
exprimat opinia câþiva
spectatori ai fenomenului
sorescian: Luminiþa Xenia
Ambrozie-Fassel, G. Banu, A. Buzura, N.
Breban, J.L. Courriol, Victor Crãciun, Ilie
Gheorghe, Tudor Gheorghe, Ov.
Ghidirmic, Norman Manea, Dan Mãnucã,
I. Munteanu, Tudor Nedelcea, C. Noica,
J.J. Padron, Elisavietta Ritchie, Dan
Culcer, Dan Shafran, G. Sorescu, Ileana
Vulpescu, Dan Zamfirescu.
Cartea a trezit un interes deosebit cu
prilejul lansãrii sale, la Târgul Gaudeamus
2014; depildã, vorbitorii au apreciat drept
realiste interviurile (meritul incontestabil este,
mai ales, al celui care ºtie sã punã întrebãri)
avansându-se chiar ºi numele celor trei
poeþi români [care] l-au incriminat la
Stockholm pe Sorescu, sau cum îºi
intituleazã G. Sorescu postfaþa, este vorba
despre rolul nefast al ocultei româneºti în
privinþa neacordãrii Nobel-ului lui Marin
Sorescu. Însuºi acad. Eugen Simion
remarcã, în interviurile lui Ion Jianu, lucruri
importante pe care în parte ºtiam din
zvonurile publice cã, în 1992, Sorescu
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ajunsese în faza finalã a selecþiei pentru
Premiul Nobel. Fusese reþinut de Juriu
pentru «lista micã» [...] Ca sã grãbeascã
lucrarea nenorocului, în cazul lui Marin
Sorescu au intervenit, se pare, trei confraþi
de la Bucureºti, poeþi cunoscuþi. Indignaþi
peste mãsurã ºi speriaþi ca nu cumva
confratele lor sã fie încoronat la Stockholm,
aceºtia ar fi trimis unde trebuie un memoriu
plin de acuzaþii abominabile la adresa lui
Sorescu. Ambasadorul Suediei în România
l-ar fi invitat pe poetul «nobelibil» ºi i-ar
fi arãtat, scârbit, documentul. Cel care
relateazã acum aceste posibile infamii în
lumea scriitoriceascã nu «desecretizeazã»
pe autorii lor. Îl înþeleg. În lipsa unor dovezi
precise este bine sã pãstrezi prudenþa.
Sorescu mi-a vorbit la vremea respectivã,
trebuie sã mãrturisesc, despre aceastã
cabalã, dându-mi ºi numele instigatorilor.
Pãstrez ºi eu discreþia. Am motivele mele.
Cu credinþa ºi speranþa (asemenea
personajului Iona) cã rãzbim noi cumva
la luminã, Ion Jianu vrea sã ajungã la
lumina... adevãrului în aceastã mare
nedreptate (care nu-i singura) fãcutã
genialului scriitor ºi pictor român. Astfel,
preluând interviurile din acest volum,
augmentate în urmãtorul op, Ion Jianu
purcede la o nouã lucrare, Marin Sorescu,
în anticamera Nobel. Conversaþii cu ºi
despre Sorescu (pãstrând acelaºi cuvânt
înainte al acad. Eugen Simion, precum ºi
postfaþa lui George Sorescu), apãrutã
într-o editura din New York, Gracious
Light / Luminã Linã, a pãrintelui-scriitor
ºi profesor,Theodor Damian. Într-un alt
format, mai mare, în ediþie bilingvã:
românã (236p+ilust.) ºi englezã (58p +
ilust., cuprinzând doar cuvântul înainte al
acad. Eugen Simion ºi partea I, Întâlniri
ºi conversaþii prin timp cu Marin
Sorescu), noul volum al lui Ion Jianu,
Marin Sorescu, în anticamera Nobel,
este superior celui anterior, prin dublarea
numãrului de pagini ºi ilustraþii,
augmentarea interviurilor ºi prin condiþiile
grafice deosebite (cu o copertã în relif).
Noii intervievaþi sunt: Emil Boroghinã,
Nina Cassian, Mihai Cimpoi, Andrei
Codrescu, Nicolae Dabija, Nicolae
Iliescu, Sorina Sorescu, Cornel
Ungureanu, Doina Uricariu, Matei
Viºniec, plus dialoguri-addenda cu Andrei
Pãunescu ºi Radu Sorescu.
În Lãmurire din partea autorului:
Sorescu elogiat peste hotare, «hulit»
între hotare (expresia aparþinându-i lui
Daniel Cristea-Enache), Ion Jianu îºi
expune metoda de lucru: nu este o
cercetare ºtiinþificã, ci o investigaþie
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jurnalisticã, punând în dezbatere publicã
ºi criticã, informaþia care circula/circulã
în mediile academice ºi nu numai, cum
cã Sorescu nu numai cã nu a fost sprijinit
în primirea acestui prestigios ºi
binemeritat premiu, ci lucrat de anumiþi
colegi de breaslã din propria þarã,
«încondeiat» sã nu primeascã o distincþie
de mare recunoaºtere internaþionalã, care
ar fi fost, în fond, un mare succes al
literaturii române.
Sunt douã memorii-reclamaþii trimise
din þarã Academiei Suedeze: unul din anii
1982-1983, conform afirmaþiilor lui G.
Sorescu (ambasadorul Suediei la Bucureºti
i-a spus lui Marin Sorescu: vi s-a trimis
din Bucureºti la Comitetul pentru
acordarea Premiului Nobel pentru
Literaturã un memoriu distructiv. E un
memoriu care ar trebui afiºat la gazeta de
perete!). Al doilea asemenea memoriu s-ar
fi trimis în 1992, înfuriind-o pe Carolina
Ilica: Cel mai urât lucru, de neacceptat
în alte þãri, o defãimare colegialã,
exemplificând cu L. Blaga ºi mai încoace
cu Marin Sorescu: scrisorile acelea
blestemate trimise în Suedia cãtre
Comitetul Premiului Nobel (Vatra,
martie 2016). În carte, ºi alþi intervievaþi
atestã acest fapt: N. Iliescu, Dan
Zamfirescu...
Însuºi Marin Sorescu confirmã în
Jurnalul sãu: Am fost propus, într-adevãr,
din mai multe þãri. Dar nu mã aºteptam
sã mi se dea anul acesta [1982]. Poate la
anul (JurnalVII, Editura Autograf MJM
Craiova, 2014, p. 126-127). Academia m-a
propus ºi pentru Premiul Nobel, fãcând
publicã aceastã propunere  ceea ce într-o
þarã ca a noastrã, unde toate energiile se
focalizeazã ca sã moarã «capra
vecinului», propunerea devine un izvor
nesecat de urã, ºicane etc. (Jurnal inedit,
IV, Craiova, 2009, p. 102); Cu el [J.J.
Padron], o lungã conversaþie! Ar dori sã
publice un volum al meu la o editurã din
Barcelona. Spune cã ºtie din surse foarte
apropiate (cunoaºte limba suedezã) despre
candidatura mea la Nobel (Jurnal inedit,
V, Craiova, 2002, p. 17.).
Presa strãinã l-a inclus pe Marin
Sorescu între potenþialii laureaþi ai
Premiului Nobel. Marin Sorescu, un poeta
rumano en la antisala del Nobel (ziarul
spaniol ABC); Sorescu este considerat
deja ca un viitor deþinãtor al Premiului
Nobel (Sunday Times) etc.
Ion Jianu dezvãluie ºi alte nedreptãþi la
adresa lui Marin Sorescu, pe lângã acea
implicare (datoratã altora) în Meditaþie
transcendentalã, destituirea sa de la
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Ramuri ºi demisia sa din Uniunea
Scriitorilor din România. În 1996, Primãria
Capitalei a respins propunerea Academiei
Române de a-l face cetãþean de onoare.
Însãºi Craiova sa, vãzutã din car(e cel
mai frumos oraº din lumeºi fãcutã celebrã
în lume ºi eternitate, nu a fost prea atentã
cu el. I-a acordat titlul de cetãþean de
onoare pe 19 decembrie 1996, postmortem deci, iar Universitatea din Craiova,
unde Sorescu avea un curs, a trimis
dosarul pentru obþinerea titlului de profesor
universitar cu întârziere, astfel încât
Ministerul Învãþãmântului i-a acordat acest
titlu, tot postmortem, dupã ºapte luni. În
schimb, Teatrul Naþional (sub conducerea
lui Emil Boroghinã) l-a omagiat, iar din
2005, la Craiova a fost o sãrbãtoare a
spiritului românesc, prin organizarea
Festivalului Internaþional Marin Sorescu
de cãtre Primãria Craiovei (primar Antonie
Solomon) ºi Academia Românã (preºedinte
Eugen Simion).
Întrucât despre volumul anterior al lui
Ion Jianu, În 1983 ºi 1992, Premiul Nobel
trebuia
sã
poarte
un
nume
românesc:Marin Sorescu, mi-am spus
punctul de vedere (vezi Marin Sorescu ºi
Premiul Nobel, în Tudor Nedelcea Printre
cãrþi ºi oameni II, Iaºi, TipoMoldova, 2016,
p. 109-113), mã voi opri doar la câþiva
intervievaþi din recentul volum.
Pentru Mihai Cimpoi, Sorescu este
poetul-reformator, a cãrui marcã
ontologicã ºi deontologicã este
deplinãtatea. El apare, aºa cum se definea
ºi marele sãu prieten Grigore Vieru, despre
care a scris cu profundã înþelegere, ca
Fiinþã Întru Poezie. În el s-a manifestat
graþia divinã sub formã de inspiraþie. Este
poetul care a avut un impact deosebit asupra
poeziei basarabene ºi care a fost ºi prietenul
unor importanþi poeþi de la Chiºinãu: Vieru,
Dabija, Valeriu Matei,Ion Gheorghiþã.
Amintind de odaia de la Bulzeºti destinatã
prietenilor sãi basarabeni, savantul de la
Chiºinãu afirmã cã un poet adevãrat extrage
Universalul ºi Generalul din habitatul sãu,
Sorescu surprinzând suflul epopeic al
Olteniei, dar ºi al întregului spaþiu
românesc ondulant.
Acad. N. Dabija din Chiºinãu confirmã
teza lui Mihai Cimpoi, Sorescu fiind unul
dintre cei mai îndrãgiþi scriitori în
Basarabia, din cãrþile lui am învãþat
Limba Românã ºi Poezia, iar lipsa lui
Sorescu se simte, aºa cum se simte lipsa
constructorului de pod, atunci când treci
pe el, dar ºi în cazul lui Sorescu acest lucru
este cel mai important: podul existã! El e
funcþionabil! Pe el se poate umbla!.
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Cunoscându-l prin 1980, dar foarte
bine în timpul colaborãrii la Literatorul,
unde Sorescu era redactor-ºef, Nicolae
Iliescu îl caracterizeazã ca un timid ºi un
calculat, un echilibrat, iar lumea îl
invidia, fiindcã în calitate de redactor-ºef
al unei reviste, îºi fãcea relaþii, legãturi,
prieteni. Era viu ºi stabilea punþi, lua
interviuri ºi premii. Cât priveºte subiectul
investigaþiei lui Ion Jianu, N. Iliescu
considerã cã detractorii ºi invidioºii marelui
scriitor, le era teamã cã le ia Nobelul din
faþã, chestie pentru care au scris chiar
Academiei Suedeze sã nu i-l acorde.
Andrei Pãunescu face o preþioasã
precizare privind implicarea tatãlui sãu,
reputatul Adrian Pãunescu, în lãmurirea ºi
salvarea lui Sorescu ºi a altor intelectuali
români care erau vizaþi în povestea bizarã
ºi nedrept confecþionatã cu Meditaþia
transcendentalã.Adrian Pãunescu l-a
sfãtuit pe Sorescu sã nu se prezinte la sediul
redacþiei Ramurilor din Craiova, unde
urma sã fie exclus într-o ºedinþã specialã,
întrucât nu se putea face destituirea fãrã
prezenþa fizicã a celui ce urma sã fie
judecat. Despre intervenþia curajoasã ºi
demnã a lui Adrian Pãunescu la ºeful
statului, N. Ceauºescu, spre a dezamorsa
cazul Sorescu, am mai scris ºi se aflã ºi în
interviul subsemnatului din carte.
Incluzând ºi un excelent album
fotografic, unele fotografii fiind inedite sau
mai puþin cunoscute, reproducerea color
a unor picturi soresciene, cea mai recentã
carte a lui Ion Jianu, Marin Sorescu, în
anticamera Nobel constituie o notabilã
contribuþie de istorie literarã (ºi nu numai)
ºi de sorescologie, sau altfel spus de Eugen
Simion (prietenul devotat ºi apãrãtorul
competent al autorului Liliecilor), sunt ºi
alþi martori ori, mai bine zis, mãrturisitori
ai lui Sorescu, în aceste pagini confesive
amicale, ce meritã a fi citite.
P.S. Primãria Generalã a Capitalei (primar
general: Gabriela Firea), prin Muzeul Naþional
al Literaturii Române- MNLR (director, Ioan
Cristescu), Teatrul Dramaturgilorºi Fundaþia
Marin Sorescu (noul preºedinte, Radu
Sorescu, fiul lui G. Sorescu) a organizat,pe
28 februarie 2018, o manifestare omagialã
(MARIN SORESCU - 82 de ani de la
naºtere), cu participarea acad. Eugen
Simion, Mircea Martin, Mihai Ispirescu, Paul
Cernat, Ion Jianu. Amfitrion: Ioan Cristescu,
directorul MNLR. Teatrul Nottara a
prezentat un fragment din ciclul La Lilieci,
în regia lui Constantin Fugaºin, fost actor al
Teatrului Naþional Craiova. Cu acest prilej, a
fost lansatã, în prezenþa autorului, cartea,
Marin Sorescu, în anticamera Nobel.
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EMINESCIANA

Dumitru Copilu-Copillin

PREDICÞII ADEVERITE
Destinul l-a favorizat pe Eminescu sã
aibã parte de o ºcoalã mai puþin obiºnuitã
ºi severã, a vieþii, precum ºi de ºcoli ºi
dascãli de excepþie. Erudiþia dobânditã pe
parcursul întregii vieþi a fost una
enciclopedicã de tip renascentist, iar
efectele ei s-au rãsfrânt benefic asupra
gândirii ºi operei sale, antume (capodopere
finalizate ºi voit oferite contemporanilor:
Luceafãrul, sute de bijuterii lirice ºi profeþii
jurnalistice) ºi postume (unele anume
ascunse privirilor ca tainã sacrã, criptatã:
grandioasele poeme Memento mori,
Povestea magului cãlãtor în stele, dar ºi
varii perle lirice, dramatice, în prozã sau
bruioane ºtiinþifice de valoare constatatã).
Cu ocazia turneelor de teatru în calitate
de sufleur, actor, textier pânã în vara anului
1869  strãbãtând þara în lung ºi lat  mânat
de o dorinþã neostoitã de cunoaºtere,
Eminescu se întoarce de bunã voie acasã,
se împacã cu familia, ºi cu gândul la o
ºcolire academicã, în consecinþã tatãl sãu
i-a promis o subvenþie regulatã pentru
a-ºi continua studiile, tot în limba germanã
pe care o cunoºtea, procedând ca ºi cu
alþi fraþi ai sãi, adicã sã urmeze cursurile
universitare la renumitele universitãþi din
Austria ºi Germania. În drum spre Viena,
însoþit de unul dintre fraþi, a încercat mai
întâi sã se înscrie la Universitatea Carolina din Praga, dar neacceptat fãrã
bacalaureat, s-a oprit la un vestit în epocã
fotograf din Praga, de la care ne-a rãmas
legendara fotografie a tânãrului poet de 19
ani. Între anii 1869-1874 este student,
înmatriculat în calitate de auditor
extraordinar al unor cursuri la alegere/din
propriul interes - evident înregistrat cu plata
aferentã  predate la universitãþile din Viena,
apoi din Berlin, la cea din urmã însã cu
întreruperi ºi cu un alt statut.
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În atenþia principalã a studentului
Eminescu au fost cursurile unor somitãþi
academice ale vremii, în domenii diferite
ale ºtiinþei, pe care le-a frecventat din
interes ºtiinþific. La absolvirea acestor
cursuri se eliberau doar certificate de
absolvire. Din lista cursurilor frecventate,
identificate în surse publice, am reþinut
titluri vizând teme domenii/cursuri precum:
Filozofia, Filozofia practicã, Raportul
principii filozofice ºi lecturi din Descartes,
Istoria ºi critica noþiunilor divine,
Introducere în filozofie pe baza Metafizicii
lui Aristotel, Dreptul, Filozofia dreptului ºi
statistica, Economia politicã, ªtiinþele
financiare ºi administrative, Istoria
modernã, Filozofia greacã, Economia
naþionalã, limbile romanice: italianã ºi
spaniolã, slava veche (ce i-a permis sã
poatã apoi traduce gramatica paleoslavã),
Pedagogia ºi logica, Medicina, Medicina
legalã ºi anatomia, Fiziologia ºi anatomia
microscopicã, Anatomia descriptivã ºi
topograficã ce-l obliga sã participe la
disecþii (în alt regim, participã ºi la
experimentele de chimie ale lui Nicolae
Teclu de la Academia de Comerþ), Filozofia
dreptului, Dreptul roman, Dreptul german,
Dreptul internaþional, Istoria generalã a
filozofiei, ªtiinþele naturii, Egiptologia,
Optimismul ºi pesimismul filozofic ºi poetic, Istoria ºi monumentele Egiptului,
Moravurile ºi obiceiurile egiptenilor, Logica,
Principiile filozofiei, Dezvoltarea ºi critica
filozofiei hegeliene, Filozofia ºtiinþelor,
Concepþia istoricã la istoricii vestiþi, Istoria
romanilor, Fizica, Geografia fizicã,
Geografia ºi etnografia, Fiziologia nervilor,
Psihologia popoarelor, Matematica,
Astronomia, Istoria religiilor, Mitologia
comparatã, Sanscrita (ce i-a permis ulterior sã traducã o gramaticã sanscritã) º.a.
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Lista completã a cursurilor audiate la
Facultatea de Filozofie a universitãþii din
Berlin nu o cunoaºtem, dar de la acestea
s-au pãstrat caiete cu notele de curs. Una
dintre sursele bibliografice indicate la un
curs, Critica raþiunii pure, scrisã de cel
mai profund gânditor, Immanuel Kant, o
traduce ulterior în limba românã. Din
filozofia generalã, metoda de cercetare era
în atenþia poetului ca obiectiv al unui posibil
doctorat, în legãturã cu care mãrturisea
într-o scrisoare: ocupaþiunea (mea)
întotdeauna va rãmâne ºtiinþificã ºi literarã.
În aceastã legãturã, evaluând moºtenirea
eminescianã ºi semnificaþia ei pentru
posteritate, în viziunea contemporanului
nostru, savantul Mircea Eliade: Eminescu
e sinteza sufletului românesc din vremea
netulbure. Sinteza ºtiinþei, cugetãrii, simþirii
ºi instinctului acestui neam.
Pentru setea de cunoaºtere, în anii
studenþiei sãlile de lecturã ale marilor
biblioteci erau un stimulent pentru formarea
sa eruditã (de la bibliotecile la care nu avea
acces, precum Biblioteca Curþii Imperiale,
recurgea la împrumuturi prin intermediul
altora), frecventa anticariatele (de la care
cumpãra sau împrumuta cãrþi vechi). Era
înzestrat cu o memorie fotograficã,
fenomenalã,  ceea ce citea/parcurgea o
datã, i se întipãrea/nu uita. Nu neglija însã
nici viaþa extrauniversitarã: frecventa marile
spectacole de teatru, concerte, muzee,
expoziþii. Participa activ la activitatea de
conducere a societãþii studenþeºti,
România junã (care ne aminteºte de
societatea studenþeascã Rumânimea cea
tânãrã din Viena de altãdatã a studentului
Aron Pumnul). România junã forma
tineretul studenþesc român din Viena pe
terenul literar ºi naþional. Participã cu
mare interes la organizarea aniversãrii
Adunãrii Naþionale de la Blaj din 1848,
împreunã cu colegii îl viziteazã de anul nou
la Dõblin pe fostul domnitor român,
Alexandru Ioan Cuza, iniþiazã organizarea
unui congres al studenþilor cu prilejul
sãrbãtoririi la Putna a lui ªtefan cel Mare,
se întâlneºte cu studenþi ºi cu recruþi
români din armata austriacã pentru a le
cunoaºte mai bine limba, tradiþiile ºi
obiceiurile de acasã.
Supraocupat de programul universitar,
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dar ºi de viaþa cultural-artisticã ºi socialã,
ne întrebãm când ºi cum a reuºit sã mai ºi
scrie (sã finalizeze ceea ce începuse încã
în 1866-1867) peste trei mii de versuri,
cuprinse  cum menþionam  în ample
poeme, ascunse voit-nevoit de ochii lumii
(postumele Memento mori, Magul cãlãtor
sau Mureºanu, alãturi de zeci de bijuterii
lirice), din care a publicat atât de puþin.
Debutul la cea mai prestigioasã
publicaþie a vremii, Convorbiri literare,
a fost unul fulminant. Pentru cã, numai
dupã câteva poezii primite din Viena ºi
publicate între 1871-1872 (Venere ºi
Madonã, Epigonii, Mortua est, Cugetãrile
sãrmanului Dionis) mentorul acestei
publicaþii ieºene, Titu Maiorescu l-a impus
pe proaspãtul colaborator, atunci student
la Viena, alãturi de acel rege al poeziei,
Vasile Alecsandri, numele poetului
autentic, Eminescu reprezentând
argumentul cel mai convingãtor pentru
noua direcþie lansatã atunci în poezia ºi
proza româneascã.
Pragmatic din fire, în aceastã perioadã
Eminescu se învredniceºte ca în intimitatea
vieþii sã nu mai rãmânã retras în lumea
abstractã a trãirilor ºi meditaþiilor poetice.
Aflându-se la Viena, în capitala Imperiului
Austro-Ungar  unde nu se putea sã nu-ºi
aminteascã de mentorii sãi, tribunii
paºoptiºti militanþi pentru cauza revoluþiei
române din Transilvania, încã vasalã
Austro-Ungariei  poetul simte nevoia de
a se exprima ºi în limbajul direct al
jurnalisticii, care de altfel i-a ºi pecetluit
soarta ca persoanã civicã.
În 1870 identificãm  între altele 
primele încercãri de publicisticã militantã,
unele semnate însã prudent cu pseudonimul
Varro, publicate în Federaþiunea, un ziar
din Pesta. Aici a publicat o suitã de trei
articole, în care se prefigureazã programul
politic al activitãþii de mai târziu a ziaristului
de la Timpul. Sã facem un congres
este dedicat sãrbãtoririi la Putna a lui ªtefan
cel Mare: Cel ce se odihneºte aici de peste
trei secole, dar al cãrui geniu vegheazã ºi
azi asupra scumpului sãu popor, pe care
acum poetul l-ar dori sã convieþuiascã întro Europã a solidaritãþii. Proaspãtul ziarist,
de altfel o ºi întrevede,  În unire e tãria.
În acest articol, Eminescu susþinea
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necesitatea imperioasã a unei Ligi Spirituale
Europene, a unei noi alianþe a popoarelor
prin culturã. Eminescu era o conºtiinþã vie
a neamului românesc ºi a bãtrânului continent, un vizionar al destinului acestui
conglomerat de etnii, politici ºi culturi care
este Europa. Pentru Eminescu, Europa
unitã ar fi trebuit sã fie o necesitate ºi o
datorie: E o necesitate aceastã Europã ºi
din punct de vedere moral (deci, nu numai
material). Referindu-se la starea de lucruri
din vremea sa, pentru el ardentã, intervine
pragmatic în cel de al treilea articol,
Echilibrul, în care  tocmai pentru
întronarea echilibrului socio-politic
european  se exprimã rãspicat: Redarea
autonomiei Transilvaniei, pe care au rãpit-o
fãrã consimþãmântul Românilor
Solidaritatea cu alte popoare din AustroUngaria Nimeni nu trebuie sã fie aici
stãpân decât popoarele însele ºi a trece
suveranitatea în alte braþe decât în acelea
ale poporului e o crimã în contra lor Vina
acestei direcþii o au descreieraþii de
magnaþi, a cãror vanitate îi fãcea sã
creadã cum cã în þarã, ce e mai mult a
noastrã decât a lor, ei vor putea
maghiariza pânã ºi pietrele Deºi
despãrþiþi prin hotare [români, croaþi,
slovaci º.a., n.n.] toþi ºtiu cã sunt unul ºi
(continuare de la pagina 70)

Poeta la apogeul creaþiei
Domnul profesor universitar doctor
George Coandã, membru al Academiei
Americano-Românã de Arte ºi ªtiinþe
din S.U.A., nota în prefaþa cãrþii respective: Nu încape niciun fel de îndoialã
cã Vilia Banþa nu are nevoie sã i se
recunoascã talentul de Poetã. ªi din
naºtere ºi din irepresibila voinþã/dorinþã
de autodepãºire i-au marcat/îi
marcheazã parcursul întru poezie.
(Vilia Banþa cioplind în piatra
statuilor poezia, p. 5). Într-adevãr: cu
tot ce sunt, de mine-s mai aproape./ Aud
cum pãsãrile nopþii cad,/ tãind de-a
valma vaduri dupã vad/ în carnea mea
nesomnul sã-ºi îngroape. (p. 10).
Se vede cã mediul elevat din acest
centru cultural îi este benefic talentatei
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acelaºi neam, ºi aceastã convingere va
mãri puterea lor de rezistenþã ºi îi va oþeli
în lupta pentru neam, lege ºi þarã.
G. Cãlinescu aprecia cã Pe
Eminescu îl preocupa sincer problema
deºteptãrii naþiei. Urmare, autoritãþile
maghiare intenteazã autorului deconspirat
 Varro/Mihai Eminescu - la debutul sãu
ca ziarist, un proces pentru delict de
presã; în final, redactorul ºef al ziarului
a fost destituit pentru publicarea
articolului. Era primul proces politic
intentat ziaristului Eminescu, de autoritãþile
maghiare, în condiþiile în care, cu trei ani
în urmã, în 1877, cele douã state, Austria ºi Ungaria, au ajuns la un compromis,
legiferând Imperiul dual Austro-Ungaria,
în care Transilvania pierdea definitiv
autonomia. Ca urmare, de atunci regimul
de oprimare a românilor se înãspreºte
continuu, pânã în 1918, când prin voinþa
poporului român din cele trei provincii,
Muntenia, Moldova ºi Transilvania, se va
realiza, printr-un îndreptãþit act istoric,
Marea Unire pe teritoriul Daciei
strãmoºeºti. Alt proces politic ºi ultimul,
intentat ziaristului-om politic Eminescu,
însã de proporþiile unui martiriu, are loc
în anul 1883, an de maximã tensiune între
România ºi Austro-Ungaria.
poete, fiindcã, numai dupã doi ani, ea
este prezentã în librãrii cu un nou volum
de versuri  Joia pãtimirii noastre,
afirmând dreptul sãu la neuitare: Femeia
statuie aºteaptã ºi cheamã,/ mã prinde
cu umbra ºi-n tremurul nopþii/ îmi ia
bucuria ºi inima-n palmã./ Femeia
statuie, zãpezile sorþii (Femeia din
piatrã, p.13).
Scriitorul Corin Bianu subliniazã cã
aflatã la a zecea carte de poezie, Vilia
Banþa ne oferã un volum de versuri
incitante, care trezesc interesul prin
diversitate ºi bucuria lecturii prin
substanþa lor (Prefaþã, p. 9).
Multe ar mai fi de spus ºi de
exemplificat, dacã nu aº crede cã deja
am reuºit sã vã conving de talentul de
excepþie al acestei poete deosebite, dublat
de-o culturã literarã profundã ºi de-o
responsabilitate deosebitã faþã de
frumuseþea cuvintelor.
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NOTES

Simona Cioculescu

2012
31 noiembrie. Azi, ca ºi ieri, ger -15o
o
ziua, -20 noaptea. Am stat acasã pânã la
16,30, apoi cu taxiul m-am dus la Muzeul
Literaturii, unde în cadrul Clubului de
Prozã, Al. Ecovoiu a citit un fragment din
ultimul lui roman, Dupã Sodoma.
Fragmentul mi s-a pãrut interesant, graþie
stilului, dar ºi laturii de mister, care e un
specific al prozei lui. Din pãcate, nu s-a
discutat textul ca la cenaclu, ci Aurel Maria
Baros a vorbit despre traducerile unor
romane româneºti ºi publicarea lor la edituri
din strãinãtate. I.C.R. îºi are cercul lui de
scriitori. Ceilalþi rãmân pe dinafarã. Nicolae
Iliescu a afirmat acest lucru. Iar Ecovoiu
a spus cã el s-a descurcat singur, primind
personal oferte de a fi tradus ºi publicat
(în Germania, în Spania, SUA). Apoi, o
tânãrã  i-am uitat numele  ºi-a prezentat
un roman, apãrut la Tracus Arte. Au urmat
discuþii despre secþia de prozã. Am plecat
înainte de a se încheia. Mi-era fricã de
alunecuº ºi de întuneric.
2 februarie. Azi am fost iar la Muzeu,
la ora 15, la lansarea cãrþii lui Victor
Ivanovici. Un caftan pentru Don Quijote,
carte dedicatã traducerilor ºi traducãtorilor.
A apãrut la editura Ideea europeanã. Pe
Victor Ivanovici l-am cunoscut acum 2530 de ani, dar nu l-aº fi recunoscut dacã
ne întâlneam întâmplãtor pe stradã. Lume
multã, chiar neaºteptat de multã. Cunoscuþi
mulþi: Dan Cristea, Nae Prelipceanu, Al.
Ecovoiu, Gabriela Adameºteanu, Sorin
Mãrculescu. Au prezentat Ion Lazu ºi
Rãzvan Vancu. Pe Vancu l-am pierdut, am
ajuns cu 15 minute mai târziu. Lazu a fãcut
o analizã amplã a traducerilor lui V.I.  a
citit din ele. A fost instructiv. A vorbit din
salã ºi Dan Cristea, apoi autorul a dat
autografe. Am luat ºi eu cartea. Sper sã
apuc s-o citesc. La sfârºit a recitat soþia
lui Lazu un poem de Odyseus Elytis, tradus
de Victor I. A recitat fãrã exagerãrile ºi
þipetele ei obiºnuite, a fost chiar bine. Am
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vorbit cu Gabriela Adameºteanu, care ma întrebat dacã vreau sã scriu despre carte
în suplimentul cultural al revistei 22. Nu
i-am promis nimic.
3 februarie. Azi, la ora 14, la Uniunea
Scriitorilor din România. Pentru o evocare
 parastas  a lui Ioan Flora. Am fost colegi
la Muzeu, câþiva ani. Un om foarte
simpatic. Din pãcate au venit patru
persoane plus soþia lui. Au vorbit Horia
Gârbea ºi fostul ambasador al României la
Belgrad, care l-a cunoscut bine. Am vorbit
cãlduros ºi am citit câteva poezii. A fost
prezentã ºi Eugenia Þarãlungã, colega mea
de la Muzeu. A citit ºi ea vreo trei poezii.
Soþia lui l-a evocat cu durere ºi nostalgie.
La final, ne-a oferit vin, covrigi ºi
bomboane de ciocolatã.
6 februarie. Azi am fost la BAR, am
studiat Creangã ºi Caragiale. Apoi prin
Amzei, acasã. Alunecuº, ger, doar vreo 10o. Seara a început sã batã vântul, crivãþ
 dar fãrã ninsoare. Tot azi Boc ºi-a dat
demisia ºi Bãsescu l-a numit în locul lui pe
Mihai Rãzvan Ungureanu, director la SIE.
E un istoric competent, dar ca primministru, de Alþii zic, cã fiind de la servicii
n-avea ce cãuta aici. E omul lui Bãsescu,
de pe vremea când era ministru de externe
în guvernul Tãriceanu. Toatã noaptea
jaluzelele au zdrãngãnit în bãtaia crivãþului
(fãrã zãpadã).
7 februarie. Azi sunt negocieri pentru
noul guvern, trei sferturi dintre miniºtri din
cel vechi rãmân, ºi Udrea contestatã de
mulþi colegi din PDL. Opoziþia  total
nemulþumitã, ca de obicei, nu e de acord
cu nimic.
8 februarie. Schimbare totalã de
guvern. PDL-iºti au plecat toþi. Au rãmas
doar UDMR-iºtii ºi UNPR-iºtii. Au numit
persoane tinere, cei mai mulþi
necunoscuþi, de rangul 2-3 dar mulþi cu
studii în strãinãtate. Opoziþia nici aºa nu-i
vrea. Nu va veni la vot, în Parlament,
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mâine. Toatã seara au fost prezentaþi la
televiziuni, iar opoziþia toatã seara i-a
criticat. N-o mulþumeºte nimic. Afarã cer
o
senin, soare, dar -12 .
9 februarie. Ponta a fost elegant în
discursul lui despre Mihai Rãzvan
Ungureanu. Îl cunoaºte bine, a fost la nunta
lui, îl apreciazã. Îi acordã încredere.
Neobiºnuitã poziþia lui, apreciatã de putere,
criticatã de opoziþie. Nouã ne-a plãcut,
cãci critica permanentã a lui Victor ºi a
celorlalþi nu mai avea nicio eficienþã.
Devenise de-a dreptul enervantã, pãreau
toþi niºte cretini. Aºa lucrurile s-au mai
nuanþat. Telefon de la Alexandru George.
N-a mai ieºit de o lunã din casã. Îºi scrie
memoriile. A ajuns la Radu Tudoran. Voia
sã ºtie dacã a condus vreo navã. Cartea de
la Bibliotheca nu-l mai intereseazã, vrea sã
renunþe la ea. Nu cred cã se poate, cãci
tipãrirea e în faza finalã.
10 februarie. Vremea s-a închis iar,
a început viscolul ºi în Bucureºti ºi în þarã.
Ca ºi prima datã, cele mai afectate judeþe
sunt Buzãu ºi Vrancea. Zãpadã de 2-3
metri. Case mici þãrãneºti acoperite pânã
pe acoperiº. A intervenit armata, iar primul
ministru ºi cel de la Interne s-au dus în
zonã. Ungureanu i-a criticat pe localnici
cã nu contribuie la dezãpezire ºi aºteaptã
totul de la armatã ºi de la voluntari. Telefon
de la Monica Pillat. Vrea sã ºtie dacã Barbu
a terminat un nou capitol din cartea lor în
dialog. L-a terminat pe cel despre
atmosfera politicã din anii 1939/1940. Se
apucã de urmãtorul legat de horoscopul
pe care i l-a fãcut Armand Constantinescu
ºi un altul Radu Sergiu Teodorescu. Seara
am vorbit cu Doina Ispirescu  e ziua
Mihaelei, urãri din partea noastrã. Ninge
continuu. Cod portocaliu în sudul þãrii, ºi
la Bucureºti.
19 februarie. A telefonat Dinu
Abãluþã. Voia sã-ºi clarifice niºte nume de
scriitori mai vechi de care nu ºtie nimic
(gen Aida Vrioni). ªi l-a anunþat pe Barbu
cã îi va trimite prin mine, la Muzeu,
volumele din Opera Omnia, care i-au apãrut
de curând. E o modã printre scriitori sã-ºi
tipãreascã din viaþã opera, ca sã nu se
bazeze doar pe posteritate.
20 februarie. Azi, pe la 12,30, când
eram în apropiere de Uniunea Scriitorilor
(casa Vernescu) m-am întâlnit cu Dinu
Albãluþã, care tocmai îºi luase indemnizaþia.
În felul acesta, l-am scutit sã se mai ducã
la Muzeu ºi mi-a dat direct plicul cu cãrþi.
Abia am fost la BAR ºi am început sã citesc
Caragialiana de ªerban C. E foarte bine
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scrisã. Vreau s-o propun spre reeditare
editurii Muzeului.
28 februarie. Zi plinã. Am fost la
librãria Humanitas Cretzulescu, unde Amos
Oz a dat autografe pe cãrþile din seria
operelor lui, apãrute la Humanitas. Au vorbit
Denisa Comãnescu, Ioana Pârvulescu ºi
el. Lume foarte multã. E un bãrbat
prezentabil de 73 de ani. A vorbit foarte
bine, cu umor fin, autoironie. Era obosit,
cãci ieri fusese timp de douã ore, la Ateneu,
în dialog cu Liiceanu, la conferinþele
Humanitas. Seara mi-a telefonat colegul
meu, Ioan Cristescu în legãturã cu Titircã
Sotirescu de Caragiale, editatã de mine
într-o ediþie bibliofilã la Muzeu. Ar vrea sã
o punã în scenã un regizor cunoscut de-al
lui, la Teatrul de Comedie.
29 februarie. A nins noaptea, dar nu
prea mult. Suntem îngrijoraþi. George nu
e de gãsit. Nu rãspunde la telefon. Ne-a
sunat tot în legãturã cu el ºi Annie Bentoiu.
E speriatã, se teme sã nu fi pãþit ceva.
1 martie. Am primit mãrþiºoare de la
copii, de la Barbu, de la Mihai Stan.
Vremea e frumoasã, soare. În fine, a
telefonat George, cu o voce stinsã. A
vorbit cu Barbu. A fost internat douã zile
la spital. Se pare cã a cãzut pe stradã. Va
sta o sãptãmânã în pat sub tratament. Abia
apoi va putea sã ne telefoneze. Pavel
Chihaia ne-a telefonat ºi el de mãrþiºor. Îmi
dedicã, ca mãrþiºor, simbolic, farul de la
Constanþa, oraºul lui natal.
3 martie. Azi, la ora 11, am fost cu
Barbu la Monica Pillat, în Drumul Taberei,
pe strada Pravãþ. Era singurã. Plecase într-o
vizitã. Barbu i-a dat douã capitole din cartea
lor comunã de amintiri. Pânã pe 15 iulie
vrea sã fie gata ºi va fi, cred. Mie mi-a dat
un mãrþiºor  un clopoþel filigranat  iar
noi i-am dat o inimioarã, cu pietricele
diamantine. Am bãut cafele cu pateuri ºi
fursecuri. Am stat cam douã ore, apoi am
plecat la cumpãrãturi, în Panduri.
4 martie. Azi, vreme frumoasã, vreo
7 grade. A venit în vizitã Dinu Abãluþã.
Voia sã vadã ºi sã ia câteva informaþii
despre PEN Club, din registrul PEN
Clubului interbelic, þinut de Radu
Cioculescu (anii 1933-1937), ca secretar
al asociaþiei. A venit cu un mic laptop ºi i-am
dictat eu, pe scurt, date de la diversele
întâlniri: primirea de noi membrii, noul
statut, deplasãrile în strãinãtate etc. Am
discutat ºi alte lucruri. Ei s-au mutat într-un
apartament nou la Barcelona, apoi în
toamnã el se va opera la un ochi. Mi-a adus
un trandafir
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RESTITUIRI

Mircea Coloºenco

VASILE ALECSANDRI
POETUL GINTEI LATINE
(14 iunie 1818  22 august 1890)

La începutul anului 1878, Société pour
lÉtudes des Langues Romanes din Franþa
publica în Revue des langues romanes
organizarea, la Montpellier, a concursului
miºcãrii felibriene a poeþilor provensali, care
scriau în dialectul occitan, întru pãstrarea
acestuia ºi reînvierea literaturii provensale. Este
vorba de miºcarea Le Félibrige, ce preluase
vechile tradiþii medievale, cu Les jeux floraux
ºi Les Cours damour, create de celebra
Clémence Isauré, la 1490, reluate, ulterior, la 21
mai 1854, dar definitiv constituite, la 21 mai
1876, la Avignon, de Fr. Mistral ºi discipolii
sãi, sãrbãtorire ce continuã ºi în prezent.
Concursul avea mai multe secþiuni
(filologie, prozã, poezie) pe tema Cântecul
latinului, cu care prilej se acorda Marele
Premiu, datorat lui Quintana y Combis,
deputat în Cortesuri, constând într-o cupã
simbolicã de argint, celei mai bune poezii.
Vasile Alecsandri a aflat din presã despre
acest concurs, hotãrându-se sã participe cu
scopul de a prezenta o probã de limbã poeticã
românã, ca dovadã de limbã neolatinã, ºi mai
puþin râvnind la premiu. Baronul Ch. De
Tourtoulon, preºedintele manifestãrii, l-a
invitat personal, la 3 mai 1878. Poetul a rãspuns
negativ printr-o telegramã expediatã de fratele
sãu Iancu. Totuºi, dupã cum va relata în
memoriile sale Marie G. Bogdan (Autrefois et
aujourdhui 1920-1923, 1929, p. 84), fiica
poetului, acesta s-a rãzgândit cu cinci zile
înainte de termenul de predare a manuscrisului
(15 mai) ºi cu douãzeci de minute înaintea
plecãrii trenului din gara Mirceºti, expediind
Cântecul gintei latine, sub motoul Apa trece,
pietrele rãmân, lui Mihai ObedenaruGheorghiade, agentul diplomatic al României
în capitala Franþei, care l-a predat personal
organizatorilor. În numele lor, Alphonse
Roque-Perrier, secretarul comitetului, i-a trimis,
la 19 mai 1878, urmãtoarea telegramã: Jury
composé de Mistral, Tourtoulon, Quintana,
Obedenaru et Ascoli vous decerne le prix du
chant latin. Vous attendons. (Juriul compus
din Mistral, Tourtoulon, Quintana, Obedenaru
ºi Ascoli v-a decernat în unanimitate premiul

82

cântecului latin. Vã aºteptãm). Trei zile mai
târziu, Albert de Quintana y Combis,
fondatorul ºi preºedintele grupãrii felibriene,
i-a expediat ºi el o telegramã entuziastã:
Recevez avec mes félicitations cordiales les
voeux que nous formons pour la Roumanie.
Vous qui étes un grande poète, veuillez être
lécho des sympathies des poètes latins réunis
e Montpellier. (Primiþi, împreunã cu
felicitãrile mele cordiale, urãrile pe care le facem
României. Dumneavoastrã, care sunteþi un
mare poet, binevoiþi sã fiþi ecoul poeþilor latini
reuniþi la Montpellier.
Cântecul gintei latine a fost tradus în limbile
francezã ºi italianã ºi pus pe note de compozitorul
Filippo Marchetti, chiar în timpul concursului.
Vestea s-a rãspândit în întreaga lume, premierea
fiind interpretatã ca un omagiu adus poporului
român care deºi departe de Roma, ºi-a pãstrat,
timp de douã milenii, identitatea ºi tradiþiile latine,
iar în 1878 dobândise victoria independenþei în
rãzboiul turco-ruso-român.
Poetul i-a rãspuns lui Quintana,
mulþumindu-i cu amabilitate: Îndreptânduºi preþioasa simpatie asupra þãrii mele,
Societatea limbilor romane mi-a fãcut ºi mai
scumpã pronunþarea sa în favoarea mea.
Binevoiþi a fi interpretul aceloraºi sentimente
pe lângã confraþii latini ºi personal sã primiþi
sincerele mele mulþumiri. Totodatã, i-a
adresat lui Fréderic Mistral, bardul provensal,
o scrisoare plinã de recunoºtinþã. De-abia în
1882, Vasile Alecsandri îi va cunoaºte personal, cu ocazia urmãtorului concurs þinut din
patru în patru ani, fiind primit ca un oaspete
de vazã. Vizita s-a sedimentat în amintirea
localnicilor, Elena Vãcãrescu subliniind acest
fapt cinci decenii mai târziu, în 1927:
Pretutindeni la Avignon, la Toulon, la
Marsilia, numele bardului de la Mirceºti m-a
întâmpinat ca semn de bunã venire 
Ceea ce trebuie adãugat este faptul cã, la
concursul din 1878, au mai participat cu poezii
alþi doi români, o persoanã din Târgu-Mureº,
rãmasã anonimã, ºi dr. Romulus Scriban, din
Galaþi, care, de asemenea, nu a fost identificat
de istoria literarã.
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Cântul gintei latine

V. Alecsandri

Latina gintã e reginã
Între alle lumii ginte mari.
Ea pórtãn frunte o stea divinã
Lucind prin timpii seculari.
Menirea ei tot înainte
Mãreþ îndréptã paºii sei.
Ea mergen capul altor ginte
Versând luminãn urma ei.
Latina gintãi o verginã
Cu farmec dulce, rãpitor.
Strãinun façiãi se închinã
ªi pe genunchi cade cu dor.
Frumósa, vie, zâmbitóre,
Sub cer senin, în aer cald,
Ea se mirézãn splendid sóre,
Se scaldãn mare de smarald.
Latina gintã are parte
De alle pãmêntului comori
ªi mult voios ea le împarte
Cu celle-l-alte a ei surori.
Dar e teribilén mânie
Când braçiul ei liberator
Lovescen cruda tiranie
Se luptã pentru al seu onor.
În ziua cea de judecatã
Când façiãn cer cu Domnul sânt,
Latina gintã a fintrebatã:
Ce a fãcut pe-acest pãmént?
Ea va respunde sus ºi tare:
O! Dómne,n lume cât am stat,
În ochii sei plini de admirare,
Pe tine te am represintat!
Mirceºti, 1878
Le chant de la race latin
B. Alecsandri
La race latine est la reine
Des grandes races dici-bas;
Au front elle porte, sereine
Un astre aux éternels éclats.
Son destin en avant la jette
Sur le chemin de la grandeur,
Des peoples elle marche en tête
Les éclairant de sa splendeur.
La race latine est encore,
La vierge au front charmant et doux
Létranger qui la voit ladore
En sinclinant á deux genoux.
Sous lazur plein dhaleines chaudes
La belle au sourire vermeil,
Que baigne une mer demerandes
A pour miroir son grand soleil.
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La race latine, en partage,
A les trésors universels
Quavec ses surs elle partage,
Dans ses élans tout fraternells
Pourtant terrible est sa furie,
Quand, de son bras libérateur,
Brisant la dure tyrannie,
Elle lutte pour son bonneur!
Au jour de la justice divine,
Lorsquau ciel le Dieu tout puissant
Demandera: Race latine
Quas tu fais sur terre, en passant?
Elle repondra toute fière:
 Tand que jai la-bas existé,
Aux yeux étonnés de la Terre
Seigneur! je tai representé!
Trad. francezã, Aug. Clevel
Il canto della razza latina
B. Alecsandri
Prima fra tutti i popoli
Stà la latina gente,
Regina Elle; da secoli
Un astro il piu fulgente
La cinge il fronte, e nobile
Dall Orto all Occidente
Versa una luce vivida
Sullarme che lascio.
E incantatrice vergine
La stirpe di Quirino,
Fro lo straniero attonito
Prostrare in uno inchino:
Bella, vivace ed ilare
Nellaer su o divino,
Si scalda in sole splendido,
Mar di smeraldo Ella.
Latina gente e florida
Dogni del suol richezza,
Che ale Sorelle provvida
Largisce con gajezza:
Ma e nel furor terribile
La tirannia disprezza,
Ed arma il braccio vindice
Quand il suo onor lo vuò.
E allor, nel giorno ultimo
Che ai popoli è serbato,
Lo stipite de Lazio
Da Dio fia interrogato:
Nel mondo in tanti secoli
Che fésti? A me fu dato
 Risspondera  tua immagine
Rappresentar cola.
Trad. ital. Domenico Muti
(11 iunie 1878)
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Lou cant dou latin

B. Alecsandri

Es rèino la raço latino
Entre tóuti li gràndi gént
A soun front trelusis divino
Uno estello, au través di téms.
Lou destin lendraio: elo, fiero.
Lou seguis dun pas mejestuos;
Di nacioun marcho copuliero,
Vejant sus si piado un lum blous.
Es uno viergo bello e misto,
Quenfado emé soun biais galant;
Lestrangié se clino á sa visto
E da geinoum toumbo, belant.
Alurado, courouso e gaio,
Dins ler tébi, sout lou céu clar,
Au soulèu rajant se miraio
E choupo si péd dins la mar.
A sa part, ques la plus poulido,
De la terro e de si tresor;
Suno sorre famado crido,
Partajo emelo de grand cor.
Mai e terriblo dins sa laquo,
Quand, piei, di tiran en tremour
Soun bras castigo li magagno,
O que lucho pör soun ounour.
Vengue un jour louro soubeirano
Quand, amount, lou Dieu tres copnau
Ié demandara; Gént roumano,
Quas fa sùs lou sòu terrenau?
Elo respoundra, dun fiér aire:
Tant quistére sus terro, es ieu
Que, devans li pople amiraire,
Tai representa, Segne Diéu!
Trad. în provensalã de A. de
Gagnaud, (Martie 1885)
Hymnus de la nation latina
B. Alecsandri
La latina sco regina
Meina las naziuns dil mund
Cun la stella schi divina,
Chella porta sin siu frunt.
Ella marscha plein luschezia
Ordavun a las naziuns,
E sin via spir clarezia
Rasen tuttas direcziuns.
La latin ei ina fina
Dultscha giurna plein încont:
Avon ella, spert sinclina
Mintga jester suspiront.
Ell in rir migieivel spenda
Sut in cauld e clar azur,
E plascheivel seresplenda
En la mar plein terlischur.
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La latina che domina
Sur tresors dimmens valzent,
Cun las soras partadina
Quels tusor da cor bugient:
Mo terriblei greta sia,
Cula va en il combat
Cunter criua tirannia
Per honnur e libertat.
La latina zund regina
Tema muossa sin siu frunt
Cul Derschader examina
Ellaa la fin dil mund
Ellaad el lu fustig rispunda:
Jeu, chil mund ha admirau,
Hai, o Segner, dign avunda
Tei sil mund representau!
Trad. în rhaetoromanà de
Alphons Tudor (ian-febr. 1896)
Estirpe latina

B. Alecsandri

Estirpe rainha é a latina
Das que no mundo têm grandeza;
Na fronte porta estrela divina
Luzindo nos tempos com nobreza.
Em seu destino, altiva em frente
Os seus passos sempre encaminhando,
Vai adiante de qualquer gente
À sua volta luz espalhando.
Estirpe virgen é a latina,
Com doce encanto arrebatador;
A seus pés o estrangeiro se inclina
Joelhando de saudade e amor.
Formosa, viva e sorridente
Sob o céu sereno, quente ar,
Espelha-se no sol reluzente,
Banha-se no esmeraldino mar.
A latina estirpe em toda a parte
Tesouros tem e muita beleza
E tão alegremente ela reparte
Com as irmas a riqueza.
Mas é terrivel em valentia
Quando o seu braço libertador
Luta com a crua tirania
Erguendo-se honrado e vencedor.
E quando no dio de Juízo
A esta estirpe for perguntado
Perante o Senhor no Paraíso
Sobre o que neste mundo há obrado,
Tornará alto com decisão:
Enquanto, Senhor, no mundo andei
A seus olhos com admiração
A tua glória representei!
Trad. în portughezã de
José Betancourt Gonçalves (1978)
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ANTOLOGIE

Paula Romanescu

TRECEA UN CÂNTEC PESTE VEACURI
ROBERT DESNOS
(1900-1945)

Poet suprarealist, a cultivat ºi onirismul ºi realismul. A sfârºit în
lagãrul de la Terezina. Poemul Jai tant revé de toi / Aþa mult te-am
visat, gãsit în buzunarul zeghii sale în ziua morþii, este cea mai
cutremurãtoare mãrturie a suferinþei îndurate de vinovaþii fãrã vinã
din lagãrele de concentrare naziste ºi, din toate lagãrele morþii din
toate timpurile, sub toate regimurile. Dintre volumele sale: Corps et
biens / Corpuri ºi bunuri; Le Veilleur du Pont-au-Changes / Paznicul
de la Pont-au-Change; etc.

Aºa mult te-am visat/ Jai tant revé de toi

Aºa mult te-am visat cã nu mai ºtiu cum eºti.
Voi mai ajunge oare sã te cuprind întreagã,
Sã-þi sorb într-un sãrut izvorul vocii tale
Ce mi-e atât de dragã?
Aºa mult te-am visat încât braþele mele
Tot încercând sã te cuprindã
Se regãsesc încruciºate peste pieptu-mi
ªi mult mã tem cã nu vor mai ajunge sã þinã vreodatã
Trupul tãu cald ºi cã reala ta prezenþã
Ce-mi bântuie închipuirea
De-atâþia ani de zile
În umbrã mã va preschimba.
Aºa mult te-am visat cã nu-mi ajunge timpul
De-a mã trezi din nou.
Cu pleoapele deschise dorm
Pândind cu întreaga-mi fiinþã
Cel mai mic semn de viaþã
Cu un crunt dor de tine,
Tu  unica-mi speranþã ºi vieþii mele sens!
Aºa mult te-am visat,
Atât de des am mers în ritm cu paºii tãi,
Aºa mult þi-am vorbit,
De-atâtea ori fantoma þi-am iubit
Cã nu mi-a mai rãmas decât
S-ajung eu însumi umbrã umbrelor,
De mii de ori mai palidã ca umbra
Ce se preumblã spre-a trece iar ºi iar
Peste al vieþii tale senin cadran solar.
Nu, n-a murit iubirea!/ Non lamour nest pas mort!
Nu, n-a murit iubirea în inima ºi ochii
ºi gura aceasta care-ºi proclamã începutele funeralii.
Ascultaþi, m-am sãturat de pitoresc ºi de culori ºi de farmec.
Iubesc iubirea cu tandreþea ºi cruzimea ei.
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Iubirea mea are un singur nume, o singurã alcãtuire.
Totul trece. Alte buze se lipesc de aceastã gurã.
Iubirea mea n-are decât un nume ºi-o alcãtuire.
Iar dacã într-o zi îþi vei aminti de ea,
O, tu, alcãtuire ºi nume iubirii mele,
Într-o zi, pe apã între America ºi Europa,
La ceasul când peste valurile ondulate va strãluci ultima razã de soare
Sau într-o noapte sub un copac în furtunã, sau într-o maºinã în vitezã,
Într-o dimineaþã de primãvarã pe bulevardul Malesherbes,
Într-o zi de ploaie,
În zori înainte de a merge la culcare,
Spune-þi, o poruncesc fantomei tale familiare,
cã eu am fost singurul care te-am iubit cel mai mult
ºi cã-i pãcat cã tu nici n-ai ºtiut mãcar.
Ziua de mâine/ Demain
De-aº avea ani o mie tot aº gãsi puterea
Sã te aºtept, zi nouã care-mi întãreºti viaþa!
Timpul  bãtrân ce-ºi poartã-n multele-i rãni durerea,
Plângã-se! Mie mi-e nouã seara ºi nouã dimineaþa.
De mult prea multã vreme trãim în aºteptare,
Veghind sã nu se stingã lumina ºi nici focul,
Vorbim ºoptit ºi þinem urechea-n ascultare
Sã prindem orice sunet care s-ar stinge-n jocul
Din hãurile nopþii în ora prea amarã.
Cântãm splendoarea zilei ºi darurile-i toate,
Pândim zorii luminii a nu ºtiu câta oarã
Spre-a crede c-a trãi-n prezent încã se poate.

ODILLON-JEAN PÉRIER
(1901-1928)

Poet, romancier, dramaturg, belgian de expresie francezã. În
foarte scurta sa existenþã a scris romanul Le passage des anges/
Trecerea îngerilor, o piesã de teatru  Les Indifférents/ Indiferenþii
ºi, vol. de poezie Combat de la neige et du poéte / Lupta dintre
zãpadã ºi poet.

Înþeleptul umilit/ Le sage humilié
Eu þi-am ucis copilul din suflet.
(Era oare nevoie de-astã prezenþã tristã?)
Dar odatã pierdut, o, chinuitul zâmbet,
Cum sã probezi cã Lumea mai existã?
 Tu, trup al meu, copil abandonat,
Dorinþele în simþuri þi le-ai scris!
 De tine, Înþelepciune, un poet s-a mirat
Cum cu-o nimica toatã în somn te-a ºi trimis.
Dacã-n cei care râd Dumnezeu a murit,
Necesitate simplã, tu artele ne-nvaþã!
Oricum, eu sunt de viaþa aceasta mulþumit.
 Iar eu, plecând din ea, mã pierd în ceaþã.

86

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

POEZIA ACASÃ

Iulian Filip

DIANA SAVA DARANUÞA
(1977, Sãrãtenii-Vechi)

Poeta lacrimilor care nu se povestesc
Scriitoare, textierã, producãtoare de emisiuni TV, jurnalistã, membrã a Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, filiala Chiºinãu, Diana Sava Daranuþa, nãscutã
în satul Sãrãtenii-Vechi, Teleneºti într-o familie de intelectuali (mama Ana Sava,
bibliotecarã, tata ªtefan Sava, pictor ºi muzician instrumentist, fiind bãºtinaº al
satului Mândreºti, unde autoarea ºi-a petrecut copilãria ºi adolescenþa), absolventã
a Universitãþii Agrare de Stat din Moldova, specialitatea Relaþii Economice
Internaþionale. A fãcut ºi doi ani de canto popular la Academia de Muzicã Gavriil
Muzicescu. Pasionatã de muzicã, picturã, jurnalism. Prima diplomã pentru poezie
a primit-o la vârsta de 15 ani, de la fundaþia Vasile Alecsandri din Chiºinãu.
Învingãtoare a diferitor concursuri de poezie, picturã, folclor. Publicatã în
numeroase reviste ºi ziare din Republica Moldova. Activeazã în calitate de redactor la postul de televiziune Moldova 1, apoi în calitate de producãtoare ºi realizatoare
a emisiunii de autor Produs autohton, la posturile de televiziune Euro TV ºi Alt
TV. A editat volumele de versuri În doi cu umbra (2002), Dor de þarã (2017), În
templul muzelor (2018), 101 poeme (2019). Publicatã în antologii de poezie din
România ºi Republica Moldova. Mai scrie fabule ºi poveºti, pe care le editeazã cu
ilustraþiile proprii. Premiantã a concursurilor literare din Republica Moldova ºi
din România.
E, într-un fel, mare norocoasã Diana Sava Daranuþa  sã fi
devenit în douã localitãþi cu oameni de creaþie: din Mândreºti e compozitorul,
dirijorul, academicianul Gheorghe Mustea, dar ºi compozitorul Valentin Dânga,
iar din Sãrãtenii-Vechi e pictorul Leonid Popescu, harnicul restaurator ºi pictor
de biserici ºi de icoane. În prezent este producãtor TV la AGRO TV Moldova.
Motivele ºi drumurile jurnalistei se interfereazã cu cele ale poeziei Dianei, care e
îndureratã în partea veºniciei noastre, care desconsiderã  cu ambiþiile de
sincronizare cu lumea vânãtã  potenþialul ruinurilor vechi, portaltoiul originar al
identitãþii noastre.
Reþeta dorului de mamã
Gãteºte, mamã, cozonacii, ºi-i plãmãdeºte cu iubire,
Presoarã dorul cu speranþe ºi fã un aluat subþire!
ªi din a ochilor adâncuri adaugã un pic de apã,
Sã fie coca numai bunã: nici dulce tare, nici sãratã
Frãmântã, mamã, aluatul ºi prin povestea ta îl trece,
Aroma fructelor uscate din amintiri sã nu mai plece.
Cu iz uºor de vanilie, precum un vis ce se destramã,
Adaugã ºi trandafirii, bãtuþi cu zahãr într-o toamnã.
Amestecul cel plin de taine îl lasã, mamã, în covatã,
Acoperit cu pânze albe, sã creascã basme pe o vatrã.
ªi-apoi, cu flacãra cea vie, sã încãlzeºti bãtrân cuptorul
ªi sã adãugi nostalgie punând la copt, pe tave, dorul.
ªi când veni-vom de departe, bãtând la uºã-n zi de Paºte,
În ziua Sfântã-a Învierii, sã fie cozonacii proaspeþi!
Cã n-am gãsit în lumea mare un gust mai tandru, mai de seamã,
Decât în cozonaci de-acasã reþeta dorului de mamã
Anul XXI, Nr. 4-5 (241-242)  aprilie-mai 2020

87

Zestrea mea
Peniþa mea  o sabie tãioasã.
ªi scutul meu  o coalã de hârtie...
Sunt armele-mi luate de acasã,
Sã pot pãzi izvor cu apã vie,
Nãscut din a CUVÂNTULUI stihie.
Credinþa mea  cerescul cãpãtâi.
Nãdejdea mea  urzealã dintr-un nor,
Ce mi se se-aºterne moale sub cãlcâi,
Cu paºii mei sã þes uºor, uºor,
Al vieþii drum, ca un divin covor.
Inima mea  o casã cu pridvor.
Iubirea mea  ograda cea cu flori,
În care am un dor agricultor,
Ce creºte lãstãraºi ambasadori,
Ai dragostei de viaþã vestitori.
Trecutul meu  cununã-mpãrãteascã.
Iar sufletul  un veºnic legãmânt...
Eu ºtiu  cu zestrea
mea nepãmânteascã,
Cât dragostea divinã mi-e veºmânt,
Eu sunt cea mai bogatã pe pãmânt...
Niºte bãtrâni
Cum sã nu vinã oare peste noi
Necaz ºi molimã  divinã comedie,
Când ne-am semnat
sentinþa spre infern,
Spunând cã bãtrâneþea-i  maladie?
ªi-n timp ce-nnebuniþi de disperãri,
Tot stãruim în rugãciuni, sã fie bine,
Bãtrânii îi uitãm ºi-i renegãm,
Iar ei în liniºte ne-aºteaptã
ºi...coc pâine...
Cât de puþin ne-a trebuit ca sã aflãm
Noi înºine din ce suntem fãcuþi...
Cã-i e ruºine soarelui de noi
ªi ne-a închis în case, reþinuþi...
O mamã ºi un tatã, un bunic,
O bunicuþã în cãmarã sau ogradã,
Trãiesc pe vechi ºi nu ne cer nimic 
Ei pentru noi se-nclinã ºi se roagã...
ªi-i ruga lor spre Domnul îndreptatã 
Noi s-avem zile ºi sã nu ne doarã...
Ne-aºteaptã înþelepþii pe o vatrã,
Iar noi suntem cu inima de fiarã...
Dar ei au fost mai tineri decât noi
ªi mai curaþi la suflet, cã, se vede...
ªi poate-om exista dupã rãzboi
Din mila lor, din lacrima de veghe...
Ce mult va trebui sã ne rugãm
La dorul cel de casã ºi de þarã,
Sã ne deschidã porþile din nou,
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Când am fãcut iubirea de ocarã...
Cãci bãtrâneþea-i privilegiu ºi e dar
ªi poate-o vom gusta, având noroc...
De nu ne vor stârpi aceleaºi legi
Fãcute tot de noi... s-avem soroc...
ªi dacã, totuºi, vom îmbãtrâni,
Iar Dumnezeu s-a supãra pe noi, pãgâni
ªi-a spune cã nu are-n ceruri loc,
Pentru cã, am ajuns...
niºte bãtrâni...?
Cât plouã ºi existã toamnã
Pe trotuare vechi o ploaie nouã
Cu zgomot peste frunze se aºterne,
În seara asta ploaia rupe-n douã
A norilor blândeþe ºi tãcere.
Pe caldarâmuri ploaia se dezbracã
De straiele din bolþile cereºti,
Spãlând ºi suflete ºi frunze într-o apã,
Din adunate lacrimi îngereºti.
Pe stradã paºii umezi se destramã,
Se duc cu apa valuri de-amintiri,
E-atât de zgomotoasã ºi de calmã
Aceastã ploaie smulsã din psaltiri.
Pe chipul meu ºi-al tãu atâta ploaie,
În ochii mei ºi-ai tãi  ciudat destin,
Se-aprind ºi curcubeie ºi rãzboaie,
Ca într-un sfânt vitraliu bizantin.
Pe muchiile zãrii inocente,
Un cer ºi un pãmânt ne mai îndeamnã,
Sã rãsãdim în inimi sentimente,
Atât cât plouã ºi... existã toamnã...
Sunt...
Sunt lacrimi care nu se povestesc,
Sunt ape care nu se trec nicicând,
Sunt pietre care-n suflet se opresc,
Clãdind acolo dragostei mormânt...
Sunt drumuri care duc spre nicãieri,
Sunt vise care nu se împlinesc,
Sunt ore ce rãmân în zi de ieri,
Lãsându-ne tãceri care vorbesc...
Sunt zori care renasc dintr-un amurg,
Sunt flori care în inimã le creºti,
Sunt rãni care apar de la absurd
ªi sângereazã-n clipa ce zâmbeºti...

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

Sunt oameni ce mereu te vor trãda,
Sunt fiare ce sãlbatic te-or iubi,
Sunt pãsãri ce nicicând nu vor uita
Cã au mâncat din palma ta-ntr-o zi...
Sunt clipe când renaºti dintr-un fior,
Sunt flãcãri ce din nou te vor zidi,
Sunt taine ce te macinã de dor,
Jonglând mereu, a fi sau a nu fi...
Sunt vremuri când ajungi în amintiri,
Sunt uºi care se-nchid ºi putrezesc,
Sunt voci care te cheamã din Psaltiri,
Când pleci visând un Rai Dumnezeiesc...
Pe strada unde locuiau bunicii mei
Pe strada unde locuiau bunicii mei,
S-a gârbovit ºi gardul, nu ºtiu cum,
A-mbãtrânit ºi pupãza din tei
ªi pietrele cãrunte-s lângã drum.
Pe bãncile de lemn, pe lângã porþi,
Mai stau la sfat ºi-acum vreo douã toamne
ªi din toiege îºi fac semne peste nopþi,
Cu brumele ascunse în nãframe.
La geamuri, mohorâte amintiri
Privesc la drum prin cioburi care plâng.
De prin ogrãzi, mai ieri cu trandafiri,
Ecoul trist rãspunde ºuierând.
ªi plouã iar cu nuci într-un pridvor,
În care glasul corbilor se-adunã,
De parcã-ar face toamnelor favor
Cântarea lor funebrã ce rãsunã.
Vin frunze mii s-aºtearnã cãpãtâi
Pe prispele cu faþa înspre zare,
Tot aºteptând iubiri cu dor dintâi
Sã se întoarcã-n timp, seducãtoare.

Tot mai puþinã lume parcã
Îºi dã bineþe la rãscruci.
ªi tot mai multe porþi legate
ªi mai puþini bãtrâni cu nuci...
Fântâni cu visele secate
Îºi poartã cumpãna pe umeri...
ªi-ascund cuvinte, doruri, ºoapte,
Acolo, în adâncuri tulburi...
Un sat întreg cu lume bunã
ªi-a pus zãbrele în fereºti.
ªi au plecat, lãsând în urmã
Ogrãzi cu scrânciob ºi poveºti...
Sunt toate uºile-ncuiate,
Doar cheile atârnã-n cui...
Rãmas-au casele uitate
ªi lacãtele nimãnui...
Mai întâlneºti câþiva la vatrã
Din gospodarii cei de-un veac...
Unde sã plece, dacã-s singuri?
De ei ºi timpul n-are leac...
Aºa, cu ei respirã satul
ªi prinde viaþã mahalaua.
Chiar dacã, în toiag, la poartã,
Ei stau pân li se stinge steaua...
Cu ei, pe drumuri istovite
De gropi ºi garduri dãrâmate,
Mai trece câte-un cârd de gâºte,
Vreo douã capre deocheate...
Mã poartã paºii pe cãrare
ªi-un bunã ziua vreau sã strig...
Dar nu e nimeni sã-mi rãspundã,
Decât un nuc îmbãtrânit...
Mai merg ºi vãd înalt pelinul
Pe drum de þarã înflorit.
Stã numai moº Ion la poartã,
Pãzeºte satul pãrãsit...

Salcâmii rãvãºiþi trimit scrisori,
Poºtaº e vântul delegat numai de ei,
Mesaj sã ducã dincolo de nori
Cu destinaþia: În ceruri. La bunei 
Sã ºtie bunii, toamnele cã trec
Schimbând decorul basmelor din tei
ªi unicul vecin e-un dor poet
Pe strada unde-au locuit cândva ºi ei
Satul pãrãsit
Prin colbul aspru de la þarã,
Nu trec cãruþe scârþâind...
Mai rar miros de fân se-nalþã,
Doar câini se mai aud, lãtrând.
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POEZIE

Florea Turiac

LÃSÂNDU-MÃ RISIPEI...
Lãsându-mã risipei...

Strâng sevã de luminã ca s-o strivesc sub pleoape
Lãsându-mã risipei venind dinspre pãcat 
Când blând copilãria o voi lãsa sã-mi scape
Prin alte lumi  copilul  voi încerca sã-l cat
Iluminându-mi pasul cu frunte de-ndrãznealã
Sãlbãticia cãrnii din mine o alung
Chiar dacã-n drum întâmpin îngeri de lâncezealã
Grãbit sã-i las în urmã  el n-o sã-mi parã lung...
Blând sângele-ºi roteºte vegherile prin zei
Venind dinspre luminã spre noi cu alt destin 
Când totuºi alte clipe se-aºeazã cu temei
Prin noi copilãria se mai coboarã lin
E liniºte-n coroana...

În sori-rotunzi, pe umeri, ne penduleazã Timpul 
E liniºte-n coroana de rod-acestui rege
Când pe ogor sãmânþa-mblânzeºte anotimpul
Þinutului-acestui ne închinãm în lege
Izvor de prisosinþã se limpezeºte-n oase 
O, Doamne cine-ºi uitã privirea în lumini?!
Aceleaºi zãri prin sânge ne curg ca de mãtase
Când tot aceiaºi iriºi sorb farmecul din crini
E liniºte-n coroana de rod-acestui rege
Timp pendulând pe albul mãrturisind comori
Pãmântului-acestui ne închinãm în lege
Pornind vânatul clipei-temei sub nimb de sori
Edict de împlinire

Ciudatã bucuria ce stã în trup la pândã
Sã prelungeascã viaþa cât mai existã sfinþi 
Cioplim în noi lumina de liniºte flãmândã
Când pleoapele se-alungã prin lebede, cuminþi

Strâng pasul cu sfialã din dorul de-a rãmâne
Prin lumi de adevãruri armurã altor timpuri
Sã port pe mâini belºugul eu m-am nãscut din grâne
Cu calmele întinderi plutind peste-anotimpuri
Mai furã ochiul pacea vertebrelor din miere
Edict de împlinire dorind mereu sã beau
Îmi trec un zeu de cântec prin lungile artere
Cãci blândã este clipa pe care-o chem ºi-o vreau
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Ivindu-se lumina

Ciudatã întâlnirea pândind în calea-ntoarsã
Cu urma cãutândã a celui rãtãcit
Ivindu-se lumina setoasã buza-mi arsã
Se va-nfrupta târziu din fructu-i neoprit

Prin lungile corãbii trec timpii nesfârºirii
Când pleoapele-nflorite se strâng spre sãrutare
Þesând luminã în numele iubirii
Pe galaxii de umbre-n oceanele stelare
Tu încununi pãmânturi sorbind fãgãduinþe
Ca ziua blând pãtrundã în florile de crini
Pe ramuri verzi de soare înmugureºti seminþe
Foºnind sub fruntea nopþii cohorte de lumini
Dacã-ai fãcut un bine

Dacã-ai fãcut un bine iatã eºti tras pe roatã
Mereu de ceaþa minþii ce judecã nedrept 
Ea naºte zei de fiere care spre tine-înoatã
Ca sã-þi înfigã gheara pustiului în piept
Supune-te sentinþei care tiptil te poartã
 Cu flori vin mãcelarii sã te decapiteze 
Cã þi-ai uitat privirea ca un adio-n poartã
ªi te-ai semnat cu cerul pe înþelepte teze

Descãlecã pustiul ºi-ncearcã de-nþelege
Cãci pe copilãrie te poþi numi stãpân
Iar când duºmanii pasul vor vrea sã þi-l renege
Ca pe-o icoanã vremea te va purta la sân
Apropiata cinã

Presar copilãria cu frunte de luminã
Când galaxii de sânge mã ning cu alt destin
Cohorte de cuvinte-s apropiata cinã
Spre care-alerg-nainte ºi dinspre care vin

Las negustat pãcatul neºtiind ce-o sã se-ntâmple
Atunci când creºte-n mine dorinþa de cuvânt
Strângându-l nerisipei de-mi va-nflori sub tâmple
Dorind sã-i beau licoarea  îl voi vâna cu-avânt
Îºi prelungeºte clipa lumina-n nemiºcare
Doinind supus cuvântul spre liniºte ivit 
Se mai întorc în mine reci îngeri de-aºteptare
Sclavi ochiului  frumosul  de dor îmbolnãvit
Mereu se strâng poeþii

Mereu se strâng poeþii la poarta de-nceput
Când îngerul sub pleoape îºi face loc sã vinã
Râvnind o dimineaþã ºi hohotind în lut
Hulpavi mai sorb cuvinte prin scorburi de luminã
Mai vastã e câmpia de muze-aducãtoare
Unindu-ne impresii sub un destin fierbinte
Materia din arbori a pace-o sã coboare
Cohorte de luceferi când glorii ne sunt þinte
Ciudatã înãlþarea ce liber face drumul 
Topind în iriºi noaptea se face iarãºi ziuã
Cum înþelepþi poeþii se risipesc în fumul
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Deea State

CUTIA
Cutia
Voi pune-ntr-o cutie
Toate stãrile negative,
Toate gândurile rele,
Toate eºecurile, toate
Rãutãþile, tot ce e dãunãtor
ªi le voi închide acolo.
Aºa viaþa ar fi mai liniºtitã,
Sau poate ar deveni monotonã
ªi aº deschide, din când în când,
Cutia sã vãd dacã nu cumva
Au dispãrut!
Prinde-mã dacã vrei
Prinde-mã dacã vrei
Sau lasã-mã sã cad dacã toamna asta
Înfloresc bumbi de cireº capricios,
Iar primãvara cad frunze rebele.
Lasã-mã sã te întreb despre
Despre fulgii lenþi ce se zbenguie romantic
ªi-þi cautã culcuº când ajung pe pãmânt;
Despre instrumentele la care nu cântã
Decât inimi prãpãdite ºi eu!!!
Prinde-mã ca sã nu mã pierd, pe mine,
Când închid ochii ca sã vãd cum e
Sã plângi înãuntru
Aud cum inima protesteazã umilitã,
Lângã geamul fumuriu
Dintre suflet ºi moment.
Acordurile timpului
Salveazã-mã din întunericul de care mã feresc
ªi de furtuna care se apropie cu paºi repezi
Elibereazã-mi sufletul sã pot zbura departe de tot ce mã rãneºte,
De amãgirile ºi gândurile scufundate în abisuri triste
Ia-mã, în zorile senine ale zilei de mâine, ale speranþei celei dintâi,
Sã alergãm prin locuri neºtiute de nimeni, doar de noi
Oferã-mi îmbrãþiºarea ta duioasã, o magicã ºi caldã licãrire,
O aromaticã iubire sã-mi fie scut de apãrare sau armã de atac
Alungã-mi durerea cu dulcea savoare a inimii tale fierbinþi,
Nesfârºitele nopþi de tãcere ºi solitudinea cu atingerea ta pãtimaºã
Dãruieºte-mi o pulbere de nãdejde, un boboc de speranþã,
Când cred cã totul s-a scurs ºi pare de neatins
Scoate-mã din acordurile timpului nesfârºit a cãrui rãbdare
ªi-o pierde, iar noi simþim cum el ne scapã printre degete
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Aruncã-mã într-o calmã mare în care sã fiu un delfin jucãuº
Sau un rechin flãmând pregãtit sã vâneze sau mai bine,
Lasã-mã sã te pictez uºor cu privirea în nuanþe inocente,
ªi poate, fãrã sã vreau, reuºesc sã-þi schiþez sufletul.
Anotimpuri
Cel mai mult mã asemãn cu primãvara,
Pentru cã mã dezmorþesc
ªi renasc odatã cu ea.
Pentru cã înfloresc în ochii tãi
ªi mã învãlui în parfumul preþios al florilor.
Sunt prietenã cu vara,
Colecþionez rãsãrituri ºi apusuri,
ªi le pãstrez într-un colþ de suflet,
Pentru momentele întunecate.
Razele soarelui de varã îmi mângâie chipul ºi
Mã-nvãluie în valuri calde de luminã ºi
Simt cum îmi împletesc pãrul
ªi-i dau strãlucirea spicului de grâu.
Mã regãsesc în spectacolul arãmiu al toamnei,
În parfumul rãcoros al dimineþilor,
În picãturile gândurilor de un artistic fabulos,
Care-mi trezesc nostalgii adormite.
Toamna este indecisã, plinã de contraste ºi romanticã...
Cu iarna nu sunt foarte prietenoasã,
Pentru cã frigul ei îmi ciupeºte obrajii,
Dar îmi place s-aud zãpada cum scârþâie sub cizme
ªi-mi place sã vãd dansul graþios al fulgilor de nea,
În toatã splendoarea lor, cum ajung pe pãmânt
ªi þes cu fir de argint mantia ce-l acoperã.
Cautã-mã
Cautã-mã la rãscruce de drumuri,
Când nu mai ºtii încotro sã mergi.
Pe câmpiile infinite de flori,
În ecoul dealurilor,
În zborul unei pãsãri,
În lumina unui felinar.
Cautã-mã pe cerurile fãrã amurguri,
În rãbdarea celor din jurul tãu.
Cautã-mã în zâmbetul
ªi-n poznele copiilor,
În rugãciunile mamelor,
În suspinele amantelor.
Cautã-mã în suferinþa celui trãdat,
În rana celui abandonat.
Cautã-mã în fiecare strofã
Din melodia ta preferatã,
În fiecare bãtaie a inimii tale.
Închide ochii ºi ascultã-þi inima,
Ea va deschide cufãrul cu amintiri
ªi voi fi din nou lângã tine.
Dacã mã vei gãsi voi fi obsesia ta,
Boala ºi motivul pentru a trãi,
Pentru cã în tot Universul
Existã bucãþi din mine.
Fiinþa mea este fragmentatã
În particule mici ºi strãlucitoare,
Care învãluie ºi transformã lumea
Într-un cer împânzit cu mii de stele.
Ele sunt cadoul meu pentru tine!
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Victoria Milescu

O INIMÃ MARE
O inimã mare
Iatã, vine spre tine
inima ta
salut-o, zâmbeºte-i
deschide braþele
deschide pieptul
mult, mult
e o inimã mare, frumoasã
oare de ce te-a ales pe tine?
vezi, nimeni nu mai are aºa ceva
nici cerul, nici pãmântul
câtã nedumerire în toate cele din jur:
cum e posibil
ca un om simplu, oarecare
sã aibã o inimã mai mare
decât cerul, decât pãmântul?
Jocul depãrtãrilor
În fiecare zi, soarele
îmi spune: pe mâine
el vine sigur la întâlnire
mã aºteaptã un timp
apoi mã cautã printre pãpãdii,
printre stropii de ploaie
eu nu ºtiu niciodatã
dacã voi fi punctualã
mã rãtãcesc în noaptea înveºmântatã
în visele zilei de ieri
nu mai gãsesc drumul spre casã
soarele oboseºte
încet-încet asfinþeºte, se topeºte
lasã pe cer o dârã roºie
poate s-a sinucis din dragoste pentru o fatã
presupune cerul
am s-o caut cu ajutorul stelelor
ele sunt multe, cu ochii lor mari, lucitori
o vor gãsi cu siguranþã.
Zona locuibilã
Ce bine cã sunt micã
pot intra pe sub uºã
sã te privesc, sã te mângâi când dormi
sã-þi suflu peste pleoape
polenul teiului din care cobor
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noapte de noapte
sub bombardamentul asteroizilor
pot dormi într-o coajã de nucã
plutind pe lacrima ta cu nuferi
ce bine cã sunt micã
moartea nu mã vede,
mã calcã pe mânã
eu o muºc de picior
cu dinþii mei mici dar ascuþiþi
apoi îi sar la gât
ea crede cã-i un gest de iubire
îmi zâmbeºte cu simpatie
ºi mã strânge la piept...
Soarele tuturor
Bãtrânii sunt friguroºi
chiar vara merg pe stradã
cu o blanã de nori în spinare
o cãciulã de frunze
cei din jur se uitã la ei ciudat
bãtrânilor le este frig
chiar în miezul vulcanilor
cãldura trupului lor s-a scurs
în fiii ºi fiicele lor
plecaþi pe unde i-a mânat soarta
prin þãri îndepãrtate, strãine
de unde le trimit bieþilor bãtrâni singuri
din când în când
câte o razã din soarele fericirii.
Mesaj
Doar o uºã de lemn
mã desparte de tânãra familie de vizavi
doar o uºã de fier
mã desparte de petrecãreþii din stradã
ei cântã, fac uz de armã
doar o foaie de hârtie
mã desparte de tine, Doamne
tu scrii
pe foaia ce freamãtã ca o aripã
scriu ºi eu
dar literele apar invers
în lumina mistuitoare
încât nici unul nu înþelegem
ce a scris celãlalt.
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Efectul aparenþei
Mi-e frig, deºi îmbrãcatã gros
cei de lângã mine poartã haine subþiri
sandale uºoare
am ajuns fãrã voie în alt anotimp
în altã þarã
lângã mine o femeie murmurã un cântec
seamãnã cu cel de acasã
femeia îmi face un semn complice
e o sirenã eºuatã, ca mine
câinele cu trei capete ne invitã amabil
sã trecem fãrã teamã
de porþile pe care le pãzeºte de-o viaþã...
Doamna celestã
Doamna celestã
þine în mânã anii mei
îi numãrã
mi-aº dori sã se mai încurce puþin
cum mã încurcam eu odatã
când adunam bucurii, scãdeam tristeþi
înmulþeam nedumeriri, împãrþeam
visele la iluzii ºi mereu rãmânea
un rest de speranþã
dar doamna celestã e as la matematicã
ºtie cu precizie
câte întâmplãri mai am, câte zâmbete,
câte grimase, cât hohot
ea calculeazã fãrã greº
când va coborî noaptea
peste ochii mei, peste inimã
când se vor aprinde pe braþele mele
primele stele.
Nu mai dormiþi
Uºa s-a deschis brusc:
mã scuzaþi, v-am adus aceastã zi
am gãsit-o la marginea oraºului
cu adresa dv. de gât
abia îngaimã câteva cuvinte
o sã vã dea dureri de cap
e micã ºi proastã
înghite aproape tot ce-i iese în cale
aveþi grijã cã obiºnuieºte sã plece de acasã
ºi nu pleacã aºa, cu mâna goalã
ia ce întâlneºte:
ochi, auz, abuz, nebunie
chiar ºi animale marine
pe post de torpile
sã le schimbe prin lumea largã
pe analgezice.
O bucãþicã din tine
O picãturã fãrã urã
pãmânteascã, cereascã
o bucãþicã din tine, atât
mi-ar trebui sã refac lumea
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un strop din lacrima ta
prelinsã pe rãnile mele
un spin din trupul tãu volatil, poezie
o aºchie din fulgerul
ce te însoþeºte ºi loveºte din loc în loc
din om în om
cei însemnaþi cu arsurã devin ai tãi
salvatori sau cãlãi
cu scuturi ºi sãbii
numite cuvinte sau bucãþele de suflet
pe un câmp înroºit de maci...
De mânã cu noaptea

În pavaj se contureazã
chipuri cunoscute, necunoscute
când plouã nu mai deosebeºti
noaptea de zi, prieteni de duºmani
orele sunt ca pãsãrile
scãpate din porumbare
ploile cad, se ridicã, revin
în oraºul ca o floare meliferã, multicolorã
ploile pãlãvrãgesc ori tac
uneori sufletul fuge de acasã
alunecã din încheietura mâinii
ca o brãþarã prea largã
mã trezesc faþã în faþã cu noaptea
cu ochii ei mari, adânci ºi negri
îi zâmbesc, ea îmi rãspunde la fel,
armeazã ºi trage...
Ninge

În sfârºit, ninge
cu fulgi mari de zãpadã
ninge cu bucãþele de hârtie
pe care cineva a scris poezii fericite
ninge cu zãcãminte de metale nobile
cu fluturi multicolori
cu ºerpii desenaþi care au înviat
ninge cu ce credeam cã e viaþa
ninge cu capete de ºacali
refuzându-ºi trupurile
ninge cu peºti
cerându-ºi dreptul la un potop
fiecare având în burtã
un vapor cu îngeri la bord.
Parfum sinucigaº

Ok spun ploile înlãcrimate
ok suspinã pãmântul sorbind
nopþi ºi pãcate
sub schijele privirilor tale
simt cuþitul
înfigându-se între coaste
eliberând marea
roºie, galbenã, verde
zac pe þãrm
printre sirenele ºtrangulate
de funia de nisip
printre delfinii eºuaþi, derutaþi
de parfumul violent al dragostei noastre.
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George Bâgiu Secãreanu

ZESTREA
Zestrea
Am gãsit odatã, toamna
Scris pe-o foaie cu-n condei
Ce-a adus ca zestre, mama,
În casa soþului ei.
O saltea de lânã, moale
ªi o pernã fantezie,
Un cearºaf tivit la poale
Alb ca foaia de hârtie,
Perdele dintr-o mãtasã
Cu un imprimeu frumos,
Un covor þesut în casã
Bun de aºternut pe jos.
Trei ºtergare cu tighel
O masã micã, rotundã
ªi vreo douã piei de miel
Din care sã-ºi facã bundã.
Fotã, ie ºi-un ilic,
Cerceii de la botez,
Un tulpan de borangic
Brodat cu mãtase frez.
O laviþã mai îngustã
Prevãzutã cu sertar,
Un costum  taior ºi fustã 
Primit la Crãciun în dar.
O rochiþã cu volane
Cum se poartã prin strãini,
Fâneaþã  douã pogoane
ªi pãdure  trei prãjini.
Patru fuse, o copaie
Dintr-un plop adus din lunci
În care sã facã baie
Viitorilor ei prunci.
Lampã-naltã cu picior
Ca sã lumineze-n noapte,
Putinei cu bãtãtor
Sã scoatã untul din lapte.
Fãcãleþ ºi un ciorbar
Ca sã punã-n farfurii
Ciorba dreasã cu mãrar
Fiartã-n tuci, pe pirostrii.
Douã raþe, un rãþoi,
Un cocoº moþat ºi-o puicã,
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O pâlnie, un butoi
Pentru vin sau pentru þuicã.
Secerã, greblã ºi-o sapã
Ascuþitã de-un bãtrân
ªi-un ulcior sã þinã apã
Vara când se duc la fân.
Peste toate aºezat-a
O maramã vaporoasã,
Dragostea ei pentru tata
Sincerã ºi luminoasã.
Dacã
Dacã s-ar întâmpla un cataclism:
O secetã sau grave inundaþii,
De mi-ar distruge casa un seism
ªi m-aº muta în alte constelaþii,
Dac-aº avea averi nenumãrate
ªi-n curte robi care sã mã slujeascã,
Dacã mi-aº duce traiul în palate
ªi-aº fi stãpân pe-ntinderea cereascã,
Dac-aº avea odãi cu policandre,
Cu canapele ºi fotolii moi,
Îmi va fi dor de curtea cu micsandre
ªi uliþele noastre cu noroi.
Oricât ar fi viaþa de frumoasã
ªi de bogatã pe o altã stea:
Cu o rachetã m-aº întoarce-acasã
Cã-mi va fi dor de sãrãcia mea.
Fluturele ºi omida
Noi, draga mea, suntem douã insecte,
Cum sunt atâtea-n regnul animal,
Da-n dezvoltarea noastrã, spre final,
S-au petrecut teribile defecte.
Eu am pornit în zborul triumfal,
Tu ai rãmas în iarba care creºte
ªi ai urmat un alt destin, orbeºte,
Lipsitã de un sacru ideal.
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Ai cãutat un pom cu frunze multe
ªi ai urcat spre vârful lui mereu,
Sorbindu-i clorofila pe tãcute.
El þi-a dat hranã, fãrã a-i fi greu,
Dar vreau sã afli lucruri neºtiute:
Acel copac cu frunze verzi sunt eu.
Scrisoare târzie
Mai þineþi minte, Doamnã-nvãþãtoare?
Eu mi-amintesc de parcã e acuma
Pe cer treceau triunghiuri de cocoare
Iar sus pe deal se aºternuse bruma.
Mã cãþãrasem pe un bolovan,
Mai þineþi minte, Doamnã-nvãþãtoare?
Duceam în spate-acelaºi vechi ghiozdan
Purtat cândva de fratele mai mare.
Era o toamnã blândã, cu mult soare,
Cu rod bogat pe crengile de mãr;
Mai þineþi minte, Doamnã-nvãþãtoare,
Cum vã strângeaþi în coc albitul pãr?
Þineam sfios privirile-n pãmânt,
ªi-aveam pe banca veche câte-o floare.
Ploaie de varã
Ce liniºte e-n sat când vine ploaia
Cã nu se mai aude niciun sunet,
Din nori rãzbate când ºi când un tunet
Iar fulgerele îºi aprind vãpaia.
Prin ramuri înceteazã hãrmãlaia
Stau la fereastrã ºi nostalgic cuget
Când se porneºte-al ploii aspru muget
Îmi zãvorãsc cu cheile odaia.
Îmi bate ploaia-n geam, mã cheamã-afarã
Sã mã mângâie blând cu stropii ei
Sã mã rãsfeþe ca odinioarã
Ce ai cu mine, ploaie ce mai vrei?
Prezenþa ta acum mã înfioarã
Cã paºi-mi sunt ºovãitori ºi grei.
Sonetul primãverii
S-a mai deschis în curte azi o nalbã
Pe tija înãlþatã cãtre cer
Îmi pare rãu cã nu-s bijutier
Sã o fixez cu artã într-o salbã.
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ªi celei mai iubite s-o ofer
În zori de zi când soarele se scaldã
Cu raza lui mângâietor de caldã
Ce-alunecã de mii de ani pe cer.
Cât de frumoasã primãvara vine!
Cine-a creat aºa un anotimp
Cu-n astru oglindit în zãri senine,
De mii de ani rãtãcitor prin timp
Un fel de Narcis îndrãgostit de sine
Cum spun legende create în Olimp.
Ploaie de varã
Când m-am trezit în zori era bolta seninã,
Nu bãnuiam, la prânz, ce ploaie-avea sã vinã
Setoºi de rãzbunare norii-au cucerit cerul
Cu mantia cernitã, mai neagrã ca piperul.
Din când în când un fulger strãbate necuprinsul
E semn ca furtuna sã-ºi declanºeze plânsul
Sã-nceapã a boci cu patimã ºi sârg
ªi sã-ºi transforme norii în niºte ochi ce plâng
Vãrsând peste pãdure, peste grãdina toatã
Un val de lacrimi calde de apã nesãratã.
Ne bucurãm de ploaia ce cade peste noi
Grãdinile-ar muri de n-ar fi vara ploi.
Sã stingã setea crudã a florilor de tei
Sã spele supãrarea de pe obrajii mei,
Când tunetul se-aude eu pãrãsesc odaia
Cã-mi place sã mã bucur când mã sãrutã ploaia.
De ce?
De când ne naºtem ºi putem vorbi
Aceeaºi întrebare ne frãmântã:
De ce e noapte ºi de ce e zi?
De ce o vijelie ne-nspãimântã?
De ce au florile petale colorate?
De ce avem, pe boltã, ziua soare?
De ce visãm în fiecare noapte?
De ce existã pãsãri cãlãtoare?
De ce e viaþa omului prea scurtã?
De ce iubim sau uneori urâm?
De ce copiii cresc la mame-n burtã?
Tineri fiind, de ce ne-ndrãgostim?
ªi chiar ajunºi la ultima suflare
Aceiaºi întrebare o rostim:
Cu ochii triºti privind la lumânare:
De ce ne naºtem dacã tot murim?
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Corin Bianu

OCHI CÃPRUI
Ochi cãprui
Despre copiii mei nu prea am vorbit,
Fiindcã sunt mai discret,
Dar dacã ar fi sã-i înfãþiºez poetic,
Pe cei doi bãieþi ai mei
Cu ochii cãprui,
M-ar cuprinde mai întâi emoþia ºi teama,
Ca pe femei, înainte de naºtere:
Oare voi reuºi sã le dau viaþa
La care au dreptul?
Dacã aº fi fost pictor,
Aº fi rezolvat mai uºor?!
A fi pãrinte de copii
Este arta cea mai riscantã...
O bisericã, douã biserici
Mã-ntrebi inimã,
Cum sã-mi însemnez paºii pe pãmânt,
Ca sã se vadã cã l-am cãlcat ºi eu cândva,
Cu cele mai bune intenþii?
Îþi rãspund la fel, fãrã sã mã gândesc,
Cã mi-aº presãra calea cu biserici.
Bisericile sunt îngeri-pãzitori en-gros,
Fiecare cu mulþime de sfinþi,
Ce-ºi înmãnuncheazã puterile ca unul.
O bisericã, douã biserici,
Aº zice eu,
Gândind cu pietate la voievodul ªtefan,
Care a înãlþat de-adevãratelea
Mai multe decât oricare alt muritor
O cale lactee
N-am crezut niciodatã
În aºtrii constelaþiei tale
Pe când mã ademeneai
cu blazonul de astrolog,
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Numai cã persuasiunea femininã
Este o Cale Lactee fãrã de margini
Pe fondul mat al naturii virile!...
Un pas, un singur pas rãtãcit,
E suficient,
Sã-mi pierd echilibrul interior,
În carcasa nevãzutã
a spiritului genealogic.
Neîncrederea mea
În virtuþile tale astrologice 
Plajã cu nisipuri miºcãtoare.
Spleen
Plecaþi în misterioasa aventurã,
Ne plimbam zile în ºir
Sub cerul luminat de crepuscul
Printre temple antice de piatrã,
Privind resemnaþi cum acoperiºele lor,
Cu coloanele de susþinere cu tot,
S-au prefãcut în nisip auriu.
Dupã un timp, apusul de soare
Mã aflã solitar ºi nostalgic
Printre aºezãri omeneºti pline de viaþã,
Pe când toate bucuriile noastre,
Au ajuns mãrunte nisipuri.
Pastel
Rãstignit pe semnul mirãrii,
Mã înec în surâsul tãu.
Tu stai pe mal ºi priveºti...
Elegie la marginea mãrii
De câte ori mareea uda þãrmul,
Întreba de tine.
Avea aceeaºi limpezime în ochi
ªi aceeaºi graþie netrucatã,
Ca tine,
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Încât se vedea cu certitudine,
Cã sunteþi rude.
Mareea
A venit dintotdeauna cu regularitate,
ªi continuã încã sã vinã,
Tu n-ai mai venit.
Anatomie în decor modern
Draga mea cea mai dragã,
Ambianþa noastrã este a oamenilor de azi,
Trãitori în România cu telefoane mobile,
Whatsapp, Instagram,
Manevrându-le în clãdiri
sau alte locuri dintre zisele
Circulate de Mercedesuri si Porsche
cu computere ultraperformante,
Depãºind în mers caruþe cu cai
 vehicule hipo 
Conduse de oameni îmbrãcati simplu
si aproape desculþi,
Ceea ce nu înseamnã absolut deloc,
Cã în tara noastrã nu se poate iubi.
Esti aceeaºi femeie de la începutul lumii,
S-au schimbat numai împrejurãrile.
De anatomia ta vreau sã mã bucur,
Cã de a mea m-am plictisit de unul singur.
Te-aº lua cu de-amãnuntul de jos în sus,
Simþãmânt ce mã face
sã mã consider universal,
Într-o universalitate
de-a dreptul autenticã,
Egal întru totul cu francezii,
englezii, olandezii, ruºii,
Sau argentinienii si brazilienii
(cu indigeni  indienii lor),
Care iau femeia la puricat,
mânaþi de aceiaºi hormoni.

Dorinþele ei m-au rupt totdeauna în douã:
Pentru ca fiecare jumãtate a mea
Sã facã tot cât mine întreg,
Mã îndatoram viitorului,
Zãlogindu-mi trupul ºi sufletul
Fãrã ca ea sã ºtie,
În timp ce-ºi aroga doar strãlucirea,
Ca ºi cum i se cuvenea firesc.
Ajuns cândva la scadenþã,
Mã voi rupe brutal
În doua pãrþi inegale.
Iubire adevãratã
E greu sã dai pe faþã brusc
din tine rãul grav
Cu-ntunecimea tragicã
sub chipul zâmbitor,
Sã-þi schimbi apoi definitiv
aspectu-amãgitor,
Când pui minciunã multã
în tot ce pare brav.
În timp ce omenii te cred
un pom înfloritor
ªi te preiau cu toþii-n sine ca model suav,
Pe dinãuntru sufletul iþi e complet schilav
ªi-n fapt, tu eºti
doar personajul îngrijorãtor.
Sã te stimeze oamenii cu care te compari
ªi pentru adevãrul pur sã te iubeascã toþi
Egal sã fie-acela care eºti cu cel ce pari
In cea mai candidã mãsurãtoare;
dacã poþi,
Cu-aproapele mult mai presus de tine
sã apari 
Iubirea autenticã aºa doar o socoþi!...

O tristeþe metafizicã mã invadeazã
La gândul cã, asemenea lor,
M-aº apuca frenetic de lucru
ªi m-aº opri tot pe la mijloc...
Îndatorare la nesfârºit
Necruþãtoare stãpânã, tiranica viaþã,
M-a supus dintru început
la grele-cercãri,
Ca si când eu aº fi fost doi,
Si m-a iubit ca pe un sclav:
Cu cât storcea mai multã vigoare din mine,
Cu atât îi eram mai de preþ...
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SCHIÞÃ

Dumitru Augustin Doman

FIUL RISIPITOR
Codrin Poenaru, un lungan de vreo
douãzeci ºi cinci de ani, blond, chiar ºi
sprâncenele-i stufoase fiind de-un galben puf
de pui de-o zi, iese pe poarta mare ºi grea a
închisorii la o orã dupã micul dejun. Se trezeºte
în parcarea pusã în pantã cã valurile de maºini
staþionate par a se rostogoli unele peste altele
dintr-o clipã în alta. Aci sunt aºteptaþi cu
maºinã cei mai mulþi dintre cei eliberaþi, maºini
mai vechi, maºini mai noi, ºi Logan ºi Megan
ºi Mercedes, fiecare dupã posibilitãþi. Pe el nu-l
aºteaptã nimeni, el a fost ºi este fiul ploii în
aceastã dimineaþã însoritã de aprilie, pe el nu-l
aºteaptã nici mãcar guguºtiucul ãsta care-ºi
repetã insistent numele nu se ºtie de unde, din
curtea interioarã a puºcãriei sau din teii din jur.
Cã pentru el e totuna, e liber ºi în închisoare, ºi
afarã. Hm! Liberare, hai liberare! îºi zice în gând
cu un fel de batjocurã ºi cu ciudã. Libertate te
iubim, ori învingem, ori murim! Dar, el nici nu
conteazã pe lumea asta, el nici nu învinge, nici
nu moare. A pãzit zece luni turma de porci a
închisorii, ºi-ºi zice iar cu vorbele altora cã dacã
te amesteci cu porcii, porcii te mãnâncã. Nu l-au
mâncat, dar nici n-a mâncat nici el cine ºtie ce
din ei, doar câte o bucatã în tocãniþa de la prânz
ºi încã una în varza de la cinã.
La capãtul aleii, la intersecþia cu drumul
judeþean, se opreºte pe terasa pusã strategic
acolo, pentru viitorii pensionari ai
stabilimentului sau pentru foºtii, cum este el. Îºi
ia de la bar un pahar de vodcã ºi o bere ºi se
aºeazã mai la margine, sub un viºin înflorit. Îl
cam ia ameþeala încã de la primele înghiþituri.
Lipsa de alcool din ultimele zece luni îl ºocheazã
acum. Tot la o vodcã ºi o bere era într-o
dimineaþã ca asta la cârciuma Cerbul din Piaþa
Ivancea, când s-a întâlnit cu inginerul pensionar
Ioan Chir pe care, parcã-ntr-o doarã, l-a întrebat
dacã nu vrea un viþel frumos, cã-l dã ieftin. Chiar
atunci i-a venit ideea, exact în momentul în care
a deschis gura. S-a ºi mirat. Pe urmã, s-a mirat cã
inginerul forestier l-a luat în serios ºi i-a zis cã
da, îi trebuie, cã-i face nuntã lui fi-su ºi un viþel
i-ar fi numai bun. Au negociat formal, în sensul
cã inginerul Chir i-a zis o mie douã sute de lei, iar
el a zis cã e bine. Seara, când se întuneca, s-a
strecurat în grajd, a luat unul dintre cei doi viþei,
la întâmplare, i-a pus funia de gât ºi-a plecat cu
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el trei kilometri pânã acasã la Chir, la marginea
oraºului. Nici nu i-a venit sã creadã cã nici mama,
nici tata, nici cei doi fraþi mai mici n-au observat
dispariþia lui ºi scoaterea viþelului din grajd.
Dimineaþa, s-a trezit greu, dupã beþia de seara
de la Cerbul, ºi poate cã încã ar mai fi dormit
dacã nu era gãlãgia aia în curte. Poliþiºti, vecini,
femei guralive, cu toþii vorbeau, nu se înþelegea
nimeni cu nimeni. Ai lui reclamaserã dispariþia
viþelului ºi poliþiºtii anchetau asta în vacarmul
care-l trezise pe el. S-a spãlat repede cu apã
rece, capul îi vâjâia de alcool, s-a îmbrãcat ºi-a
ieºit încet din casã. Pe scarã a bãgat mâna în
buzunar ºi-a dat de teancul de bani primiþi de la
inginer. A simþit cum nu mai are sânge în obraz.
Ne-au furat un viþel azi-noapte, l-a pus la curent
taicã-su, n-ai auzit nimic? Habar n-am, am fost
pânã-n oraº, apoi m-am culcat. În aceeaºi zi,
poliþiºtii au dat de urma viþelului ºi l-au chemat
pe pe taicã-su Dinu sã-l recunoascã. L-au
întrebat pe inginer de provenienþa animalului,
el le-a spus adevãrul ºi asta a fost tot. I-au fãcut
dosar penal în urma plângerii tatãlui sãu, care
nu ºi-a retras-o la întrebarea procurorilor, pentru
cã neam de neamul lor nimeni n-a furat, iar hoþii
trebuie sã plãteascã pentru faptele lor, sã se
înveþe minte. În câteva luni, procesul s-a
încheiat definitiv, iar el a ajuns la închisoare.
Acum se simte liber ºi nu prea. E liber, nu-l mai
intereseazã lãturile pe care sã le care la
crescãtoria de porci a penitenciarului, îºi bea
paharul pe terasa asta, dar parcã nu-i vine sã
meargã acasã. Dar, unde sã se ducã? Tot acasã.
Ia un microbuz pânã-n reºedinþa de judeþ,
iar de acolo o maºinã de ocazie pânã aproape
de casã. Soarele e în crucea cerului, fiind puþin
trecut de prânz. Se opreºte la poartã, sub
corcoduºul înflorit ºi rãspândind un parfum
enervant de plãcut, se uitã în susul, apoi în josul
uliþei, parc-ar intra, parc-ar pleca vãzând cu ochii,
poate cã acum ar fi mai bine tot la puºcãrie.
Bagã mâna automat dupã poartã ºi descoperã
ivãrul la locul lui. Este deschis. Intrã încet în
curte, aproape ca un hoþ, ca un hoþ ce e. În curte
e doar Mihãiþã, frate-su cel mic, care sare ºi-l ia
în braþe, apoi strigã: Mamã, ieºi c-a venit
Codrin... Au apãrut cu toþii, taicã-su ultimul,
cu hârleþul în mânã, din fundul grãdinii. Simte
cã-i ard obrajii, se simte pierdut cu totul, mai rãu
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decât cu zece zile în urmã în faþa comisiei de
eliberare condiþionatã de la închisoare. Acum
chiar cã ar fi mai bine acolo, la Colibaºi, în celula
cu 27 de hoþi, tâlhari, violatori...
S-au aºezat la masa acoperitã cu
muºamaua roºie ca sângele de sub bolta de
viþã abia înmuguritã. Dinu Poenaru, tãcut,
aduce pahare ºi o sticlã de þuicã. Cei patru
bãrbaþi stau pe scaune tãcuþi ºi beau þuicã
fãrã sã ciocneascã paharele, dând noroc doar
din priviri, ridicând puþin paharul în
stingherealã. Vine ºi mama, cu ochii umezi ºi
roºii, dovadã cã a plâns puþin: Mamã, v-o fi
foame. Sã încãlzesc ciorba. Lasã, zice Dinu
uºor misterios, o sã mâncãm mai târziu ºi cine
mãnâncã mai târziu mãnâncã mai bine. Apoi,
bãtrânul pãrãseºte masa ºi merge la gardul
vecinului: Miroane, mã Miroane! Ãu! Vii
sã mã ajuþi sã tai un viþel? Ãu! Pãi, acu, mã
Dinule, în postul Paºtelui tai tu viþelul? Acu
i s-a fãcut lui de cuþit, ce sã zic. Ne dedulcim
acu puþin, restul îl pãstrãm pentru Înviere.
Viþel avem, viþelul va fi mielul pascal...
Miron a venit cu cuþitele lui ascuþite brici,
au scos viþelul din grajd ºi  cinci oameni  l-au
pus la pãmânt ca pe-un mieluþ de trei luni. L-au
ridicat, cu capul în jos, cu un scripete pe o
cracã a mãrului din marginea grãdinii unde l-au
jupuit dând la ivealã grãsimea albã a animalului.
Prima datã l-au despicat ºi i-au scos organele.
Dinu a chemat-o pe Maria din casã ºi i-a zis:
Pânã terminãm noi cu tranºatul, fã tu o tocanã
la ceaun din inimã, din ficat, din rinichi ºi splinã,
cu mult usturoi... Mai târziu, dupã ce-au
mâncat tocana cu mãmãliguþã ºi au terminat
sticla de þuicã, au fãcut ºi fripturi la grãtar, la
care au scos murãturi ºi carafe de vin roºu din
bolta sub care tocmai se ospãteazã. Cã a venit
fiul risipitor, nu-i aºa? Deºi nimeni nu
pomeneºte de asta. Mãnâncã ºi beau mai mult
pe tãcute, ca la cantina închisorii, îºi zice
Codrin. ªi tot el îºi zice cã, de fapt, nici n-ar
avea ce sã-ºi spunã. Acolo, în camera de
închisoare, cu gratii la uºã, nu au nicio jenã,
nicio ruºine unii faþã de alþii, îºi povestesc
hãhãind grozãviile din civilie, ca pe niºte
bravuri de mare falã. Dar, aci, sub bolta de viþã,
la masa cu muºamaua roºie ca sângele, ce sã-ºi
spunã. Codrin lua câte o bucatã de fripturã de
pe fundul mare de lemn de salcâm, sorbea
zdravãn din cana cu vin, se bucura de libertate,
dar parcã mai mult nu se bucura. Se simþea ca
un strãin în curtea lui, a fraþilor ºi a pãrinþilor
lui. O senzaþie de libertate râncedã ºi otrãvitã...
O senzaþie de libertate râncedã ºi otrãvitã
are ºi acum, a doua zi, stând aci, pe banca din
parcarea închisorii. Nici nu prea ºtie bine cum
a ajuns azi-noapte. A venit cu trenul de la
miezul nopþii pânã în oraºul de reºedinþã, a
adormit în vagon, s-a trezit singur la un moment dat în trenul pãrãsit pe-o linie moartã
aproape de depou. S-a spãlat la o ciºmea de
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pe peron, a bãut o canã mare de apã tot acolo
ºi-a pornit spre marginea oraºului, fãrã grabã,
zicându-ºi cã pânã dimineaþa ajunge la
Colibaºi ºi pe jos dacã nu gãseºte o maºinã
de ocazie sau altceva. Ca prin vis, îºi aminteºte
de un ºofer gras ºi gureº, conducând cu
vitezã redusã, ca de cãruþã, pare cã a fost
vorba de un taxi de noapte... Tot ca prin vis
îºi aminteºte de senzaþia de libertate inutilã ºi
împovãrãtoare de asearã de la masa de sub
bolta de viþã de acasã. Începuserã ei într-un
sfârºit sã vorbeascã aºa, câte ceva, în
propoziþii scurte, în mormãieli, în hm! ºi mmm!,
întindeau cu încetinitorul mâna dupã
murãturile din castron, apoi tot aºa, încet, ca-n
vis, dupã cana cu vinul roºu din care li se mai
scurgea pe piept picãturi ca de sânge. ªi tot
aºa, ca-ntr-un film mut, îºi aminteºte cum fraþii
mai mici cam moþãiau, dar el ºi tatãl lui Dinu
aveau ochii bulbucaþi, gesticulau, se ridicau
de pe scaune, cu gesturi ameninþãtoare, mã
trimiþi la puºcãrie, mã ticãlosule, nu sunt
sânge din sânge din sângele tãu?!, asta nu
mai ºtie dacã o spunea sau doar o gândea,
ridicau mâinile deasupra capului, se
ameninþau peste masã, la un moment dat în
cadru a apãrut ºi mama între ei, dar n-au luat-o
în seamã. Ca-ntr-un flash în ceaþa
atotcuprinzãtoare, a vãzut la piciorul mesei
toporul plin de sânge închegat de la
tranºarea viþelului, l-a luat cu o repeziciune
surprinzãtoare pentru lentoarea în care se
petrecea totul ºi l-a izbit pe Dinu în moalele
capului. Acesta a cãzut de asemenea
neobiºnuit de fulgerãtor, ca un lãstar de
mãr când cureþi pomii primãvara. A dat vinul
din canã peste cap ºi-a plecat pe uliþã în
jos spre garã.
Se simte obosit, sfârºit, îngreþoºat pe
banca de sub nuc. Soarele se iveºte ca o uriaºã
planetã roºie, de sânge închegat, pe dealul
ce strãjuieºte oraºul. Personalul închisorii
începe sã aparã la poarta mare de tablã.
Porneºte ºi el într-acolo cu pas ºovãielnic.
Când soarele e gata de amiazã , urcã din
nou uliþa spre casã. Spre deosebire de ieri,
acum, oricât de obosit ºi de mahmur, se bucurã
cã e liber. În sfârºit, liber. Ofiþerul de serviciu l-a
lãsat în seama unui gardian în ghereta de la
poartã ºi a plecat la raport la comandant. A
revenit peste trei sferturi de orã ºi l-a bãtut pe
umeri. Eºti liber. N-ai fãcut nimic rãu, decât
poate-n mintea ta. Mergi acasã la ai tãi ºi
gãseºte-þi un serviciu. ªi las-o mai moale cu
bãutura... În curte îl întâmpinã mama care dã
cu grebla. Hai, mamã, pe unde umbli? Ai plecat
aºa dintr-odatã asearã. Ce-i cu tine? Hai cã
încãlzesc mâncarea, îl chem ºi pe tata din
grãdinã... Toporul plin de sânge închegat e
încã la piciorul mesei. Scena cu toporul de
asearã îl mai curenteazã o datã. Dupã ce pleacã
mama, îl ia ºi-l pune pe butuc în magazie.
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PROZÃ

Ion Mãrculescu

TRÃNCÃNELI (92)
Nu ºtiu ce mi-a venit sã zic cã omul
este o specie trãncãnitoare, vorbeºte mult,
ºi bune ºi rele, spune lucruri interesante,
dar mai mult stupizenii, aºa este el croit
de la mama naturã. Se zice cã înainte de
a te naºte, vine un spirit la tine (acesta s-ar
putea sã fie chiar ursitoarea despre care
se vorbeºte în popor) ºi îþi spune o
grãmadã de lucruri, cum o sã-þi fie în
viaþã, bine sau rãu, dacã vei fi frumos sau
urât ca dracu, deºtept sau prost, sãrac
sau bogat, dacã o sã te naºti într-o
localitate frumoasã ºi o sã trãieºti acolo
fericit, ori vei avea parte de un pustiu plin
de secetã, pietre, mãrãcini ºi nisip, mã
rog, cum o sã fii ºi cum o sã-þi fie în
viaþã ªi te întreabã: ºtiind toate astea,
îþi mai convine sã te naºti? Accepþi, adicã,
aceste condiþii? Cei mai mulþi, dupã ºtiinþa
mea, n-au nicio posibilitate sã aleagã ºi
acceptã aºa cum o fi. Bine sau rãu. E
tentant sã te naºti! Viaþa e interesantã, mai
ales când n-o ai dacã încã nu te-ai nãscut.
Aºadar, nu degeaba se spune cã fiecare
dintre noi ne-am ales destinul ºi, mai ales,
dupã ce ne-am nãscut nu mai avem nici
un drept sã cârtim ºi sã spunem eu n-am
cerut sã mã nasc! Ne-am acceptat soarta.
Suntem vinovaþi de tot ce ni se întâmplã
cât trãim. ªi,de fapt, acesta ar fi motivul
pentru care eu mã întreb destul de des,
unde mi-a fost mintea când am auzit
întrebãrile alea care mi s-au pus înainte
de a mã naºte ºi am rãspuns cu atâta
uºurinþã ºi inconºtienþã? Da! De ce am
acceptat? Sau de ce nu am întrebat:
domnule Înger, sau ce-oi fi tu, nu cumva
ai putea sã-mi oferi o lume mai bunã? O
altã lume, adicã!...Domnule Înger, sau ce-oi
fi tu, nu cumva ai trecut pe la cârciumã?
Mi se pare cã te cam legeni pe picioare,
cã eºti cam beat ºi nu prea ºtii ce
vorbeºti Domnule Înger, nu cumva vrei
sã mã pãcãleºti? Nu cumva te distrezi pe
seama mea?
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Ceea ce zic eu aici, se numeºte
trãncãnealã ºi nu am pretenþia sã mã
asculte sau sã mã creadã cineva. Dar
asta e situaþia, oamenii trãncãnesc. Iar
eu sunt tot un fel de om. Despre ce
vorbesc oamenii? Despre tot ºi despre
nimic. Despre nimic ºi, totuºi, despre
toate. Despre viaþã, despre moarte,
despre rãzboaie ºi pace dar mai ales
despre femei, mai ales când se întâmplã
sã fie o trãncãnealã între bãrbaþi. Iar
dacã bãrbaþilor li se întâmplã din când
în când sã se întâlneascã ºi sã vorbeascã
cu totul altceva decât despre femei, de
exemplu despre gripa aviarã, ori despre
ultimul aparat apãrut în comerþ pentru
reparat cariile la dinþi, ei nu vor fi
niciodatã crezuþi de nevestele lor.
Bãnuitoare ºi suspicioase! N-ai cum sã
le convingi cã aþi vorbit despre altceva
decât gândesc ele. N-ai cum sã le
convingi, ele ºtiu una ºi bunã, adicã ce
le fâlfâie lor în minte. Dar, totuºi, existã
ºi o parte bunã: gelozia muiereascã este
un elogiu, cel mai tare dintre toate, adus
masculinitãþii. Motiv pentru care eu nu
le-aº putea spune altceva femeilor decât
sã ne bãnuiascã de trãdare. Bãnuiþi-ne
cã nu ne stã gândul decât la femei!
Bãnuiþi-ne! Lãudaþi-ne! Lãudaþi-ne ca sã
prindem curaj ºi sã ne credem ºi noi în
sinea noastrã, un fel de armãsari!
Ca sã vedeþi cum stau lucrurile, o sã
vã povestesc urmãtoarele. Eram câþiva
la un pahar de þuicã de prune (cea mai
bunã, se întâmpla sã fie la Marcona),
probabil cã unii dintre noi se cam
chercheliserã, dar nu vãd de ce ar putea
pãrea asta ciudat. La un moment dat, unul
dintre noi, Nae Lungu (ãsta îi e numele
de familie), a început sã strige, dupã
pãrerea mea fãrã nici un motiv:
Damocles! Sabia lui Damocles! Ce
înseamnã sabia lui Damocles? Noi îl ºtim
ca om care a citit multe cãrþi, aºadar ne
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miram, cum adicã sã nu ºtie el ce e cu
sabia ãluia! Cine a fost Damocles ãsta ºi
ce isprãvi a fãcut? a continuat el. A fost
vreun om cumsecade, sau cine ºtie ce
cãcãnar de mâna a doua? Aºa face el
când se matoleºte, începe sã vorbeascã
porcos. Ptiu, ce tâmpenie am zis, a zis
tot el, cãcãnar de mâna a doua, ca ºi cum
ar exista ºi cãcãnari de mâna întâia! Nu
zic cã n-or fi ºi de-ãºtia, dar eu nu ºtiu
cum aratã ei! Sau poate cã ºtiu cum aratã,
oi fi vãzut pe undeva din întâmplare ºi
nu-mi mai aduc acum aminte, de mâna a
doua, de mâna a-ntâia, dar mã întreb cum
aratã un cãcãnar de mâna a doua sau a
treia în comparaþie cu un om obiºnuit.
Un om obiºnuit e cel cãruia nu i-a trecut
niciodatã prin minte cã cine ºtie cum,
cine ºtie când ºi cine ºtie de ce o fi fost
ºi el, mãcar pentru câteva secunde, un
cãcãnar ca toþi cãcãnarii din lumea asta,
cã nu te mai poþi miºca din cauza lor.
Prea mulþi pe faþa pãmântului!
Numi mai aduc aminte cum si-a
terminat Nae Lungu discursul. ªi nu-mi
mai aduc aminte nu din cauzã cã m-am
îmbãtat, existã un motiv mult mai
alarmant: uit! Uite, mã îngrozesc, cât
de tare uit! Mai ales de la un timp
încoace! Asta chiar este o problemã
despre care aº vrea sã vorbesc. Nu uit
chiar tot-tot, de exemplu, în momentul
acesta mi-am adus aminte cã trebuia
deja sã-mi iau cele douã pastile, una
pentru þinere de minte ºi alta pentru
prostatã. Aºa mi-a recomandat doctorul.
Pastilele astea mi le pregãtesc zilnic,
încã de dimineaþã, dupã un ritual
propriu, despre care nu are nici un rost
sã povestesc acum. Pe scurt, totuºi: iau
pastilele din cutiuþele în care sunt
ambalate de fabricã ºi pe pun într-o altã
cutiuþã rotundã, dar de metal, care a
fost capac la un ceas de buzunar pe
vremuri. Atunci, ceasurile nu se purtau
la mânã, ci într-un buzunar de la piept,
sau de la pantaloni, legat cu un lãnþiºor
ca sã nu se piardã. Când voiai sã vezi
cât e ora, bãgai mâna în buzunar, scoteai
ceasul, îi ridicai capacul ºi citeai pe
cadran. ªtiþi cui i-a venit ideea cu
purtatul ceasului la mânã? Nici eu nu
ºtiam pânã de curând, dar am aflat când
am citit într-un almanah destul de vechi.
A fost un ofiþer, un cãpitan cãruia i-a
scãpãrat mintea, s-a gândit cã, în
condiþii de luptã, soldaþilor le-ar fi mai
uºor, în timpul bãtãliei, sã citeascã ora
dacã au ceasul la mânã. ªi s-a mai gândit
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cãpitanul acela cã, tot scobindu-se prin
buzunare ca sã-ºi scoatã ceasul,
soldatul n-ar fi fost atent la inamic, ba
chiar ar fi putut fi bãnuit de cine ºtie ce
preocupãri ruºinoase.
Capacul de ceas îl am de la un unchi
al meu, de pe vremea când a fost la rãzboi.
Nu cred sã mai fi fost cineva atunci, la
Marcona, care sã aibã un asemenea ceas
marca Roscopff Patent, cu ecran alb,
smãlþuit ºi capace nichelate.. aºadar, mi-am
pus pastilele în acea cutiuþã de care
vorbesc, în acel capac de ceas. Dupã un
timp, nu prea lung, hai sã zicem vreo
douãzeci de minute, mi-am adus aminte
cã nu mi-am luat pastilele, una de þinere de
minte ºi cealaltã pentru prostatã. Aºadar,
m-am dus direct la cutiuþa de metal, capacul
de ceas de care v-am spus, care pe
vremuri fusese al unui unchi de-al meu care
luptase în rãzboi. ªi ce sã vezi? Am
constatat cã pastilele nu mai erau acolo
unde le pusesem! Acolo unde le-am pus
chiar eu, cu mâna mea! Îmi aduc bine
aminte cum le-am luat din cutiuþele de la
fabricã ºi le-am opus în capacul de ceas.
Prin camerã, nu trecuse nimeni în ultimul
timp, aºa cã nu avusese cine sã mi le ia.
Asta înseamnã cã oi fi luat pastilele chiar
eu, m-oi fi dus la robinet, oi fi luat un pahar
cu apã, oi fi aruncat pastilele pe gât ºi gâl!
gâl! gâl! le-am înghiþit! Da, cred cã chiar
aºa s-au petrecut lucrurile! Gâl! Gâl! În
mod sigur! Asta înseamnã cã nu-mi mai
aduc aminte când le-am luat. Chiar aºa s-a
întâmplat! În mod sigur! Gâl.gâl, gâl!
Atâta doar cã nu-mi mai aduc aminte când
le-am luat! Nu-mi mai aduc aminte când
am luat paharul, l-oi fi umplut cu apã ºi
oi fi luat pastilele! Am uitat. ªi asta nu
este prima datã când pãþesc aºa ceva!
N-am încotro ºi mã încurajez, îmi spun
cã le-oi fi bãut, din moment ce nu se
mai aflã în cutiuþa de metal primitã de la
un unchi de-al meu, care a fost la rãzboi.
Nu ºtiu dacã v-am spus, am avut un
unchi care a fost la rãzboi. Cã, dacã nu-þi
iei pastilele la timp, atât cele pentru
memorie, cât ºi cele pentru prostatã, riºti
sã-þi agravezi situaþia sãnãtãþii. Pe
vremuri, am avut un unchi care adusese
de la rãzboi, un ceas cu capac metalic
nichelat, marca Roscopff Patent. Nu-mi
mai aduc aminte când s-a pierdut ceasul
acela. N-a mai rãmas din el decât un
capac metalic în care îmi pun eu de cu
searã, pastilele, una pentru prostatã ºi
cealaltã pentru þinere de minte, ca sã nu
uit. Asta parcã v-am mai spus-o!
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PROZÃ ACADEMICÃ

ªtefan Dorgoºan

REVOLUÞIA RATATÃ*(V)
ALBASTRUL (cerului) este culoarea
mea preferatã. Logic! Pentru cã m-am
nãscut cu Marea în scutece. Primul lucru
pe care l-am vãzut (în acel minunat 17
august 1948, când s-au aliniat planetele
pentru mine) a fost imensitatea azurului ei
contopit, fãrã linie de demarcaþie, la orizont
cu cerul înalt. Mama, care îmi fãcea
plimbarea de digestie pe falezã, dupã un
alãptat copios, mi-a povestit cã am rãmas
hipnotizat, cu ochii cãscaþi, în faþa
mãreþului spectacol geo-astral în culori
bestiale. Soarele, de un alb înºelãtor, se
învârtea jucãuº în jurul meu, iar eu am
fãcut, de bucurie, pipi narangiu, în valuri.
A fost primul semn al apartenenþei mele la
ginta de sânge latino-mediteraneean. Un pui
de eschimos (disciplinat din pântece) nu
ar fi fãcut aºa ceva, s-ar fi abþinut. Ea m-a
zblenduit, clipind din pleoape. Cred cã mã
usturau pielea ºi ochii de la urinã. În zilele
fãrã strop de ploaie, cei cu acuitate vizualã
vãd franjuri de curcubee ca la Aurora
borealã sau polarã, asociate cu sunete
stranii! Uriaºe energii cinetice
contorsioneazã corzile câmpurilor
magnetice, pe care le fac sã vibreze muzica
sideralã (polifonia dintre numere ºi sunete).
Nu o percep toþi pãmântenii. Deci, nu
întâmplãtor tata a montat, în grãdina cu
zorele ºi panseluþe, mici paravane de sticlã
ºi oglinzi care dãdeau irizãri ºi reflexe de
ape (imitând valurile Mãrii în tonalitãþi spre
liliachiu!), ca în designul maºinii timpului
cu suprafeþe lustruite, rotitoare ºi cu
lentilele prismatice pentru focalizarea
luminii (efecte optice!) în ecranizãrile
succesive din 1960, 1976, 2002, dupã
romanul omonim al lui H.G. Wells. De
aceeaºi inspiraþie erau ºi rochiile mãtuºimi Lilica din vitrina atelierului ei de croitorie,
care copiau designul din grãdina cu zorele,
dar se asortau cu evenimentele zilei
transmise la televizor (alb/negru pe acea
* Episodul nr. 30 din volumul Zbor orb - Cele o mie de
feþe ale dictaturii, în pregãtire la Editura Bibliotheca
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Puþini sunt cei care au învãþat
sã scape de suferinþele lor. (Pitagora)

vreme). Când a venit de Gaulle în
România, a avut o idee trãznet: a înãlþat
obloanele, trãgându-le la maxim, pânã a
dezgolit cercevelele, ca un zâmbet frumos
ce dezvelesc dinþii sãnãtoºi, ºi a înlocuit
cele trei manechine de circa 170 cm
înãlþime cu altele gigantice, de doi
metri(!?!). Lunganele, îmbrãcate în material plastic violent colorat, ziceai cã sunt
extraterestre, venite de undeva dintr-un
Univers paralel, rafinat, în care specia
umanã a evoluat din lepidoptere (vezi
colecþiile Victorias Secret) nu din
maimuþe. A anticipat corect trendul în
fashion: dupã o jumãtate de secol idealul
în models este 200 cm! Pe pajiºtile
pãmântene (nepoluate), fluturii zboarã la
înãlþimea asta cu viteze supersonice sã nu
se sufoce. La nivelul ierbii ºi al florilor fac
tumbe antigravitaþionale imposibil de
explicat.
Semnificaþia scurgerii (trecerii)
timpului prin modificarea manechinelor ºi
þinutei lor vestimentare din vitrina unei
croitorii a schimbat percepþia trecãtorilor,
majoritatea lucrãtori portuari, mai ales a
marinarilor, meserie care nu implicã staturã
înaltã. Spaþiile înguste de pe ambarcaþiuni,
nave ºi submersibile, chiar îi favorizeazã
pe cei pitici, de 160 cm. Când a vãzut cã
mã lungesc ca din apã, creºtetul atingând
1,81 m, mama s-a îngrijorat, zicându-mi
cã voi fi bun doar de zugrav: ajung lejer la
tavan! Pe vapor ar fi periculos, pentru cã
m-ar îndoi vântul ca plopul. Dar eu mã
fâþâiam mândru nevoie mare (ca în visele
lui Creangã, cu sânul plin de cireºe) pe
lângã manechinele de doi metri înãlþime din
vitrina mãtuºi-mii Lilica, cusãtoreasã de
lux, pe care le expusese cu ocazia vizitei
franþuzului cât bradul, nu mahondeaþã de
paporniþe cu praz. Se pricepea la text(ile)
ºi împletituri (de cuvinte)! (Detalii în
capitolul Criza panseluþelor din volumul
Zbor orb; nicio legãturã cu criza
transatlanticã a rachetelor nucleare ruseºti
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din Cuba 1962, chiar dacã seamãnã izbitor
cu invazia, continentalã între Carpaþiªumava-Dunãre, în Cehoslovacia din
1968. Aºa cã nu m-au luat prin
surprindere ºi pe nepregãtite evenimentele
revoluþiilor ratate.)
Pitagora (Pythagoras of Samos, 580495 î.Hr.) spunea cã, prin prototip
(arhietip) ºi armonie (sunete muzicale),
Natura sacrã îºi dezvãluie deschis toate
tainele, încât nu vei mai nãdãjdui ce nu e
de nãdãjduit, ºi nimic nu îþi va fi ascuns,
iar Arhimede cerea (288-212 î.Hr.), încã
din Antichitatea utopicã/romanticã, un
punct de sprijin în Univers ca sã rãstoarne
Pãmântul! Eu afirm cã pot dobora
Omenirea cu un cuvânt! Asta este soarta
care tulburã mintea muritorilor: puþini sunt
cei ce-au învãþat sã scape de suferinþele
lor! Multã lume a spus în 1865 cã Jules
Verne (1828-1905) este nebun, pe când
scria De la Pãmânt la Lunã, dupã care a
fãcut, în 1873, Ocolul Pãmântului în
optzeci de zile. OMUL (homo) a început
sã corijeze/stãpâneascã natura ºi tehnologia
mult prea devreme, prin numita revoluþie
industrialã, ceva similar cu IT/
digitalizarea/computerland de la începutul
Mileniului Trei. Trebuia sã înceapã cu
spiritul lui (aici dau prioritate Cãrþilor Sfinte
ºi lui Malraux!), nu cu aritmetica ºi
mecanica! Când mãsurãm lucrurile cu rigla
îl excludem din ecuaþie pe Dumnezeu! Este
echivalentul slujbelor religioase fãrã
parohieni (pandemia atee ºi-a bãgat coada
între credincioºi). Gödel (Kurt, 19061978, prieten cu Einstein) a demonstrat
matematic, printr-un argument ontologic,
existenþa Creatorului (Energia Supremã
care ne defineºte), dar nu a avut curajul
sã-ºi publice lucrarea.
De aceea mã întreb de ce a fost
ecranizat (în 1968), în coproducþie francoromânã, romanul Aventurile lui Tom
Sawyer al americanului Mark Twain (o
porcãrie de nedescris, o catastrofã, un virus letal, indus forþat în educaþia
adolescenþilor generaþiei mele) ºi nu
volumul Recreaþia mare de Mircea
Sântimbreanu (1965, tradus în 12 limbi,
lucrare recompensatã abia în anul 1974 de
autoritãþile literare ale USR/Uniunea
Scriitorilor din România-CCES/Consiliul
Culturii ºi Educaþiei Socialiste cu Premiul
Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti), autor
care asasina orele de literaturã românã
ale lui frati-miu cu poveºtile lui valetudinare
(ceea ce se întâmplã ºi azi, dupã o jumãtate
de veac, la fel, în cazul nepotului meu,
Mihai, elev în clasa a VI-a!)? Eu cred cã
MS ar fi fost mult mai util dacã ar fi scris
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despre discuþiile (curriculare) dintre
profesori în recraþia mare, lãsând
întâmplãrile fantastice ale adolescenþei pe
seama celor care traverseazã aceastã vârstã
(vezi Cireºarii lui Constantin Chiriþã, cu
aventuri mult mai pertinente în epoca
distopicã). Disfuncþionalitãþile colective îºi
au rãdãcinile profund ancorate în viciile
mentale individuale. Fiecare, în parte,
suntem implicaþi în rãul care ne înconjoarã
ºi vinovaþi de tot ceea ce (ni) se întâmplã.
Centurile de castitate au tãiat (anatomic)
mai multe limbi decât falusuri!
De altfel, cercetãri sociologice aratã
cã între cauzele economico-sociale care
determinã marasmul în care se aflã
România (deceniul 2010-2020), dupã
(1)sãrãcia generalizatã (aproape jumãtate
din populaþie pauperã), în ierarhie se aflã
(2)proasta calitate a educaþiei, iar pe locul
urmãtor (3) violenþa în familie. Un alt
studiu situeazã România pe primul loc
între þãrile din UE în ceea ce priveºte
calitatea slabã a învãþãmântului, din
cauza (a) conþinutului precar/gãunos al
programelor ºcolare (curriculara) ºi (b)
gradului insuficient de pregãtire a cadrelor
didactice. Cu alte cuvinte avem (1)manuale
proaste, ºi (2)profesori incompetenþi!
(Întreruperea anului ºcolar din cauza
pandemiei nu va avea niciun fel de efect
asupra generaþiilor aflate în studiu.) Un
Raport al Grupului de Experþi al Comisiei
Europene, care a analizat calitatea nivelului
de lecturã, aratã cã România se
caracterizeazã prin (a) procent mare de
analfabeþi funcþional ºi prin (b) lipsa de
mãsuri concrete ale Statului pentru
reducerea acestuia. România a cheltuit 248
de euro pe locuitor pentru educaþie în 2015,
cea mai micã sumã din UE, unde media a
fost de 1.400 de euro (cnf. Eurostat,
serviciul de statisticã oficialã a Comisiei
Europene). O populaþie cu instruire
neadecvatã nu va putea asigura o economie
competitivã, bazatã pe inovare!
S-a uitat procesul antic al entelehiei
(stare de împlinire sau desãvârºire, spirit
universal), propovãduit de profetul peripatetic Aristotel în grãdinile gimnaziului
Lykeion? Orice lucru care nu respectã
evoluþia (ca scop lãuntric al dezvoltãrii spre
perfecþiune; dimamica vieþii) este sortit
distrugerii! M. Sântimbreanu nu era un
novice în materie de propagandã ºi reguli
ale jocului ideologic (modelarea unei noi
societãþi), fiind chiar decorat cu clasa a
III-a (în aprilie 1971) pentru merite
deosebite în opera de construire a
socialismului, cu prilejul aniversãrii a 50
de ani de la constituirea Partidului
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Comunist Român. Distincþia politicã a
primit-o cu trei ani înaintea celei literare,
pentru o carte pe care o scrisese cu un
deceniu în urmã. Ordine nefireascã! Dar
aºa se obiºnuia în epoca de aur: întâi te
afirmai politic ºi apoi profesional! Au mai
primit distincþii cu motivaþie politicã,
printre alþi scriitori, cu biografii ºi opere
chinuitoare pentru cei care trebuiau (ºi încã
sunt obligaþi) sã-i studieze: Alexandru Jar
(1911-1988, Solomon A. Jacob,
pseudonim literar Alexandru Avram,
cãsãtorit cu Olga Bancic), Ernõ Gáll,
ªerban Cioculescu, Marin Preda, Augustin
I. Buzura, Dan Deºliu, Traian ªelmaru (e
un lucru sfânt, ordinul de luptã a
Partidului nostru, iar scriitorii sunt
propagandiºti ºi trebuie sã înveþe a utiliza
cu mãiestrie lozincile), Veronica
Porumbacu (Schwefelberg; Aici a trãit
Lenin, Premiul de Stat pentru poezie
1951), Iosif Cassian (I.C. Mãtãsaru), Radu
N. Cîrneci(u), Ion Horea, Radnev Manase,
Aurel I. Rãu (care regretã cã bãtãlia pentru
spirit, pentru frumuseþe, pentru cuvânt
curat românesc pe care a dat-o generaþia
mea este vãzutã în mod metafizic, dincolo
de context, ºi nu este apreciatã la justa ei
valoare - confesiune în 2006, la vârsta de
76 de ani), Simion Pop, Paul Everac (Petre
Constantinescu), Grigore N. Sãlceanu,
Tiberiu Utan, Valeriu G. Rîpeanu, Octavian
Al. Paler (redactor ºef al ziarului România
liberã), Nicolae S. Dragoº (ºef la ziarul
Scînteia), Eugen Gh. Mandric, Teodor
S. Brateº etc (Decretele nr. 138 ºi 157/
1971). Ion D. Spãlãþelu, în lucrarea
Scorniceºti. Vatrã de istorie româneascã
apãrutã în 1983, afirmã cã oamenii din
localitatea natalã a preºedintelui sunt
harnici, deºtepþi, cu fruntea latã ºi înãlþime
medie (standardul era de 168 cm, desigur
statura scorniceºteanului!), ajungând la
concluzia cã se trãgeau din strãmoºii
(bancurile cu olteni erau la index)! Toþi
au mâncat jar cu gheaþã, la temperatura
de topire a stalinului (când se cãlesc în
luptã sufletele revoluþionare) Din lista
de mai sus, celor care au trecut cu bagaje
ºi arme de cealaltã parte a baricadei în
1989 li s-a recunoscut vechimea
neîntreruptã în muncã. Câtã diferenþã faþã
de analizele ºi interpretãrile antropologice
ale lui Carl Gustav Jung (1875-1961): nu
mãsura omul ca animalul, cu rigla, ºi
apoi spui cât e de deºtept!
M. Sântimbreanu avea suficientã forþã
(195 cm, 120 kg), experienþã ºi relaþii ºi în
cinematografie, dupã ce jucase în
Haiducii (1966, regia Dinu Cocea,
scenariu Eugen Barbu, Nicolae Mihail ºi
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Mihai Opriº, ºi Dacii (1967, coproducþie
a Studioului Cinematografic Bucureºti cu
Franco-London Film, regia Sergiu
Nicolaescu, scenariul Titus Popovici). De
fapt, în acea perioadã, dacii ºi haiducii
deveniserã prototipuri ale omului nou pe
care
trebuia
sã-l
plãmãdeascã
socialismul!?! Pe fondul evenimentelor
derutante, anul 1968 a excelat: o sãrãcie
cruntã de filme româneºti! Abia în
noiembrie (datã la care se ºtia cã ruºii nu
vor mai invada România, de peste Prut,
aºa precum Cehoslovacia în august), dupã
ºase luni de stat la dospit, a apãrut mult
mediatizatul Columna (intrat în producþie
la 9 ianuarie 1967, dar terminat abia la
sfârºitul lui aprilie 1968, faþã de decembrie
anterior cum se planificase), coproducþie
româno-est germanã, regia Mircea Drãgan
ºi scenariul Titus Popovici (acelaºi
omniprezent ºi suprapremiat, frate siamez
cu Dumitru Popescu Dumnezeu), în care
actorii au interpretat rolurile de capul lor
pentru cã nu l-au înþeles pe regizor,
regizorul nu a înþeles scenariul, iar
scenaristul a confundat subiectele (la
diferenþã de 2000 de ani!), adicã
(a)cucerirea Daciei de cãtre Traian de la
106, când am intrat sub tutela Romei
imperiale, dupã un lung ºir de rãzboaie
începute
în
anul
44
î.Hr
(Burebista&Caesar Iulius, pe film abia în
1980!), cu (b) victoria revoluþiei de
eliberare naþionala ºi socialã, antifascistã
ºi antiimperialistã din (23 august) 1944,
când România (cuceritã de ruºi) a intrat
sub tutela unicã a Kremlinului (scop pe care
îl urmãreau de la 1800). Sã transformi
cucerirea în eliberare este o
performanþã (pe care nu o invidiez)!
Cuvintele deturnate rãstoarnã istoria cu
daune irecuperabile (în romanul Impala am
detaliat cât ne-au costat datoriile de rãzboi
ale celor douã cuceriri, ale romanilor ºi
ruºilor - cu aproximaþie 1.000 tone aur la
preþul actual de bursã -, ca ºi cum noi neam fi dus peste ei, nu ei au venit peste
noi,). Un act de terorism!
Simetria de date (44 î.Hr.-1944) a jucat
feste! Cred cã ºi 1948 ºi 1984, ca ºi 1968
ºi 1989 vor ridica aceleaºi probleme. De
altfel se ºtia cã TPopovici, avea o masã
lungã în sufragerie, pe care stãteau 10-15
scenarii la care lucra concomitent. O fi
încurcat naraþionistul filele când le-a
încopciat! Dar cel mai grav fapt a fost
acela cã Decebal, marele rege dac, nu
semãna (din orice perspectivã) cu tânãrul
rex al acestor teritorii istorice, Nicolae
Ceauºescu, cel dintâi nãscut geniu din
Carpaþi, ºi abia apoi au urmat antecesorii,
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cronologic, de la Burebista, la Mircea,
ªtefan, Mihai ºi Al. I. Cuza. Nici urmaºii
Iliescu ºi Bãsescu nu au fost scutiþi de
confuzii. Decebal urma întocmai
indicaþiile preþioase cuprinse în cuvântãrile,
directivele ºi sarcinile trasate de liderul
comunist. ªeful pileaþilor (tarabostes) daci
avea, în îndemnurile la luptã împotriva
legiunilor romane, ticurile din cuvântãrile
lui Ceauºescu la Congrese, Plenare, Adunãri
Populare. Totuºi, în ciuda eºecurilor,
pelicula a avut o mare calitate, subtil
trecutã cu vederea la acea vreme: ne
avertiza asupra unui fenomen periculos care
se contura în anul 1968 - ceauºestocraþia!
Nu-i acordãm (1)circumstanþe atenuante
scorniceºteanului pentru cã a vârât, pe ºest
în viaþa publicã, în vreme de invazie,
autocraþia centralismului democratic (virus politic letal, consfinþit constituþional în
1974, prin funcþia de preºedinte al
României!), (2)nici lui KWIohannis care a
imupus (tot anticonstituþional), în acelaºi
scop (#stai acasã) în timp de pandemie
(ceea ce nu s-a fãcut în vreme de rãzboi ºi
holerã!), prin ordonanþe militare (8 la
numãr, 10 mii de cuvinte pânã la 10 apr.
2020). Prietenii ºtiu de ce! În jumãtate de
secol, preºedinþii României (cinci la numãr)
nu au fãcut niciun pas pozitiv în istorie.
Cine îºi asumã public necazurile altor
devine mai degrabã de temut decât iubit
(cnf. Caesare Borgia 1475-1507, preferatul
lui Machiavelli), nicidecum nu ne scapã de
ele, dupã parabolele înþeleptului Pythagoras
din Samos emise cu douã milenii anterior.
Introducerea centralismului democratic, a ordonanþelor militare sau a
oricãror alte aplicaþii din regulamentele/
statutele (1)organizaþiilor înregimentate
(neguvernamentale: ligi, fundaþii ºi asociaþii
caritabile, partide, filantropice, culturale,
etnice, bresle, francmasonerii, religioase,
ecumenice, multinaþionale etc. finanþate
ocult de cãtre stat) ºi (2)instituþiilor de
comandã (armata, poliþie, servicii secrete)
în legislaþia societãþii civile înseamnã fapte
penale ºi anticonstituþionale (de ce,
dracului, mai avem Parlament, Legislativ
tutelat de Legi Organice, pe care l-am redus
la tãcere printr-o Ordonanþã Ordinarã!), dar
ºi erodarea vieþii de zi cu zi spre o unicã
direcþie: dictatura! Fãrã alternative. Restul
e vrãjealã. Epidemie ratatã: coeficientul de
infestare a populaþiei cu COVID-19 în
România la 10 aprilie 2020, dupã o lunã de
restricþii, era de 0,03% (oficialii români
spun cã ne aflam doar la o treime din
potenþialul pandemiei, iar maximum
naþional - aproximând 15-20 mii de
îmbolnãviri - va fi în ultima decadã a lunii
Anul XXI, Nr. 4-5 (241-242)  aprilie-mai 2020

aprilie; pe 1 iunie vor fi ridicate restricþiile
ordonanþelor militare), iar Institutul de
Evaluare în domeniul Sãnãtãþii al
Universitãþii Washington aprecia cã SUA
(arealul cu cea mai virulentã pandemie
ºi care scapã ultima de ea), cu extensie
de 0,15% la data de referinþã (de cinci
ori ca la noi!) , nu va mai avea niciun
deces din aceastã cauzã în 14 iunie 2020!
Un final fericit ar fi dupã a doua jumãtate
a lunii august, când va fi preparat ºi
vaccinul adecvat.
Scopul scuzã mijloacele, a zis (n.a.bibliografie feedback) Caragiale (Ion Luca,
1852-1912) prin nemuritorul personaj
gurã-spartã ca o caþã, Caþavencu (Nae, în
comedia O scrisoare pierdutã, 1884)
invocându-l pe Gambetta (Leon, 18381882, Preºedinte al Consiliului de Miniºtri/
Prim Ministru al Republicii Franceze,
pentru 66 de zile, 24 nov.1881-26 ian.1882;
învãþãturã istoricã: ori ce guvernare
proastã þine cât o ciumã!), care l-ar fi
plagiat pe Machiavelii (Nicolo, 1469-1527,
considerat primul teoretician al politicii
republicane de tip liberal, ca sã revenim de
unde am plecat, în actualitate  evul mediu
feudal ºi despotic, mai înrobitor ca
sclavagismul antic ºi viaþa gladiatorilor).
Nimic nou sub soare: ecolalii! De altfel,
toate lucrãrile literare ºi cinematografice
(la cele româneºti mã refer) aveau (au!)
caracter propagandistic (admirabil
competate de emisiunile social-media, tv,
radio, internet), de evocare patrioticã, iar
la final au ieºit pastiºe - nici politicã, nici
SF, fãrã naraþiune, fãrã ficþiune - care
falsificau istoria, terfeleau prezentul ºi au
lansat o viziune anacronicã asupra viitorului
epocii de aur, consfinþitã în verbe
elogiative de ziaristo-scriitoristul, sectorist
la ziarul România liberã, O.Paler, preluat
dupã decembrie 1989 de Cristoiu, Gâdea,
Tãnase... ªi culmea ironiei face cã nu
numai pe mine m-au chinuit cu cheltuialã
mare, pânã în pragul disperãrii (cui cer
despãgubiri?), ci ºi pe nepotul meu care,
dupã jumãtate de secol de suficiente
clarificãri istorice mondiale, se confruntã
în curricula ºcolarã cu aceste/aceleaºi
nãluci toxice. Iar dupã cum merg lucrurile
în prezent, nici la o urmãtoare (potenþial
posibilã) revoluþie (sau invazie, ciumã,
pandemie) nu se vor limpezi apele, mai
ales cã principalul concurent, presa
tipãritã (verba volant, scripta manent), este
eliminatã din aceastã cursã cu ºobolani
(pangolinul pandemic este ca genom
înrudit cu liliecii ºi rozãtoarele; altfel cum
ar fi explicate experimentele biologice
comune pe oameni).

107

PROZÃ

George Toma Veseliu

DOMNIªOARA E.
FLOAREA DE CRÂNG. PRIBEGIA *
Trecem acum la a doua poveste de
dragoste... Fata cu ochii de plumb, cu unghii
de felinã, domniºoara E., Floarea de Crâng...
Tata, zic, fire molâie, îmi povestise Leana
Mânjinescu, pupila lor, se întrecuse pe sine.
Era de nerecunoscut. Omul ãla, bine educat,
cumpãtat în tot ce întreprindea, cu reacþii
lente, cu miºcãri enervante pentru cei dintr-o
felie, într-atât încât trecea timp sã reacþioneze,
devenise brusc insul obiºnuit, om temãtor,
acþionase ca toatã mulþimea aceea îngrozitã
de ce ar fi putut pãþi dacã nu s-ar fi aruncat
imediat cu toate angaralele în cãruþe ºi deacolo în vagoanele trenurilor de grabã formate. Prinsese trenul spre Moldova.
Destinaþia? Nimeni nu ºtia unde ar putea
fiecare sã dea jos catrafusele ca sã aibã o
clipã de liniºte acolo, într-un câmp deschis,
sã se aºeze la un picnic, fãrã bucuria aia
nebunã de altãdatã de a petrece, numai cu
mulþumirea retrãirii unei fãrâme din liniºtea
ºi fericirea de altãdatã pierdutã. Foarte bine
gândeºti tu, iubite al meu confesor, bunica 
aflând-i toate isprãvile fiului ei , Basarab
Nicolin, iubitul meu tatã, - avea sã-l ierte pentru
multe nefãcute luându-i de bunã iuþeala cu
care-l urcase în tren pe unchiul Eftimie
Lãzãrescu, pe el  alt molâu din familia
noastrã lãrgitã  pe nevastã ºi copil, Leana
Mânjinescu, nepoata adoptatã sau în curs de
a fi adoptatã cât de curând. Ei aleseserã o
cursã la care lumea se îmbulzise cãlcându-se
în picioare. Cãlãtori, galbeni la faþã, fiinþe
plãpânde þinute în casã ca florile în ghiveci
cu cearcãne vinete la ochii urcau acum ca
niºte oi duse la tãiere. Nedormiþi, bezmetici
nu mai respectau regulile, ignorau bunele
deprinderi, buna-cuviinþã, dând nãvalã,
asaltând scãrile vagoanelor înþesate; se
înghesuiau ca neisprãviþii ãia fãrã bunã
educaþie înfingându-ºi coatele ascuþite în
coastele celor care nici prin cap nu le-ar fi
trecut sã cedeze mãcar un centimetru din
podeaua vagonului. Se auzeau rãgete,
* Fragment din romanul Floare de crâng în pregãtire
la Editura Bibliotheca
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înjurãturi de parcã un bici îi lovea pe deasupra
pe toþi. Venea totuºi o clipã de liniºte, apoi îi
cuprindea din nou teama de necunoscut ºi o
spaimã bezmeticã le holba ochii. Se mai
potoleau însã abia când trenul începea sã
pufãie ºi sã scoatã pe nãri flãcãri din jãratecul
cãrbunelui aruncat în cuptor cu lopeþile din
tender. O promisiune vagã, o dulce
incertitudine. ªi din nou intra strechea în ei:
o bucurie þâcnitã, o poftã dementã sã reaºeze
lucrurile, sã obþinã el pentru ai lui un loc mai
acatãrii în vagon în timp ce ãia, mai abitir
rãspundeau: se zvârcoleau îmbrâncind în
stânga ºi în dreapta ca sã-l poatã ajunge.
Þipau, zbierau ca vitele la înjunghiere. Se
înjurau de mama focului ºi, dintr-odatã, când
locomotiva ºuierea victorioasã alunecând ca
o sãgeatã printre coline, totul se limpezea.
Lumea devenea de îndatã bunã ºi blajinã.
Fiecare, acolo unde reuºise sã-ºi facã loc,
strângea mâini dându-ºi bineþe unul altuia,
fãceau repede cunoºtinþã legând pe viaþã
prietenii, cãci  cum se zice la noi -, dupã
ploaie ºi furtunã, dã soarele cu vreme bunã.
Scoteau, domle, sticlele. Ciocneau ºi drumul
spre pribegie, viaþa aveau alt gust, mãcar sã
fie pace pânã vor coborî din tren. Dupã aia,
Dumnezeu cu mila!
*
Noi, eu cu mama, cu Minodora, sora
mea dragã, ºi subreta lor nelipsitã, domniºoara
E., alias Floarea de Crâng, îi prindeam din
urmã cu doar douã zile întârziere folosind
un tren special. ªtii bine cã împreunã cu cele
trei fete viaþa mea pentru scurt timp lua alt
curs. Stãteam ascuns, ca sã le pãzesc, chiar
aºa pitit printre bagaje, ºi  în momentele
acelea de singurãtate , desi între noi doi totul
luase sfârºit, îmi apãrea în minte chipul Katiei.
Te aºtepþi sã afli de la mine cum cã ea mi se
arãta în suferinþã? Nici vorbã. Era liniºtitã ca
la un sfârºit de drum pe care îl parcusese,
fiindcã aºa ºi l-a dorit, asumându-ºi toate ºi
bune ºi rele. Liniºtea ei ca un balsam
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miraculos mã cãuta pe mine, adolescentul
necopt ºi, ce sã vezi, mã copleºea dându-mi
un somn odihnitor. ªtiam desigur cã ºi ea va
pleca în pribegie ºi, cine ºtie, poate cã ar fi
posibil chiar sã ne reîntâlnim. Socoteam cã
e o treabã deºteaptã sã plece ºi ea spre
Moldova cu ai sãi, chiar însoþitã de scârbele
alea de fraþi, avocaþi, oameni sus-puºi, dar
mizerii cu suflete de câini. Aºa putea sã fugã
din calea nemþilor care cotrobãiau pe strãzile
orãºelelor noastre, pe uliþele satelor, violau
fetele în vãzul tuturor, vârându-le capetele
între ulucile de stejar al gardurilor. Erau oameni
civilizaþi, dar  parte din ei se bãºeau în stradã
spãrgând timpanele þãranilor proºti, românii
ãia inculþi, dar ruºinaþi de neruºinarea lor.
Trenul nostru naviga pe o mare cu valurile
izbite de malurile dealurilor înconvoindu-se,
spintecând aerul rece al plaiurilor. Nu am
urmãrit staþiile, nici nu aveam date referitoare
la o statisticã CFR privitoare la noduri ferate.
Nu mã interesa practic nimic. N-o sã stau
acuma sã-þi descriu ce era pe tren. Plãmânii
mei plãpânzi au intrat în panicã doar atunci
când am fost nevoit pentru câteva staþii sã
împart compartimentul cu niºte soldaþi
români plecaþi în cine ºtie ce misiune. Un
lucru nu-mi fãcea plãcere: sã stau, bunãoarã,
în acelaºi spaþiu restrâns cu soldaþii care
aveau doar hrana aia militarã aupra-le ºi
totuºi... Simþeam cã mã înãbuº. N-aveam
aer la propiu ºi la figurat. Ãia, nu cã mi-ar fi
fost antipatici, orice copil viseazã sã fie
îmbrãcat în soldãþoi, vezi, tu, pufãiau înrãiþi
din þigãrile învârtite în foiþã de hârtie albã,
subþire, lipitã cu salivã. Înãuntru plutea o ceaþã
albã, densã. Puteai sã tai fumul cu baioneta
puºtilor lor, ºi mirosul ãla de straie grele
militare, prost spãlate, apãsa atmosfera. Toate
astea adunate la un loc îmi creau o neliniºte
cruntã. M-au determinat sã stau deoparte.
M-am adunat în mine protector, dar lãsând
liberã curiozitatea mea maladivã de a-i afla
cine sunt. Spun asta pentru cã aveau în ei o
substanþã specialã: omenia, o omenie durã,
þãrãneascã, dar o laturã a firii noastre
româneºti pe care mã puteam baza. Nu-i
dispreþuiam. Dimpotrivã. Aveam pentru ei
un adevãrat cult. Ei, cu regele nostru Carol,
cu pãrinþii lor, cu bunicii lor la 1877
câºtigaserã independenþa României. Când
m-am reîntors în compartimentul unde
mama adâncitã în lecturã, da semne de
neliniºte, acesta, furioasã, m-a luat la zor cã
în loc sã am grija fetelor îmi fac de ducã
pretextând tot felul de nevoi. Uite, zicea ea
cu glas plin de acuze ascuþite, nedrepte
aruncate asupra mea, ele, sãracele, duc lipsã
de multe, dar sunt cuminþi, înþelegãtoare pe
când tu... da, eu, asta era treaba nemulþumirii
lor, nu rezonasem la micile lor nevoi, dorinþe
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nevinovate ºi..., da, da, nu consemnasem
bucuria lor, bucuria generalã a lumii plecatã
în pribegie când trenul ieºise din Gara de
Nord, când toatã mulþimea era strânsã
ciorchine ºi savura vestea cã trupele noastre
conduse de oameni înþelpþi se retrãseserã
strategic din ploaia de gloanþe a inamicului
neamþ, nu cã fugiserã laºe, ci era înþelept sã
ne retragem ca sã ne refacem armata, cã
n-avea rost acum o vãrsare de sânge inutilã,
cã aºteptãm de la vãrul reginei noastre Maria,
Romanov, þarul Rusiei, întãriri: cã francezii
ne-au adus arme ºi ofiþeri superiori cã...ªi
noi eram parte din aceastã înþeleaptã
miºcare... ªi, împãrþit între bagaje ºi fete, eu
mã strecuram, vai de mine, pe coridor printre
cãlãtorii buluciþi, mulþumit cã acþionez ca ºef
de grup. Aºa timpul meu egoist îl consumam
rapid cu voluptatea unui stupid orgoliu
masculin ce da pe afarã. Locomotiva cu aburi
a lui Stevenson funcþiona perfect. Avea
putere, avea spor, mânca pãmântul. Nici nu
am observat când am lãsat Ploieºtiul în urmã
cu rezervoarele lui uriaºe pline de petrol.
Chiar, fãrã sã-mi dau seama, ajunseserãm
cu bine la Buzãu. Spre searã eram deja la
Focºani unde mama a hotãrât brusc, fãrã
nicio explicaþie, sã coborâm. De ce? Am aflat
imediat, sau n-am aflat niciodatã cu adevãrat
scopul coborârii noastre pe nepusã masã
acolo. A trebuit sã mã las pe mâna ei. Mama
era femeie inteligentã, o intelectualã rasatã,
tocmai pentru asta bunica îi trecea cu vederea
multe. Si, pe deasupra, adusese zestre, mulþi
bani: aur, galbeni, mahmudele, ºi bijuterii. ªi
era frumoasã, finã, bine educatã, ea însãºi o
bijuterie pe care tata ºi-o dorise. Trenul
staþiona aici cam vreo jumãtate de orã, timp
în care eu cu sorã-mea Minodora ºi cu
domniºaora E. urma sã recuperãm bagajele
sub controlul listei unui ceferist delegat pentru
fiecare vagon marfã. Mama cãuta pe afarã,
în faþa gãrii din Focºani un surugiu cu o
caleaºcã încãpãtoare pentru patru persoane
ºi pentru geamantanele noastre: unul de
fiecare ºi unul în plus pentru mama.Vrei
cumva sã ºtii care era situaþia acolo? Ei bine,
poate nu-þi vine a crede. Nimic, nimic altceva
decât o ciudatã pace, domle! Liniºte deplinã
de parcã s-ar fi zis cã un grup mai mare de
nebuni trecuþi peste râul istoric Milcov
fugeau, ei ºtiau unde, prin gara pustie. In
rest: o indiferenþã moale, molipsitoare. Dupã
ce, capturând-ne bagajele, am luat o birjã ca
lumea, surugiul, un bãrbos roºcovan,
lipovean, bãrbat arãtos cu o voce gravã de
bas, de solist al unui cor bisericesc, tare
mulþumit cã avea o cursã bine remuneratã, a
rostit ca o gazdã a primãriei oraºului: Bine
aþi venit, boieri dumneavoastrã, în Milcovul
Unirii!  Mândru cã ne-a identificat ca strãini
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de locurile alea dragi lui, el ºi-a intrat în pielea
ghidului inteligent gata sã mai ciupescã ceva
parale pe deasupra plãþii transportului cu
caleaºca, o sculã cu arcuri moi, cu lagãrele
butucilor roþilor bine unse, cu zurgãlãi pe
harnaºamentul cailor bine þesãlaþi cu cozile
bogate împletite cu funde roºii. Ne-a condus
direct la þintã, fãrã ocoliºuri complicate, spre
a ridica costul transportului, conºtient cã se
putea câºtiga tocmai prin rapiditate deplasãrii
spre cel mai pricopsit han. Clãdirea hanului,
una modernã, practic un hotel, doar cu un
cat, semãna din faþã mai de grabã cu o vilã
care scotea înaintea noastrã o terasã uriaºã
cu patru piloni de beton sprijinind triunghiul
isoscel cu catetele teºite ale frontonului
romano-grec. Erau adunate în linia
arhitecturalã a casei: prispa þãrãneascã,
elementele zidirilor brâncoveneºti, într-un
cumul de volume funcþionale pe dinafarã ºi
pe dinãuntru. Era o impresie falsã. Clãdirea
se încheia, în stil roman pe cele patru laturi
adãpostind în interiorul deschis la soare o
micã grãdinã cu bolþi de vie. În partea opusã
terasei, o terasã acoperitã cu largi polatre
rulante de textile groase adãposteau de soare
ºi ploaie clienþii hanului coborâþi la mesele
cârciumii de afarã. Dintr-odatã, intraþi acolo,
starea noastrã s-a schimbat. Mama cunoºtea
bine locul, clãdirea ºi desigur oraºul. Ea pleca
de multe ori în cãlãtorii prin þarã de câte douãtrei sãptãmâni dupã afaceri cu textile,
îmbrãcãminte. O instruia metodic pe
Minodora care avea talent. Desena, croia
þinute feminine dar ºi bãrbãteºti, lenjerie
intimã. Aveau, de curând deschise, undeva
pe la Ploieºti, pentru cucoanele inginerilor
strãini ºi români, pentru burghezii petroliºti
din judeþ niºte ateliere de croitorie speciale
cu câte douã-trei croitorese. Primeau
comenzi de lux ºi erau deocamdatã interesate
de promovarea unei linii moderne decât de
câºtigul imediat. Nu ºtiam dacã ºi aici, în
Focºani. avea vreo afacere. Pentru mine,
pentru domniºoara E., Floarea de Crâng,
popasul era totuºi de bun augur, deºi ar fi
trebuit sã ne vedem de drumul ales, pribegia,
cât mai departe de pericolul nemþesc. Nu
este într-o astfel de aventurã cum ai vrea
sã fie, ci cum se întâmplã. Era parcã acea
întoarcere la viaþa noastrã de zi cu zi,
existenþa aceea plinã de tihnã ºi mulþumire
sufleteascã. Respiram din nou lacom un aer
curat, un aer dãtãtor de speranþã. M-a
surprins plãcut dulcea liniºte a burgului
moldovean. Or, nimeriserãm noi în acele
ceasuri când încordarea maximã se topise
în obosealã, or, asta era starea de fapt a
oraºului. Totul era însã de o normalitate care
aluneca în bãnuialã. Era liniºtea aceea
periculoasã dinaintea furtunii.
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*
Ne-am instalat confortabil la etajul
clãdirii. Am coborât dupã ce am reuºit sã
facem fiecare la locul cuvenit o baie
reconfortantã, dupã care ne-am aºezat
undeva la o masã retrasã unde un chelner
îmbrãcat ca la marile restaurante din
Bucureºti a luat comanda de la mama. Nu
credeam cã în vâltoarea aia a plecãrii noastre
voi mai da de o oazã de viaþã plãcutã aºa de
repede. Cânta, domnule, în draci, acolo la
han un taraf grozav o muzicã de pahar de
bunã calitate, erau notiºti, învãþaþi carte cã-þi
venea sã înfigi mâna în femeia cea mai
apropiatã ºi sã dãnþuiºti ca un scãpat din
minþi. Timpul parcã rãmãsese în loc.
Grãtarul comandat se lãsa aºteptat. Practic,
nu gândeam decât la pofta aia nebunã de a
mânca ceva cald dupã vreo douã zile de
hranã rece, înfulecatã la întâmplare. Apoi,
dupã ce am servit cina udând friptura de
cotlet de porc cu un vin nobil scos din
frapiera cu calupuri mari de gheaþã, mama
mi-a fãcut semn sã fiu cavaler ºi sã scot
fetele pe rând la dans. Da!? Dacã aºa stau
lucrurile: Excuse-moi, madame, je vous en
prie, donnez-moi la main! (Scuzaþi-mã,
doamnã, vã rog, da-þi-mi mâna! n. ed.).
am îndrãznit eu, ºi  printr-o reverenþã de
Don Juan  am invitat-o chiar pe ea la dans.
S-a sculat atentã, înalt-surâzãtoare. Îºi
pusese o rochie de searã lungã, elegantã,
croialã modernã mulatã pe corp, ºi odatã
ce a intrat majestuos în micul ring de dans
aflat în apropierea lãutarilor a dat clasã. Se
miºca aidoma unei balerine, cu o rigoare
deosebitã, cu o mãsurã bine însuºitã la
ºcoala de balet pe care o frecventase în
copilãrie. O priveam prima datã ca pe
fecioara pe care trebuia s-o strângã în braþe
tatãl meu. Lãutarii au înþeles rangul perechii
ºi au atacat în ritm lent, crescendo un vals
vienez la modã. Ea s-a lãsat condusã, dar
am simþit o pedagogie femininã superioarã.
Îmi inducea fiecare miºcare, îmi potolea
zelul de a ieºi din ritm, lãsându-mi liberã
conducerea. Mama era o dansatoare
neîntrecutã. Când i-am sãrutat mâna la
sfârºitul dansului în ropotul de aplauze de
la mesele vecine mama a tresãrit fericitã ºi
m-am trezit îmbrãþiºat ca un copil ce aºtepta
acest lucru de foarte mult vreme. M-a
sãrutat discret pe frunte ca pe un bãiat
cuminte ºi ascultãtor. Ultimul sãrut. Am
scos la dans pe Minodora. Super-elegantã,
vaporoasã, aproape ca trebuia s-o reþin din
zbor. N-aº putea spune cã sorã-mea, dulcea
mea frãþicã mai mititicã, ºi frumuºicã foc
nu e o fatã cu maniere alese. Dimpotrivã:
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este expresia unei sensibilitãþi excesive. Nu
pot sã-mi explic nici acum, dupã atâta amar
de timp scurs, de ce în momentele acele
s-a comportat astfel. Nimic din eleganþa
mamei, deºi Minodora e o fiinþã gingaºã,
elegantã, bine educatã. Dansul cu ea a fost
mai mult o îmbrâncealã: caracter dur,
semãna aici cu bunica. Ea sã conducã, ea
sã fie cea care stabileºte ce ºi cum. Când s-a
mãritat, pe acolo prin Germania, frau
Minodora Hans Shneider a fãcut un sclav
ºi un fraier din nemþoniul ei. Am dus-o la
mã-sa îndeplinind cu stricteþe toate obligaþiile
unui bãrbat educat, am trântit-o însã pe
scaun cu gestul ãla de lehamite spre
disperarea mamei ºi a domniºoarei E. ªi
seara s-a încheiat repede fiind obosiþi am
plecat cu toþii sã ne culcãm. Uite, cã am
uitat sã notez! Am dansat ºi cu cea de a
treia fatã. M-am înclinat ca un actor
caraghios cãtre domniºoara E., Floarea de
Crâng. Ea, elasticã ºi voluntarã, a cãlcat ca
o felinã ºi a intrat în ringul de dans. Tu crezi
cã bãrbatul conduce la dans? Aº, e un moft
caraghios al masculului! Posesia masculinã
e o iluzie. Domle, pe lângã cea a femeii. Ea
vrea totul. Ea are dreptate întotdeauna. N-am
avut timp s-o cuprind în braþe pe Floarea de
Crâng. Asta doar cã n-a înfipt ea mâna în
mine ºi tot ºuºotind i-am simþit arsura
unghiilor ascuþite: Fã bine, mon cher, ºi nu
da aici de bãnuit! Minodora a simþit totul,
maman se preface ca o codoaºã cã între noi
n-ar fi ceva! Dansam þeapãn de parcã aveam
o scândurã legatã de spate ºi picioarele abia
îºi permiteau sã mute un butuc de colo-colo.
Ca sã-þi spun drept, am dat dovadã cã sunt
un prost dansator, încât lumea ºi-a vãzut
de-ale ei nemailuându-mã în seamã. Nu-mi
mai aduc aminte ce s-a mai întâmplat în seara
aceea ºi chiar a doua zi am fost tulbure la
minte ºi m-am ascuns la mine în camerã unde
am somnolat îndelung coborând doar la cinã.
Treaba e cã am dormit buºtean prima noapte
de parcã o sãptãmânã umblasem brambura.
Mama, mi-a spus în ºoaptã a doua zi la prânz,
domniºoara E., Floarea de Crâng, le-a lãsat
pe amândouã singure în camera lor, pe ea ºi
pe Minodora, ºi s-a întors abia dimineaþa
târziu, fãrã sã le dea nici cea mai micã
explicaþie. Da, mai târziu, îi servise Minodorei
o minciunã cã a fãcut o vizitã nocturnã unei
prietene. N-am aflat niciodatã ce prietenã,
unde naiba a fost, deºi, dacã trebuia sã am
grija lor ca bãrbat, fie ea mamã, fie ea sorã,
fie ea domniºoara E., eram îndreptãþit sã ºtiu.
Dacã pãþea ceva? Pe unde aº fi scos eu
cãmaºa în faþa rudelor? Ce bãrbat eºti tu,
mã, Grigoraº, sã laºi o fiinþã aºa plãpândã
pradã pericolelor, o femeie fãrã putere ºi sã
nu fii gata sã-i vii în ajutor?!...
Anul XXI, Nr. 4-5 (241-242)  aprilie-mai 2020

*
Crezi cã numai nouã ni s-a întâmplat o
abatere din drum cã, vezi Doamne, mama
s-ar fi dus la o prietenã sã caute o gazdã ºi
chiar a doua zi a dispãrut din nou ºi s-a întors
abia dupã trei zile silindu-ne sã ne luãm adio
de la lâncezeala aia plãcutã pe care am
gustat-o aºteptând-o pe ea când, în sfârºit,
sositã, dumneaei ºtiind de unde, ne-am urcat
în primul tren ºi am continuat drumul
pribegiei. De data asta lumea devenise agitatã:
se apropiau în forþã nemþii grãbiþi sã ne
desfacã mica Unire al lui Cuza Vodã. Nu era
de glumã- mulþi fugeau care-ncotro. ªi, zic,
faptul cã tata pãþea întocmai ca noi, la
indigou, cu unchiul Eftimie Lãzãreascu.
Turbat, molâul colonel în rezervã, ºi-a adus
el aminte de un camarad de arme, ºi i-a
convins cu argumente care se lipeau ca nuca
în perete cã la ãla sigur-sigur vor gãsi musai o
gãzduire ca lumea, sã nu mai alerge de nebuni
prin toatã Moldova. Gata! La el comanda!
Tata, sãrmanul, a rãmas fãrã glas. Dracu l-a
pus sã-ºi bage în cârd cu nebunu de unchi-su?
Nu-l ºtia, nene, bine când bunica dãdea de
azvârlitelea cu el aflându-i încurcãturile sentimental-scandaloase. Ii lua parte ca un nãtâng
dintr-o solodaritate masculinã ridicolã. Aºa îi
trebui! Tu o faci, tu s-o tragi, Basarabe! Au
coborât, vai de mama lor, luptându-se
neputincioºi cu bagajele, undeva într-o garã.
ªi-au dat jos, zic, catrafusele greu de urnit cu
un aºa neputincios ca tata ºi o nepriceputã
copilã ca Leana Mânjnescu. Nepriceputã cu
urnitul, încãrcatul ºi deplasarea bagajelor, dar
isteþã sã facã pace într-o familie pe care
colonelul mai-mai s-o distrugã cu aventurile
lui extraconjugale. S-au dus la un han. El a
cãutat o gazdã la un camarad militar, chipurile,
ºi a gãsit cu vârf ºi îndesat. A nimerit cum se
zice cu oiºtea-n gard. Dupã muieri alerga,
palme ºi ºuturi primea. Leana, pupila, i-a sãrit
în ajutor ºi, ce sã vezi, a pus lucrurile la
punct: l-a ferit de nenorociri, l-a scos
basma curatã în faþa colonelesei spre
încântarea tatãlui meu. Dar despre asta
voi mai nota dacã va fi neapãrat nevoie
*
Trecem acum la o a doua poveste de
dragoste. Nu cred însã cã i-aº putea zice
astfel. Mã simt obligat sã definesc precis
acest sentiment pentru Floarea de Crâng.
Sunt într-o totalã confuzie dupã marea mea
pasiune Katia. Am 17 spre 18 ani. Deºi
subþire, oarecum aparent firav, foarte înalt,
dar destul de vânjos par un tânãr matur în
care sã-þi pui toatã încrederea. Iar ea,
domniºoara E. nu este o strãinã, nu a apãrut
aºa din neant în viaþa mea
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POVESTIRI PENTRU ADULÞI

Aurelian Silvestru

UNCHIUL FÃRÃ INIMÃ
O limuzinã neagrã iese în vitezã din
oraºul Salzburg. E primãvarã. Cireºii sunt
în floare. În aer pulseazã o însufleþire
nemaipomenitã ºi doar bãrbatul de pe
bancheta din spate lasã impresia cã nu
observã aceastã bucurie generalã. Abia
când limuzina ajunge la curba de unde
vârful muntelui se vede ca în palmã, îi face
semn ºoferului sã opreascã. Acesta trage
pe dreapta ºi îi deschide portiera. Bãrbatul
coboarã, îºi scoate mãnuºile de piele ºi îºi
îndreaptã privirile spre ceea ce, de jos, aratã
ca un adevãrat castel.
 Cum þi se pare?
 Magnific, rãspunde ºoferul cu
servilitate.
 Pe din afarã, l-am conceput ca pe o
fortãreaþã. Adevãrata splendoare e în interior.
Drumul, tãiat în stâncã, urcã acum în
serpentinã. ªeful se lasã în voia
amintirilor
Cu ani în urmã, a cumpãrat aici o vilã,
pe care a demolat-o, ca sã poatã da frâu
liber fanteziei. A schiþat el însuºi întregul
edificiu, apoi a angajat mai multe echipe
de muncitori, pe care le-a plãtit solid din
drepturile de autor pentru lucrarea sa de
cãpãtâi. Când totul a fost gata, ºi-a
împodobit bârlogul cu opere de artã ºi
cu mobilier din cel mai scump. Dar, stând
în mijlocul imensului castel, ºi-a dat seama
pe neaºteptate cã, fãrã o femeie, aceastã
fortãreaþã va rãmâne doar simbolul rece al
unei obsesii de grandomanie. Femeile, însã,
aproape cã lipseau din viaþa lui. Avea sub
patruzeci de ani. Nu cunoscuse decât
femei uºoare, în care nu s-a putut încrede.
Nostalgic, a telefonat la Viena ºi a rugat-o
pe Angela, sora sa vitregã, sã vinã ºi sã
îndeplineascã rolul de amfitrioanã.
Angela era cu ºase ani mai în vârstã
decât dânsul. Soþul îi decedase de curând,
lãsând-o cu o fiicã de douãzeci de ani ºi
cu o sumedenie de datorii. Ca s-o
convingã, a luat asupra sa datoriile ºi
cheltuielile de drum. Trecuse deja o lunã
de când Angela a vândut tot ce avea la
Viena ºi s-a instalat aici, cu fiica sa. El însã
abia acum s-a hotãrât s-o viziteze.
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Un zgomot înfundat îl readuce la
realitate: poarta cea mare se pune în
miºcare ºi limuzina se strecoarã lin pânã la
ascensor. ªeful pazei îl salutã militãreºte.
Prin ambrazurile de mitralierã îl urmãresc,
bolnavi de curiozitate, ochii santinelelor ce
strãjuiesc intrãrile în subteranã. El intrã în
liftul cãptuºit cu plãci din aur ºi, dupã ce
urcã zeci de metri printr-o minã sãpatã
vertical în rocã, se pomeneºte în galeria
cu pilaºtri. Straturile înverzite creeazã o
atmosferã intimã ºi calmã. În rotonda cu
pereþi de sticlã, o întâlneºte pe Angela. Nu
s-au vãzut de mult. O simte oarecum
strãinã, dar îi acceptã, puþin incomodat,
îmbrãþiºarea de rigoare.
Totul pare ca pe timpuri: ºi masa
imensã, cu cele treizeci de scaune masive,
ºi fotoliile din piele galbenã de cãprioarã,
ºi camerele pentru oaspeþi, mobilate elegant
ºi întreþinute într-o ordine perfectã. Doar
lângã ºemineul uriaº, în care ard buºteni
enormi, descoperã brusc o tânãrã de o
frumuseþe neobiºnuitã. Talia, pãrul,
mâinile, ochii fetei emanã o seducþie
irezistibilã care îl subjugã, fãcându-l sã
simtã, dureros de acut, fiorul unui nesperat
presentiment de dragoste.
Angela îi explicã ceva cu privire la
gospodãrie, dar vorbele ei rãmân suspendate
în afara conºtiinþei lui. Observându-i deruta,
ea vine lângã fatã ºi rosteºte:
 Geli, þi-l prezint pe unchiul Adi.
Fata zâmbeºte cu amabilitate ºi, când
îºi strâng mâinile, are o tresãrire
involuntarã, de parcã s-ar fi atins de tãiºul
unei spade ascuþite. Privirea ei exprimã
admiraþie ºi teamã. Are înfãþiºarea unui
înger ºi pare special croitã sã armonizeze
cu sãlbãticia peisajului din jur.
În urmãtoarele câteva zile, el încearcã
sã-ºi tempereze emoþiile care, ireversibil,
îl împing în braþele nepoatei sale, însã nu
are destulã rezistenþã ºi se lasã copleºit de
farmecele ei. Geli îl urmeazã bucuroasã prin
împrejurimi: escaladeazã piscuri, coboarã
în prãpastii, adunã flori, aleargã,
converseazã, râd ºi nu mai pot trãi o clipã
unul fãrã altul.
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Într-un târziu, când trebuie sã plece,
o roagã pe Angela s-o lase ºi pe Geli sã
vinã cu el, la München, unde promite sã
aibã grijã de studiile ei.
Geli viseazã sã devinã cântãreaþã.
Deocamdatã, profitã de generozitatea lui
nesãbuitã. Prietenii (puþini la numãr)
aproape cã nu-l recunosc: apare,
demonstrativ, cu ea în public ºi la
reºedinþã, o duce prin magazinele luxoase,
plãtind la casã ºi ieºind, în urma ei, cu
braþele încãrcate de pachete.
În toamnã, cumpãrã un apartament cu
zece încãperi, situat pe una dintre cele mai
elegante artere ale bãtrânului oraº. Camera
lui Geli se învecineazã cu dormitorul lui.
Seara, când menajera se întoarce în familie,
unchiul ºi nepoata rãmân singuri-singurei
în imensul lor apartament ºi se hârjonesc
ca doi adolescenþi pânã dupã miezul nopþii.
Dar lucrurile nu pot continua aºa.
Lumea discutã, întreabã, se intereseazã ºi
el se vede nevoit sã dea o explicaþie.
 Da, o iubesc, se destãinuieºte unui
prieten, însã nu mã pot cãsãtori cu ea. Va
fi o piedicã în viaþa mea. Chiar dacã nu ar
fi nepoata mea, n-aº vrea sã-mi pun în
pericol cariera din cauza unei femei.
Frumoasa austriacã încã nu ºtie ce are
el de gând. Rezistã, pe cât poate, scenelor
violente de gelozie pe care unchiul Adi i le
face ori de câte ori are impresia cã s-a uitat
la alþi bãrbaþi. Acceptã pânã ºi umilinþa de
a merge la orele de canto însoþitã de
bodyguarzii lui. Totuºi, când trec mai bine
de doi ani ºi el n-o cere în cãsãtorie, are
curajul sã-i spunã cã vrea sã plece la Viena
ori sã-ºi caute un rost în altã parte.
Reacþia lui e durã: sparge vesela, urlã,
ameninþã ºi declarã rãspicat cã nu va
accepta în ruptul capului s-o piardã. O vrea
doar pentru sine!
A doua zi, se pregãteºte sã plece într-o
delegaþie la Hamburg. Maºina îl aºteaptã jos,
la scarã. De la balcon, cu chipul rãvãºit,
Geli îi fluturã cu mâna. Ochii îi sunt în
lacrimi. E tristã. Abia se stãpâneºte sã nu
plângã. Vocea îi tremurã, când îi spune:
 Unchiule Adi, poate mã laºi la Viena?
 Nu! rãspunde el ºi trânteºte portiera.
Limuzina demareazã. Nimeni nu scoate
o vorbã pânã dupã ora mesei.
Noaptea, se opresc la un hotel din
Nürnberg. Prietenul care îl însoþeºte încearcã
sã degajeze atmosfera, dar el refuzã sã-i þinã
hangul ºi, sub motiv cã are dureri de cap, se
duce la culcare, spunându-i printre altele:
 Oraºul acesta mã apasã. Am
presentimentul cã mã paºte o nenorocire.
Dimineaþa, aude paºi grãbiþi pe coridor.
Cineva se apropie de apartamentul lui. Omul
de gardã îl opreºte.
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 Este cãutatã excelenþa sa, Führerul
Hitler, aude o voce rãspicatã.
Sare din aºternut ºi vine în antreu.
 Cine mã cautã?
 Aveþi o telefonogramã, rãspunde
tulburat omul de la recepþie.
 Ce s-a întâmplat? insistã Führerul.
 O tânãrã din München s-a sinucis
cu revolverul Dumneavoastrã.
Îmbrãcat doar în cãmaºã, el aleargã
într-un suflet la maºinã, ordonându-i
ºoferului sã-l ducã înapoi la München.
Când ajunge în apartamentul sãu, o gãseºte
pe Geli moartã într-un fotoliu. Medicul
legist îi explicã, speriat, cã fata ºi-a tras
un glonþ în inimã.
Pe masã, ruptã în patru, dar aºezatã la
vedere, albeºte o scrisoare. Hitler o apucã
frenetic, sperând sã afle ultima doleanþã a
nepoatei sale, dar, în locul cuvintelor ei,
descoperã un rãvaº mai vechi, adresat lui
din partea Evei Braun (o micã funcþionarã
din atelierul unui fotograf, pe care o curtase
insistent anul trecut). Scrisoarea se încheia
cu urmãtoarea frazã: Numãr nerãbdãtoare
orele pânã în clipa când te voi revedea.
 O, cerule! geme nefericitul Adi. De
ce, oare, m-ai pedepsit aºa?!
Îºi afundã capul în palmele nepoatei
sale. Lacrimile i se preling pe faþã. Brusc,
îºi aminteºte de ultima rugãminte a lui Geli
ºi rosteºte cu voce stinsã:
 Acum îþi dau voie sã te întorci la
Viena.
Fata despletitã
Trei cãruþe, încãrcate cu tot felul de
lucruri din gospodãrie, vin spre sat. Când
ajung la marginea pãdurii, se opresc.
 S-a întâmplat ceva? întreabã
pãdurarul.
 Podul ne împiedicã sã trecem, îl
înºtiinþeazã unul dintre oamenii însoþitori.
O cãruþã goalã se poate strecura liber
pe sub podul de cale feratã. Una plinã însã,
trebuie ajustatã la dimensiunea lui.
Pãdurarul cântãreºte din ochi situaþia,
apoi prinde a da jos sacii cu boarfe ºi a-i cãra
pe umeri dincolo de pod. Nemulþumiþi, cei
trei camarazi i se alãturã. Adineauri, când
treceau pe sub stejarii seculari, un copac
enorm, dar putred, s-a prãbuºit în faþa cailor.
 Semn rãu, s-a dat cu pãrerea unul
dintre ei.
 De ce?
 Se pare cã pãdurea e nemulþumitã
cã o pãrãseºti.
Negru la faþã, pãdurarul a pus mâna
pe secure ºi a izbit cu ciudã în lemnul
baricadei. Nimeni nu ºtia de ce nu mai
dorea sã stea în casa din pãdure. Lucrase

113

din tinereþe în ocolul silvic, iar acum, când
mai avea puþin pânã la pensie, a hotãrât sã
lase totul baltã ºi sã se mute printre sãteni.
S-a sãturat, probabil, de singurãtate,
ziceau unii.
Ba, simte el ceva, adãugau alþii. De
asta ºi se mutã lângã cimitir.
Pãdurarul nu era strãin de vorba lumii.
Totuºi, prefera sã nu dea explicaþii.
La o sãptãmânã dupã ce se instaleazã
în casa pãrinteascã, pe la miezul nopþii,
aude cum cineva bate la uºã. Înspãimântat,
sare din aºternut ºi se apropie de geam. E
aceeaºi bãtaie disperatã ce l-a obligat sã
fugã din pãdure.
 Ce ai? întrebã maicã-sa, neliniºtitã.
 Bate cineva la uºã.
 N-am auzit nimic. Þi s-a pãrut.
Pãdurarul dã perdeaua la o parte, sã
vadã ce se întâmplã dincolo de geam.
Curtea e pustie. Câinele doarme. Nici urmã
de strãini în prag.
 Ciudat, rosteºte ca pentru sine. Am
obosit, probabil.
E gata sã se întindã înapoi în pat, când
uºa de la intrare bubuie din nou.
Arma de vânãtoare e în cui. O încarcã
ºi iese cu ea afarã. Nedumerit, câinele
ridicã ochii cãtre dânsul.
 Cine-i? strigã în gol.
Prin sticla murdarã a ferestrei, maicã-sa
cu greu distinge cum fiul ei vorbeºte cu
întunericul din drum. Nu e nimeni ºi, totuºi,
el o vede.
E o tânãrã cu pãrul despletit, într-o
cãmaºã lungã, albã, þinându-se cu palmele
de burtã.
 De ce nu m-ai lãsat sã intru? De ce
te-ai zãvorât în casã? Era copilul tãu
 Taci! Taci! încearcã pãdurarul sã-i
astupe gura.
 Te-am rugat. În genunchi am fãcut-o.
 A fost demult. A fost pãcatul tinereþii
mele. Nu eu te-am omorât!
 Ba da! Te-am prevenit cã, dacã numi deschizi, mã duc ºi mã arunc sub tren.
 Nu trebuia s-o faci! Nu trebuia sã
vii la mine!
 Am venit la unicul bãrbat pe care îl
iubeam. Am venit la tatãl copilului pe care
îl purtam aici.
Îºi cuprinde pântecul, de parcã ar dori
sã-ºi ocroteascã pruncul.
 Gata! se opune el. Pleacã! Pleacã imediat!
Cu mâini nesigure, îndreaptã arma cãtre
nicãieri.
 Hai, trage! o aude. Omoarã-ne încã
o datã. Nu ezita!
El trage
De dupã geam, bãtrâna vede cum arma
îi alunecã din mânã ºi, din greºealã, se
descarcã în fiul ei.
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Rãsplata binelui
Chirurgul a deschis larg fereastra
cabinetului sãu, inspirând aerul proaspãt.
Vestea cã moartea s-a cuibãrit în corpul
lui l-a luat prin surprindere.
 Cum e posibil?!
Cu mâini tremurânde, a rãsfoit din nou
dosarul cu investigaþii, apoi l-a închis
necãjit, ºi-a luat capul în palme, a gemut
ºi, în cele din urmã, a aruncat cât colo
dosarul de pe biroul sãu.
Cu zece ani în urmã, abia o scotea la
capãt într-o fundãturã din Moldova. Fusese
printre cei mai buni la facultate, dar timpul
se scurgea necruþãtor, fãrã sã-i aducã nicio
satisfacþie. Treptat, ºi-a dat seama cã prinde
a se transforma într-un holtei lipsit de energie.
Atunci s-a trezit în el protestul omului
înzestrat ºi, din ambiþie, a hotãrât sã plece în
strãinãtate. Aici a descoperit o cu totul altã
filozofie despre viaþã  o filozofie durã, dar
eficientã. A înþeles cã fiecare luptã pentru
sine, cã a te lamenta înseamnã a te da de gol
cã eºti o nulitate. Chiar dacã ai talent, nimic
nu þi se dã de-a gata. Trebuie sã te afirmi, sã
demonstrezi în permanenþã cã meriþi atât banii
pe care îi primeºti, cât ºi respectul pe care îl
pretinzi. Toate acestea l-au schimbat, l-au
fãcut mai dur. În schimb, fiind un virtuos în
chirurgie, a promovat destul de repede,
ajungând în cea mai bunã clinicã dintr-o
metropolã occidentalã.
În sfârºit, avea de toate: ºi casã, ºi
limuzinã, ºi vilã pe þãrmul Mediteranei. Nu
mai avea, însã, mai nimic din omenia sa.
Trãia ca un robot.
 De dragul cui?
Întrebarea ºi-a adresat-o abia acum, când
a înþeles cã trãieºte cu sabia lui Damocles
atârnatã de un fir de pãr deasupra capului
sãu. Nu avea nici rude, nici prieteni, nici
familie. Era singur, absolut singur pe lume.
S-a dus iar lângã fereastrã ºi a privit
neliniºtit afarã. Jos, pe bancheta din scuarul
clinicii, l-a zãrit pe bãrbatul acela uscãþiv care
se þinea morþiº de el, sã-i opereze fiul. Era un
stranier din Moldova, angajat ca ºofer întro suburbie a oraºului. La început, a vrut sãl ajute, dar, când ºi-a dat seama cã e un caz
destul de grav, s-a temut sã riºte ºi l-a refuzat:
decesul unui copil sub bisturiul sãu i-ar fi
stopat ascensiunea. Cariera i s-a pãrut mai
importantã decât omenia.
Astãzi, însã, când a înþeles cã propria
sa viaþã e sub un mare semn de întrebare, a
vãzut lucrurile din altã perspectivã. Nu s-a
mai gândit la carierã. A alergat într-un suflet
spre copilul care dormita epuizat în braþele
tatãlui sãu, l-a trezit, l-a mângâiat pe cap:
 Am sã te salvez!
(continuare la pagina 118)
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PROZÃ

Adrian Chiriþã-Papas

POVESTE DIN CARTIERUL
DE EST-VEST-NORD-SUD...
Categoric, n-ar fi trebuit sã accepte
sã-l opereze pe acest tânãr.Bine, bine  dar
ce ar fi spus pãrinþii, colegii, lumea? El,
reputatul neurochirurg se eschiveazã
inexplicabil în faþa unei tumori
cerebrale...el care operase cu mânã sigurã
mii ºi mii de cazuri complicate...
De fiecare datã miºcãrile îi erau teribil
de precise, gesturile ritualice se desfãºurau
într-o succesiune meticulos însuºitã, cu
ºtiinþã, cu pasiune, cu un fel de voluptate
reþinutã. Ciudat  vederea sângelui îi provocã
o discretã greaþã ºi mâinile, pe care sute de
mame le-ar fi sãrutat cu evlavie, începurã
sã-i tremure vag... Sub mascã, un rictus îi
schimonosi faþa. Incizia trebuia sã fie sigurã,
nu avea voie sã greºeascã. De ce sã nu aibã
voie? Nu este tot om?  sau cumva este o
maºinãrie nenorocitã, cu gesturi sacadate,
mecanice?... Doar Cicero spunea: a greºi
este omeneºte... omeneºte?... ce ºtie lumea?
 la dracul, cu toatã lumea!
De ce trebuia ca acest tânãr sã fie
singurul histocompatibil cu fetiþa sa?  cu
comoara nepreþuitã care aºtepta un donator, prinsã între tuburile ºi firele aparatelor
care o þineau în viaþã...ºi soþia... reproºurile
vehemente, interminabile...
Devenise violentã, istericã, îl cataloga
drept animalul insensibil, inertul care nu
vrea... nu ºtie, nu poate sã-ºi salveze unicul
copil... ªi dacã opera impecabil ºi, totuºi,
pacientul se pierdea? Ar fi trebuit sã
exulte?... sã-i ducã soþiei cadavrul
nefericitului, ca pe un trofeu care ar salva
viaþa copilului sãu?...ºi dacã el vrea sã vrea
sã greºeascã?... sau dacã nu vrea sã-ºi
permitã sã vrea... Devenea posibil ca
diferenþa între o somitate pe plan mondial
ºi un criminal cu agravanta premeditãrii,
sã fie de o jumãtate de milimetru  exact
cu cât ar trebui sã greºeascã...sau sã nu
greºeascã... Mai bine l-ar lãsa pe Cornel
sã continue operaþia  de la un timp
începuse sã bea zdravãn, era un chirurg
fãrã experienþã, ºi, poate, cine ºtie...strânse
puternic în mânã pensa Kocher...
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De fapt, nu era o pensã. Trezindu-se din
ºoc, Darlington realizã cã þinea strâns în mânã
schimbãtorul de viteze... înþelese cum stau
lucrurile: derapase ºi cãzuse cu maºina drept
în lac. Automobilul rãmãsese în picioare, înfipt
în mâl. Prin lunetã se zãreau frunze plutind pe
oglinda lacului. Trase o înjurãturã înfiorãtoare,
când constatã cã piciorul stâng fusese prins
sub bord... Moartea, vãdit obositã îºi puse
coasa jos ºi revãzu fotogramã cu fotogramã:
un copil ce alerga dupã un fluture, în timp ce
o maºinã îl aplatiza; o tânãrã cochetã visând
o noapte de dragoste cu iubitul, în timp ce se
dezechilibra  cãzând de la înãlþime; un grup
de reputaþi istorici visând la titluri
universitare, în timp ce un descreierat îi secera
cu o mitralierã... Creatorul apãru ca prin
farmec ºi dãrui Morþii o a douã coasã, cu
care putea salva vieþile. Atrasã de schimbare,
porni degrabã în misiune.
În rezerva spitalului, doi clienþi: un savant de o inteligenþã sclipitoare  Albert
Einstein, iar în patul vecin, în stare de comã
 un copil blond cu chip de înger. Moartea
oftã, se gândi, se rãzgândi ºi în final, cu
mâna tremuratã folosi coasa mortalã
pentru Einstein... apoi trecu coasa
dãtãtoare de viaþã peste gâtul gracil al
copilului. Copilul crescu, ajunse un adolescent atrãgãtor ºi, într-o zi blestematã,
pãtrunse cu o mitralierã în aula Academiei
ºi ucise, cu zâmbetul pe buze, o parte a
spiritului universal...
În maºinã apa ajunsese pânã la pieptul
lui Darlington. Tip hotãrât, dintr-o bucatã,
scoase din buzunarul sacoului o fiolã pe care
o sparse în dinþi fãrã ºovãire. În secunda
dintre spargerea fiolei ºi înghiþirea
conþinutului, Moartea, într-un puseu de
generozitate, încropi o mizanscenã: o
buºiturã zdravãnã zgudui iahtul ce zbura cu
vitezã, aruncând pe mal, din impact, un
automobil contorsionat. Cu spume la gurã,
Darlington privi nãucit, râse dement ºi apucã
sã mai pronunþe shit, de câteva ori...
(continuare la pagina 125)
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OPINII

Magda Ursache

STARE DE VRAJBÃ
O mai fi crescând vreun trifoi cu patru
foi în România? Am ascultat duminicã, 26
ianuarie 2020, recitalul Tudor Gheorghe,
impresionant, tulburãtor, cutremurãtor:
Prea degeaba sânge, prea degeaba
lacrimi, prea degeaba ochi plânºi la
moartea tinerilor decembriºti. Institutul de
Investigare a Crimelor Comuniste a dat
cifra de 1116 morþi. Uciºi de evaporaþii
teroriºti, care au rãnit ºi 4089 de cetãþeni?
Dintr-o þarã cu de toate, lumea îºi ia
lumea-n cap. Avem 200.000 de chinezi în
România ºi peste un milion ºi jumãtate de
români în Italia. Cui ce-i pasã de masiva
depopulare? Celor care nu-ºi urmãresc
decât mãruntul (dar multul) bine propriu?
Nu-s demni nici de înjurãtura neamului,
exclamã indignat menestrelul.
Popoarele nu pier niciodatã din
cauza slãbirii inteligenþei, ci în urma
slãbirii caracterului lor, rostea profetic
Al. Vaida-Voevod ( Problema
frontierelor româneºti), liberal absolut.
Coloanele de susþinere ale doctrinei
liberale, care ar fi dus, dupã I.G. Duca,
la realizarea progresului, erau: ordine,
democraþie, naþionalism, armonie
socialã. ªi Duca vorbea nu în numele unui
naþionalism strâmt, intolerant,
izolaþionist, ci în numele unui naþionalism
luminat, discreditat însã în zilele noastre
ca îngust, caduc, antidemocratic, ºovin
chiar. Într-un interviu, Mircea
Cãrtãrescu aºazã naþionalismul lângã
inerþie ºi... corupþie. Or fi iliberale
Cehia, Ungaria, Slovacia dacã îºi apãrã
statul ºi nu vor cedarea suveranitãþii? O
fi Polonia vulnerabilã la propaganda
ruseascã dacã îºi apãrã frontierele?
Oamenii þãrii liberali au fost cu toþii
naþionaliºti. Programul lui Duca de 
refacere naþionalã presupunea muncã
încordatã, cinste neîntreruptã, ordine
deplinã. Pentru ordine deplinã a ºi fost
asasinat în 29 decembrie 1933, cu cinci
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gloanþe, de legionarul N. Constantinescu.
Avea în buzunar 85 de lei ºi, undeva, la
þarã, 5 hectare de pãmânt. Atâta tot. Casã
nu, nu avea, era chiriaº. Pentru a asigura
ordinea deplinã doritã, I. G. Duca
scosese garda de Fier din lupta electoralã,
cu tot cu uniforme, steaguri, adunãri
publice. Se pare cã regele Carol II a ºtiut
de planul asasinatului din gara Sinaia. El,
Carol II, l-a chemat pe premier,de
urgenþã, la palat.
De subliniat, cã trebuie: deºi
adversari politici, Ion G. Duca ºi Take
Ionescu se preþuiau reciproc, ba chiar
s-au susþinut la ceas greu. Or, urbanitatea
lipseºte zilelor noastre. Din belºug avem
altceva: orbanitate. Sub sloganul Care
pe care, premierul liberal Ludovic III
îºi dispreþuieºte adversarii pesediºti, dar
îi introduce pe ºest la guvernare ( scrie
presa).Asta o fi însemnând Avem ac de
cojocul lor, împãrþirea ciolanului cu
Ciolacu? La Iaºi, la statuia lui Cuza, i se
pare cã a fost huiduit de vogorizi. Cred
cã l-ar fi admonestat ºi Cocuþa Vogoride,
adversara propriului soþ în problema
Unirii Mici. Alt slogan electoral este Noi
sau ei. Care noi ºi câþi ca ei? Lui Câþu,
cât pe ce premier, îi aparþine cea mai mare
nefãcutã din istoria celor 30 de ani
postsocialiºti: sub pretext cã se defesenizeazã (cum sã fie el votat, ca premier, de alde Olguþa Vasilescu ºi de ai
ei?; destul cã l-au votat pentru postul de
ministru), la momentul critic fuge de
rãspunderea guvernãrii din linia întâi.
Încrâncenarea lui Câþu, ura lui Orban pe
nesimþiþi, dezbinarea marca Iohannis
au adus þara în crizã majorã. Suntem 
repet  de 30 de ani încoace în stare de
vrajbã, ca sã nu-i spun bãlãcãrealã,
porcãialã. Petre Roman (acum,liberal
vãpsit), era satisfãcut (atunci, în siaj
Brucan) de demascarea partidelor
istorice, Iliescu vedea fazciºti în
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participanþii la mitinguri anti FSN, PDSR,
iar lui Iohannis nu-i place rolul de arbiter binefãcãtor (Maurras). Numai element coeziv nu este, dimpotrivã, a adus
deservicii ideii de unire, de unitate. Am
un sentiment de deja vu când îmi aud
preºedintele de þarã vorbind despre
guvernul meu ºi refuzând propunerea
unui guvern de uniune naþionalã. ªi-mi
vine în minte metafora înþeleptului
Arhimandrit Arsenie Papacioc: dacã
lipseºte o za, lipseºte ºi lanþul; fãrã o za,
una singurã, nu-i lanþ.
Da, istoria se alcãtuieºte acum nu din
documente, ci din jocuri de imagine ºi
de imaginaþie, vizând unitatea naþionalã.
Mai ales de Ziua Unirii, Micã sau Mare,
re-sentimentele unora contra celorlalþi
dau în clocot. La Focºani, an curent, nu
prea pãrea a se seca Milcovul dintr-o
sorbire, iar la Iaºi se desfãºura un concurs de aplauze ºi de huiduieli, de s-a
simþit Ludovic Orban, în Piaþa Unirii, ca
într-o peluzã de microbiºti înrãiþi. Avem
parte de Lepãdãri ºi Lapidãri, spre a
formula ca regretatul intelectual de tip
clasic C.D. Zeletin, evocând o zi de 1
Decembrie, 2011. Constata atunci cã
sintagma þara noastrã devenise, pentru
vorbitori, þara asta. În ce mã priveºte,
am prins destul din deceniul când
patriotismul era numai sovietic ºi
internaþionalismul numai proletar. Or,
umanitatea
este
oarbã
fãrã
naþionalitate, ne atrage atenþia Þuþea,
citându-l pe Somhart. Iar Petre Þuþea e
batjocorit de elita intello pentru
naþionalismul sãu solid. Zigu Ornea, în
cap cu Gherea pesemne, a scris în
România literarã, nr.3, 1993, despre
Omul. Tratat de tipologie creºtinã, vol.I,
apãrut la Editura Timpul,1992, cã
valoarea acestui tratat filosofic este
inexistentã, aprobat de G. Liiceanu,
care, într-o emisiune TV din 30 iunie
1993, considera tratatul nul filosofic,
plângându-se cã a murit de plictisealã
dupã douã pagini. Heidegger de
Dâmboviþa nu l-a plictisit, se vede treaba.
De multã vreme mi-e clar cã supãrã
pe mulþi unitatea naþionalã, conºtiinþa de
unitate. Cârtitorii declarã cã imnul
Deºteaptã-te, române! e prea lung, prea
greu de þinut minte, cã la întâi decembrie
e prea frig...Cuza a fost batjocorit în fel
ºi chip ca ofiþeraº muieratic, în
nesocotirea lui Kogãlniceanu (discurs
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funebru la Ruginoasa: .suntem datori sã
spunem cã nu greºelile lui l-au rãsturnat,
ci faptele lui mari) ºi Iorga. un om
vrednic de legenda sa. Dupã abdicare,
arhiva personalã i-a fost preluatã de
D.A.Sturdza, duºman declarat; abia în
1912 a ajuns la Biblioteca Academiei.
Numai cã Alexandru Ioan Cuza a putut
spune, în 1861: alesul vostru vã dã astãzi
o singurã Românie. Ofiþeraº
muieratic? Ar trebui respectat mãcar
pentru cã a restituit României a cincea
parte a teritoriului uzurpatã de cãlugãri
strãini, în formularea sa; un milion de
clãcaºi au devenit un milion de
proprietari. Carol I, bine sfãtuit de
Brãtianu, i-a continuat reformele.La noi,
singura moºtenire e greaua moºtenire
a guvernãrii precedente, rãzboiul
româno-român, singura legãturã continuã
între partide politice fiind negarea
celuilalt, singura doctrinã aplicatã fiind
desfiinþarea celuilat, de parcã ne-am
pregãti pentru Res Idiotica (precizare:
grecescul idiotes nu înseamã idiot ci
individ privat), altfel spus, pentru Brave
New Word, o lume post-umanã ce
oferã entertainment, blog ºi vlog ºi unde
patria, biserica, tradiþia, familia creºtinã
nu-ºi au rostul.Cel mai repede vor ajunge
acolo, în New Word, cei reîntrupaþi ca
democraþi
progresisþi
(versus
conservatori), sugând din doctrina
marxist-engelsistã.. Nu susþinea Marx,
secondat de Engels, victoria împotriva
etniilor? La fel, neo-marxiºtii care-l
considerã model. În Rusia lui Ilici, a fost
introdus prin decret ordinul sã nu mai
batã clopotele. Sunetul clopotelor 
interzis! Cât despre Stalin (Iuliu Maniu a
murit în 5 februarie 53, la Sighet, nu a
prins moartea lui Stalin; nici Steinhardt,
plecat în 89, n-a prins cãderea lui
Ceauºescu), a tipãrit cu cinism revista
Bezboºnic, Ateul, pe hârtia
confiscatã de la Patriarhie.
Mi-aº dori sã nu mai aud imposibila
sintagmã naþional-comunism. Un
contraargument, doar unu din multe:
Direcþia Monumentelor Istorice,
înfiinþatã în 1892, a fost desfiinþatã în
1977, în plinã iepocã de înfãptuiri
mãreþe. Mai înainte, în 1874, funcþiona
Comisiunea Monumentelor Istorice,
luând fiinþã prin decret regal. Ce avea
de fãcut? Sã îngrijeascã, sã conserve,
sã restaureze relicvele trecutului.
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Concomitent, sã le studieze. Din
Comisiune: Iorga, Dimitrie Onciul,
Vasile Pîrvan, Ion Kalideru... Dupã al
Doilea Rãzboi, documentele au fost
dispersate, manualul unic al lui Roller
era literã de lege. Trebuia revizuitã apoi
istoria ad usum Delphini, Ceauºescu, iar
acum ordinul pare a fi: faire table rase.
ªcoala ºterge tabla (tabula rasa e
comandã veche, din De anima lui
Aristot). Aºadar tabla ºcolarului e
ºtearsã, iar când nu e ºtearsã se prezintã
povestioara, ficþiunea, drept adevãr
istoric. Elevilor li se bagã-n cap cã nu-s
importante vechimea, starea pe loc,
apãrarea locului.Carpe diem! Prezent
etern fãrã trecut, tinereþe fãrã bãtrâneþe
ºi alte pãguboase iluzii din aceeaºi
sorginte marxist-engelsistã. Cui îi pasã
de vechiul Tomis? Se construieºte rãzbit
peste 8 situri arheologice, unele din
secolul IV înainte de Hristos.
Intereseazã necropola sciþilor dacã
osemintele sunt puse sub folie de plastic, iar folia e luatã de vânt?
În
spectacolul-bocet
al
menestrelului Tudor Gheorghe, în triadã
(Degeaba, Tot degeaba, Degeaba 30),
a rãsunat distihul: Doamne, fã, dacã
se poate, sã nu fure nimeni timp de-un
an/ În aceastã þarã cu de toate ºi vom
face rai din Bãrãgan. Da, degeaba.
Trãim în þara din care se ia totul ºi nu
(continuare de la pagina 114)

Rãsplata binelui
Nu ºtia dacã mai poate face cu
adevãrat ceva pentru salvarea lui, dar
era atât de încrezut cã trebuie s-o facã,
încât nici un obstacol n-ar fi fost în
stare sã-l opreascã.
 Voi munci. Voi vinde tot ce am, l-a
auzit pe tatã. Doar salvaþi-mi-l!
Chirurgul ºtia cã nu va percepe nici
un ban de la el, cã va acoperi toate
cheltuielile din contul sãu, dar, deocamdatã,
nu i-a spus nimic ºi doar a surâs unui gând
ascuns.
Bãtãlia pentru viaþa copilului a durat
mai bine de o lunã  timp în care nu s-a
clintit de lângã pacient. În cele din urmã,
totul s-a limpezit: succesul era total! Abia
atunci, s-a liniºtit, s-a luminat la chip ºi sa gândit la ale sale. Îngrijoraþi, colegii de la
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se pune-n loc nimic. A venit peste noi
Marea Reformã a lui Petre Roman,
premierul partidului rozelor ºi
prognozelor false, consiliat de
personajul-cheie al tranziþiei, Silviu
Brucan; au urmat cei 15.000 de
specialiºti ai lui Emil (Eminescu ar fi
numit-o selecþie socialã negativã),
apoi marele vânzãtor Bãsescu (15
vapoare pe 15 dolari)...Tranziþia a fost
mereu destructurantã a economiei, prin
ordonanþele lui Stolo, sub guvernare
ciorbescã, bocescã, dancilezã.... Se
pregãteºte una turcanã, dupã cele
ludovice? Salvatoare ar fi: simþ de
rãspundere, autoritate, ca-rac-ter. Între
partide: controverse rezonabile, nu
jigniri, injurii ca expresia telectualã
#muiepsd.
Nu, n-am nici un rãspuns optimist
privind viitorul þãrii, pentru cã forþa
ocupantã colonizatoare e puternicã, iar
cozile de topor  multe. România stã ºi
aºteaptã sã mai creascã un trifoi cu patru
foi din pãmântul ei. Numai norocul va face
imposibilul posibil.
N.B. ªi a venit miracolul. Adus de
Coronavirus. Mi-a fost dat sã aud din nou
cuvinte ca solidaritate, unire, unitate, uniune,
front comun. Întrebare: vocabule ca neam
ºi naþiune, considerate istovite, depãºite,
retrograde, trebuie sã rãsune numai la vreme
de revoluþie, de rãzboi, de pandemie?

oncologie l-au dus aproape cu forþa la
investigaþii. Se temeau ca nu cumva
încordarea sã-i fi apropiat sfârºitul. Dar
Când au primit rezultatele, nu le-a
venit sã-ºi creadã ochilor  analizele
demonstrau cã era perfect sãnãtos!
Neîncrezãtori, l-au supus ºi altor probe.
Concluzia era aceeaºi: chirurgul îºi
învinsese maladia!
Nu-mi dau seama cum se face cã un
om, care luptã pentru salvarea altui om,
se salveazã ºi pe sine, dar mereu am fost
ºi voi rãmâne ferm convins cã nu poþi
ajuta pe nimeni, dacã nu eºti ajutat de
Dumnezeu. Când faci rãu, te simþi
înstrãinat ºi singur, de parcã toatã lumea
te-ar fi pãrãsit. În realitate, nu lumea, ci
Dumnezeu se leapãdã de tine. Când faci
bine, întreaga energie pozitivã a naturii
vine sã te sprijine ºi te ajutã sã devii mai
luminos, mai necesar, mai Om.
Eºti ceea ce poþi. Dar poþi mai mult!
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CRITICÃ LITERARÃ ÎN OFSAID

Mihai Merticaru

PREDICÞIE ªI PERDIÞIE
ÎN CRITICA LITERARÃ
Literatura românã seamãnã cu o
pãdure mirificã, în care admirãm brazii
semeþi, stejarii falnici, fagii, mestecenii ºi
plopii fãrã soþ, dar, dupã ce obosim de
privit în sus, ne uitãm la pãducelul ale cãrui
fructe sunt un balsam pentru inima noastrã,
la zmeura ºi fragii care se topesc în gurã,
la arbuºtii de mur, cãtinã ºi mãceº, ale
cãror fructe reprezintã alte surse
inestimabile de sãnãtate, ne oglindim în
,,lacul codrilor albaºtri, în timp ce ,,flori
de tei deasupra noastrã/or sã cadã rândurirânduri, apoi cãdem în genunchi ºi
culegem toate varietãþile de plante
medicinale. Acest ,,împãrat slãvit care e
codrul a salvat viaþa multor oameni în timpul
secetei/foametei din anii 1946-47, pentru
cã, din fericire, nimeni nu s-a gândit sã
elimine din pãdurea fermecatã arbuºtii care
au menirea lor în lumea aceasta.
Tot astfel ºi în istoria unei literaturi, nu
putem include numai scriitori geniali, dupã
cum, în picturã, nu se foloseºte o singurã
culoare iar în muzicã, o singurã notã.
Un domn, al cãrui nume nu-l mai
pomenesc, scria cã ,,avem o literaturã
micã de diletanþi ºi de veleitari 90%.
Nu cumva cei care gândesc aºa nu mai
vãd pãdurea din cauza copacilor? Curios
e cã tot ei spun cã marii scriitori sunt
citaþi adesea, dar nu prea sunt citiþi. În
schimb, lumea se dã în vânt dupã
anumiþi scriitori pe care marii critici îi
numesc minori. Nu o datã auzim cã
scriitorii minori fac marea literaturã.
Altcineva spunea cã timpul ºi cititorii
sunt judecãtorii supremi ai valorii unei opera literare. Criticul este doar avocatul
care, de cele mai multe ori, pierde cauza
pentru care pledeazã ºi o pierde mai ales
atunci când îºi propune sã scrie despre o
carte, fãrã sã-ºi dea seama cã ultima
rãcealã i-a afectat destul de grav gustul ºi
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mirosul. Pe bunã dreptate, scrie poeta
Gabriela Melinescu: Pentru a recunoaºte
meritul excepþional al cuiva, trebuie sã ai
ºi tu acel dar excepþional.
Nu vreau sã spun cã trebuie sã
renunþãm la criticã, dar afirm cã nu voi
aplauda niciodatã pe criticul care loveºte
cu barda, doar dupã ce a citit o jumãtate
de paginã dintr-o carte, comportându-se
ca un jandarm literar. E ca ºi cum ai tãia
pomul de la rãdãcinã, pentru cã ai observat
o rãmuricã uscatã. Un asemenea critic
aprobã pe Papa Francisc, atunci când
acesta afirmã cã ,,o persoanã poate fi ucisã
prin cuvinte, declarându-se chiar o victimã
a unor asemenea abuzuri, dar nu se
gândeºte cã ºi verbul sãu poate fi ucigãtor,
când este grãbit, nechibzuit ºi nedrept.
Amãnunte extrem de interesante despre
caracterul acestui aºa-zis mare critic literar,
de fapt, mare detractor al lui Eminescu,
gãsiþi în revista LITERE (Târgoviºte) din
aprilie 2019, pag.75-76.
E indubitabil cã un critic este mare
când aplicã o judecatã dreaptã, observând
ºi împlinirile ºi minusurile unei opere, iar
acest lucru nu se poate face în zece rânduri
dintr-o revistã. Un critic este mare numai
în mãsura în care reuºeºte sã promoveze,
prin îndrumãrile sale, un mare numãr de
scriitori. Un asemenea critic literar,
adevãrat spirit socratic, a fost regretatul
Laurenþiu Ulici, al cãrui testament
intelectual ºi moral ar trebui cunoscut ºi
respectat mai mult. Cu invidie, aroganþã ºi
resentimente nu se consolideazã o
literaturã, nu se regãseºte criteriul estetic
care guverneazã critica literarã ºi geometria
valorilor. Despre probitatea intelectualã ºi
moralã a criticului, a scris ºi Eugen
Lovinescu, considerând cã absenþa
onestitãþii acestuia este mai gravã decât
lipsa de gust sau de culturã.
119

A ºterge cu buretele valoarea unui
scriitor pe care, într-o vreme, l-ai
apreciat cum se cuvine, numai pentru cã
acuma te-a supãrat cu ceva ce nu are
legãturã cu literatura, nu mai este un gest
al unui om de mare caracter. ªi fãrã
caracter nu existã criticã literarã dreaptã.
Tot ce þi se pare cã ai construit se va
nãrui ca un castel de nisip. Valoarea sau
nonvaloarea trebuie argumentate cu
probe concludente, nu declarate ca o
sentinþã fãrã drept de apel, peste care se
trânteºte, ca o mãciucã, ºtampila ce
stigmatizeazã o viaþã ºi o operã. O opinie
asemãnãtoare formuleazã ºi conf.univ.dr.
Bogdan Creþu de la Universitatea ieºeanã:
La autoritatea criticã se poate ajunge
numai rãmânând consecvent cu tine,
demonstrând a la longue cã, în afarã de
culturã, inteligenþã, spontaneitate, talent, stil etc. mai ai o calitate absolut
necesarã: caracter. Nu existã mare critic
literar fãrã caracter (în revista Conta
,nr.25/2016). Încã din Antichitate, s-a
relevat preeminenþa caracterului. Citãm
doar o maximã de Cicero: Caracterul
fãrã inteligenþã face mult, inteligenþa
fãrã caracter nu face nimic.
În domeniul artei, nimeni nu deþine
adevãrul absolut. Istoria literaturii ne-a
demonstrat de atâtea ori cã un critic, fie
el cât de mare, s-a înºelat adesea în
aprecierea unui scriitor, fie vãzând în
acesta un viitor geniu, ceea ce nu s-a
adeverit, fie minimalizându-l/ignorându-l,
pentru ca apoi respectivul sã se afirme
ca un mare scriitor, aºa cum s-a
întâmplat, de pildã, cu George Bacovia.
Dacã vreþi un alt exemplu mai
surprinzãtor, romanul Ulysses de James
Joyce , la apariþie, n-a fost bine primit de
criticii literari, dar s-a bucurat de un enorm
succes de public. Un destin asemãnãtor a
avut ºi romanul lui Jaroslav Hasek,
Soldatul Svejk, considerat la început vulgar ºi catalogat drept literaturã ordinarã
de cãtre criticii subþiri, dar succesul
extraordinar de care s-a bucurat în rândul
cititorilor a arãtat cã era o capodoperã a
literaturii universale.
Dacã mai vreþi un exemplu, atunci
sã ne amintim cã, în 1955, unul dintre
cei mai reputaþi ºi mai temuþi critici
francezi, Jacques Gautier, scria în Le
Figaro:  Nu cred cã dl Ionesco este
un geniu sau un poet; nu cred cã este
un autor important; nu cred cã este un
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gânditor sau un alienat; nu cred cã are
ceva de spus. Cred cã dl Ionesco e un
glumeþ, un mistificator, un ºarlatan...
Peste cinci ani, Eugene Ionesco/Eugen
Ionescu devine o glorie a Franþei, iar
dupã zece ani este ales în Academia
Francezã, cunoscând astfel consacrarea
oficialã. Iatã cum se pot compromite
unii critici literari.
O afirmaþie conclusivã aparþine unui
geniu al filosofiei:Istoria literaturii ºi
a artei abundã în exemple ale unor
iluºtri creatori ignoraþi sau incorect
receptaþi de contemporanii lor.(Arthur
Schopenhauer, Viaþa, amorul, moartea,,
Editura Antet,1997, pag. 33) . Dacã vreþi
ºi un revers al acestei situaþii, vã rog sãmi spuneþi cine este Jose Echegaray? Nu
ºtiþi? Ei , bine, este dramaturgul spaniol,
astãzi uitat, care pe vremea lui era
supranumit noul Shakespeare ºi care ,
în 1904, a primit Premiul Nobel, alãturi
de Frederic Mistral. Câþi dintre marii
noºtri scriitori de astãzi nu vor avea
aceeaºi soartã ? Deja, unii au ºi intrat
într-un con de umbrã groasã. Cum bine
se ºtie, alãturi de adevãraþii mari scriitori,
existã destui care au fost umflaþi cu
pompa, o altã meteahnã des întâlnitã în
critica literarã româneascã ( vezi revista
Spiritul Critic din octombrie 2014 ! )
Cum stãm, aºadar, cu moralitatea cu
celebritatea, cu nemurirea, cu
eternitatea? Nu cumva totul este relativ
pe lumea asta? Nu avea dreptate Albert
Einstein când spunea cã nimic nu este
numai alb sau numai negru ?
Având în vedere asemenea situaþii,
Adrian Alui Gheorghe, cu umorul lui
caracteristic, propune o soluþie: inventarea
talentometrului:
,,În lupta cu
certitudinile, scriitorul este o victimã
sigurã: nu existã un talentometru, care
sã îi spunã unde se situeazã. Poate cã
«specialiºtii în toate» ar trebui sã
inventeze acest obiect care ar simplifica
foarte tare evaluarea textelor literare, a
operelor. (revista Conta, nr. 24/2016,
pag. 3). Totuºi, un închipuit mare critic
literar, ascunzând o fire despoticã ºi o
inimã de iascã, se comportã ca ºi cum ar
fi deja în posesia acestui instrument
miraculos, operând cu dezinvolturã
clasificãri ºi evaluãri, care apoi se
dovedesc inoperante, dezvãluind o ignobilã
mostrã de superficialitate. Se vede de
departe cã acesta nu face parte din acel
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tip de critici care, conform lui E.
Lovinescu, sunt artiºti ei înºiºi prin
facultatea intuiþei, prin sensibilitate ºi
prin darul expresiei artistice.
Nichita Stãnescu pune degetul
chiar pe ranã , afirmând tranºant: În
criticã trebuie sã argumentezi totul,
altfel nu poate sã fie crezutã nici
judecata, nici lauda, nici negaþia
(Fiziologia poeziei, Editura Eminescu
Bucureºti, 1990, p.5). La un asemenea
critic se referã ºi Florentin Popescu: 
Ideea unor critici literari constipaþi ºi
fãrã antenele necesare unor analize
serioase, cum cã majoritatea creaþiilor
date la ivealã de confraþii noºtri
rãspândiþi de cele mai multe ori prin
toatã lumea sunt de mai micã valoare,
ne apare ca fiind de-a dreptul
antinaþionalã ºi chiar criminalã
(Bucureºtiul literar ºi artistic,
decembrie 2017).
Referindu-se la aceste stãri de lucruri,
Gheorghe Erizanu, scriitorul, editorul ºi
patronul unui lanþ de librãrii din Republica
Moldova, face o observaþie pertinentã ºi
de mult bun-simþ: ,,Nicio literaturã nu se
construieºte doar din capodopere. Se face
cu mulþi grafomani, cu multã literaturã
de raftul doi ºi trei ºi cu foarte puþine opere
bune  (revista Scriptor, septembrieoctombrie 2016, pag. 46).
Observaþii demne de reþinut
formuleazã poetul Nicolae Bãciuþ:cei buni
vor avea viaþã lungã dupã moarte prin
opera lor, iar ceilalþi rãmân ca sã se poatã
face diferenþa de...înãlþime. Lucrurile
pleacã ºi în realitate de la cota zero.
Raportat la aceastã cotã se stabilesc
înãlþimile, vârfurile. Dacã existã câmpie,
existã ºi piscuri(Pro Saeculum, 15
ianuarie-1 martie 2017).
La fel de generos se dovedeºte ºi
prozatorul George Bãlãiþã într-un
interviu publicat în revista Bucureºtiul
literar ºi artistic, decembrie 2016:  Eu
vãd lumea literarã ca pe un þinut vast,
cu numeroase forme de relief. Este loc
destul pentru toþi(s.n.) cei care
îndrãznesc sã se aºeze acolo. Mari
distanþe între unul ºi altul. Aºa cum sunt
fermele în þinuturile scandinave.
O opinie mai mult decât nuanþatã ne
parvine iarãºi de la scriitorul Florentin
Popescu: Cã se scrie mult, foarte mult,
nu trebuie sã ne sperie. E un semn cã
încã nu ne-am abrutizat, cã încã mai
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avem simþurile treze ºi trãim, sentimental cel puþin, în aria creaþiei ºi a
idealurilor nobile. Ce va rãmâne din tot
ce se scrie acum va hotãrî viitorul. ªi
tot el va fi cel care ne va judeca ºi va
da sentinþe.(Bucureºtiul literar ºi artistic, mai 2017).
Un critic important, Radu Voinescu,
rãspunzând la un chestionar despre cãrþile
copilãriei, afirma: educaþia la aceastã
vârstã nu se poate face esenþial cu
capodopere, ci mai ales cu opere minore
( Luceafãrul de dimineaþã, noiembriedecembrie, 2018).
La polul opus acelui critic acrit de
atonia vezicii biliare, se situeazã
generosul Dan C. Mihãilescu, autorul
volumului Podul cu vechituri, care
exultã
la
întâlnirea
unor
cvasinecunoscuþi... nimic nu-l încântã
mai mult decât descoperirea acestor
obscuri, marginalizaþi sau autoizolaþi din
preajma marilor nume din epocã... Îi
apreciazã fiindcã ei susþin þesãtura
trainicã a epocii din punct de vedere
uman...se bucurã ca ºi cum ar
descoperi o rudã neºtiutã (Marius
Miheþ, revista România literarã nr. 39/6
septembrie 2019 ).
De ce am amintit toate acestea ?
Pentru cã, dupã cum scrie I. L. Caragiale,
rãspunsul fiind valabil ºi astãzi, nu s-a
gãsit încã nimeni care sã facã critica
Criticii ºi sã þi-o ia la frecuº þeapãn, ºi
sã-i tragã o învârtiturã sã pomeneascã
ºi morþilor.
Aºadar, dragi critici literari, mai
faceþi-vã ºi autocritica, nu mai distrugeþi
arbuºtii fructiferi ºi nu mai împuºcaþi
pãsãrile care nu cântã precum
privighetorile! În literaturã, avem încã
multe de recuperat pe palierul teoriei
critice ºi nu vom putea îndeplini acest
deziderat decât prin reîntoarcerea la
valorile emblematice. Un text numai bun
pentru gravat în marmurã, care sã stea
pe biroul fiecãrui critic literar, ne-a lãsat
ilustrul Tudor Vianu: ,,Nu existã lucru
în aceastã lume, care, fãcut cu iubire,
sã nu ofere laturi cu adevãrat
luminoase. Dar, pentru a vedea aceste
laturi luminoase, îþi trebuie o inimã
iubitoare ºi necãtrãnitã, o privire
exersatã, respect faþã de tine însuþi ºi
faþã de semeni, bunãvoinþã, rãbdare,
caracter, caracter, caracter ºi fricã de
Dumnezeu.
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PHILOSOPHIAE IN CIVITATE

Pompiliu Alexandru

COMUNISMUL 2.0
Prin textul prezent am sã rãspund 
din nou  unei provocãri ceva mai vechi
între mine ºi ideile unui bun prieten pe care
îl admir foarte tare, Cosmin Busuioc. Ador
ceea ce face el la Tableta de Sâmbãtã; era
nevoie de o artilerie grea îndreptatã
împotriva comunismului. Susþinutã ºi fãrã
pauzã. Pânã la saþietate, dacã se poate!
Chiar dacã  aº spune ºi... mai ales  pentru
cã ar trezi discuþii, ca prin prezentul text.
Am sã rezum puþin ideea principalã pe
care el o susþine ºi cu care nu sunt întru
totul de acord. În ultima sa tabletã ºi-a conturat
aceastã idee ºi expus-o foarte rotund. Aceasta
ar spune urmãtoarele (sintetizez): 1.
Comunismul a încetat în 1989 în România,
mai ales când absurdul legilor ºi acþiunilor
politice au încetat. Nu mai avem astãzi
deportaþi, bãgaþi în puºcãrie pentru cã au
cerut sã li se cânte la nuntã Deºteaptã-te
române, nu þi se mai smulg unghii prin beciuri
pentru a scuipa pe mamã ºi tatã, nu mai
semnezi în alb declaraþii cumplite etc. 2.
Apelativele de genul ciuma roºie pe care le
auzim astãzi în stradã îndreptate spre un
partid  de stânga  nu îºi au rostul. Ciuma
Roºie a fost una singurã. Cea sovieticã.
Cumplitã, fãrã margini, absolutã, iadul însuºi!
Nu descriu mai multe, cãci domnul Cosmin
o face admirabil. Deci, aceste apelative nu-ºi
au rostul astãzi, cãci suferinþa generatã de
adevãrata Ciumã Roºie este incomparabilã ºi
incomensurabilã cu bobârnacele ciumei roºii
pesediste, mai nou peneliste, de exemplu (ºi
cine ºtie ce va urma). Aºa este! Domnul
Cosmin ar atrage atenþia aºadar cu privire
la un abuz semantic. Semnificaþia ciumã
roºie are referentul la acel fenomen sociopolitic specific comunismului negru
sovietic, cu sucursalele sale din statele
eliberate de comunism. Nu se poate aplica
altui referent! Dacã faci acest lucru,
degradezi semnificaþia de bazã, o
îndulceºti pânã la a o aduce într-un
ridicol, drept urmare punem lângã ea ºi
apelativul m... psd, importat din Suedia
ºi devenit brend de þarã aproape. Eroii s-au
sleit ºi imaginea lor s-a întinat!
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De ce nu sunt de acord cu aceste idei?
În ce ar consta teza mea? Argumentarea
mea face un ocol care, în final, va da totuºi
dreptate ideii lui Cosmin. Apoi, sunt de
acord cu Cosmin în momentul în care
izoleazã ciuma roºie doar într-o zonã
anume, pentru ca nu cumva sã o deturnãm
de la semnificaþia sa exactã istoric ºi
ºtiinþific. Dar acest lucru nu interzice
imaginarul social sã nu-i dea o dinamicã
anume. Asta este soarta tuturor termenilor
dintr-o limbã. Pe aceeaºi logicã nu ar trebui
sã mai auzim deloc astãzi vorbindu-se
despre nazism/naziºti, legionari ºi chiar...
democraþie (sic). (Doamna Firea foloseºte
termenul de nazist pentru preºedintele
þãrii, aºa cã... permisiunea nu i-a fost
acordatã, dar ºi-a lut-o.) Democraþia ºi
semnificaþia sa de bazã rãmân undeva în
Antichitate. De fapt, democraþie în
adevãratul sens al cuvântului nu a existat
pe planeta asta decât 100 de ani, în perioada
lui Pericle. Apoi vorbim despre variante,
ameliorãri ºi amendamente aduse ei. De la
acea democraþie pânã la democraþia de
astãzi este o distanþã atât de mare încât
poþi spune lejer cã nu prea mai au mare
lucru în comun. Mai mult, existã ºi ºtiinþe
care suferã transformãri cumplite. De pildã
psihologia. Aceasta este o ºtiinþã care se
doreºte a-ºi avea originea în scrierile lui
Aristotel. Psihologii secolului al XIX-lea ºi-au
fixat aceastã origine în unanimitate.
Problema este cã aceºtia, pânã astãzi, s-au
raportat efectiv la Aristotel mai mult în
sensul de aºa nu!. Psihologia este acel
ceva care contravine mai mult ideilor lui
Aristotel, care s-a înºelat în mare parte
când a abordat problemele sufleteºti. Asta
nu a împiedicat sã nu mai existe aceastã
ºtiinþã în forma pe care o cunoaºtem astãzi.
Deci, nu prea merge sã negi sau sã
arãþi o diferenþiere  care este evidentã,
mai ales cã este proaspãtã  între douã
semnificaþii ale unei scheme lingvistice.
Revolta moralã în faþa unei arestãri a unui
copil care ºi-a învelit pâinea în afiºe
comuniste nu ar trebui sã fie comparatã
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cu revolta moralã cã un terchea-berchea
ajunge politician în secolul al XXI-lea? Rãul
provocat în prima situaþie nu se poate
compara cu rãul din a doua? În virtutea
cãrei asemãnãri vorbesc oare oamenii
despre o ciumã roºie a politicii actuale? Fac
ei un abuz cã folosesc acest apelativ? Se
trãieºte astãzi incomparabil mai bine decât
în comunismul negru? La ultima întrebare,
rãspunsul este, desigur, da! Se trãieºte mai
bine ºi lucrurile nu pot fi comparate!
Suferinþele de atunci nu se regãsesc astãzi.
Astãzi avem... altceva. Oare? Para nu este
mãr, ar spune Cosmin. ªi are dreptate
absolutã. Eu, prin argumentarea mea, nu
neg acest lucru, ci merg mai departe,
arãtând cã între parã ºi mãr existã elemente
care le pot pune într-o linie comunã.
Cu toate acestea, care ar fi raþiunea
unei posibile asemãnãri? Prefer sã nu merg
pe o argumentare care þine de o interpretare
a receptãrii sociologice. Adicã una prin
care psihicul uman dã instinctiv aceleaºi
denumiri unor fenomene asemãnãtoare,
doar în virtutea asemãnãrii lor. Doar în
matematicã se poate arãta cã unele figuri
geometrice sau construcþii algebrice, în
ciuda asemãnãrii lor de suprafaþã se
preteazã la exprimãri/funcþii logice diferite,
arãtând astfel cã asemãnarea este iluzorie.
Mintea socialã cautã elementele
asemãnãtoare în orice pentru a concluziona
rapid cã fenomenele au aceeaºi sursã,
cauzã etc. Am sã mã folosesc de un argument ce þine de ºtiinþa politicã.
Existã o carte foarte interesantã (titlul
de faþã fiind o pastiºare a titlului cãrþii în
cauzã), anume Dictatura 2.0, de W. Dobson. Cartea este interesantã deoarece mai
pune o cãrãmidã la edificiul la care lucreazã
alþi câþiva autori, printre care Thierry
Wolton ºi Viktor Suvorov, despre care am
mai vorbit. Acest argument ar suna în felul
urmãtor: A spune cã în scurtul secol al XXlea comunismul s-a creat ºi a ºi murit
înseamnã sã te amãgeºti puternic.
Comunismul este primul regim politic al
omenirii în care s-a pus ºi în practicã o
idee care a bântuit orice regim politic al
istoriei: cum sã facem sã fim eterni, sã
deþinem puterea mereu? Machiavelli este un
prim autor care a teoretizat aceastã temã ºi
a dat câteva sfaturi prinþului pentru a-ºi
pãstra cât mai mult timp puterea. De atunci
s-a tot încercat, dar se pare cã istoria ºi-a
vãzut nestingheritã de drum. Civilizaþii au
cãzut ºi au luat naºtere, revoluþii, regimuri
politice etc. Toate au durat cât au durat ºi
apoi s-au stins. S-ar pãrea cã în cazul
comunismului lucrurile nu sunt la fel de
simple. Este regimul cel mai raþionalizat
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din punct de vedere al funcþionãrii ºi
perpetuãrii sale. Are mari ºanse sã batã
recordurile toate. ªi Lenin era conºtient cã
acesta este sortit pieirii într-o zi. Cã ziua
aceea ar fi mai apropiatã sau mai îndepãrtatã,
asta nu conteazã. Civilizaþia egipteanã a
existat peste o mie de ani, la fel ºi altele,
care s-au dovedit chiar mai longevive. Dar,
în final, au cãzut. Veþi spune, stai aºa,
comunismul e tânãr, are doar o sutã ºi un
pic de ani, dacã plecãm de la originea sa
ideologicã; deci, cum poþi spune cã va dãinui
pentru totdeauna sau nu? Nu aceasta este
linia de gândire. Problema este cã s-a gândit
în cadrul sãu posibilitatea de a fi
transformat ºi schimbat, chiar pânã la a nu
mai semãna cu ceea ce a fost cândva, cu
condiþia de a pãstra valorile acestuia. Valorile
sunt elementele cele mai importante în
politicã. Sunt viruºii ºi pharmacon-ul
politicii. Atât timp cât sunt pãstraþi cu
sfinþenie, comunismul va exista. Va ajunge
chiar sã se transforme în opusul sãu, sã ai
impresia cã l-ai ucis, cã s-a dizolvat, dar el
existã de fapt atât timp cât ai elementele sale
fundamentale încrustate în minþile umane.
Este un fel de robot terminator. Gândiþi-vã
la faptul cã avem de-a face cu ideea de
Revoluþie. O revoluþie continuã, dupã cum
spune Lenin. O revoluþie înseamnã cã avem
de-a face cu o transformare radicalã a
societãþii, a mentalitãþilor etc. Iar acest lucru
se petrece continuu, nu ai timp sã observi
stabilitatea sistemului. De unde vine aceastã
idee principialã? De la Marx, ideologul sãu
(chiar dacã masiv trunchiat de interpretãrile
leniniste, apoi staliniste etc.). Marx a preluat
o idee genialã de la Hegel, ºi a adaptat-o
acþiunii politice. A deturnat-o, se poate
spune, iar efectele le vedem în cadrul
sistemului comunist. Marx, pe via Hegel,
dã un sens contrariilor, opoziþiilor ºi de aici
ºi contradicþiilor. Acestea îºi au rolul lor.
Un lucru trece în opusul sãu, ca negaþie a
sa dupã un timp, apoi împreunã vor forma
o nouã entitate care la rândul ei se va
transforma într-o negaþie de sine ºi aºa la
infinit. Este un proces dinamic dialectic
acesta. Marx îl numeºte dialecticã a materiei
sau materialism dialectic.
Ei bine, pornind de aici, amintiþi-vã cã
Lenin a gândit aceste lucruri ºi cu privire la
sfârºitul comunismului. Ca orice prinþ, de
la Machiavelli încoace, este preocupat de durata
moºtenirii sale. Aºa cã s-au pus în miºcare
laboratoare de gândire pentru a þine sub aparate
raþionale acest sistem. Dupã momentul prim,
al comunismului sovietic, cel bazat pe
brutalitate ºi agresiune puternicã, fricã ºi crimã,
urmeazã pasul urmãtor, îndelung gândit ºi
prelucrat, anume al trecerii  printr-o
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revoluþie  la pasul doi. Este cel al
democraþiei. Câte state comuniste se numesc
ºi astãzi a fi etalonul democraþiei? Chinezii fac
abuz astãzi de acest termen, considerându-se
vârful de lance al democraþiei la nivel mondial.
De fapt, toatã planeta se declarã a fi democratã,
fiecare spunând cã adevãrata formã se aflã
la ei în ogradã. Vedeþi pe un Putin de astãzi
altceva decât un autentic continuator al lui
Lenin sau Stalin? Dupã logica de mai sus, ar
fi indicat sã spunem cã da. Putin nu este Stalin.
Putin nu a ucis în mod absurd milioane de
oameni. Putin nu este comunist, Rusia nu este
comunistã  la nivel declarativ  astãzi. Nici
România, nici Georgia, nici Ucraina. Ei bine,
tocmai asta este ideea. Comunismul a trecut
la varianta superioarã, la pasul doi dialectic,
2.0. Încã din anii 80, laboratoarele KGB ºi-au
dat seama cã prin înfometarea populaþiei ºi
eliminarea fizicã nu poþi sã o mai duci mult.
S-au adaptat. De la formula lui Stalin,
înfometeazã-i ºi schingiuieºte-i, iar când le
vei da o bucatã de pâine, îþi vor pupa mâna,
s-a trecut la varianta opusã. Aceasta spune:
dã-le impresia cã sunt liberi, lasã-i sã facã ce
doresc ei, indu-le ideea eronatã cã libertatea
este a face ceea ce vrei, iar noi vom putea sã
o reglãm mai uºor aºa. Nu mai este nevoie
sã ucizi acum. Nu mai este nevoie sã þii
mâncarea ascunsã, nu mai este nevoie sã
constrângi exagerat pentru a þine în frâu o
populaþie. Poþi obþine acelaºi efect dacã dai
libertate maximã. Gândiþi-vã cã ruºii sunt buni
ºahiºti. Fac o artã din a gândi în logica ºahului.
Imperialismul lor nu s-a oprit deloc, chiar dacã
þi-a dat impresia asta. România de astãzi se
aflã exact acolo unde se dorea a se afla în
acest joc uriaº. Miza comuniºtilor a fost
întotdeauna aceeaºi: cucerirea planetei.
Nazismul gândea la o scarã mai micã, dorea o
dominare de tip rasial. Comuniºtii nu þin cont
de rasã, de þarã, de nimic. Când întreaga
planetã va fi cuceritã, atunci se obþine garanþia
nemuririi acestui sistem. Aveþi impresia cã nu
stau lucrurile astfel? De ce oare americanii
(SUA) aduc în discuþie amestecul ruºilor în
alegeri? De ce politica occidentalã este de fapt
una neo-marxistã? De ce se vorbeºte despre
o dictaturã a legii? Cum introduci mai bine
ideologia comunistã astãzi? Simplu, ar spune
Dobson, mai sus citat, creezi un sistem de
îndepãrtare a tuturor dictatorilor din lume.
Gaddafi, Sadam, Milosevici, Ceauºescu... au
cãzut. Au mai rãmas destui. Dar existã un
laborator care gândeºte la eliberarea de
dictaturã. Are sediul pe Wall Street. Se
calculeazã aici cum poþi obþine beneficii
financiare din pierderi, din dãrâmarea
dictaturilor. Adicã din... negaþii. Cunoaºteþi
filmul Bringing Down a Dictator? Georgienii
au declarat cã filmul le-a fost cãlãuzã pentru...
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Revoluþia Trandafirilor (2003). ªtiþi cã existã
un joc online People Power (vedeþi cã are
free download)? Ce face acesta? Sau
producþiile culturale adiacente? Menþin virusul
comunismului 2.0 în minþile oamenilor. Te
menþin în revoluþia continuã, te menþin în
dinamica strategiilor luptei pentru libertate,
putere politicã. Duºmanii comuniºtilor de
odinioarã au murit. O bãtãlie, dacã dureazã
prea mult, devine neinteresantã. Trebuie sã
inventezi alþi duºmani, altfel îþi piere ura, îþi
piere interesul. Stai sub stare de urã ºi atunci
toate merg ca unse! Ai obosit sã urãºti
burghezul? Nu-i nimic, el a murit, acum urãºte
omul religios creºtin! Urãºte ceva ce nu ai
mai urât pânã astãzi, de exemplul pe omul alb!
Uite, ãsta nu a mai fost urât! ªi aºa ai bãgat în
joc ºi alte rase. Ai obosit sã lupþi contra
capitalismului? Nu-i nimic, urãºte-mã pe mine,
comunismul ºi/sau nazismul, cel care am fost,
desigur! Sau dictatura în general! Nu mã
deranjeazã, cãci între timp mi-am luat hainã
nouã! Dictatura este altceva decât sunt astãzi,
spune comunismul.
A ucide cu sânge rece e demodat!
Lumea a obosit de gulaguri ºi lagãre! A
înfometa este demodat! Nu are rost sã þii o
nouã Cambogie în foamete extremã, de ce
sã faci asta când poþi sã vinzi mâncare de
plastic  orez de plastic, de exemplu  ºi în
felul acesta împuºti doi iepuri dintr-o datã.
Þi se sãrutã ºi mâna ºi devii ºi bogat! Nu are
rost sã mai împuºti oameni în stradã. Existã
youtube acum ºi asta poate fi vãzut. Lasã-i
sã urle! Umblã la acþiunea umanã, cãci aceasta
conteazã! Omul îmbuibat devine leneº. Lenea
de a face ºi de a gândi. Adu-i la înapoierea
educaþionalã necesarã ºi îmbuibã-i, apoi îþi
vor mânca din palmã tot ce le dai, ºi rahat!
ar pune sloganul noului Stalin. Vedeþi zilele
acestea despre ce analfabetism funcþional se
vorbeºte... ºi procentele cresc! Gândiþi-vã
cã în 1974, guvernele democratice din lume
erau 41. Peste 17 ani, în 1991, guvernele
democratice au ajuns la 74! Iar de atunci, ca
la un semnal, s-a dat startul democratizãrii
planetei. Nu ai voie sã spui ceva despre
democraþie, asta te condamnã drastic astãzi.
Nu e nevoie ca aceastã condamnare sã te
mai arunce într-un lagãr costisitor. Eºti
aruncat din societate. Te condamnã
torþionarii de lângã tine, cei care te eliminã
social, nu fizic. Spune Dobson: Ceea ce s-a
schimbat este natura dictaturii. Ce rost are
schingiuirea de odinioarã? Ce rost are sã dãm
apã la moarã ºi sã creãm alþi Soljeniþini
incomozi? Acum putem trimite Fiscul! Acum
putem sã te lãsãm sã munceºti pentru a
agonisi sau realiza un proiect, apoi þi-l
confiscãm pentru cã nu ai zugrãvit în
culoarea anunþatã în cadrul proiectului. Acum
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te plãtim puþin ca sã munceºti enorm, nu
mai punem gardian care sã te înjure, cãci
acum singur te pui pe muncã, motivat sã fii
cineva, sã te îmbogãþeºti precum politicianul
sau cocalarul care au devit bogaþi peste
noapte. Nu vei deveni niciodatã bogat (în
sistemul de stat în primul rând) muncind
cinstit, doar dacã eºti cu titlu de excepþie,
care ne-a scãpat nouã deocamdatã.
Controlãm totul! Niciun salariu din lumea
aceasta  care vine din partea Statului  nu
trebuie sã acopere cheltuielile ºi sã îþi permitã
sã îþi realizezi vreun vis. Lagãrul nu mai este
în Siberia. Acum este la tine acasã, eºti legat
de casa pe care o construieºti ca sã o plãteºti
în timpul vieþii, sperând ca un copil de-al tãu
sã nu fie împovãrat ca tine. Spune Hugo
Chavez: Totul pentru prietenii mei, iar pentru
duºmani, legea! Legea a devenit torþionarul
absolut. Când dai legi ºi despre cum se pune
bordura (cum spune un prieten de-ai mei care
lucreazã în justiþie), atunci ai de-a face cu o
tiranie a legii ºi o blocare a acþiunii. De la uºa
casei pânã la magazinul de pâine încalci zeci
de legi, iar tu habar nu ai! Existã astãzi forma
de intimidare. Stai cu frica în sân continuu,
dar nu cã vine o bestie sã te batã la tãlpi.
Spune Alvaro Partidas, activist venezuelean,:
Tata avea o vorbã: el zicea cã preferã sã
trãiascã într-o dictaturã precum cea din Cuba,
fiindcã acolo mãcar ºtii cã, dacã critici
guvernul, ajungi la puºcãrie. Aici se conduce
prin intermediul nesiguranþei. (apud Dobson, op. cit. p. 17). Cei care sesizeazã aceste
lucruri ºi sunt prea vocali, arãtând lumea
dincolo de perdeaua aceasta, sunt totuºi
(continuare de la pagina 115)

Poveste din cartierul
de Est-Vest-Nord-Sud...
O mânã blândã mã apucã de umãr: 
Domnule, priviþi în gol de câteva minute...
Am ajuns la capãt, vã rog sã coborâþi! Am
fãcut câþiva paºi ºi am simþit cã mi se
opreºte inima: de la mare înãlþime cãzu,
strivindu-se de asfalt, corpul unui bãrbat.
Cineva, o femeie de la þarã având sub braþ
douã coase, spuse cã ar fi doctorul
Slãviteanu  un mare neurochirurg...
Dupã nici cincizeci de metri am rãmas
încremenit: pe malul apei, într-un
automobil contorsionat, cadavrul unui
bãrbat... Surprinderea mi-a fost dublatã
de o alta  câþiva oameni au cãzut seceraþi,
în timp ce zgomote seci, puternice au
produs panicã... Un tânãr blond fugea
mâncând pãmântul. Era prea mult pentru
o banalã zi de varã. M-a nãpãdit
transpiraþia, m-am ºters cu un ºerveþel ºi
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îndepãrtaþi dupã metodele vechi. Un disident
rus, Ludmila Alekseeva (84 ani), spune în
zilele noastre, despre zilele noastre, nu numai
despre ce a fost: un disident trebuie sã fie
pregãtit sã se sacrifice sau sã riºte sã ajungã
în închisoare sau într-un spital psihiatric. În
zilele noastre, acesta riscã sã fie schilodit sau
ucis. Plutonul de execuþie s-a înlocuit cu
accidentul banal! Laboratoarele amintite ºtiu
cã nicio dictaturã nu este destul de coaptã
încât sã cadã singurã. Unele persistã ºi astãzi,
altele, care nu dãdeau niciun semn, au
dispãrut peste noapte. Nu existã o legãturã
între variabilele violenþã, economie, etnicitate,
culturã ºi revoluþie. Este doar o chestiune de
logicã a jocului. Plasarea pe tabla de ºah
conteazã. Sacrificarea unui regim este
echivalentã cu sacrificarea unei piese pentru
a obþine un mai mare avantaj. Gândirea în
perspectivã este cea care asigurã câºtig jocului.
A te concentra doar asupra serviciilor secrete,
securitatea, brutele poliþieneºti, informatori,
bãtãuºi etc. ºi asupra ororilor fãcute de ei
înseamnã, astãzi, a privi hipnotizaþi într-un loc.
Cu cealaltã mânã, prestidigitatorul lucreazã la
altceva. Jocul este mai complicat decât în a
condamna crima, oroarea, capul spart ºi
schingiuirea! Mult mai complicat! Mass-Media poate provoca orori la fel de mari, un partid
politic, prin acþiunile sale, un politician, prin
deciziile sale, provoacã tragedii ºi anulãri de
destine ale unei naþiuni întregi. Iar acestea nu
sunt condamnate! Nici mãcar nu li se observã
rãul în nuditatea sa. Care este schema logicã
a rãului? Diavolul, pentru a te duce unde
doreºte el, mai întâi te convinge cã nu existã!

am exclamat prosteºte parcã: sudoarea nu
era roºie!...
Norii baletau pictându-mi ideograme
pe faþã, iar soarele developa imaginile
pentru a face loc ºuvoiului de noi ºi noi
fotograme. Universurile vii, universurile
amorfe mi se revelau mai frumoase ºi
mai stranii ca niciodatã... Mã agãþam de
pulpana timpului încercând sã-i întârzii
curgerea... Instinctiv am întins mâinile
dupã coasa dãtãtoare de viaþã, dar cum
sã poþi prinde în palme: vocale,
consoane, nuanþe, trãiri, vise, abdicãri,
paradoxuri, fantasme, miracole... Cum
poþi întoarce cu macazul cuvintelor
expresul timpului?... Ca pe un þãrm unde
marea bate albuºuri de spumã, unde
soarele croºeteazã cristale pe botul
delfinilor, unde pescãruºii se vaitã
baudelairian  purtând pe aripi fluturii
ezoterici ai cuvântului, ca într-un tãrâm
de basm... ca prin vis... cineva s-a
apropiat de mine ºi mi-a turnat pe buze
un elixir magic, extrem de rar, extrem
de preþios: Tincturã de zeletinium.
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ESEU

Savian Mur

TIMPUL MUCEGÃIT
Cel ce e lipsit de înclinaþie pentru
superficialitate, frivolitate, monotonie,
lãsarea pe tânjealã, fãrã gust pentru o
activitate fãcutã în doi peri, ce nu cunoaºte
binecuvântata nuditate a minþii, magistrala
sa forþã, nici voluptatea vagabondãrii
spiritului, iscusitul vânãtor al notei maxime
la toate materiile, cu faþa albã ca burta
peºtelui de efort ºi frica de a rata premiul
întâi, devine un inamic rudimentar al
plictiselii. Între el ºi un motor în plinã
funcþiune nu existã nicio deosebire, iar lipsa
de nuanþe în comportament l-ar face pe
însuºi un sihastru sã se arunce, de
indignare, într-o prãpastie. Aerele de
conducãtor ce ºi le dã încã de la grãdiniþã,
pieptãnãtura fixã, de pãpuºã þicnitã, þinuta
rigidã, extrem de îngrijitã, anunþând un
viitor lider, felul abstract în care salutã,
privirea îngheþatã, dându-i o minã
inchizitorialã, vocea seacã, de judecãtor,
trâmbiþând o sentinþã cumplitã, mirosul de
geniu decedat, împrãºtiat cu generozitate,
îl fac apt pentru dezgustul fin ce încreþeºte
faþa plictisitului. Ce sã facã, o crizã de
simpatie, în urma cãreia sã se
împrieteneascã la toartã cu el, de teama
consecinþelor administrãrii zelosului unei
bãtãi delicate, una sorã cu moartea?
Dintre premianþii unei ºcoli se racoleazã
viitorii persecutori ai celui înzestrat cu harul
degustãrii tihnite a timpului, marii inapþi
pentru sila de idee ºi greaþa de certitudine,
duºmanii îndoielii, de moarte, fanii
bufoneriilor utopiei, protagoniºtii tãmâierii
scabroasei genialitãþi, misiunii dumnezeieºti
pe pãmânt. Titan  s-ar mai putea vreodatã
inventa un cuvânt mai odios? Mãcar banditul
e prins, condamnat.
În preajma unora, chiar Dumnezeu e
cuprins de remuºcãri, simþind o teribilã
jenã: dacã i se va adresa o întrebare la care
nu va ºti sã rãspundã? Uite ce licãrire
stranie au în orbite ºi cum li s-au fãcut, ca
la o comandã, buzele subþiri, ca o lamã.
Grimasele de deºteptãciune, total
nedigerabile, pe care nici el, Dumnezeu,
nu ºi le-ar permite...
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Numai un academician al plictiselii mai
poate salva Academia de la ridicol ºi mintea
intratã în ebuliþie de la dezastru. În
scorbura pasivitãþii sale îºi face cuib
pasãrea armoniei, din sinceritatea animalicã
a privirii eliberându-se, puturos, pârâul
curatei nepãsãri. Doar o plictisealã eruditã
îl poate trezi pe savant din paradisul
aberantei formule, morbidei ecuaþii,
iniþiindu-l, cu blândeþe, în excursiile nule
ale spiritului ºi-n reala întãrire a trupului.
Nu mai poþi simpatiza un fizician altfel
decât anunþând o descoperire epocalã,
anume obþinerea energiei plictiselii, la
costuri insignifiante.
Antifanaticul afirmãrii, cuþitul plictisitului
este gata pregãtit pentru a spinteca, din
vreme, jugulara iniþiativei, ce paraziteazã, cu
o obrãznicie consistentã, trupul timpului.
Priveliºti neirigate de sângele poftei zac la
picioarele sale. Ideolog al ideii seci, care în
momentul întrupãrii ia deja calea uitãrii,
încrezãtor în rodnicia deºertului doctrinal ºin însuºirile mitologiei sterilitãþii, îºi proiecteazã
poteci verticale, în nãdejdea întâlnirii
Dumnezeului picotelii. Purificat în aerul tare,
împrejmuit cu gardul marginalizãrii
autoimpuse, îºi trimite, în puterea serii,
surâsul exotic ºi glacial peste cimitirele ce-au
înflorit sub febra dogmei, ungându-ºi faþa
finã cu crema hrãnitoarei indiferenþe.
O civilizaþie, impermeabilã opulentei
plictiseli, ale cãrei valori sunt încruntate,
neconcepând relaxarea  blamând-o, virulent
, iubind disciplina cazãrmii ºi dispreþuind
tenace vraja inacþiunii, fumul de þigarã dulceag
ieºind din crãpãturile amânãrii, adierile
melancoliei, este ameninþatã. Ce are de pierdut
o ºatrã? Un sat risipit prin munþi? Ceea ce s-a
creat cu mistria rigiditãþii, în culori
neînduplecate, brutalizate de linii aprige, ceau refuzat moliciunea curbei, acolo unde
artificiul arhitectural ºi inocenþa poeziei au fost
considerate echivalentul nesupunerii, persiflãrii
idolului sau pângãririi Scripturii, hidoºenia 
ieºitã sfidãtor din beþia intoleranþei, ca o vomã
apocalipticã  au cunoscut sancþionarea
Istoriei, muºcãturile ironiei.
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O idee bolnavã, o credinþã beteagã ºi-au
sãpat, cu ingeniozitate, propriul lor mormânt,
lipindu-ºi pe frunte sigiliul batjocurii. Cãci
dacã un gând, pornit de la firavul izvor, ar fi
gãsit în drumul sãu o cohortã de plictisiþi,
atunci în loc sã atingã cotele inundabile ale
unui fluviu ideologic, bãltind apoi pestilenþial
peste câmpurile doctrinei, ar fi secat magistral
în pãmântul monotoniei zilei, unul cu
adevãrat fertil. Microbul sãvârºirii ar fi fost
anihilat de medicamentul neimplicãrii, profetul
ar fi primit statutul de bufon, în timp ce
predicatorul ºi-ar fi schimbat ocupaþia, din
lipsã de clienþi, înfruptându-se din deliciile
stigmatizãrii. Acela care ar mai fi rezistat, la
care s-ar fi depistat un palid simptom de
iniþiativã ar fi fost invitat, politicos, sã îºi
experimenteze crezul pe un grup de maimuþe.
Isteria nãscutã din a face, a dovedi, a
crede, a fi superior, a idolatriza, a
aspira, a progresa, a suspiciona, a
nimici, a îndeplini vrerea lui Dumnezeu
ar fi fost înlocuitã cu opusul acesteia,
vitalizanta plictisealã, cu sãnãtoasa dare
deoparte: de ce sã faci ºi pentru ce, sã
dovedeºti ce, în ce sã crezi, cine e superior
ºi de ce sã îndeplineºti vrerea lui Dumnezeu,
aceasta fiind, de fapt, a unuia sau a unora,
turbaþi de furie cã altcineva, care mai ºi
semãna la chip cu ei, le luase locul...
A face, adicã a realiza, a executa, a
fãuri, a produce, a sãvârºi, a edifica, a
institui, a îndeplini, a formula, a stârni, a
provoca, a agonisi, a acumula, a exercita
 ce cortegiu mortuar.
*
Cu povara eului pe cap, dependent, permanent, de mofturile unui maldãr de cãrnuri,
exhibate pe pocitele oase, sub invazia sângelui,
în damfurile glandei, cu ce suflet sã începi o
nouã zi, dacã n-ai simþi încurajarea cordialei
plictiseli, abnegaþia deplinã? Privirea sa de
bunicã, în ºorþul cãreia îþi poþi usca lacrimile
disperãrii ºi înãbuºi, domol, oftatul tinerei
neputinþe! Eºti, pe acest pãmânt, doar pentru
a da socotealã: propriilor tale organe, de o
extravaganþã oribilã, aproapelui, societãþii, lui
Dumnezeu, morþii care îºi tot freacã palmele
, ca ºi cum actul naºterii tale ar fi fost unul
banditesc, pe veci penalizabil. A fi înseamnã
a fi culpabilizat ºi, totodatã, culpabil, oare
nu participi, direct sau nu, la acest remarcabil
kitsch, sclifoseala existenþialã? Târât de valul
noroioasei fiinþãri, cine te-ar mai scoate la mal,
în buza serii, pentru a-þi linge mâhnirile ºi
mângâia ochii deziluziei, oferindu-þi, zâmbind,
patul caldei protecþii? Ce-ai nãdãjduit, la ce-ai
nãdãjduit, îþi repetã plictiseala, ce-am stabilit
noi doi, azi-dimineaþã? Fãrã iniþiative!, ne-a
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fost vorba, fãrã cãscatul gurii la altul, fãrã
asociere... Odatã ce ne-am întovãrãºit, ce mai
cauþi dupã zeamã de varzã, aiurea? De ce nu
þi-ai lãsat gândul slobod, pe aripile mele moi,
în odaia noastrã, dotatã cu mobilele
singurãtãþii, în parfumul florilor abandonãrii,
puse la uscat sub grinzile tãcerii? Ca sã faci
ce! Sã vii, de-acolo, cu coada între picioare ºi
pumnii strânºi, roºu de mânie, arãtându-mi o
faþã de copil bãtut... Cum ai putut trãda liniºtea
mea cu gust de ciocolatã, dând-o la schimb
pe troaca zgomotoasei iluzionãri?
Existã leac mai reuºit împotriva maladiei
fiinþãrii  sinistra dimineaþã a zilei de luni, când
pare cã doar idiotul se aflã în apele sale , ca
pastila plictiselii, delicioasã, luatã cu apa
nepãsãrii dintr-un pahar de cristal? Pânã când
beneficiile plictiselii nu vor deveni
consubstanþiale condiþiei umane, cãpiaþii
avântului social, scorpiile progresului
tehnologic, degeneraþii idolatriei religioase vor
mai avea un cuvânt dur de spus: credulitatea
omului o întrece pe cea a unui câine, iar în
ceea ce priveºte venerarea sfântului, aflat, în
permanenþã, la modã... Pe autostrada farsei
rãsunã bocancii oþeliþi, gropile de pe margine
fiind alimentate generos cu sângele cenuºiu,
scurs din crãpãturile demenþei lor. Dacã
instinctul naivitãþii ar fi fost conºtiincios
demolat de buldozerul plictiselii, tiranul s-ar
fi ocupat strict de educarea nepoþilor, preotul,
pe cale de consecinþã, ar fi învãþat, în sfârºit,
o meserie utilã. Zeului, pus pe liber, i-ar fi
fost schimbat profilul din mers ºi ar fi primit,
ca un ºaur, buletin de identitate. Pe câmpul
de instrucþie nu s-ar fi auzit decât sforãielile
soldatului. Timpul ar fi mucegãit, fin, prin
pivniþele plictiselii, minutele brânzindu-se pe
rafturi. Comerciantul de ceasuri ar fi dat
faliment: la ce sã mai foloseascã ora exactã?
Cã era noapte, cã era zi, plictiseala þi-o indica,
jovial, atunci când doreai. Pentru ce sã te
mai grãbeºti, unde sã întârzii? Însuºi bordelul
ar fi dus lipsã de personal, în urma unor
concedieri masive  cine sã mai munceascã,
având muºchiul fleºcãit?
Jignit îngrozitor, Dumnezeu ar fi tras
obloanele, totuºi lãsând o crãpãturã subþiricã:
dacã acolo, jos, se va schimba ceva? Doarã
îl ºtia pe om cã fremãta la idee, ca un hoitar
la apropierea stârvului, cã saliva, când simþea
în nãri mirosul de tigaie încinsã a cerului, ce
s-o fi întâmplat de-a ajuns la o aºa lehamite?
Nu cumva o fi strãnutat mototolul de Adam,
înainte de a-i fi umblat la coasta aceea, ehei,
ºi rãzvrãtitul fãcu, taman acum, pneumonie?
Pe el îl aranjai  la sudoare ºi la adoraþie, oare
cine e Domnul? Însã ce mã fac cu toropitul?
Uite ce faþã scârbitã are, ce privire gãlbejitã...
Pe lângã ãsta, primul meu Adam, fericitul cu
coastele intacte, pãrea un preocupat.

127

SFATURI PE LUMINÃ

Mihai Miron

RAPORTUL*
Acest articol apare dupã Sfintele
Sãrbãtori Pascale. Dar
Ziarul din Sibiu, publica la 13 aprilie
2017, Raportul scris de Pilat din Pont,
guvernatorul Iudeei, cãtre împãratul
roman Tiberiu, imediat dupã rãstignirea
Lui Iisus. Din informaþiile date de ziar,
Raportul lui Pilat a fost gãsit într-una
dintre bibliotecile Vaticanului de cãtre
un student german care studia la Roma
teologia. Întâmplarea a fãcut ca, peste
câþiva ani, fostul student sã-i
povesteascã întâmplarea unui englez,
W.D. Nahan. Acesta l-a convins pe
tânãrul german, ajuns între timp
profesor de teologie, sã ia legãtura cu
Vaticanul pentru a-i procura o copie.
Intrat în posesia documentului, Nahan
l-a tradus în limba englezã ºi apoi l-a
publicat în Anglia. Este informaþia datã
de jurnalul sibian, despre care eu numai
cu douã zile în urmã am aflat. Internetul
mi-a tras clapa ca timp. Dar sã citãm
cât mai pe larg din traducerea repetatã
latinã-englezã-românã (cine o fi fost
ultimul traducãtor nu am aflat) ca sã
aflãm o opinie calificatã, de la faþa
locului , despre ultimele zile ale
Mântuitorului în Iudeea: Cãtre Cezarul
Tiberiu, Nobile Suverane, salutare!
Cauzele care au provocat
tulburare în Ierusalim, au fost în
legãturã cu Iisus din Nazaret ºi
evenimentele care au avut loc în
provincia mea acum câteva zile, au fost
de un astfel de caracter care mã face sã
vi le raportez cu de-amãnuntul, pentru
cã eu nu voi fi deloc surprins dacã, în
scurgerea timpului acestuia, se va
schimba cu totul soarta naþiunii noastre,
cãci se pare cã în zilele din urmã, zeii
au încetat de a mai putea fi ispãºiþi.
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Nu ºtiu dacã ispãºiþi este chiar
traducerea corectã , mi se pare cã nu
are sens, poate mai degrabã ispitiþi.Dar
nu sunt sigur ºi nici nu am avut ocazia
de a vedea originalul sau prima
traducere. În fine, sã continuãm a cita
din Raport.
Atât de turbulent este acest popor,
încât eu trãiam mereu cu frica sã nu
izbucneascã în orice moment o
rãscoalã. Pentru suprimarea ei eu nu
aveam însã decât o mânã de soldaþi ºi
un singur sutaº. Am cerut întãriri de la
Guvernatorul Siriei, dar acesta m-a
informat cã ºi el abia are trupe
îndeajuns pentru a-ºi apãra provincia
sa ..Printre mai multe veºti ce mi-au
venit, una m-a interesat în mod
deosebit: un tânãr  se zicea  a apãrut
în Galileea, predicând pe un ton blând
ºi nobil o altã lege, în numele Lui
Dumnezeu ce L-a trimis. La început mã
temeam ca acesta sã nu fie vreun agitator care sã aþâþe poporul contra
Romanilor, dar nu dupã mult timp
temerile mele au fost spulberate. Iisus
din Nazaret, a vorbit mai mult ca un
prieten al Romanilor decât al
evreilor .Trecând într-o zi pe lângã
locul ce se chema Siloan, am vãzut o
mare adunare de popor, iar în mijlocul
ei pe un tânãr care stãtea rezemat de
un copac ºi, în seninãtate ºi calm,
predica mulþimii. Mi s-a spus cã este
Iisus. Era tocmai ce mã aºteptam sã vãd,
atât de mare era deosebirea între El ºi
ascultãtorii lui. Pãrul ºi barba Sa
aurie, îi dãdeau o înfãþiºare cereascã.
El pãrea a fi cam de vreo 30 de ani. Nam vãzut în viaþa mea o privire atât de
seninã ºi de dulce, un contrast izbitor
între El ºi ascultãtorii Lui, cu bãrbile
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lor negre ºi feþele întunecate .Naulius,
slujitorul meu care mi-a istorisit
cuvintele auzite de la Iisus la Siloan,
mi-a zis: Niciodatã nu am citit în cãrþi
sau în lucrãrile filozofilor, ceva ce ar
semãna predicilor Lui Iisus. Unul dintre
evreii rãsculãtori, dintre care sunt
atâþia in Ierusalim, L-a întrebat dacã
este cu cale de a da tribut Cezarului,
Iisus a rãspuns: Daþi Cezarului cele ce
se cuvin Cezarului, ºi Lui Dumnezeu,
cele ce se cuvin Lui Dumnezeu.
Nouã, creºtinilor de astãzi, ni se
pare absolut normalã observaþia slugiispion a guvernatorului, dar de fapt prin
realarea din Raport, ne întâlnim cu
prima opinie corectã despre Iisus ºi
predicile Sale. ªi continuã Raportul lui
Pilat: Tocmai din cauza înþelepciunii
Lui, eu am îngãduit Nazarineanului
libertatea, pentru cã era în puterea mea
sã-L arestez ºi sã-L trimit la Pretoriu,
dar aceasta ar fi fost împotriva
dreptãþii ce a caracterizat totdeauna pe
romani. Omul acesta nu era nici
tendenþios ºi nici rãsculãtor, ºi eu L-am
ocrotit cu protecþia mea, poate
necunoscutã Lui ..Dar libertatea
aceasta nemãrginitã, datã Lui Iisus, a
indignat tare pe evrei; dar nu pe cei sãraci,
ci pe cei bogaþi ºi puternici, într-adevãr,
Iisus era foarte aspru cu cei din urmã (cu
bogaþii) ºi de aceasta a fost pentru mine un
bun motiv de a nu tulbura libertatea
Nazarineanului. Fariseilor ºi cãrturarilor
le zicea: Voi sunteþi pui de viperã, voi
vã asemãnaþi cu mormintele vãruite;
alteori indignat de îngâmfatele lor
postiri ºi dãruiri ale bogaþilor le spunea
cã doi bani ai unei vãduve sãrace sunt
mai preþuiþi înaintea Lui Dumnezeu,
decât darurile lor bogate.
Citatele acestea le întâlnim în
Evanghelii ºi asta mã face sã dau crezare
Raportului, cum cã nu ar fi o fãcãturã
târzie a unui nebun sau doritor de faimã,
ceea ce nici nu s-a întâmplat cu
descoperitorul sau traducãtorul iniþial. Sã
continuãm a cita din Raport.
Am scris Lui Iisus, invitându-L la
o convorbire cu mine, în sala de
judecatã, ºi El a venit. Iisuse din
Nazaret, am spus, eu þi-am dat, timp de
Anul XXI, Nr. 4-5 (241-242)  aprilie-mai 2020

trei ani de zile, o mare libertate de
vorbire ºi rãu nu-mi pare. Cuvintele
Tale sunt ale unui înþelept, ale unui om
învãþat. Nu ºtiu dacã Tu ai citit Socrate
sau Platon, dar un lucru îþi spun, cã în
predicile Tale se aflã o simplitate
majestuoasã, care Te ridicã mult mai
sus deasupra acestor filozofi. Împãratul
este informat despre Tine, ºi eu, umilul
sãu reprezentant în aceastã comunitate,
sunt foarte fericit cã Þi-am îngãduit
aceastã libertate, de care Te bucuri ºi
Tu atât de vrednic. Totuºi nu pot
ascunde de Tine cã predicile Tale au
stârnit mari ºi puternice duºmãnii
contra Ta. Nici aceasta nu este de mirat:
Socrate ºi-a avut duºmanii sãi, ºi a
cãzut victima lor. Ai Tãi sunt fãrã
îndoialã aprinºi contra Ta, din pricina
libertãþii pe care þi-o dau. Mã învinuiesc
de a fi în legãturã directã ºi unire cu
Tine, cu scopul de a dezbrãca pe evrei
de mica putere ce o mai au de la
romani. Rugãmintea mea deci  nu zic
puterea mea  este ca Tu sã fii pe viitor
mai cu bãgare de seamã ºi sã eviþi a
jigni mândria duºmanilor Tãi, ca sã nu
se rãscoale populaþia stupidã în contra
Ta, ºi sã mã sileascã pe mine sã
întrebuinþez mijloacele justiþiei
Nazarineanul însã a rãspuns
liniºtit: Prinþ al pãmântului, cuvintele
tale nu ies din adevãrata înþelepciune.
Spune furtunii: stai în mijlocul
muntelui, cãci altfel vei dezrãdãcina
copacii din vale. Furtuna îþi va
rãspunde: numai Dumnezeu cunoaºte
încotro merge furtuna. Adevãr zic þie,
înainte de a înflori rozele Saronului,
sângele Celui drept va fi vãrsat
continuã El cu emoþie. Prinþ al
pãmântului, a rãspuns Iisus, nu am venit
ca sã aduc în lume rãzboi, ci pace ºi
iubire ºi bunãvoinþã. Dupã aceste
cuvinte El a dispãrut ca un nor
luminos, dupã perdelele pretoriului.
ªi pentru cã se apropia sãrbãtoarea
pascalã a evreilor; conducãtorii religioºi
voiau sã se foloseascã de ocazie pentru a
asmuþi populaþia împotriva Lui Iisus.
Oraºul era arhiplin de o populaþie
turbulentã care dorea moartea
Nazarineanului. Spionii mei mi-au
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raportat cã Arhiereii ºi Fariseii
întrebuinþeazã tezaurul templului ca sã
mituiascã în acest scop poporul...
Rãsculaþii au pus mâna pe Iisus, ºi cu
toate cã ei simþeau cã nu au de ce sã se
teamã de Pretoriu, crezându-mã alãturi
de conducãtorii lor, în privinþa aceasta,
au continuat sã strige: RãstigneºteL! Trei partide se uniserã împotriva
Lui Iisus: Irodienii, Saducheii ºi
Fariseii În felul acesta Iisus a fost
târât înaintea Arhiereului ºi
condamnat la moarte. Cu aceastã
ocazie, Casa Arhiereului, a sãvârºit
umilul fapt de supunere; el ºi-a trimis
prizonierul la mine. Pe la timpul acesta
treptele de marmurã, gemeau sub
greutatea mulþimii, iar Nazarineanul,
era adus iarã ºi la mine. Eu am pornit
spre sala de judecatã, urmat de garda
mea. Într-un ton aspru, am întrebat pe
popor, ce vrea!...
Moartea Nazarineanului a fost
rãspunsul. Pentru ce crima? am întrebat
eu. El a hulit pe Dumnezeu ºi a profeþit
dãrâmarea templului. El se numeºte
pe Sine Fiul Lui Dumnezeu, Mesia,
Regele Iudeilor. Eu le-am spus cã
justiþia Romana nu pedepseºte astfel de
fapte cu moartea .Rãstigneºte-L,
rãstigneºte-L!... izbucni însã strigãtul
de la gloata înfuriatã. Povesteºte Pilat
cã strigãtele mulþimii înfuriate fãceau sã
rãsune palatul sãu, dar în mijlocul
acestei zarve nemaipomenite, nu era
decât un om liniºtit ºi calm. Acesta era
Iisus din Nazaret.
Dupã mai multe sforþãri, fãrã
rezultate, de a-L scãpa de furia acestor
persecutori înverºunaþi, eu (Pilat) am
luat o mãsurã care pentru moment mi
se pãru cã va servi ca sã-i scap viaþa;
am dat poruncã ca El sa fie biciuit;
apoi cerând ligheanul cu apa, eu mam spãlat pe mâini în faþa mulþimii,
arãtând prin aceasta, dezaprobarea
mea pentru acest fapt...Cãtre ceasul
dintâi al nopþii, mi-am luat mantaua
pe mine ºi am pornit pe jos în oraº, spre
porþile Golgotei.
Jertfa era
consumatã! Mulþimea se întorcea în
cetate, tot agitatã, dar ºi posomorâtã
ºi cu feþele lor întunecate, mohorâte ºi
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disperate Dupã un timp a venit la
mine un bãtrân, cu o grupã de femei
plângând, care rãmãseserã la poartã,
iar el s-a aruncat la picioarele mele
plângând amar. L-am întrebat ce vrea
ºi el mi-a zis: Eu sunt Iosif din
Arimateia, ºi am venit sã cer de la tine
îngãduinþa de a îngropa pe Iisus din
Nazaret .I-am zis: Cerinþa ta se va
împlini .Atunci, primind raportul cã
Iisus este mort, am poruncit lui Naulius
sã ia cu sine ostaºi ºi sã supravegheze
înmormântarea, ca sã nu fie
împiedicatã. Mai târziu, câteva zile,
mormântul a fost gãsit gol. Ucenicii
Sãi au vestit în toatã provincia, ca Iisus
s-a sculat dintre morþi cum prezisese
El .Era prea adevãrat ce a strigat
Nazarineanul de pe cruce: S-a
sfârºit.Acesta este cuprinsul raportului
ºi rãmân al Majestãþii Voastre supus,
cu respect ºi smerenie.
Guvernatorul Pontius Pilatus,
Fãcut în Ierusalim în a XXVIII-a
zi a lunii Martie, Anul 4147 de la
creaþiune.
*(Documentul a fost confirmat ca
autentic încã din secolul al 17-lea de
cãtre padre Freilinghausen care era ºef
de protocol la Vatican, iar în anul 1887
RAPORTUL a fost cuprins în volumul
Archko din The Archeological
Writings of the Sangedrin and
Talmuds of the Jewa publicat abia
în 1975 în USA.) Nu sunt multe de spus
sau de comentat asupra Raportului ºi a
paginilor de istorie realã cuprinse de
relatare, poate cã opinia personalã a
lui Pilat, de milã ºi oarecare teamã, de
respect în orice caz ºi îngrijorare faþã
de forþa noii religii creºtine, care va
conduce  spune el profetic  la
dispariþia cultului zeilor. Roma a
devenit chiar, pentru o lungã perioadã,
Casa creºtinismului, astãzi creºtinii de
diferite feluri trãind pe toate
continentele. Eu am totuºi, în acest final de articol douã întrebãri la care nu
am gãsit raspuns: de ce Papalitatea a
þinut ascuns acest document mai bine
de 1600 de ani ºi de ce Pilat, autorul
lui, s-a sinucis în anul 37 d.H.?
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UNIVERS

Corneliu Berbente

UNIVERS, LUMINÃ, GRAVITAÞIE,
SPAÞIU ªI TIMP (IV)
4. Gravitaþia. (Un model hidrodinamic).
Energie neagrã. Gãuri negre
Adam n-a cunoscut realitatea,
Dar Eva  Newton n-are vreo-ndoialã 
E o atracþie universalã,
ªi tocmai asta este gravitatea!
Gravitaþia este, în opinia noastrã, cea
mai importantã forþã care acþioneazã la
scara Universului. Ea se manifestã chiar
de la BIG-FLASH ºi o putem considera
responsabilã de valoarea finitã a vitezei
luminii. Într-adevãr, presiunea la BIGFLASH este, de presupus, enormã, iar
expansiunii Universului nu i se opune nici
o forþã exterioarã, acesta fiind înconjurat
de vidul primordial. Existã, conform Fizicii
actuale, patru forþe fundamentale:
gravitaþia, forþa tare (care þine nucleele
atomilor stabile), forþa electromagneticã
ºi forþa slabã care acþioneazã în cadrul
unor transformãri cum ar fi dezintegrarea
unor particule elementare. Forþa
electromagneticã acþioneazã ºi ea la scarã
mare ( în sensul cã are raza de acþiune
oricât de mare) dar, deºi este mult mai
intensã decât gravitaþia, efectele ei sunt
limitate de faptul cã sarcina electricã totalã
a Universului este nulã: Universul este
neutru din punct de vedere electric, chiar
de la BIG-FLASH.
Forþa gravitaþionalã între douã corpuri
este, conform formulei stabilite de Newton, direct proporþionalã cu produsul
maselor acestora ºi invers proporþionalã cu
pãtratul distanþei dintre centrele lor (legea
atracþiei universale). Coeficientul de
proporþionalitate din formula lui Newton, considerat a fi o constantã
universalã, s-a dovedit recent a fi invers
proporþional cu vârsta Universului.
Stabilirea acestei variaþii a coeficientului
de gravitaþie este o prioritate româneascã.
Pentru obþinerea acestui important rezultat
a fost utilizatã analogia dintre forþa de
gravitaþie ºi atracþia dintre douã surse

Anul XXI, Nr. 4-5 (241-242)  aprilie-mai 2020

plasate într-un fluid incompresibil. Este o
analogie hidrodinamicã.
Sã ne imaginãm cã, într-o cadã plinã
cu apã (eventual, cada lui Arhimede, care
se preteazã la descoperiri ºtiinþifice), avem
douã capete de conducte elastice prin care
se poate introduce (surse pozitive) sau
extrage (surse negative) apã. Capetele
conductelor sunt legate între ele printr-un
arc elastic a cãrui deformare permite
mãsurarea forþei între capetele ele. Se
constatã cã, atât la introducerea de lichid
(surse positive), cât ºi la extagerea de
lichid, cele douã capete de furtun se atrag
(arcul se comprimã), adicã avem doar
atracþie, ca ºi cazul gravitaþiei!
În cazul formulei lui Newton, sursele
sunt chiar corpurile, cada este Universul,
iar fluidul care înlocuieºte apa se considerã
a fi format din particule de tip foton, care
nu interacþioneazã între ele, particule pe care
le-am numit HD-gravitoni, adicã gravitoni
hidrodinamici. Fluidul de HD-gravitoni,
umple tot Universul, aceºtia având lungimea
de undã egalã cu raza Universului la un
moment dat. Ca urmare, energia HDgravitonilor, în prezent, este foarte micã,
fiind invers proportionalã cu raza
Universului, care are valoarea actualã de
13.8 miliarde de ani luminã (1 an-luminã
are circa 10 la puterea a 13-a km!). La o
densitate micã a HD-gravitonilor din
Univers, corpurile emit, iar la o densitate
mare corpurile absorb HD-gravitoni din
spaþiul înconjurãtor. Din informaþiile
existente, deducem cã, în momentul actual,
Universul este în absobþie. Aceastã
informaþie este legatã de procentul mare al
aºa numitei energii negre.
Energie neagrã. Gãuri negre. Având
energie extrem de micã (probabil cea mai
slabã particulã din Univers), HD- gravitonii
sunt foarte greu, dacã nu imposibil de
detectat, putând fi responsabili de aºa numita
energie neagrã care se presupune a
reprezenta circa 68% din energia totalã a
Universului, restul fiind materie neagrã
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(gãuri negre), plus energia normalã care
reprezintã doar 5%! Prezenþa HD-gravitonilor
este însã sezizabilã tocmai prin acþiunea
gravitaþiei. Procentul mare de HD-gravitoni
existent în prezent aratã cã actualmente
Universul este în absorþie de HD-gravitoni.
În ceea ce priveºte gãurile negre,
acestea reprezintã corpuri atât de dense
încât lumina (fotonii) nu pot ieºi din câmpul
lor de ataracþie gravitaþionalã, cu excepþia
HD-gravitonilor, care contribuie la
generarea gravitaþiei înseºi. Prin urmare
existã fotoni (HD-gravitoni) care pot
pãrãsi orice gaurã neagrã, odatã cu
gravitaþia pe care o exercitã aceasta! Acest
fapt reprezintã un aspect nou, pus în
evidenþã de analogia hidrodinamicã
preconizatã de noi:
Sunt spaþiul ºi timpul relative,
Dar în luminã se divid, active:
Ai gravitaþiei fotoni combinã,
Nici gãuri negre nu pot sã-i reþinã!
Desigur, HD-gravitonii pãrãsesc gaura
neagrã în numãr mare atunci când
Universul este în emisie. În absorbþie,
deci în momentul de faþã, HDgravitonii contribuie la creºterea masei
gãurii negre.
Existã un raport critic între masa ºi raza
gãurii negre, peste care se poate forma
aceasta. Se presupune cã în centrul Galaxiei
noastre (Calea Lactee) ar exista o gaurã
neagrã numitã Sagetarius având un diametru
aproximativ egal cu al Soarelui, dar o masã
(kg) de 4.6 milioane ori mai mare!
Unii autori sugereazã cã energia neagrã
ar putea introduce o forþã de respingere,
opusã gravitaþiei. Dupã pãrerea noastrã,
acest lucru nu este posibil deoarece HDgravitonii nu interacþioneazã între ei. În
ceea ce priveºte gãurile negre, acestea
exercitã forþe de atracþie chiar prin
definiþie. Desigur, dacã o gaurã neagrã
foarte micã trece prin apropierea unei mase
suficient de mari, va fi absorbitã ea însãºi.
De gãurile negre a fost preocupat fizicianul
englez S.W. Hawking (cel în cãrucior),
care a arãtat cã în interiorul lor se pot genera particule elementare noi.
Gãsirea unei explicaþii pentru energia
ºi materia neagrã este una din aplicaþiile
modelului hidrodinamic al gravitaþiei.
Extinderea formulei lui Newton.
Modificãri climatice.
Modelul hidrodinamic al gravitaþiei a
permis ºi obþinerea altor rezultate importante,
printre care extinderea formulei lui Newton
la cazul coeficientului de gravitaþie variabil
cu vârsta Universului, precum ºi la cazul
maselor variabile cu vârsta Universului, ale
corpurilor în atracþie. Spre exemplu, în
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perioada actualã, datoritã absorbþiei de HDgravitoni, masele corpurilor sunt în creºtere.
Pentru verificarea unor aspecte posibile, s-au
fãcut aplicaþii ale modelului hidrodinamic la
sisteme cu configuraþii stabile, adicã la
sisteme de corpuri între care distanþele se
modificã proporþional, pãstrându-ºi deci
configuraþia, cum ar fi, spre exemplu, cazul
sistemului Soare- Pãmânt-Lunã. În acest fel
s-au obþinut valori în concordanþã cu legile de
conservare ale Fizicii în general ºi ale
Mecanicii, în particular. Se constatã cã
traiectoria sistemului Pãmânt-Lunã (denumitã
eclipticã) în jurul Soarelui, este, în medie,
foarte aproape de un cerc, abaterea medie fiind
mai micã de 2%, faþã de distanþa PãmântSoare, de 150 milioane de km. Modificãrile
acestor valori se produc foarte încet, la zeci
de milioane de ani. Aceste valori pun sub
semnul întrebãrii anumite pãreri care
justificã schimbãrile climatice pe Terra prin
alungirea eclipticii (creºterea excentricitãþii
acesteia) în intervale de ordinul zecilor de ani.
Cred cã datele privind modificarea
excentricitãþii eclipticii sunt greºite
(intenþionat?), numele NASA fiind utilizat
pentru a induce în eroare. Conform modelului
nostru de Univers, expansiunea Universului
duce la o dilatare (nu la o modificare a
excentricitãþii eclipticei) a dimensiunilor
configuraþiilor stabile (deci ca poziþionare
relativã) de tip Soare-Pãmânt-Lunã.
Modificarea este însã foarte micã, de luat în
consideraþie dupã zeci ºi sute de milioane de
ani, deci nu la durate de zeci de ani, cum cer
schimbãrile climatice. Rãmâne ca vinovat
activitatea omului, dorinta de câºtig necugetat,
etc. care explicã ºi aceste ºtiri false.
Mai avem de observat cã mareele
produse de Lunã nu afecteazã viteza
sistemului Soare-Pãmânt-Lunã pe eclipticã,
fiind forþe interioare sistemului. Ele
afecteazã însã viteza de rotaþie a
Pãmântului în jurul axei sale, fapt confirmat
de lungirea duratei zilei, de la 18 ore, acum
900 milioanne de ani, la 24 ore, în prezent,
deci o încetinire ca urmare a disipãrii
energiei de rotaþie prin frecãrile mareice.
Þinând cont de evoluþia Universului prin
diviziune (vezi partea a doua, Evoluþia
Universului dupã BIG-FLASH), modelul
hidrodinamic al gravitaþiei se considerã
aplicabil dupã apariþia neutronilor, adicã
a substanþei- deci dupã circa 760.000 ani
de la BIG-FLASH). S-au verificat douã
momente de aplicare: dupã un million ani ºi
dupã zece milioane de ani de la BIG-FLASH,
rezultatele obþinute fiind acceptabile.
(va urma: Aspecte termodinamice ale
evoluþiei Universului. Entropie)
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Ana Andreescu

PLINIU CEL BÃTRÂN  EDIÞII
În lucrarea sa De ce sã citim clasicii?
apãrutã în 1990, Italo Calvino afirma cã
Pliniu cel Bãtrân trebuie citit pentru fapte
ºi curiozitãþi. Spunea despre el cã....este
un autor care meritã lecturã extinsã pentru
miºcarea echilibratã a prozei lui, care este
animatã de admiraþia pentru tot ce existã
ºi respectul pentru diversitatea infinitã a
tuturor fenomenelor.
Lucrarea la care se referea este desigur
Istoria naturalã, tipãritã pentru prima
oarã în 1469, la Veneþia, într-un folio cu
titlul Caius Plinius Secundus, Naturalis
Historiae Libri XXXVII, Venetiis, per
Joannem da Spira, 1469.
Un an mai târziu, 1470, apare a doua
ediþie1470, Roma, impressum Romae
praesidentibus Magistris Conrado Sweynheim
at Arnoldo Pannarts, în douã volume
ºi...pornind de la altã copie manuscrisã.
În 1472, o a treia ediþie, care reia prima
ediþie veneþianã, este publicatã tot la
Veneþia per Nicolaus Jenson, in folio.
Remarcãm numele tipografilor - editori
ai primelor trei ediþii ale acestei
enciclopedii, cum este calificatã de
numeroºi cercetãtori. Prin contribuþiile lor
în rãspândirea, dezvoltarea, perfecþionarea
ºi evoluþia tiparului numele acestora sunt
pe lista celor mai importanþi artiºti-tipografi
ai începuturilor tiparului.
Ioannes da Spira, de fapt Johannes din
Speyr (Spier), german, a fost orfevru în
Koln ºi a venit la Veneþia, nu la mult timp
dupã inventarea tiparului cu litere mobile
de cãtre Gutenberg. A create o imprimerie
ºi a primit Privilegiul Ducelui Veneþiei,
pentru o perioadã de cinci ani. A fost primul
tipograf din Veneþia. Istoria Naturalã a lui
Pliniu cel Bãtrân este prima tipãriturã
apãrutã la Veneþia, în 1469, tiraj 100 de
exemplare. În acealaºi an, a apãrut ºi
Cicero, Epstolae ad familiares.
În anul urmãtor, ºi-a fãcut apariþia, ca
tipograf în Veneþia, Nicolaus Jenson, care
trebuia sã accepte cã Ioannes da Spira era
posesorul unui Privilegiu. Aceasta însemna
cã acesta avea exclusivitatea ºi cã De
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fiecare datã când se va constata cã cineva
a îndrãznit sã practice aceastã artã ºi sã
tipãreascã cãrþi în sfidare a acestei
hotãrâri ºi a decretului, el trebuie sã fie
amendat ºi condamnat sã-ºi piardã
echipamentul ºi cãrþile tipãrite. ªi, (sub
rezerva aceleiaºi sancþiuni), nimeni nu are
voie ºi nu are voie sã importe aici în scopul
comercializãrii unor astfel de cãrþi,
tipãrite în alte meleaguri ºi locuri....
Dar, în 1570, Ioannes a pregãtit pentru
apariþie Titus Livius, Ab urbe Condita ºi
Sf. Augustin, De Civitate Dei, ºi, înainte
de sfârºitul anului, a murit. Fratele s[u,
Vendelin da Spira, a preluat tipografia, dar
Privilegiul nu ºi-a pãstrat valabilitatea. S-a
instalat, cum era ºi normal, concurenþa.
Dar, ceea ce constituie realizarea cea
mai de seamã a celor doi rivali în afaceri
este crearea unor caractere (fonturi) noi,
pornind de la caligrafia frumoasã a
manuscriselor latine. Familia Spira a create trei tipuri de litere gotice zvelte (pentru
economie de spaþiu), apoi caractere
gothico-antiqua (de trecere), apoi antiqua
(rotonda).
Vendelin a introdus elemente inovative
în meºteºugul tipãritului, precum semnele
de punctuaþie : ºi ?; pentru buna
respectare a ordinii paginilor la legarea
cãrþilor, a introdus custodele (primul
cuvânt al paginii urmãtoare tipãrit în josul
paginii precedente) ºi a iniþiat numerotarea
cu cifre arabe. A condus afacerea pânã în
1477, dupã care este preluatã de asociatul
sãu Johannes din Koln.
Nicolaus Jenson trece însã drept
creatorul rotondei romane sau antiqua,

133

oferind claritate, uniformitate, spaþialitate
ºi eleganþã scriiturii ºi paginii. Protejat fiind
de Papa Sixtus al IV-lea ºi de Lorenzo
Magnificul, el îºi extinde afacerea,
înfiinþând reprezentanþe la Roma, Peruggia,
Napoli. Ediþia sa din
Naturalis Historiae, a apãrut
în
condiþii
grafice
excepþionale.
Literele
capitale sunt pictate, textul
are bordure magnifice, cu
aluzii discrete ºi indicii
referitoare la subiectele
tratate. Se pãstreazã un exemplar din Naturalis
Historia, care, judecând
dupã blazonul imprimat de
prima filã de text, i-a
aparþinut lui Lorenzo de
Medicis. Nicolaus Jenson
moare la Roma, unde se afla fiind invitat
de Papa însuºi, în anul 1480.
Aºadar, în 1469 a apãrut ediþia
princeps a Istoriei Naturale, lucrare care
reuneºte 37 de cãrþi, în care sunt adunate
de cãtre Pliniu cel Bãtrân cunoºtinþele
privitoare la Lumea naturala, Viaþã, de
pânã în vremea lui: astronomie,
matematicã, geografie, istorie, etnografie,
antropologie, fiziologie umanã, zoologie,
botanicã, agriculturã, horticulturã,
farmacologie, minerale, pietre preþioase,
arte, procese tehnologice (prepararea
papirusului, descoperirea procedeului de
producere a sticlei), etc.
Prima dintre cele 27 de cãrþi constituie
Tabla de materii (!) ºi lista autorilor din ale
cãror lucrãri ºi-a cules informaþiile (ar fi
147 de autori romani ºi 327
autori greci) ºi lista lucrãrilor
consultate (200 de cãrþi).
Numele unora dintre autorii
ºi cãrþile citate au ajuns pânã
la noi numai prin faptul cã au
fost înregistrate în aceastã
lucrare, originalele pierzânduse în decursul vremurilor.
Probitatea ºtiinþificã a
autorului este de admirat, dar
lucrarea nu este o scriiturã
ºtiinþificã austerã, ci este
presãratã cu anecdote,
întâmplãri, aprecieri, judecãþi
personale, replici peste timp, opinii
contrare, din care transpare plãcerea cu
care a scris aceastã carte. ªi, ca o replicã
la eventuale reproºuri ulterioare, care chiar
au existat, iatã ce-i scrie Pliniu cel Bãtrân
prietenului sãu Titus Vespasianus (n.39 
d.81), Caesar al Imperiului Roman din anul
69, Co-regent începând cu anul 71), în
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Dedicaþia pe care i-o face:
Acest tratat despre Istoria Naturalã,
o lucrare inedita în literature romanã, pe
care tocmai am încheiat-o, Foarte Generos
Împãrat al meu, un apelativ care Vi se
potriveºte în mod special,
pentru cã, în baza vâstei
Voastre, apelativul Mare este
mai potrivit tatãlui Vostru,
mi-am luat libertatea sã V-o
dedic, pentru cã Niciodatã
n-aþi dispreþui / Fleacurile
pe care le scriu.
Între aceste fleacuri, se
numãrã, de exemplu, opinia
sa personalã cã existã (în
Natura-Univers)
nenumãrate lumi, pe lângã
Pãmânt
Aceastã pãrere
este exprimatã într-o scriere
despre oameni ºi omenire, fãcutã înainte
de 24-25 august 79, când vulcanul Vezuviu
a acoperit cu cenuºa lui Pompeiul ºi satele
din jur. Gaius Plinius Secundus ( n.23
Como  d. 25 august 79 Stabiae) se afla la
Stabiae, la câþiva km. depãrtare de Pompei.
Au supravieþuit manuscrisele sale ºi când
vremea a venit, adicã peste 1.390 de ani,
cartea ºi-a luat zborul în lume cu ajurorul
tiparului ºi, peste alþi 600 de ani, un mare
scriitor Italian îi fãcea un laudaþio.
A popos, prima traducere în italiana
îi aparþine, ca editor, tot lui Nicolaus
Jenson ºi a apãrut la Veneþia, în 1476, în
traducerea lui Cristofor Landino (14241492). Iatã o prezentare a unui exemplar
care s-a vândut la Casa de Licitaþii
Christies, în 2010, cu 313.250 de lire
sterline:
Pliniul din 1476 este o
capodoperã a designului
tipografic, tipãrit cu
caracterele romane influente
ale lui Jenson ºi în proporþii
care continuã sã fie admirate
astãzi. Exemplarul se alãturã
cu o mânã de alte exemplare
de lux anluminate pentru
mari patroni, cum ar fi
Ridolfi din Florenþa ºi altele
asociate cu producþia sa.
Traducerea ºi tipãrirea ediþiei
a fost comandatã de Strozzi,
puternica familie bancarã florentinã, în
colaborare cu Giovambattista Ridolfi.
Ridolfi ºi Girolamo Strozzi au rãmas la
Veneþia în timpul tipãririi ediþiei, iar Ridolfi
a preluat exemplare pânã în septembrie din
acel an. (Cf. F. de Roover, Per la storia
dellarte della stampa in Italia, La
Bibliofilia , 55, 1953, 107-117.)
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Octavian Mihail Sachelarie

TURNUL BABEL
ªI BIBLIOTECA DIN ALEXANDRIA
Sau dorinþa cãrturarului de a cuprinde
în biblioteca lui toate limbile din Babel ºi
aspiraþia de a deþine toate manuscrisele din
Alexandria, de fapt, un monument al unor
nãzuinþe imposibile. Iar cãrturarul este
Alberto Manguel. Turnul a fost înãlþat din
dorinþa noastrã de cuceri spaþiul, o dorinþã
ce a fost pedepsitã prin diversificarea
limbilor, prin barierele lingvistice care ne
împiedicã sã ne cunoaºtem unii pe alþii.
Turnul Babel este rodul speranþei noastre
cãtre o unitate a universului... spre
deosebire de Biblioteca din Alexandria, ca
esenþã a varietãþii, ea fiind construitã pentru
a dovedi cã universul este caracterizat de
o varietate uluitoare, iar aceastã varietate
era ordonatã conform unor reguli tainice:
Turnul reprezenta rãsfrângerea credinþei
noastre intuitive într-o divinitate unicã,
nesfârºitã ºi monolingvã ale cãrei cuvinte
puteau fi rostite de toþi pãmântenii ºi
îndreptate cãtre cer, biblioteca era un
simbol al credinþei conform cãreia fiecare
dintre cãrþile alcãtuite din aceste cuvinte
constituie propriul cosmos complex,
fiecare punând preþ, pe singularitatea sa ºi
voind a se adresa întregii creaþii.
Biblioteca din Alexandria sau iluzia
nemuririi, un edificiu cultural excepþional
înfiinþat de regii ptolemeici în secolul al
treilea î. Hr., pentru ca învãþãturile lui
Aristotel sã poatã fi studiate mai bine... Din
pãcate, nu cunoaºtem cum arãta
Biblioteca, dar se pare cã avea în colecþiile
sale 700.000 de papirusuri. Probabil lucrãri
ale unor titani: Herodot, Aristotel, Aristofan,
Homer, Pitagora, Euclid, Imhotep,
Manethon, posibilul cunoscãtor al marilor
secrete ale Egiptului, fenicianul Moehus,
cercetãtor în tainele atomului... Misteriosul
ºi miticul edificiu, nãscut din dorinþa de a
dãinui etern, de a înfrânge moartea a
dispãrut la fel de incert. Dupã aproape 700
de ani, conform unei cronici creºtine
discreditate acum, inspiratã din Tarikh
al- Hukama sau Chronicle of Wise Men
(Cronica înþelepþilor), autor fiind Ibn al-
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Kifti, biblioteca este distrusã de generalul
musulman Amr Ibn al-As care, pãtrunzãnd
în Alexandria, în anul 642 d.Hr., i-ar fi
ordonat califului Omar I sã dea foc
manuscriselor din bibliotecã. Au fost
cruþate numai lucrãrile lui Aristotel...
Biblioteca din Alexandria este de fapt
în sufletul nostru, pentru cã omul învinge
timpul prin cuvintele lãsate, prin bibliotecile
care le pãstreazã ºi le duc mai departe.
Cine sunt eu? Aceasta este întrebarea la
care fascinanta bibliotecã a încercat,
utopic, sã rãspundã. Aventura continuã
însã, Biblioteca din Alexandria fiind
reconstituitã în zilele noastre de cãtre
guvernul egiptean. Ea ºi-a redeschis porþile
pe 16 octombrie 2002, simbolizând peste
veacuri, cunoaºterea universalã. Mitul
bibliotecii nu a murit...
*
Alberto Manguel, om de culturã ºi un
fabulos colecþionar de cãrþi reda, în
încheierea superbei sale incursiuni în lumea
bibliotecilor, în volumul Biblioteca nopþii
tradus ºi în limba românã, un Codex
aztec din 1524, aflat în Arhivele
Vaticanului: Aceia care citesc, aceia care/
ne spun ceea ce citesc,/Aceia care întorc
cu zgomot paginile cãrþilor lor,/ Aceia care
au putere asupra/ cernelii roºii ºi negre,/ ºi
asupra imaginilor,/ Aceºtia sunt cei care
ne conduc,/ cei care ne ghideazã ºi ne aratã
calea. Minunat omagiu, strãvechi, adus
bibliotecii ºi slujitorilor sãi, celor care pânã
la urmã ne aratã calea. Pentru Manguel,
cãrþile ºi biblioteca au însemnat însãºi viaþa,
iar dragostea autenticã pentru ele se învaþã,
conºtientizând în acelaºi timp, faptul cã nu
vei reuºi niciodatã sã cunoºti totul.
Codexul aztec, ca ºi Alberto Manguel,
ne aduc permanent în memorie
bibliotecarii, cei care tezaurizeazã ºi ne pun
la dispoziþie memoria lumii...
(continuare la pagina 137)
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COMORI BIBLIOFILE

Gabriela Tomescu

ÎNDREPTAREA LEGII,
UN COD DE LEGI, VECHI DE 368 DE ANI
În fondul Colecþii Speciale al Bibliotecii
Judeþene Dinicu Golescu Argeº se aflã
unul dintre primele coduri de legi din Þara
Româneascã numit Îndreptarea Legii, ce
are o vechime de 368 de ani, acesta fiind
tipãrit la Târgoviºte în anul 1652.
Volumul al cãrui titlu integral este
Îndreptarea legii/ cu Dumnezeu/ care are
toatã judecata/ arhiereascã ºi împãrãteascã
de toate vinile/ preoþeºti ºi mireneºti/ scoasã
la Târgoviºte în tipografia prea luminatului
mieu domn Io Matei V. Bas(arab) cu
cheltuiala lui ªtefan, mitropolitul
Târgoviºtei ºi exarh al Plaiului ºi a toatã
Ungrovlahia a fost considerat de istorici
un adevãrat cod de legi al Þãrii Româneºti,
fiind numit în scrierile vremii ºi Pravila
cea Mare sau Pravila de la Târgoviºte.
În literatura juridicã a vremii, pravila
(sl. pravilo) desemna o lege sau un corp
de legi, dispoziþie, regulament, hotãrâre (cu
caracter civil sau bisericesc), tot atunci fiind
întrebuinþate ºi expresiile: dupã pravilã ce
însemna conform legii, legal, just ºi peste
pravilã, ilegal, nedrept. În secolul al XVII,
atunci când se tipãreºte ºi Îndreptarea
Legii, se folosea mai mult termenul de
pravile împãrãteºti cu semnificaþia de
corp de legi ºi dispoziþii juridice de drept
bizantin, folosite cu unele adaptãri ºi în Þara
Româneascã ºi în Moldova.
Contextul istoric în care a apãrut
Îndreptarea Legii
În 1652, Þara Româneascã era
frãmântatã de conflicte interne.
Potrivit poruncii date în timpul domniei
lui Mihai Viteazul, majoritatea þãranilor erau
legaþi de glie, fiind robi pe moºiile marilor
boieri. Forþat de împrejurãri, în condiþiile în
care era imperios necesar sã-ºi refacã
armata distrusã în timpul luptei împotriva
turcilor, marele domnitor muntean, Mihai
Viteazul, solicitase sprijin militar din partea
boierilor, oferindu-le în schimb posibilitatea
de a-ºi spori numãrul de iobagi.
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Aºadar, în anul 1652, gliile aparþineau,
în marea lor majoritate, boierimii ºi
domeniilor mânãstireºti. Neacceptând
aceastã stare de fapt, þãranii se revoltau
adesea. Erau potoliþi cu forþa, dar numai
pentru puþin timp. Era clar cã Þara
Româneascã avea nevoie de legi, aºa cã o
Pravilã Mare era necesarã.
Pravila cea Mare- adevãratul cod de
legi al Þãrii Româneºti
Scrisã în limba românã cu caractere
chirilice, Îndreptarea Legii este o colecþie
completã ºi modernã de legi, ce se bazeazã pe
izvoare de drept bizantin, cunoscute la noi prin
filiera slavonã. Ea nu constituie o simplã
traducere a izvoarelor bizantine, ci ºi o
prelucrare a acestora, conformã cu nevoile
de atunci ale Þãrii Româneºti. Lucrarea
cuprinde traduceri din: Sintagma lui Matei
Vlastares, Nomocanonul lui Manoil Malaxos,
Comentariul lui Alexis Aristan. Traducãtorul
izvoarelor, alcãtuitorul ºi prefaþatorul
Îndreptãrii Legii este Daniil Panonianul, care,
pentru finalizarea acestui amplu proiect, a
colaborat cu profesorii ªcolii Domneºti din
Târgoviºte, învãþaþii greci Pantelimon (Paisie)
Ligaridis ºi Ignatie Petritsis.
Potrivit istoricului, lect. univ. dr. George
Coandã, membru al Academiei RomânoAmericane de Arte ºi ªtiinþe din SUA, într-un
articol publicat în Almanah bisericesc, an
IX, nr. 101- 102, septembrie- octombrie
2002, intitulat Îndreptarea Legii. Marea pravilã
a unitãþii de neam. Târgoviºte, 1652: Rostul
acestei lucrãri- cãreia, printr-o confinitate
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tematicã cu alte lucrãri tip cod de legi i
se mai spune Pravila cea mare de la
Târgoviºte- a fost acela cã, pre limba proastã
româneascã (aºa cum precizeazã traducãtorul
ei din limba greacã, Daniil Andrian Panonianul)
sã impunã în viaþa religioasã ºi civilã o seamã
de reguli juridice capabile sã introducã ordinea
în societate, dar în spiritul epocii.[...] Lucrarea
(un veritabil Codex Valachorum) este un
adevãrat monument de culturã româneascã
integrându-se perfect în revoluþia Renaºterii
ºi recomandându-ne în Europa prin ceea ce,
spiritual, eram noi atunci. Baruch Spinoza îºi
va fi scris celebrul Tratatul teologico-politic, Nicolas de Malebranche îºi va fi publicat
Despre cãutarea adevãrului, Blaise Pascal
ne va fi lasãt Scrisori provinciale, iar
Gottfried Wilhelm Leibniz îºi va fi imaginat
De arte combinatoria. [ ] Daniil Andrian
Panonianul va fi fãcut o operã, cãci acea ars
combinatoria, o practicã obiºnuitã oarecum
în epocã, la care a apelat premeditat, i-a
permis sã reuneascã, într-un aliaj legislativ ºi
moral inedit, texte din Malaxos ºi din Pravila
lui Vasile Lupu.
Prima parte a lucrãrii Îndreptarea Legii
conþine legiferarea situaþiei iobagilor în
raporturile lor cu marii boieri, iar cea de-a
doua cuprinde texte de drept canonic, dar ºi
menþiuni despre alfabetul chirilic ºi definiþia
gramaticii, nomenclatorul dregãtorilor ºi
atribuþiile lor, ºi deosebit de valoros, un tratat
de epistolografie- un fel de manual cu modele
de corespondenþã protocolarã, între
aristocraþia clericalã ºi cea laicã.
Frumuseþea ºi rafinamentul unei cãrþi
ce a traversat secolele
În ceea ce priveºte aspectul grafic al cãrþii
nu putem sã nu remarcãm grija pentru detalii:
titlul lucrãrii ºi titlurile capitolelor sunt scrise
cu cernealã roºie, pentru a le delimita de corpul
lucrãrii scris, în mod tradiþional, cu cernealã
neagrã, majuscule iniþialele ornate, realizate de
asemenea în cernealã roºie, numitã miniu (de
aici provine ºi denumirea de miniaturist,
desemnându-l pe cel ce realiza în Evul Mediu
literele ornate ºi ornamentele ce împodobeau,
atât de frumos, cãrþile de atunci).
(continuare de la pagina 135)

Turnul Babel ºi
Biblioteca din Alexandria
Profesorul Mircea Regnealã, unul dintre
marii specialiºti români în biblioteconomie
declara: Bibliotecarul se aflã astãzi în poziþia
de agent de schimb ºi lider în gestionarea
informaþiei. El nu doar dã cartea cititorului,
el devine pe zi ce trece educatorul lui, cel
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Lucrarea pe care o deþinem la Secþia
Colecþii Speciale a Bibliotecii Judeþene Dinicu
Golescu Argeº este într-o stare de conservare
relativ bunã, þinând cont de vechimea sa, având
coperta de carton, învelitã în hârtie neagrã ºi
prezentând la colþuri ºi la cotor, piele maron.
Blocul cãrþii prezintã din loc în loc pete de
cearã ºi urme de umezealã. Tipãritã pe hârtie
filigran, cu caractere de litere de diferite
mãrimi, lucrarea Îndreptarea Legii are pagina
de text încadratã în chenar dublu.
Ornamentica utilizatã la realizarea
lucrãrii este specificã tipãriturilor mai vechi.
Cartea este bogat ilustratã cu frontispicii,
iniþiale ºi viniete xilogravate, de inspiraþie
barocã; iniþialele sunt încadrate ºi ornate fitoºi zoomorf (cum ar fi iniþiala K, passim,
cu silueta unui cerb), ºi viniete (acestea din
urmã, fie cruciforme, fie înfãþiºând un cap
de înger de gâtul cãruia atârnã un lanþ
terminat cu o cruce, de exemplu la p. 171,
500, 528 sau fãrã cruce, pe pat de foliaje
palmate, la p. 448, 478, 503.
Lucrarea prezintã ºi câteva tabele: la p.
172-176, este expus tabelul cu detalierea
fiecãrui grad de rudenie (Împãrþirea
rudeniei), pentru cãsãtoriile dupã lege, iar
între paginile 397- 410 este expus tabelul Tocmeala ºiderii înainte a Cuvioºilor Patriarºii,
Mitropolii ºi Arhierii carile sã aflã pãnã în zioa
de astãzi de sãnt supuse înpãrãþiei Þarigradului
(Roma,Þarigradul, Alexandria, Antiohia,
Ierusalimul carele sã chema Elias...).
Datoritã conþinutului sãu, Îndreptarea
Legii a cunoscut o largã circulaþie în întreaga
arie geograficã locuitã de români, contribuind
la unificarea gândirii juridice româneºti ºi
implicit la unitatea culturalã ºi lingvisticã a
românilor din cele trei þãri, existente pe atunci:
Þara Româneascã, Moldova ºi Transilvania.
care îl învaþã cum sã utilizeze mai eficient
resursele informaþionale ale bibliotecii, resurse
stocate acum pe suporturi tot mai sofisticate.
[...] Din filolog la origine, a devenit specialist
în stocarea, regãsirea ºi diseminarea
informaþiilor.
Eu aº adãuga cã bibliotecarul devine un
element esenþial în procesul complicat de
trecere de la informaþie la cunoaºtere. Reuºita
unui asemenea proces va face posibilã
trecerea cãtre o societate a înþelepciunii.
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FIRIDE BASARABENE

Nicolae Scurtu

LIVIU MARIAN ªI BASARABIA
(noi contribuþii)
Biografia profesorului, prozatorului, istoricului literar ºi publicistului Liviu Marian (n.
25 mai 1883, Siret  m. 25 noiembrie 1942, Craiova) suscitã interesul noilor generaþii de
cercetãtori ºi istorici literari. O perioadã de câteva decenii Liviu Marian a locuit la Chiºinãu
ºi s-a implicat în viaþa politicã, literarã ºi culturalã a Basarabiei, unde s-a dedicat, în
exclusivitate, învãþãmântului, presei ºi cercetãrilor literare. A fost profesor de emoþii
estetice la arhicunoscutul liceu B.P. Hasdeu în rãstimpul 19221939, fiind, în acelaºi
timp, ºi director al acestei prestigioase instituþii culturale a oraºului Chiºinãu. A fost, în
1920, deputat de Cahul ºi s-a preocupat, cu seriozitate, de organizarea învãþãmântului în
limba românã, promoveazã doctoratul ºi intenþioneazã sã candideze pentru o catedrã
universitarã. Este preferat, însã, profesorul ºi istoricul literar ªtefan Ciobanu, specialist în
studiul vechii literaturi române. Scrie ºi colaboreazã la cele mai însemnate ziare ºi reviste
literare din întreaga Basarabie. Elaboreazã ºi tipãreºte la Chiºinãu urmãtoarele contribuþii
de istorie literarã ~ Proza noastrã esteticã (1921), B.P. Hasdeu ºi Rusia (1925), B.P.
Hasdeu ºi Eminescu (1927), Contribuþiuni la istoria literaturii româneºti din veacul al
XIX-lea (1927), Activitatea publicisticã a lui B.P. Hasdeu (1932) ºi, desigur, altele.
Întreþine, de aici, din Chiºinãu, un lung ºi susþinut dialog epistolar cu unii dintre confraþii
sãi, cãrora li se confeseazã ºi, uneori, le evocã oameni, fapte ºi realitãþi basarabene.
Revelatoare sunt epistolele trimise cãrturarului Artur Gorovei, un statornic prieten ºi
admirator al folcloristului Simion Florea Marian, tatãl distinsului profesor ºi istoric literar.
Una dintre epistole, ineditã, pe care o transcriu aici, conþine note ºi precizãri elocvente
privind biografia poetului Theodor ªerbãnescu, ce poposise ºi el, cândva, la Cahul, în
calitate de prefect al judeþului. Aici a scris poezia Basarabia, una din cele mai izbutite
creaþii ale sale.
*
Chiºinãu, 9 mai [1]940
Str[ada] Sfatul Þãrii, nr. 78
Mult stimate domnule Gorovei,
Vã rog sã mã iertaþi cã am întârziat aºa de mult cu înapoierea celor trimise de
d[umnea]v[oastrã] la 18 aprilie. Cauza a fost lipsa din localitate a fotografului (bun ºi
de încredere), care mi-a mai scos copii fotografice cu ocazia tipãririi lucrãrii male
despre Alexandru Hasdeu1, editatã de Academia Românã, ºi pe care cred cã o aveþi
de la Academie. N-am avut încredere în altul cã mi-ar face ceva bun ºi m-am temut
chiar sã dau din mânã lucruri scumpe, strãine, unui necunoscut.
Vã înapoiez, deci, douã fotografii ale lui Th[eodor] ª[erbãnescu], o vedere Vameº2
(carte poºtalã), un autograf al poetului (Sonet), broºura (festivalului din 1924)3 ºi douã
extrase de ziar. Sunt foarte recunoscãtor doamnei Laetiþia Verdeanu4, cãreia vã rog sãi transmiteþi mulþumirile respectuoase din partea mea.
Aº fi fãcut eu acest lucru, dar nu-i cunosc adresa. Închipuiþi-vã cã nici pânã azi nam putut obþine, dupã strãduinþi de luni de zile, o fotografie a mormântului poetului. Nu
ºtiu care sã fie cauza, dar bãnuiesc cã e într-un hal, care nu poate face cinste brãilenilor
ºi deci nu trebuie fotografiat, cel puþin deocamdatã.
(continuare la pagina 141)
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RESTITUIRI

Traian D. Lazãr

CORESPONDENÞA POETULUI GRIGORE
ARBORE CU BASARAB NICOLESCU  1975
Documente
Scrisoare a lui Grigore Arbore din 30 septembrie 1975
30 sept(embrie) (19)75
Dragã Abe
Am sosit cu bine pe data de 20 ºi imediat am plecat cu Anda la þarã, la pãrinþii mei.
Se simþea ºi se simte încã rãu. Profitând de vizitele sale medicale mi-am fãcut ºi eu
niºte radiografii la Târgoviºte, la frate-meu ºi doctorii gãsirã o gaurã într-un intestin de
toatã frumuseþea. Repararea va cere trudã.
Am sosit deci ieri ºi am început sã mã orientez imediat. La facultate (Institutul de
Arte Plastice Nicolae Grigorescu Bucureºti) nu voi putea avea decât ore, ca extern
asociat, dacã se va putea ºi asta, cãci s-au reprofilat programele ºi normele.
Rãmân cu norma stabilã, unde eram ºi, poate, în câteva zile chiar, schimb locul.
Nu am avut încã, fizic, timp pentru a merge pânã la tatãl tãu cãci, îþi dai seama cã sunt
într-un pressing nebun: trebuie sã rezolv pânã pe 2 octombrie, data când trebuie sã mã
prezint la slujbã, probleme tehnice ºi eventual chiar ºi un transfer. Poimâine însã sper
sã-l vãd.
Dacã nu ai trimis la Pisa, lui Margherita, ceea ce te rugasem, nu-i mai trimite; am
sã-þi spun eu când va fi momentul, dacã vei mai fi dispus.
Momentan am falimentat ºi unele foarte plãcute cãrþi apãrute între timp nu mi le-am
putut încã procura. Mã refac însã, în curând.
Tu ce mai faci, dar Michelle, dar Daria? Te îmbrãþiºez frãþeºte! Nu-þi scriu mai
mult, momentan!
Grigore
P.S. Dacã nu colecþionezi lExpress ºi dacã nu e prea incomod mi-l poþi pune (nu
sãptãmânal, ci la douã-trei sãpt(ãmâni)) uneori la cutie? Nu am timp sã citesc presa
cotidianã parizianã ºi, ca arate, mi-ar face plãcere ca, la un interval de câteva sãptãmâni,
sã aflu ce noi expoziþii s-au mai fãcut sau ce cãrþi mai apar. Dacã e incomod, nu te
preocupa. Nu e o necesitate.
Ilustratã a lui Grigore Arbore din 30 octombrie 1975 (stampila poºtei din
Potsdam). Adresatã d-lui Basarab Nicolescu, 7/9 rue Curial, bat. C, 75019, Paris
Frankenreich, France. Înfãþiºeazã o imagine din Potsdam, Sanssouci.
Dragã Abe
Nu þi-am scris, dar sper cã mã înþelegi cã trec printr-o perioadã ultraproastã. Nu
vãd nici o perspectivã ºi am uºoara senzaþie de presiune arterialã. Oamenii s-au schimbat,
nu prea e nimic de fãcut. Aici însã de unde îþi scriu, e foarte interesant. Se vede cel
puþin direcþia! Nivelul de viaþã ºi opacitate sunt remarcabile.
Grigore
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Scrisoare a lui Grigore Arbore din 4 ianuarie 1976
4 ian(uarie 19)76
Dragã Abe,
Scrisorile îmi fac rãu. Nu-þi scriu pentru cã nu prea am ce-þi scrie. Situaþia e aºa
cum prevedeam. Lucrez din nou la Amfiteatru (unde a fost citatã lucrarea ta despre
Barbu  în luna noiembrie) ºi nu este nici o speranþã sã reintru la facultate. Rectorul,
care mi-a promis tot timpul, cât eram la studii, cã mã aºteaptã postul, are alte probleme
ºi de altfel în februarie îi expirã mandatul. Dragul nostru de profesor m-a scos de la
inima sa ºi de altfel nu poate face nimic. Aici s-a fãcut o reorganizare generalã ºi
totalã a instituþiilor de cercetare, care, teoretic, funcþioneazã ca grupe de cercetare pe
lângã catedre. ªi astfel ºi catedra de istoria artei are pe lângã ea chiar un institut cu
mulþi oameni, care trebuie sã facã ºi ei ceva (cei care au mai rãmas). Se pare cã în
direcþia asta am pierdut toate trenurile. Ele se mai opresc ºi prin staþiile pe unde aºtept
eu, dar numai pentru a da jos pasageri, nu ºi pentru a lua. Sistemul uºilor e astfel
gândit încât se deschide, momentan, doar dinãuntru spre afarã. Cine s-a urcat la
capãtul liniei, e bun urcat.
Timpul devine insuficient ºi de când am venit nu am fãcut nimic special. Ajung la
ora 17 acasã ºi douã ore îmi spãl mintea de ostenealã. Când sã mã apuc de treabã e
prea târziu. În legãturã cu propria mea conºtiinþã privatã va trebui, pe de altã parte, sã
iau în curând decizii irevocabile. Totdeauna când cineva vine de unde am fost eu,
trebuie sã treacã printr-o perioadã de readaptare, e chiar un fel de carantinã acest
interval. Probabilitãþile de manifestare s-au îngustat enorm ºi, ca atare, e foarte puþin
loc de întors. Singura speranþã rãmân cãrþile, dar ele nu pot asigura existenþa decât în
cazul manufacturizãrii. Sau în cazul pierderii unei anume rectitudini la care, e drept,
mai þin.
Lucrez, deci, puþin. Probabil cã acum voi lucra mult mai mult dat fiind faptul cã am
câteva cãrþi deja anunþate ºi nefãcute. Cãrþile trimise de mine de la Pisa, nu mi-au ajuns
nici pânã acum. Am primit în schimb de la tine câteva reviste ºi îþi mulþumesc. Ceea ce
mi-ar trebui în mod special ar fi un buletin de informaþii bibliografice (cu recenzii), ca
sã ºtiu ce mai apare.
Am sã te rog curând sã îmi trimiþi o carte, care am mai cumpãrat-o odatã, dar nu
o am deoarece e în lotul celor ce tot nu sosesc. Am nevoie urgentã de ea, deoarece
trebuie sã o traduc. Mai aºtept câteva zile; poate vine [(André Chastel,LArt et humanisme
é Florence, P.U.F, 1959)=(45 fr )]
O îmbrãþiºez pe Michelle. Sper cã tânãra voastrã creaturã este sãnãtoasã. Te
îmbrãþiºez
Grigore
Scrisoare a lui Grigore Arbore din 13 februarie 1976
Dragã Abe,
E prima oarã când mã scol din pat dupã vreo 10 zile. Am avut o virozã pulmonarã
ºi a trebuit sã fiu precaut. Sunt încã extrem de obosit ºi mai rãmân câteva zile în casã.
Cum voi ieºi voi face abonamentele care te intereseazã. Puteai sã-mi spui de anul trecut
asta, cãci acum îþi vor lipsi oricum multe numere printre care ºi unele polemici amuzante.
Îþi mulþumesc foarte pentru reviste. Îmi sunt de folos; în special buletinele de
informare bibliograficã. Poate arunci printre ele ºi un Pariscope, deoarece cred
cã tu îl iei regulat ºi bãnui cã sãptãmânile urmãtoare nu-l mai foloseºti ºi nici nu-l
colecþionezi.
Am enorm de lucru ºi nu ºtiu cum sã mã descurc. Cartea lui Chastel am primit-o,
deºi nu-mi trebuie. Momentan nu am nevoie de nici o carte; poate voi avea nevoie de
vre-un catalog de expoziþie retrospectivã, deºi trebuie sã-þi mãrturisesc cu regret cã
singurele cataloage foarte bune în Europa le fac tot italienii.
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Pe aici nu e mare lucru în afarã de ce ºtii. Am intrat în cincinalul revoluþiei tehnicoºtiinþifice. Pânã una alta însã s-au cam carbonizat fondurile de manuscrise ale Academiei
ºi le-am spus un bun adio, cãci serviciul xerox, pe care eu îl tot solicitam de 10 ani încã
nu a venit, ºi nu numai eu ceream fotocopierea lor. Dusu-s-a cu acest prilej dicþionarul
needitat al lui Sextil Puºcariu (Sextil Puºcariu a organizat la Cluj, în 1919, un Muzeu al
limbii române, ai cãrui cercetãtori trebuiau sã redacteze Dicþionarul limbii române. Vezi
S. Puºcariu, Memorii,Editura Minerva, Bucureºti, 1978), ca ºi alte bune minuni. Eu
unul încetez sã mai sufãr pe ruinele hârtiilor, cãci e tot degeaba!
Lucrez ºi eu cum pot ºi-mi fac datoria cât mai bine, conform convingerilor mele,
care au, sper, calitatea de a fi întemeiate pe respectul faþã de om, faþã de ce a produs
umanitatea ºi faþã de ceea ce poate sã producã pentru ea individualitatea creatoare.
Studiez a nu ºtiu câta oarã operele clasicilor marxismului ºi ajung la concluzii interesante
asupra noului tip de umanism care se naºte. Freud poate da încã sugestii preþioase.
Altfel, ce sã-þi mai zic? În curând sper cã vei veni tu sã mã vezi. Aflu cã ai pierdut
cauza (Se referã la procesul de divorþ dintre Basarab Nicolescu ºi fosta soþie, Gabriela
Nani), dar sper sã nu te descurajeze: important e cã ai scãpat de o obsesie. Domnule,
cum pot deveni adevãrate coºmaruri unele persoane lângã care trãieºti câþiva ani, nu
îmi explic. Cred cã oricum am sã mã duc într-o zi sã-þi vãd puºtiul de aici, cãci am fost
solicitat chiar de el.
Spune-i lui Michelle cã mi-e dor de ea ºi cã ar face bine sã facã un drum pe aici, ca
sã pot sã o vãd mãcar pe ea, dacã nu pe tine. Am foarte mare încredere în faptul cã, în
curând, vei fi chemat ca o mândrie naþionalã la universitatea asta, unde cretinii care þiau fãcut ºicane nici cã mai existã. Te îmbrãþiºez
Grigore
(continuare de la pagina 138)

Liviu Marian ºi Basarabia
Noi contribuþii
Am recomandat directorului liceului sã oblige stolul strãjerilor locului la îngrijirea
mormântului. Nu ºtiu dacã ºi ce s-a fãcut.
La fel nu mi-am putut procura fotografia bustului din grãdina Ateneului5 de la
Bucureºti, care, aud cã a dispãrut între timp împreunã cu genialul poet al românilor:
Unde eºti?
Se aude cã tot ce e bun ºi frumos la noi a fãcut Dumnezeu ºi întâmplarea, iar
oamenii nu numai cã nu-ºi dau silinþa sã pãstreze în bunã stare, dar mai ºi dãrâmã.
6
Mulþumindu-vã cordial pentru toatã bunãvoinþa ce mi-aþi arãtat, vã rog sã primiþi
salutãrile mele respectuoase.
Liviu Marian
Note:
Originalul acestei epistole, necunoscute, se aflã la biblioteca Academiei Române.
Cota S 114/MXCIII.
1. Liviu Marian ~ Alexandru Hasdeu ºi Academia Românã. Bucureºti, Editura
Academiei Române, 1932.
2. Vameº, localitate din fostul judeþ Covurlui, unde era o moºie pãrinteascã. Aci
conacul ºi larga împrejmuire tronau pe o coastã de deal, deasupra satului, ferite de
revãrsãrile Siretului, care nici aici nu erau prea departe.
3. Comemorarea a douã decenii de la moartea poetului Theodor ªerbãnescu.
4. Laetiþia Dim. Verdeanu, fiica poetului, din a doua cãsãtorie, era stabilitã în oraºul
Fãlticeni, unde s-a cãsãtorit.
5. Bustul poetului Theodor ªerbãnescu a fost mutat din faþa Ateneului Român în
grãdina Ciºmigiu, unde se aflã ºi astãzi.
6. Nu am identificat un studiu al lui Liviu Marian despre poetul Theodor ªerbãnescu,
însã Artur Gorovei publicã o evocare ~ Teodor ªerbãnescu. Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, [1940], 32 pagini. (Cunoºtinþe folositoare. Din lumea largã. Seria
C, numãrul 101.)
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ÎNTRE ORIENT ªI OCCIDENT

Honorius Moþoc

ION MIHALACHE
Recurs la memorie
Dispariþia din prim-planul vieþii politice
româneºti a Partidului Naþional Þãrãnesc
a avut drept consecinþã în conºtiinþa
publicã scãderea interesului pentru
cunoaºterea istoriei acestei formaþiuni.
Este un adevãr acceptat în politologie,
conform cãruia partidele apar, se dezvoltã
mai mult sau mai puþin ºi în final dispar
sau se rebranduiesc în concordanþã cu
noile cerinþe ale societãþii. În
cazul Partidului Naþional
Þãrãnesc, oricine poate
sesiza dispariþia interesului
pentru cunoaºterea componentei þãrãniste sau ceea ce
a reprezentat latura provenitã
din Partidul Þãrãnesc condus
de
Ion
Mihalache
(1882-1963). Virgil Madgearu,
Constantin
Stere, Ion
Mihalache, corifeii vechiului
Partid Þãrãnesc ºi a doctrinei
þãrãniste, au dispãrut deja
din conºtiinþa publicã. În
cazul componentei ardelene, mai precis
latura care provenea din Partidul Naþional
Român condus de Iuliu Maniu, interesul
pentru cunoaºterea istoriei sale s-a
pãstrat. A fost favorizat ºi de Centenarul
Marii Uniri care a promovat momente
esenþiale din contribuþia Partidului Naþional
Român sa desãvârºirea unitãþii naþionale.
Iuliu Maniu, ªtefan Cicio-Pop, Alexandru
Vaida-Voievod, Vasile Goldiº ºi alþi
fruntaºi ardeleni au revenit în atenþia
publicã. Situaþia este explicabilã ºi datoritã
unei lungi perioade de istorie în spate,
când Partidul Naþional Român a
reprezentat interesele românilor ardeleni
în lupta pentru emancipare naþionalã.
Totuºi, în reconsiderarea istoriei
noastre, în pãstrarea în conºtiinþa publicã
a marilor valori umane nu se poate trece
peste devotamentul faþã de þarã a lui Ion
Mihalache. Se pare cã a fost uitat, ceea
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ce este nedrept ºi incorect. În primul rând,
Ion Mihalache este un erou din Primul
Rãzboi Mondial. Reprezintã o categorie
socio-profesionalã care a contribuit din
plin la construcþia statului modern. Este
exemplul cel mai ferm privind rolul
învãþãtorului haretian, angajat nu numai
la clasa de elevi, dar ºi în comunitatea
ruralã, în organizarea cooperativelor ºi a
bãncilor populare. Subliniem
cã respectul pentru opera
lui Spiru Haret, ministrul liberal a Instrucþiunii Publice,
nu a însemnat ºi apropierea
de Partidul Naþional Liberal.
Acest fapt în constatã ºi I.
G. Duca. În lunga sa carierã
politico-administrativã a
avut ºi responsabilitatea
bãncilor populare. Ion
Mihalache,
avea
o
consideraþie deosebitã faþã
de I. G. Duca, dar respinge
demersurile acestuia de a-l
atrage în miºcarea liberalã. Ion Mihalache
are o admiraþie deosebitã faþã de Nicolae
Iorga. Este mentorul lui spiritual, dar ºi
în acest caz, respinge apropierea de
partidul politic condus de marele istoric.
Are un singur gând: un partid al clasei
þãrãneºti. Continuã de fapt activitatea lui
Dobrescu-Argeº.
Când România a intrat în Primul
Rãzboi Mondial, Ion Mihalache a fost
în primele rânduri. Acesta era destinul
învãþãtorilor, apropriaþi de þãrani în
timp de pace, uniþi în suferinþa din
tranºee din anii de rãzboi, suferinþele
ºi umilinþele din perioada retragerii spre
Moldova din toamna anului 1916,
dispuºi la sacrificiul suprem în bãtãliile
din vara anului 1917. Ca dovadã a
recunoaºterii
vitejiei
ºi
a
devotamentului pentru þarã, ofiþerul
învãþãtor Ion Mihalache este decorat
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cu ordinul Mihai Viteazul, cea mai
înaltã decoraþie a statului român, dar
ºi recunoaºterea aliaþilor francezi,
care-i acordã Legiunea de Onoare.
Ca mulþi alþi învãþãtori întorºi de
pe front, Ion Mihalache este atras de
personalitatea generalului Averescu.
Acþioneazã în consecinþã pentru
organizarea Ligii Poporului. Acþiunea
aceasta este de scurtã duratã pentru cã
realizeazã cã în noul partid îºi gãsiserã
locul ºi grupuri din Partidul Conservator iar generalul Averescu nu accepta
ca partidul sãu sã fie un partid al clasei
þãrãneºti. Ideea constituirii unui partid
þãrãnesc îl dominã ºi aleargã la
mentorul sãu spiritual, Nicolae Iorga,
pentru a-i cere sfaturi. Iorga nu-l
aprobã ºi-i spune sã renunþe la acest
proiect care ar rupe solidaritatea
naþionalã (Sterie Diamandi  Galeria
oamenilor politici, Editura Gesa, pag.
214). Imaginea soldaþilor þãrani, alãturi
de care a trãit momente dramatice în
timpul rãzboiului, sacrificiul acestora
pentru un pãmânt care nu era al lor îl
macinã ºi-i întãreºte convingerea sã
facã ceva pentru ei.
În decembrie 1918 se constituie
Partidul Þãrãnesc sub conducerea lui Ion
Mihalache, care îºi propune o reformã
agrarã radicalã ºi democratizarea vieþii
politice din România. Ideile privind
construcþia statului þãrãnesc, bazat pe o
largã democraþie ruralã, va domina
primii ani de existenþã ai partidului, dar
ºi o linie intransigentã de condamnare a
Partidului Naþional Liberal ºi Partidului
Conservator.
În noiembrie 1919 se organizeazã
primele alegeri parlamentare pe baza
votului universal. Partidul þãrãnesc
obþine un scor foarte bun: 61 deputaþi
ºi 28 senatori. Partidul naþional liberal,
cel care promovase proiectul votului
universal, suferã o grea înfrângere. Se
formeazã guvernul Blocului Parlamentar, în care intrã pentru prima datã
un partid þãrãnesc, iar Ion Mihalache
devine ministrul Agriculturii ºi
Domeniilor. În felul acesta intrã în
politica mare, locul unde se impune
un alt orizont al cunoaºterii. Percepþia
publicã asupra lui Ion Mihalache are
nuanþe contradictorii: defavorabile din
partea vechilor politicieni, favorabile din
partea celor care aºteptau reformarea
României. Henri Prost, în Destinul
României (1918-1954), evidenþiazã
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faptul cã Ion Mihalache înainte de toate
era un þãran. Stã mãrturie încãpãþânarea
sa de a purta cãmaºa peste pantaloni,
chiar la ceremoniile oficiale. Era
inteligent, dezgheþat, muncitor, harnic
sã se instruiascã necontenit. Trecuse de
40 de ani când s-a apucat sã înveþe
franceza, germana ºi engleza, limbi pe
care a ajuns sã le vorbeascã foarte bine
[....]. Nu-i lipsea lui Mihalache nici
subtilitatea, nici bunul simþ. S-a þinut
mereu de litera Constituþiei. În politicã
s-a arãtat întotdeauna de o loialitate
desãvârºitã, atât cu partizanii, cât ºi cu
adversarii. În sfârºit integritatea sa era
mai presus de orice bãnuialã. În
schimb, Constantin Argetoianu, în
memoriile sale, exprimã respingerea
clasei marilor proprietari de moºii, cu
afirmaþii de genul: în arena politicã
vorbea ca ºi când ar fi dat cu sapa ca
sã spintece pãmântul, dar ºi o realitate
incontestabilã: dacã n-ar fi fost
rãzboiul, dacã n-ar fi fost introdus
sufragiul universal, Mihalache ar fi
rãmas pânã la sfârºit simplu învãþãtor.
În 1926 Partidul Þãrãnesc
fuzioneazã cu Partidul Naþional, formând
Partidul Naþional Þãrãnesc. Era vechea
iniþiativã de a construi un al doilea mare
partid al þãrii, în contrapondere faþã de
Partidul Naþional Liberal. În perioada
guvernãrii naþional-þãrãniste (1929-1933),
Ion Mihalache va fi în mai multe rânduri
ministru agriculturii ºi ministru de interne.
În anul 1941, odatã cu intrarea
României în rãzboiul împotriva URSS, Ion
Mihalache, la vârsta de 59 de ani, se
înroleazã voluntar pe front. Era un gest de
efect imediat. Se aflã pe front pentru o
scurtã perioadã, dar efectul în opinia
publicã este evident.
În vara anului 1947 Ion Mihalache ºi
alþi fruntaºi naþional-þãrãniºti sunt arestaþi
din ordinul guvernului pro-comunist
condus de Petru Groza. Mihalache ºi alþi
fruntaºi ai partidului urmau sã plece cu
un avion militar în Turcia ºi de acolo sã
se îndrepte spre Occident pentru a
constitui un guvern în exil. Procesul,
cunoscut sub numele de procesul marii
trãdãri naþionale, se încheie cu
condamnãri grele. Ion Mihalache este
închis la penitenciarul din Râmnicu Sãrat
unde este supus unui regim de
exterminare. Moare în închisoare în 1963
(vezi Ion Diaconescu  Temniþa  destinul
generaþiei noastre, Casa Cãrþii de ªtiinþã,
Cluj-Napoca, 2018).
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GEOCIVILIZAÞIE ROMÂNEASCÃ

George Coandã
STATELE MEDIEVALE ROMÂNEªTI,
O REALITATE ISTORICÃ
ÎNTRE SUVERANITATE ªI SUZERANITATE (4)
Dupã ce am definit conceptele de
suveranitate ºi suzeranitate putem
observa cã ele se aplicã unor entitãþi
statale în funcþie de anumite condiþionalitãþi
istorico-politice, în Evul Mediu fiind, dacã
este sã privim spre starea de suzeranitate,
o normalitate care nu desfiinþa statul, ci, ca
în cazul Þãrilor Române, Înalta Poartã
otomanã, puterea tutelatoare, fãcându-ºi
cunoscut interesul de a le operaþionaliza,
geopolitic/geostrategic, ca teritorii tampon
în rãzboaiele fie cu regatele maghiar ºi
polonez, fie cu imperiile hasburgic ºi rusesc,
dar ºi aliindu-ºi-le militar, respectându-le,
totodatã, credinþa ortodoxã. Dar, atunci
când starea de suzeranitate devenea extrem
de opresivã, unii domnitori/voievozi au
ridicat, sub semnul Crucii, spada
eliberatoare, reinstaurând starea de
independenþã politicã statalã.
Cum la rãscrucea secolelor XIV-XV
Imperiul otoman, dupã ce cucerise
paºalizându-l, întregul spaþiu balcanic,
atingând aliniamentul Dunãrii, Mircea cel
Mare/Bãtrân, chiar dacã reuºise sã opunã
o remarcabilã rezistenþã taifunului baiazidic
al Semilunii, va fi înþeles cã, Þara
Româneascã, dacã nu va fi pe pace cu acest
imperiu într-o agresivã ofensivã, fãcând o
diplomaticã concesie, risca sã disparã de
pe harta politicã a Europei. Înþelepciune
diplomaticã de care a fãcut dovadã ºi
ªtefan cel Mare. ªi un voievod ºi celãlalt
încheind cu Înalta Poartã tratate astfel fiind
salvat statul. Un reputat cercetãtor al istoriei
turcilor otomani a fãcut pertinenta precizare:
Trebuie subliniat în primul rând faptul
cã încheierea unor «legãminte» devenise
un fenomen obiºnuit în relaþiile statului
otoman atât cu þãrile balcanice, inclusiv
Bizanþul [ ] fiind formula cea mai uzitatã
pentru evitarea unor ciocniri militare, deºi
tot atât de frecvente erau ºi încãlcãrile
acestor legãminte dintr-o parte sau alta. În
felul acesta se poate considera cã
«legãmântul» dintre Baiazid I ºi Mircea
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constituie preludiul aºa-numitelor «Tratate
vechi» ale þãrilor române cu Poarta, ele
purtând ºi denumirea de «Capitulaþii», ceea
ce în izvoarele otomane se numeau
ahidname dintre ªtefan cel Mare ºi
Mehmed al II-lea (1481) care reprezintã,
de fapt, o reînnoire a unui legãmânt ºi mai
vechi, respectiv din vara anului 1459
considerat ca «primul tratat» dintre
Moldova ºi Poarta otomanã. (Mustafa
Ali Mehmed, Istoria turcilor, Ed.
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,
1976, p. 128) (N.B. Cu privire la
capitulaþie: convenþia negociatã între
douã entitãþi statale recunoscute prin care
se asigurã cetãþenilor unui stat unele
privilegii pe teritoriul altui stat în stare de
suzeranitate ºi, când vorbim de tratatele
cu Imperiul otoman, de a plãti un tribut;
cf. fr. capitulation; cf. it. capitolazione).
A se reþine din citat un fapt deloc de
neglijat, ºi anume cã tratatele erau frecvent
încãlcate ºi de o parte ºi de cealaltã, în cazul
Þãrilor Române încãlcãrile avându-ºi
originea în tendinþele Înaltei Porþi, ale unor
sultani, de a transforma suzeranitatea într-un
jug sufocant, împilator. Astfel cã unii
domnitori/voievozi temerari apãrãtori ai
neamului românesc, ai statalitãþii, au sfidat
puterea militarã a Porþii, au rupt tratatele/
capitulaþiile ºi au declanºat, de atâtea ori,
lupte de eliberare totalã care s-au soldat ºi
cu victorii al cãror ecou a impresionat
Vaticanul ºi marile curþi regale europene.
Dar este corect a remarca, aºa cum observa
regretatul Neagu Djuvara cã, sub
turcocraþie, în Þãrile Române, otomanii
nu erau atunci tot atât de exigenþi ca foºtii
noºtri suzerani creºtini (O scurtã istorie
a românilor povestitã celor tineri, Ed.
Humanitas, Bucureºti, ediþia 2008, p. 91)
Regretatul istoric amintind de foºtii
noºtri suzerani creºtini, ne trimite la regatele
maghiar, polonez ºi la Imperiul
habsburgic, suzeranitãþi de scurtã duratã
dar dure, într-adevãr, dorinþa neascunsã a

LITERE  Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

suzeranilor fiind aceea de a include,
înrobindu-le, Þãrile Române extra-carpatice
între graniþele lor cu regim de provincie. (A
se vedea Transilvania, cuceritã de Regatul
Ungar, apoi însuºitã de Imperiul hasburgic/
Imperiul Austro-Unar, dupã scurta perioadã
de autonomie/suzeranitate dintre bãtãlia de la
Mohacs din 1526, Ungaria fiind înfrântã de
Înalta Poartã, ºi 1439 când, prin tratatul de
la Carlowitz, Imperiul otoman cedeazã
Ungaria Imperiului hasburgic). Dar cele douã
statalitãþi româneºti au rezistat acestor tendinþe
acaparatoare, pãstrându-ºi statu quo-ul ºi
în Evul Mediu, ºi în epoca modernã pânã la
dobândirea independenþei statale chiar ºi în
nenorocitul veac fanariot. ªi ar mai fi de
reþinut cã, în starea de suzeranitate, Þãrile
Româneºti au beneficiat geopolitic  pentru
cã, ipso facto a fost un beneficiu decât sã fi
fost transformatã în paºalâcuri  de
ambivalenþa stat tampon ºi protectorat.
Cãci, Înalta Poartã a fost stringent interesatã
sã acorde acestor þãri carpato-dunãrene
amintitul statut ambivalent, chiar definiþiile
moderne potrivindu-se intenþiilor geopolitice
ale sultanilor de la Bosfor. Adicã, de material izolant între Imperiul otoman ºi puterile
rivale din zona centralã ºi est europeanã ºi de
protectorat, în situaþia în care Înalta Poartã
sãrea în apãrarea celor douã þãri dacã erau
atacate de o altã putere cu porniri
cuceritoare. Cu o deosebire importantã, ºi
Þãrii Româneºti, ºi Moldovei rãmânându-le
competenþele voievodale în domeniile apãrãrii
ºi politicii externe.
ªi cã aºa au stat lucrurile ne-o
dovedesc tratatele internaþionale negociate
ºi parafele, ceea ce ne relevã cã, domnul/
voievodul se bucura de suveranitate, acest
fapt demonstrându-ne cã, statul, ca entitate
politico-administrativã funcþiona. În toate
tipurile de tratate (omagiale, de închinare,
de egalitate, pentru statornicirea hotarelor,
solii, privilegii comerciale) acestea erau
încheiat în numele suveranilor Þãrilor
Româneºti. Unele dintre actele politicodiplomatice ni se impun atenþiei prin tonul,
diplomatic vorbind, de deplinã egalitate
între pãrþi. Pentru a evidenþia aceastã
realitate istoricã vor fi reproduse,
fragmentar, câteva tratate peremptoriu argumentative, cu deosebire, în sensul ideii/
condiþiei de suveranitate voievodalã statalã.
1395. 7 martie. Tratatul încheiat între
Mircea cel Bãtrân ºi regele Ungariei
Sigismund de Luxemburg, la Braºov.
Noi Mircea, voievodul Þãrii
Româneºti, facem cunoscut tuturor celor ce
vor vedea scrisoarea de faþã sauvor avea
ºtiinþã de dânsa în alt chip, cã deoarece
prealuminatul principe ºi domn, domnul
Sigismund [ ] slãvitul rege al Ungariei
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[ ] arãtând faþã de noi osebitã bunãvoinþã
a maiestãþii sale [ ] de aceea noi, din
îndemnul numai al nostru, fãrã a fi siliþi ºi
nici strãmtoraþi de nimeni, sub jurãmântul
nostru de credinþã ºi al boierilor noºtri [ ]
am jurat ºi juruim prin rândurile de faþã
[ ] a pãzi ºi a þine cu sfinþenie cele mai
jos scrise ºi anume mai întâi ca noi, când
[ ] regele va merge cu oºtirea sa [ ] el
însuºi împotriva turcilor [ ] atunci sã fim
þinuþi ºi datori a merge cu dânsul, de
asemenea noi înºine împotriva acelora, cu
toatã oºtirea, cu oamenii ºi cu toatã puterea
noastrã. ªi dacã domnul, regele, nu merge
el însuºi [ ] atunci ºi noi sã fim þinuþi [ ]
sã trimitem numai oºtirea [ ] dimpreunã
cu oºtirea domnului rege.
Dincolo de tonul protocolar curtenitor
specific epocii, este de observat cã tratatul
a fost încheiat între doi monarhi, Mircea
condiþionând participarea sa personalã la
lupta antiotomanã de participarea personalã
a regelui Ungariei în fruntea armatei sale.
1499. 12 iulie. Tratat de egalitate
încheiat între ªtefan cel mare ºi Ioan
Albert, regele Poloniei, ºi Alexandru,
ducele Lituaniei la Hârlãu.
Noi Ioan ªtefan voievod [ ] facem
cunoscut ºi arãtãm pe faþã prin aceastã
carte a noastrã [ ] cã dupã ce într-o
vreme, de mult trecutã, între noi ºi între
prealuminatul prinþ, domnul Ion Olbracht,
cu mila lui Dumnezeu craiu al Poloniei
[ ] acum domnia sa ne-a iertat [ ] ºi
ne-a dãruit pace veºnicã. Astfel cã între
noi ºi între prealuminãþia sa [ ] are sã
fie liniºte [ ] ºi între luminãþia sa prinþul
ºi domnul Alexandru marele cneaz al
Litvei [ ] are sã fie liniºte ºi pace
veºnicã De asemenea fãgãduim noi
ªtefan voievod ºi copiii noºtri [ ]
pomenitului craiu [ ] ºi pomeniþi lor fraþi
ai domniei sale [ ] cã vom fi întotdeauna
prietenii prietenilor ºi neprieteni
neprietenilor lor. Tot aºa domnia sa susnumitul craiu ºi [ ] numiþii fraþi ai
domniei sale, cu toþi sfetnicii ºi supuºii lor
[ ] vor fi întotdeauna prietenilor noºtri
prieteni ºi neprietenilor noºtri neprieteni.
ªi în cazul acestui tratat, tonul diplomatic folosit spune în evidenþã faptul cã a
fost negociat între doi ºefi de stat (monarhi),
care, trecând peste vechile neînþelegeri, au
convenit, deci, sã-ºi respecte, reciproc,
prietenii, ºi sã nu se alieze cu neprietenii,
ceea ce conta esenþialmente în ciocnirile
neostoite, de interese geopolitice dintr-o
Europã centralã ºi de sud-est ameninþatã,
mai ales, de provocãrile expansioniste ale
Imperiului otoman.
ªi acum sã vedem ce sfaturi descoperim
în parenitica învãþãturã a prealuminatului
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ºi cucernicului domn Ioan Neagu, mare
voievod ºi sigur stãpânitor al Marii Ungrovlahiei cãtre iubitul sud iu Teodosie ºi cãtre
cei ce mai târziu vor veni domni ºi ceilalþi
binecuvântaþi creºtini despre soli ºi rãzboi.
Sunt recomandãri ale unui domn/voievod
pentru care primirea unor înalþi trimiºi
diplomatici trebuie sã se facã cu fastul ºi
rigoarea unui monarh european, moºtenitor
al tradiþiei imperiale bizantine.
ªi acesta este acum iarãºi cuvântul
meu de învãþãturã cãtre tine, fiul meu
Teodosie, ºi cãtre fraþii mei dragi [ ] cum
se cade fiecãrui domn a primi ºi cinsti soli
ce au venit la el Deci darã [ ] când
auziþi cã un sol, adicã ambasador mare,
vine la voi, sunteþi datori voi sã trimiteþi
pe cei dintâi dregãtori ºi sã-l întâmpine cu
cinstea cuvenitã ºi sã-l omeneascã
îndeajuns [ ] pânã ce l-aþi adus la tronul
vostru. ªi atunci sã se adune toþi dregãtorii
lângã voi cu haine strãlucite ºi de mult preþ
[ ] Iar solul ajungând aproape [ ] sã
iasã amintiþii cinstiþi bãtrâni acolo [ ] sã-l
întâmpine cu cai împodobiþi [ ] ºi sã fie
dus de ei pânã la locuinþa lui de cinste
Iar în ziua [ ] în care va veni la voi,
împodobiþi în chip strãlucit locuinþa voastrã
ºi tronul [ ] ºi voi înºivã însã trebuie sã
vã împodobiþi cu strãlucire 
O altã dovadã a existenþei ca entitãþi
statale a Þãrilor Româneºti este
manifestarea de sine stãtãtoare a vieþii
religioase ortodoxe pe care suzeranul
otoman nu a încercat s-o înlocuiascã cu
propria sa religie islamicã. În toatã perioada
medievalã, Biserica Ortodoxã, prin înalþii
sãi ierarhi, atât în Þara Româneascã cât ºi
în Moldova, a susþinut politica de
neatârnare statalã a domnitorilor/
voievozilor, nu o datã vãdind atitudini de
autocefalism în raport cu Patriarhia
ecumenicã de la Constantinopol. Încã din
momentul în care Nicolae Alexandru
(1352-1364) îl aduce în fruntea Bisericii
Ortodoxe din Þara Româneascã, prin
recunoaºterea de cãtre patriarhul ecumenic
Calist I, pe mitropolitul Iachint de la
Vicina în 1359, iar în Moldova, sub Petru
Muºat (1375-1391), primul mitropolit
hirotonisit de cãtre mitropolitul Haliciului,
probabil la 1387, devine ierarhul Iosif,
oficializat canonic, ca atare, în 1402, în
vremea domniei lui Alexandru cel Bun
(1400-1432), de patriarhul ecumenic
Matei I, ºi pânã la ultimii domnitori/
voievozi pãmânteni de la sud ºi nord de
Milcov (secolul XVIII), întâii stãtãtori
ecleziali din Þãrile Româneºti au fost, de
fapt, cei mai apropiaþi sfetnici ai ºezãtorilor
pe tronurile de la Câmpulung, Curtea de
Argeº, Târgoviºte, Bucureºti, Suceava ºi
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Iaºi, încurajatori ai luptei acestora de
prezervare a existenþei statului, chiar dacã
unii nu erau de neam românesc, dar care
au pus ºi temeiuri culturale semnificative
acestui neam. Sã-i pomenim pe câþiva, a
cãror atitudine sprijinitoare a politicii
voievodale a fost explicitã: Nifon (15031505), Macarie II (1512-1521), Eftimie
II (1594-1602), Teofil (1636-1648),
Antim Ivireanul (1708-1716) în Þara
Româneascã, Teoctist II (1508-1528),
Teofan I (1530-1546), Anastasie Crimca
(1608-1629), Varlaam (1632-1653),
Dosoftei (1671-1693) în Moldova.
Exercitarea puterii ca monarhi dinastici
de cãtre domnitori/voievozi, succesiunea
la coroanã ºi tron producându-se în virtutea
principiului salic al osului domnesc,
urmaºii fiind aleºi de sfatul marilor boieri
dintre membrii din familia domnitoare (în
perioada de suzeranitate otomanã, este
adevãrat, domnia era acordatã de sultani
celor care licitau mai vârtos, dar principiul
osului domnesc, chiar ºi viciat astfel, era
cât de cât respectat, fie ºi formal), ne relevã
condiþia esenþial politic-administrativã a
Þãrilor Româneºti de state Dimitrie
Cantemir descriind în corectã cunoºtinþã
de cauzã care era caracterul domniei.
Domnilor nu le lipsea nicio
prerogativã a puterii supreme cu care se
mândresc principii cei mari. Afarã de
Dumnezeu ºi sabia lor, nu recunoºteau pe
nimeni mai mare în þarã; iar în afarã nu
erau legaþi de niciun principe sub nume
de feudã [ ]; rãzboiul, pacea, viaþa,
moartea ºi bunurile tuturor locuitorilor
depindeau de voinþa lor ºi de toate acestea
puteau sã dispunã dupã voinþã, pe drept
sau pe nedrept, fãrã sã se poatã împotrivi
cineva (Descriptio antiqui et hodierni
status Moldaviae, partea II, capitol I).
Domnul/voievodul era, aºadar,
comandantul suprem al oºtirii ºi ºeful, de
asemenea, suprem al bisericii, al
administraþiei þãrii, deþinând, totodatã,
puterea legislativã ºi executivã.
Ar mai fi câte ceva de spus, dar,
considerând cã ceea ce era mai important
de luminat în problema existenþei ca entitãþi
statale a Þãrilor Româneºti în Evul Mediu,
necunoscutã, sau eludatã insidios de
doamna Domnique Vallaud ºi de alþi
istoriografi occidentali, pun punct aici. Cu
o fermã concluzie însã întru lãmurirea/
atenþionarea celor care nu vor sã admitã
cã ºi românii au o mare istorie: niciodatã
Þãrile Române n-au fost paºalâcuri ale
Imperiului otoman. Au fost, definitivo
quid rei, state ortodoxe ale Europei,
ocârmuite sub coroanã autohtonã
Basarabã ºi Muºatinã.
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Petre Gheorghe Bârlea

RETORICA FRONDEI ÎN SCRIERILE
REGINEI MARIA A ROMÂNIEI (5)
Aº vrea sã fiu eu rege... nu e vremea sã ezitãm sau sã încercãm
experienþe, e vremea pentru acþiune, acþiune fãrã ocoliºuri, clarã,
hotãrâtã! Orice ezitare ºi lipsã de vlagã pun în primejdie þara.

3.3. Figurile analogiei
Despre epitet am vorbit în cadrul
paragrafului consacrat adjectivului.
Comparaþia este ºi ea folositã frecvent
în textele R.M., în virtutea aceluiaºi
principiu al economiei vorbirii: o
comparaþie reuºitã o scuteºte pe autoare
sã dezvolte o apreciere, o descriere de
situaþii, o caracterizare.
De obicei, întâlnim comparaþia-eikon,
cãci imaginea (imago) este aceea care
defineºte obiectul sau persoana
caracterizatã prin asociere. Vorbind despre
încercãrile ale zadarnice ei ºi lui Barbu
ªtirbei de a-l îmbãrbãta pe Ferdinand, în
momentele dificile care au precedat
semnarea tratatelor de pace separate din
primãvara anului 1918, autoarea conchide:
(39) ... parcã am fi încercat sã
susþinem un copac tãiat din rãdãcinã (J
II, 415) Christopher Ballard, ataºatul militar
britanic este:
(40) omuleþul cu ochi lipsiþi de
expresie, ca de peºte (J II, 294)
Deseori, eikon-ul comparativ se încarcã
cu valori spirituale sau chiar este exprimat
prin termeni abstracþi, astfel încât este vorba
mai degrabã despre comparaþia-simbol:
Regina-mamã spune despre fiul ei,
prinþul moºtenitor Carol, cum am vãzut
deja cã trebuie sã fie vãzut pe front,
adãugând, în climax comparativ:
(41) ... ca un stindard printre cei ce
luptã; ca o consolare pentru rãniþi; ca
o rãsplatã pentru cei viteji ()
Alteori, se foloseºte comparaþiaparabolã. În articolul De la inima mea la
a lor, partea a doua, publicatã în România
din 21 februarie 1917, cu subtitlul Copilul
meu, autoarea comparã plecarea aliaþilor
(a prietenilor din misiunile strãine) cu
moartea prinþului Mircea (Întreg articol
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bazat pe aceastã comparative-parabolã, a
fost criticatã de cãtre contemporani, care
susþineau cã înþeleg durerea de mamã, dar
tragediile personale nu pot fi comparate cu
cele naþionale). Textul este reluat ºi stilizat
din Însemnãri, februarie-aprilie 1918,
comparaþia fiind consemnatã expressis
verbis în lunga notã din 9 martie 1918:
(42) ªi toatã agonia aceasta lungã,
moartea aceasta treptatã a tuturor
speranþelor noastre, a fost o repetare
îngrozitoare, la altã scarã, a morþii copilului
meu, acum ºaisprezece luni (J II, 442)
În sfârºit, comparaþia-paradigmã este
utilizatã pentru caracterizãrile sintetice, cu
aluzii culturale foarte cunoscute:
(43) Averescu... mi-a amintit de
Mephisto (J II, 420)
(44) Miniºtrii noºtri se comportã ca niºte
adevãraþi sclavi ai germanilor (J II, 121)
(44 bis)  iar ºi iar m-am simþit ca
un monstru al adevãrului, într-o mare de
minciuni, ca o stâncã fermã, care nu poate
decât sã învingã sau sã fie sfãrâmatã în
bucãþi. (J III, 311)
De cele mai multe ori, personalitatea
accentuatã a autoarei se exprimã prin
aglomerarea de epitete descriptive,
comparaþii, metafore ºi imagini plastice
care redau tabloul sumbru ºi situaþia
catastrofalã a unui moment:
(44) O discuþie îngrozitoare,
sfâºietoare , cu privire la soarta
bãiatului
nostru.
O
agonie
înfricoºãtoare, ce nu se poate descrie. Te
simþi ca ºi cum ai privi într-un mormânt
deschis unde se aflã un om viu. Ca ºi
cum þi-ai îngropa unul dintre copii
înainte de a fi mort  ºi, în plus, pe cel
care urma sã îndeplineascã munca de
construire a unei þãri. (Î VII, )
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3.4. Figurile insistenþei
Repetiþiile ºi sublinierile
Figurile insistenþei sunt numeroase
în paginile scrise de o mânã energicã,
evident. Repetiþiile în climax, cu
adãugarea unor detalii care dau greutate
primei secvenþe a frazei, sunt frecvente
atât în paginile de susþinere a unor cauze,
cât ºi în cele de exprimare a dezamãgirii
ºi disperãrii. În împrejurãri teribile pentru
þarã ºi pentru casa regalã, repetiþiile se
asociazã în fraze exclamative cu
enumerãrile retorice, cu interogaþiile
retorice etc. Iatã cum este notat
momentul când regina înþelege adevãrata
cauzã a dezertãrii prinþului Carol de la
postul sãu de comandant al Regimentului
6 Vânãtori, încartiruit la Târgu Neamþ,
pe 27 august 1918:
(45) Cum a putut, cum a putut!
Cum a putut! Acum, în clipele acestea,
sã ne pãrãseascã pe noi, þara lui, munca
lui, regimentul lui, speranþele, ambiþiile,
visurile lui, ca un dezertor, sã-ºi
pãrãseascã locul  cum a putut, cum a
putut! ªi întotdeauna a fost un fiu bun,
un fiu încrezãtor, un bãiat cinstit ºi
sincer. Ce rãtãcire l-a lovit? Ce nebunie
i-a tulburat mintea? (J III, 305)
Se vãd clar ierarhiile în enumerãri,
contrapunerile în idei (dezertare ºi aventurã
galantã în clipe grele pentru þarã; prezentul
ºi viitorul), punerea în scenã a stãrilor
sufleteºti  uimirea, indignarea, iubirea de
mamã, orgoliul de reginã etc.
Asemenea întâmplãri nu o înfrâng,
însã. Ca de obicei, îºi gãseºte forþa de
acþiune chiar în adâncurile durerii ºi ale
umilinþei ºi revine la tonul de frondã,
obiºnuit în scrisul ei:
(46) ... acum trebuie sã învãþ sã fac
faþã lumii în care unul dintre ei ai mei a
devenit trãdãtor, dezertor, ºi-a pãrãsit
postul de onoare pentru o fatã de nimic 
iar pentru mine, mama lui, cea cu care a
muncit cot la cot, n-a pãstrat nici mãcar
un gând, nici mã nici un gând. (J III,
305). Din nou, repetiþiile ºi exclamaþiile se
succed, exprimând aceeaºi forþã lãuntricã
fãrã seamãn.
Cu puþin timp înainte de începutul
acestei crize de palat (care se va încheia
abia în februarie 1920, prin plecarea
prinþului într-o cãlãtorie în jurul lumii),
(Cf. General Constantin Gãvãnescul,
1920/2016. Cf. ºi Sorin Cristescu (ed.),
2015, Carol al II-lea  Scrisori cãtre
pãrinþi), s-a consumat criza politicomilitarã a semnãrii pãcii separate cu
Puterile Centrale. ªi de data aceasta, regina
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a constatat cã rãmâne singurã în faþa
tuturor celor implicaþi în chestiune. La
început, sperând cã are alãturi mãcar
familia, este foarte categoricã:
(47) Am dat glas opiniei pe care o
consider cã o au atât regele, cât ºi primul
moºtenitor: orice, numai sã nu încheiem
noi înºine pacea cu germanii, ni se poate
cere orice, numai asta nu! (J II, 265)
Credinþa nestrãmutatã în adevãrul ei
ºi judecata limpede genereazã fraze clare,
categorice, baze pe repetiþii simetrice, pe
exclamaþii energice.
Apoi, acelaºi tip de fraze exprima o
tonalitate ceva mai joasã  refuzul
resemnãrii.
(48) Încã nu m-am resemnat cu
aceastã situaþie ultimã, vreau sã lupt
împotriva ei ºi se pare cã nu e nicio cale
de a lupta. Nu vede nimeni nici o
posibilitate de a nu ne salva luptând, cu
toþii considerã cã încercarea ar sfârºi întrun masacru sângeros ºi fãrã rost, CU
TOÞII îºi declarã aceeaºi pãrere. (J II,
265)
Dupã ce a cãutat, în van, sprijin peste
tot, îºi recunoaºte, în sfârºit, înfrângerea.
Aceeaºi frazã retoricã echilibratã sintactic,
clarã ºi concentratã semantic, dar nu lipsitã
de imagini metaforice, în exprimarea
curajului ºi a energiei încã neepuizate total, serveºte la o ultimã declaraþie de
principii  identificarea cu destinul þãrii:
(49) În ciuda curajului ºi energiei
mele, a venit clipa în care nu mai pot face
altceva decât sã las potopul sã se reverse
asuprã-mi. Care va fi soarta noastrã
anume, în toate acestea, nu ºtiu  atâta
sunt una cu þara mea, încât nu-mi pot
închipui o soartã personalã, separatã de
a þãrii. (J II, 289)
S-a întâmplat de mai multe ori ca
prinþesa ºi regina sã se simtã înfrântã,
umilitã, disperatã, în lupta ei cu toþi cei din
jur  regi, prim-miniºtri, miniºtri, ºefi de
guverne, generali de armatã º.a. Dar cu
adevãrat singurã, pãrãsitã de toatã lumea,
nu s-a simþit decât o datã, dupã cum
constatã istoricii (A. Ciupalã, 2017, p. 246)
ºi dupã cum o atestã însemnãrile
contemporanilor (Cf. H. M. Berthelot,
2000, p. 278) ºi propriile-i notaþii de jurnal,
când vorbeºte despre întâlnirea cu Gen.
Berthelot, înaintea retragerii Misiunii
acestuia, impusã prin Tratatul de Pace de
la Bucureºti:
(50) ... lucrul pe care nu-l pot ierta 
izgonirea prietenilor veniþi sã lupte pentru
noi, izgonirea a ceea ce a reprezentat cauza
noastrã, dreptul nostru de a urma drumul
cãtre victorie. (J II, 442)
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Este aici o dublã repetiþie, a doua fiind în
interiorul membrului al doilea al primei repetiþii.
De foarte multe ori, repetiþiile fac parte
din enunþurile exclamative, subliniind starea
de surescitare, indignarea, neputinþa,
revolta autoarei. În ziua semnãrii pãcii
umilitoare din 7 mai 1918, Regina are,
printre alte notaþii, secvenþe de tipul:
(51) Dar sunt bolnavã, bolnavã,
bolnavã...; Totul e hidos, hidos, hidos!
(J II, 94)
3.5. Structurile sintactice specializate
Exclamaþia
Pentru un spirit vulcanic ºi tranºant,
ca al Reginei Maria a României, este normal ca ideile sã exprime prin enunþuri ºi
fraze exclamative, care redau hotãrârea ei
nestrãmutatã în adevãrurile sale sau
perplexitatea faþã de situaþii pe care gândirea
ei nu le poate înþelege ºi nu le poate admite:
De obicei, prima exclamaþie este
concentratã într-un incipit care exprimã fapta:
(51) Carol a dispãrut! (J III, 301)
(52) Crima a fost înfãptuitã! (J III, 93)
Apoi exclamaþiile explicative se
succedã în enunþuri scurte ºi tãioase, ca
niºte lovituri de bardã, cu amplificãri
progresive, cu repetiþii emfatice, cu
entimeme din logica formalã, cu epifraze,
ca un ultim ecou al izbucnirii:
(53) S-a terminat! Am semnat cã
cedãm libertatea, nãdejdile, bogãþia,
onoarea, visul. Suntem sclavi, suntem
mutilaþi, ciopârþiþi, cu economia
distrusã...! (J III, 93)
Alteori exclamaþia încheie un enunþ în
care se simte clocotul personalitãþii ei
puternice, învinse  temporar  de Istorie:
(54) ... am plecat cu Nando pe front,
sau ceea ce era pe vremuri frontul  sã îi
spunem fostul front! (J II, 485)
Enumerãrile în climax sau anticlimax,
repetiþiile, sublinierile etc. transformã în
fraze exclamative chiar ºi pasajele
enunþiative, grafic, deoarece ele capãtã
accente tragice:
(55) Acum ni s-a impus pacea
aceasta de-a dreptul imposibilã, viaþa
aceasta care nu mai meritã trãitã  toatã
e o torturã lungã, umilitoare, incredibilã,
din care nu vãd nicio cale de ieºire, ci
doar mai multã nenorocire, mai multã
suferinþã, mai multã disperare, mai multã
înjosire. Pentru prima oarã în viaþã, nu
mai am nici o dorinþã de a trãi, de-abia
mai am dorinþã de a munci, iar marea
dragoste faþã de omenire pe care o simþeam
atât de caldã în inimã e pe jumãtate
moartã. Încrederea mi-a fost zdruncinatã,
nu mai cred în oameni ca pe vremuri, aºa
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cã eu însãmi am devenit alt om. Îmi sunt
strãinã mie. (J II, 484)
Diatriba
Autoarea Însemnãrilor ºi a Scrisorilor
(uneori, ºi a Memoriilor) este conºtientã
cã în multe ocazii a dus prea departe tonul
sfidãtor, dar de fiecare datã se justificã:
(56) I-am þinut piept ca o leoaicã 
am mãturat la o parte convenþiile ºi am
declarat cã este dreptul meu sfânt sã
vorbesc, cã prin mine vorbesc mii de
oameni, cã sunt glasul fiecãrui om care
are în el simþul drept al onoarei , glasul
fiecãrui mort care zace rece în mormânt,
dupã ce ºi-a dat viaþa pentru un ideal pe
care îl târãsc în noroi ºi îl îngroapã! (J
II, 416). Uneori, autoanaliza este nu numai
lucidã, ci ºi ironicã:
(57) Atunci am lãsat sã se reverse
tot ce simþeam  am spus tot ce poate spune
o gurã de femeie, când vede cum i se
smulge tot ce are, chiar ºi ultimul fir de
onoare în care mai poate spera sã se
înfãºoare. (J II, 419)
Cele mai dure schimbãri de replici
tãioase le are cu regele Ferdinand:
(58)  ai ajuns o simplã unealtã fãrã
viaþã în mâinile lor murdare! (J II, 417)
Nici faþã de copilul ei favorit, prinþulmoºtenitor Carol, nu este mai blândã. Când
realizeazã cã acesta avea planuri mizerabile,
orbit de iubirea faþã de Zoe Lambrino, îi
scrie fãrã menajamente: Mai degrabã sã
mori de un glonþ duºman ºi sã zaci în bunul
pãmânt românesc decât sã dezertezi întrun asemenea moment, dispreþuit de
întreaga þarã  (S. 24.08.1918)
Dar þinta sa favoritã este lHomme du
Malheur, Gen. Al. Averescu, mai ales în
perioada nefastã a confruntãrilor din
februarie-martie 1918, în Consiliul Coroanei,
în Guvern etc., cu privire la retragerea
României din rãzboi ºi semnarea pãcii separate cu Puterile Centrale, reprezentate în
primul rând de Germania natalã a Regelui:
(59)  mi-e ruºine cã mã aflu în aceeaºi
încãpere cu un bãrbat, cu atât mai mult cu
un general care e în stare sã accepte calm
asemenea condiþii din partea duºmanului fãrã
sã protesteze, fãrã sã ridice un deget, fãrã sã
tragã un foc de armã. (J II, 419-420)
Imprecaþia
În acelaºi context al confruntãrii cu
Gen. Al. Averescu, lHomme du Malheur,
Jurnalul citeazã spusele autoarei, între
ghilimelele de rigoare:
(60) «frumoase lucruri vei fi fãcut»
«dacã mai întâi îngropi cinstea þãrii
dumitale, apoi îi înrobeºti regele, iar apoi
laºi sã i se secãtuiascã viaþa din trupul
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mutilat ºi zvârcolind! (J II, 420)
Blestemul
Uneori, exclamaþiile sunt completate
cu imprecaþii, cu formule de consecraþie
ºi cu imagini parcã luate din literatura
romanticã:
(61) Ah, brutele! Brute fãrã seamãn,
îngrozitoare, bãutoare de sânge! Cumplitã
va fi ziua pedepsei lor  li se vor ridica
împotrivã mãruntaiele pãmântului, ca sã
le arunce în faþã crima comisã! (Blestemul
Reginei a prins, cãci Puterile centrale vor
pierde rãzboiul dupã mai puþin de o jumãtate
de an de la aceste însemnãri, iar germanii,
pe care autoarea îi ura atât de mult, deºi se
cãsãtorise cu unul dintre ei, aveau sã fie
trataþi ca umili învinºi) (J III, 94)
Formulele sentenþioase
În aceeaºi serie a exclamaþiilor,
imprecaþiilor etc. se înscriu generalizãrile
cu aspect de maximã ºi de sentinþã clasicã.
De obicei, asemenea formulãri vizeazã
conduita unor persoane sau a unor
comunitãþi umane:
(62) Dacã o þarã îºi pierde speranþa
în rãzbunare, e cu adevãrat o þarã care nu
mai poate fi salvatã  o þarã de sclavi (J
III, 94). Cele mai multe astfel de sentinþe
nu par prelucrãri ale formulelor de largã
circulaþie, ci rod al propriilor observaþii
bazate pe experienþe acumulate foarte
devreme, în viaþa ei:
(63) Spiritul e totul. O nenorocire
întâmpinatã cu curaj e pe jumãtate
învinsã, «viaþa se teme de cei curajoºi»,
aºa sã fie! (J I, 157)
Afirmaþiile din 2 oct. 1916 sunt rezultatul
mersului ascendent al organizãrii asistenþei
medicale din acele prime luni ale participãrii
României la rãzboi, când veºtile de pe frontul
de sud nu erau deloc bune ºi prevesteau
apropiata catastrofã militarã. Enunþul pus
între ghilimele de autoare ºi subliniat în
manuscris parafrazeazã, desigur, adagiul
latinesc Fortuna audaces adjuvat!
Sublinierile
Marcarea pur graficã a unor cuvinte
sau sintagme considerate esenþiale este
frecventã în textele reginei Maria 
documentare sau ficþionale. Sublinierile þin
locul unor comentarii, contribuind la
lapidaritatea stilului acestor scrieri (Cum
am arãtat deja, editorii ºi alþi exegeþi ai
operei Reginei Maria au convenit sã redea
cu MAJUSCULE sublinierile din textul
original, ceea ce facem ºi noi aici în citatele
respective). Iatã cum comenteazã în
Însemnãri o întâmplare, care are, totuºi,
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o completare verbalã:
(64)  am vorbit cu o femeie venitã
la Sinaia de la Câmpulung PE JOS, sã-ºi
vadã fiul, care e în armatã; i se pãrea
absolut firesc (J I, 217)
(65) Nando încã MAI POATE
izbândi, numai sã vrea (J I, 265)
Referirile la caracterul slab, ezitant,
concesiv al regelui Ferdinand sunt foarte
numeroase în textele reginei Maria.
Uneori, însã, pentru a nu relua anumite
comentarii, preferã sã sublinieze
sintagmele esenþiale ale unei idei.
Alteori, ideea centralã nu mai are nevoie
decât de sublinierea energicã a perplexitãþii:
(65 bis)  trebuie sã le fac faþã eu, regina
Maria, prinþesã a Marii Britanii ºi a Irlandei,
trebuie sã încerc sã le înþeleg ºi sã nu mã înec
în oroare  fiindcã E CU PUTINÞÃ sã existe
asemenea lucruri! (J III, 53)
Autoarea nu mai explicã, aici, ce
înseamnã aceastã putinþã. Vorbise pe larg
despre neregulile din societate, despre
mentalitãþi etc., aºa cã acum se mulþumeºte
doar sã atragã atenþia asupra faptului cã
acestea sunt posibile în lumea în care îi
este dat sã trãiascã.
Interogaþia retoricã
Interogaþiile nu sunt puþine în text, cãci
situaþiile incerte nu erau deloc puþine, în
acele vremuri grele pentru þarã ºi chiar în
vremuri de pace, pentru familia regalã. Dar
nu totdeauna este vorba despre interogaþiile
pur retorice, chiar dacã apar sub forma
unor repetiþii stilistice, combinate cu
exclamaþii. Voluntarismul reginei o
îndeamnã sã-ºi rãspundã, fie ºi numai
principial, sã contrabalanseze întrebãrile
care sunau în gol, cu afirmarea unor decizii
de moment sau cu notaþii autoreflexive:
(66)  ºi ce pot face, ce pot face 
ceva tot trebuie sã fac  simt cã trebuie 
dar ce? Cine mã poate ajuta? (J II, 415)
În general, exclamaþiile care redau
perplexitatea alterneazã cu interogaþii
retorice, întregul fragment redând dilemele
unei fiinþe care se simte implicatã cu totul
în fiecare eveniment  mare sau mic  al
poporului sãu. În dimineaþa zilei de 10 oct.
1914, când bunul ei prieten, Barbu ªtirbey
o sunã (B. ªtirbey o suna de la Palatul
Regal, deoarece Prinþesa Maria nu se afla
acolo: înnoptase tocmai atunci la prietena
ei, Martha Bibescu, la Palatul din
Mogoºoaia) ca sã anunþe cã a murit Carol
I ºi cã, din acea clipã, ea a devenit reginã,
Maria exclamã ºi se întreabã:
(67) 
sunt reginã-reginã! Dar
cum sã înduri dintr-o datã aºa ceva ?
(J I, 95)
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MEMORII

Manole Neagoe

FRUNZÃRIND DOCUMENTE
ÎN ARHIVE SPANIOLE
În fine, la 49 de ani am norocul totuºi sã
plec ºi eu la o cercetare în arhivele strãine, de
data aceasta în Spania. În 30 octombrie 1979
zbor peste Pirinei, apoi peste Sierra Guadarama
ºi aterizãm la Madrid pe o vreme frumoasã.
Dau telefon la ambasadã. Cicã m-au cãutat la
aeroport. Vine ºi mã ia cu maºina cineva de la
ambasadã ºi-l întâlnesc pe ambasadorul
nostru Goliat, fostul secretar la Academia de
ªtiinþifice Sociale ºi Politice. Stãm de vorbã,
ºi dânsul, în semn de consolare, îmi zice cã e
mai bine sã fii autorul unei cãrþi, tu singur, nu
la grãmadã la o istorie oarecare. De acord, dar
tare aº vrea sã-i aduc aminte cã mi-a respins
de douã ori volumul doi din mari bãtãlii ºi,
pânã nu s-a dus peste el Hinoveanu, ºi n-a
fãcut scandal nu i-a dat drumul.
31 octombrie 1979. Vine ºi mã ia maºina
ºi merg cu tov. Buhã la Ministerul Culturii ca
sã mi se dea permisul de a intra în trei arhive:
castelul Simancas de lângã Valladolid,
Barcelona ºi arhivele din Madrid. Dãm peste
o bãbuþã, brunetã, subþiricã dar foarte
simpaticã prin felul ei de a fi. ªtia câteva
cuvinte româneºti printre care ºi cuvântuldor.
Originarã din Galicia, unde au stat multã vreme
Celþii care au dat numele provinciei Galicia.
Simpatizeazã Transilvania, pentru cã pe acolo
au fost celþii, ºi, ca dovadã, recitã Lung e
drumul Clujului. Dar mai lung al Dorului.
Pronunþã atât de bine cuvintele încât ai bãnuio cã ºtie româneºte. Bieþii celþi! Nu pot sã-i
spun cã Burebista a stins tribul Boilor, i-a
cam lichidat ºi pe scordisci ºi pe teurisci, unii
locuind în sud-vestul Transilvaniei, prin
Banat, de unde ºi numele celtic al cetãþii
Singidunum  Belgradul de mai târziu al
slavilor, dar ºi Viminacium. Îl rog pe omul cu
maºina sã mã lase la muzeul Lazaro Galdiano.
Un muzeu foarte bun, nu atât prin picturile pe
care le are, ci pentru arte aºa-zise minore. O
colecþie de vase de Limoges, statuete de
fildeº, tripticuri, emailuri bizantine din sec. X,
vase de cristal din diferite epoci, unele piese
de artã vizigotã, bijuterii din antichitate pânã
în sec. XVIII. Lucrãrile din Renaºtere sunt
foarte frumoase ºi una poartã numele lui
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Cellini. Printre pictori figureazã El Greco,
Velasquez º.a.
1 noiembrie 1979. Ajung la Simancas,
un castel impunãtor, foarte sobru, ridicat de
un amiral spaniol, cumpãrat de Carol Quintul,
ºi transformat în Arhivele Naþionale cu
documente din Evul Mediu. Împreunã cu
arhiviºtii locuim în Valladolid, ne ia un autobuz
dimineaþa, ne aduce la masã în oraº ca sã ne
ducã iar la Arhive. În Valadolid au stat uneori
ºi regii Castilliei, Petru cel Crud, regii catolici.
În timp ce o fãtucã îmi face legitimaþia pe baza
cãreia am dreptul sã intru în arhive, vãd pe o
masã alãturatã desfãºuratã o hartã sub un
plan, mã uit ºi vãd cã este vorba de
dispozitivul armatei ruse de sub comanda lui
Munich, la 1772. E vorba de primul rãzboi cu
turcii care se va petrece pe teritoriul românesc.
ªi aºa a început Golgota neamului românesc
de la sfârºitul secolului al XVIII-lea. Printre
corpurile de oaste se aflã ºi o unitate de
cavalerie formatã din boierii valahi! Bieþii
românaºi. Trãgeau nãdejde cã împãratul
ortodox de la Kremlin ne va dezrobi de jugul
turcesc. Norocul nostru a fost cã la 1711,
Petru cel Mare a mâncat bãtaie la Stãlineºti.
Se plângea un ins cã atunci, în timp ce Dimitrie
Cantemir se afla alãturi de þar, olteanul din
Brâncoveni, Constantin Brâncoveanu, a stat
de o parte. ªi ce bine a fãcut. El a înþeles cã
þarul nu poate câºtiga partida, aºa cum avea
s-o constate militãreºte Neculce, care, ca bun
militar, a înþeles cã rusul nu are nicio ºansã sã
câºtige campania. Dacã þarul ar fi câºtigat
atunci bãtãlia, în ciuda tratatului cu Cantemir
prin care recunoºtea hotarele Moldovei de la
Ceremuº pe Nistru pânã la mare, în mod sigur,
prieteneºte ºi din prea multã omenie, cum
numai rusul o poate face, Moldova avea sã
devinã gubernie ruseascã.
I-am acuzat de multe pãcate pe turci, dar
ar trebui sã înþelegem cã fãrã luptele cu ruºii
din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
eram de mult provincie ruseascã.
Brâncoveanu, înþelept, avea sã spunã cã
preferã jugul de lemn al turcilor, decât jugul
de fier al Habsburgilor ºi, evident, al ruºilor.
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Turcii nu s-au amestecat în ciorba noastrã
aºa cum o fac unii azi în spirit democratic.
Am început cercetarea dosarelor ºi, din
a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, n-am
dat decât peste douã informaþii. O scrisoare
din Paris informa cã domnul Þãrii Româneºti
a fost prins de Ion Vodã cel Cumplit cu
ajutorul tãtarilor ºi trimis la Poartã, unde i se
va tãia capul. Am dat într-un alt pachet de
documente cum cã Ruxandra Basarab cerea
ajutor ºi un salvconduct ca sã se întoarcã în
þarã. Apoi tãcere. Despre lupta de la
Cãlugãreni ºi campania din 1595 nimic,
deoarece Sigismund Bathori i-a informat pe
europeni cã el i-a bãtut pe turci. Când însã
Mihai Viteazul îi atacã pe turci încep sã aparã
documentele despre noi, 69 la numãr. Se
bucurau spaniolii de succesele domnului ºi
se roagã la Dumnezeu ca lui Mihai sã-i meargã
mereu bine. Numele domnului circulã în
Europa. Datoritã tiparului se realizeazã niºte
informaþii succinte numite avvisi,
nouvelles, Nachricht, copia sau
historia ºi se afiºeazã în târgurile din
Veneþia, Augsburg, Bruxelles sau Paris, prin
care oamenii aflau despre succesele domnului
român. Exista teama în Europa cã turcii ar
putea sã ia ofensiva spre centrul
continentului, spaniolii se temeau de
incursiuni în interiorul peninsulei ºi, în aceastã
stare de teamã, apare Mihai cu biruinþa
cocoºului cu vigoare de foc împotriva marelui
ºi înfricoºãtorului ºi Rãsãritului. Mihai
devine eroul nostru ºi, la un moment dat,
din pricina cunoºtinþelor geografice precare,
europenii aflã cã domnul cãlãreºte victorios
spre Kazan!
În Balcani doi greci, Palamed ºi Stavrinos
îi închinã domnului douã poeme, iar într-un
cântec din satul Cruºevo, din Macedonia,
Mihai este beiul care mi s-a pornit sã se batã,
la Evanghelia din Valahia ºi crucea din
Constantinopole, în frunte merge crucea, în
urmã Evanghelia, iar Mihai Beiul, între ele, ca
soarele ca luna.
Lope de Vega, într-una dintre piesele sale
îi face un portret laudativ lui Mihai. Spaniolii
se roagã lui Dumnezeu ca turcilor sã le meargã
tot aºa. Turcii au acum de-a face cu domnul
român ceea ce-i face pe occidentali sã respire
uºuraþi. Nu este de mirare numãrul mare de
documente care se aflã la Simancas în care
este vorba despre Mihai. Al. Ciorãnescu,
stabilit în insulele Canare, a avut prilejul sã
facã cercetãri în arhivele spaniole. În 1940 a
publicat Documente privitoare la istoria
românilor culese din arhivele din Simancas,
ºansa de a mai gãsi altele este aproape nulã.
Verific indicele de nume ºi locuri din lucrarea
lui Ciorãnescu, constat cã forma Draioviste
nu existã, ceea ce înseamnã cã i-au scãpat
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câteva documente. Le gãsesc, sunt patru sau
cinci. Ele nu schimbã imaginea pe care ºi-o
face cineva despre Mihai citind studiul lui
Ciorãnescu, dar de data aceasta conteazã ºi
statistica. Ne dãm seama cât de importantã
era activitatea militarã a domnului pe linia
Dunãrii ºi faima de care se bucura el.
Ca orice oraº spaniol, Valladolid are ºi el
o Plaza Mayor (Piaþa Mare). Cu bãnci pe cele
patru laturi, piaþa îþi dã senzaþia de loc plãcut,
liniºtit, datoritã faptului cã este înconjuratã
de clãdiri de trei-patru etaje. Vallidolitanii,
oameni înþelepþi ºi cu gust, au pãstrat oraºul
vechi, blocurile noi ºi înalte fiind ridicate ceva
mai departe. Este un oraº plin de monumente
interesante, biserici începute, unele, în Evul
Mediu, dar transformate ulterior, în stil baroc
în cea mai mare parte. Oraº plin de amintiri.
Columb a murit aici în 1506. Existã o casã a lui
Cervantes unde marele scriitor a scris douã
din cãrþile sale. Tot în Valladolid se naºte fiul
lui Carol Quintul, Filip al II-lea, în 1527. A fost
aici ºi sediul Inchiziþiei etc. Catedrala,
impunãtoare ca dimensiuni se ridicã pe locul
în care a fost o operã romanicã din secolul al
XI-lea, reconstruitã în secolul al XIII-lea, ca
sã fie ridicatã catedrala actualã de pe vremea
lui Filip al II-lea de cãtre marele arhitect
Herrera ºi reînnoitã în secolul al XVIII-lea de
alt mare arhitect spaniol, Churriguera.
Cuprinde multe opere de artã ºi un muzeu
diocezane, în care se aflã un ecce homo de
Juan de Juni, sau un Sfânt Martin împãrþinduºi haina cu un sãrac, amândoi sculptaþi în lemn
colorat de Gregorio Feranandez. Sunt doi
sculptori cu mai multe opere în Muzeul
Naþional de Sculpturã aflat în Colegiul San
Gregorio. Un monument care pãstreazã, mai
ales în interior, o parte din construcþia goticã
ca ºi mãnãstirea San Benito. Dau fuga ºi
reperez cele mai importante biserici ºi la un
moment dat, aflu eu cã în Sfânta Magdalena
se aflã mormântul Mariei de Molina, un
personaj interesant din Evul Mediu.
Cãutându-l, îl întreb pe creºtin unde se aflã
Sf. Magdalena, omul ridicã din umeri, nu ºtie,
altul se uitã la mine de parcã l-aº fi întrebat
unde este Malu Mare. Al treilea, un bãtrân,
îmi dã o direcþie. Dau peste un monument
care se reazemã pe un turn foarte înalt, faþada
bisericii fiind împodobitã cu un mare scut
heraldic. Pe Maria n-aveam s-o gãsesc, chiar
dacã am cãutat-o ºi la Barcelona.
Monumentele care m-au impresionat cel
mai mult sunt Colegiul San Gregorio ºi
biserica San Pablo (Paul)  faþada celor douã
monumente fiind decoratã în aºa zisul stil
isabelin, adicã stilul de la sfârºitul secolului
al XV-lea începutul celui de al XVI-lea. Faþada
la San Gregorio este opera lui Gil de Siloe. În
timpanul de deasupra uºii de intrare sunt trei
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figuri sculptate: Sf. Grigore flancat de Sfântul
Dominic ºi Sfântul Paul. În rest, toatã faþada
este lucratã, o decoraþie somptuoasã în jurul
unui scut heraldic, încât zidurile devin
tablouri, opere de artã la dimensiuni
grandioase. În curtea interioarã, pe coloane
lucrate în spiralã se ridicã un balcon cu o
balustradã foarte minuþios decoratã pe care
se înalþã arcade în formã de toartã de coº,
spaþiul dintre aceste arcade fiind împãrþit de
coloane mai subþiri, totul acoperit cu o
decoraþie foarte bogatã.
Spaniolilor le plac sculpturile din lemn
pe care le coloreazã încercând sã redea cât
mai real viaþa personajelor. De exemplu, un
Christ mort are ochi de cristal, dinþi adevãraþi,
iar unghiile de la mâini ºi de la picioare sunt
confecþionate din corn de taur. Muzeul
naþional de sculpturã cuprinde opere de artiºti
mari, ca Berruguete, Juani de Juni, Grigore
Fernandez ºi alþii. Biserica San Pablo a fost
cândva o mãnãstire, pe care a modificat-o
Maria de Molina, a fost restauratã în secolul
al XV-lea, cu o faþadã bogat decoratã în stil
plateresc (vine de la plato, argint, metal care
poate fi filigranat, de unde ºi numele de
plateresc). Pe searã, de câte ori pot, trag o
fugã sã mai arunc o privire la cele douã faþade,
fascinante pur ºi simplu prin decoraþia lor
exuberantã. În Valladolid existã un muzeu
arheologic cu multe piese interesante, ºi o
universitate, iar impunãtoare ca dimensiuni
este ºi clãdirea Academiei de Cavalerie.
În provincia în care se aflã Valladolid
existã multe locuri care ar merita sã fie vizitate.
Þinând seama de timpul pe care-l am eu la
dispoziþie, potrivitã era o maºinã ca sã tragi o
fugã în puþinele ore rãmase libere. Sunt câteva
castele, localitãþi fortificate ca Medina del
Campo sau Penafiel. Mi-ar plãcea sã ajung în
satul Wamba. Numele este al unui rege
vizigot! ºi are o bisericã din secolul al X-lea,
altfel decât bisericile preromane din nordul
Spaniei. Un italian care face ºi el cercetãri în
arhive mã invitã într-o searã sã mergem la
Tordesllas, la 20 de km departe de Valladolid.
Fãcuse rost de o maºinã. Todesllas este
importantã pentru cã aici, în 1494, papa
Alexandru al VI-lea a semnat arbitrajul dintre
Spania ºi Portugalia, despãrþind printr-o linie
care mergea de la nord la sud posesiunile celor
douã þãri. Teritoriile care dãdeau spre vest
reveneau Spaniei, iar cele spre est Portugaliei
ºi astfel Brazilia a cãzut ca un enorm cadou
pentru micuþa þarã din Peninsula Ibericã. În
mânãstirea Santa Clara avea sã se claustreze
Ioana Nebuna, mama lui Carol Quintul, când
avea 28 de ani ºi a trãit în mãnãstire alþi 44 de
ani. A înnebunit de durere dupã moartea
bãrbatului ei, Filip cel Frumos care a murit
rãcind dupã o partidã de joc cu mingea!
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Deºi m-au tentat atâtea localitãþi, am ales
pânã la urmã Burgos. Aveam ºi o bunã legãturã
cu trenul ºi Dumnezeu, 4 noiembrie, ajung în
garã la timp, când începea sã se iveascã zorile,
în timp ce spre Meseta o lunã imensã, roºieticã,
era tãiatã de dealuri pe jumãtate.
Peisajul începe sã fie altfel decât pe
Meseta, unde este roºiatic, în timp ce aici are
o culoare mai închisã. Trecem peste râuri (sau fãcut ºi irigaþii), aºa cã natura se apropie
de cea de la noi. Ajungem puþin dupã 9 la
Burgos, ºi datoritã temperaturii nu-þi dai
seama cã te afli la peste 900 de metri altitudine.
Am ales Burgosul pentru catedrala sa, a treia
ca mãrime dupã cele de la Sevila ºi Toledo,
dar ºi pentru cã Burgos este locul în care s-a
afirmat Cid Campeador, eroul unui roman în
genul celor din Les Chansons de gestes.
Numai cã aici faptele îºi au o laturã particularã,
având în vedere cã ele se petrec într-o lume
în care creºtinismul ºi islamismul se
întrepãtrund la un moment dat. Dupã ce
musulmanii trec Gibraltarul, în 711, vizigoþii
sunt înfrânþi ºi peninsula este cuceritã întrun ritm fulgerãtor, numai munþii Cantabrici
cu înãlþimile lor oprindu-i. Iar când sultanul
maur trimite trupe pentru a ajunge pânã la
ocean, Pelayo îi înfrânge la Covadonga, în
720 ºi, de aici, din nordul Spaniei începe
reconquista, lupta de eliberare a Spaniei. În
secolul al X-lea, regii din Asturii ºi Leon sunt
supuºi de contele de Castilia care reuºeºte
sã uneascã treptat tot teritoriul de la coasta
cantabricã pânã la râul Duero. Burgos devine
capitala acestui regat care se naºte în 1037
sub Ferdinand I. Rodrigo Diaz cel ce se va
numi Cid Campeador (Campionul) se naºte
într-o localitate de lângã Burgos (Bivar). El îi
slujeºte credincios pe regii Sanche II ºi pe
Alfons al VI-lea, dar dupã ce cucereºte
Madridul în 1081, apoi Toledo în 1085, gelos
pe succesele sale, regele îi dã de soþie pe vara
sa, Ximnena, ºi-l alungã din Castilia. Cid
(Rodrigo) intrã în serviciile suveranului maur
care domnea la Zaragoza ºi nu are remuºcãri,
dacã luptã acum contra creºtinilor dar, pentru
a nu o mai face, Cid cucereºte Valencia (1094).
Moare în 1099, iar soþia lui, dupã ce rezistã
trei ani atacurilor maurilor, dã foc cetãþii ºi
fuge. Au fost înmormântaþi, Cid ºi soþia, întro mãnãstire nu departe de Burgos, ca în 1942
sã fie aduse osemintele lor ºi îngropate în
catedrala din Burgos. În 1180 se scrie primul
a poem El cantar de Mio Cid, dupã care sau fãcut ºi alte poveºti romanþate. Am þinut
sã vãd mormintele celor doi eroi ºi am avut
norocul s-o fac în ziua de 4 noiembrie 1979.
Ghidul, în final, ne aratã un document prin
care Cid îi dãruieºte Ximenei o moºie.
Înainte de a merge la Catedralã am pornito spre mãnãstirea Huelgas Reala, pentru cã
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era doar la un kilometru ºi ceva de oraº, în
timp ce Cartuja de Miraflores, pe care aº fi
vrut s-o vãd era la 4 Km. Drumul e plãcut,
rãcoare, culorile toamnei în zãvoiul de pe malul
Alarzonului, ceea ce face ca albastrul cerului
sã fie ºi mai intens. Admir cu nespusã
încântare silueta primei mânãstiri cistercite pe
care o vãd aºa cum a fost ridicatã în secolul al
XII-lea. Pânã sã înceapã vizita mânãstirii intru
în bisericã unde este slujbã. Cãlugãriþele sunt
dincolo de gratii, mirenii dincoace. E ruºinos
sã se vadã unii cu alþii. La mijloc este un
amvon de unde preotul se adreseazã când
fetelor când bãieþilor. Dacã de pe dinafarã se
pãstreazã liniile construcþiei originale, în interior s-a stricat totul. Cele douã nave laterale
au fost astupate, rãmânând numai nava
principalã, acum împãrþitã ºi asta în douã de
grilajul care-i desparte pe mireni de cãlugãriþe.
Huelgas înseamnã odihnã, plãcere, iniþial
mãnãstirea fiind destinatã fetelor din înalta
societate, regilor plãcându-le sã vinã sã se
odihneascã aici.
Desfiinþatã în 1835, pânã la urmã biserica
a fost redatã cultului ºi n-au destule femei care
preferã sã stea claustrate. Ca sã vizitezi trebuie
sã aºtepþi sã se facã o grupã de vizitatori, dupã
aceea, ghidul te ia repede, te poartã peste tot,
ºi-þi dã un minimum de explicaþii. Nu-mi place,
dar sã dai aceleaºi explicaþii de mai multe ori
într-o zi, apoi într-o sãptãmânã ºi în fiecare an,
nu e lucru uºor. Dar pentru mine nu e uºor sã
trec peste niºte morminte foarte vechi. Fãtuca,
ghidul, trece peste mai multe morminte ca sã
ajungã la altele mai fãþoase. Îi arãt pe cele mai
urâte, zâmbeºte ºi, complice, îmi spune cã sunt
niºte etichete puse pe ele, adicã dacã-þi place
citeºte-le. Dãm ºi peste mormintele ctitorilor
ale lui Don Fernando de la Cerda. Într-o salã
sunt expuse multe lucruri interesante printre
care ºi o hainã-scurteicã a lui Don Fernando.
O hainã dintr-o stofã de mãtase foarte
frumoasã, dar ce te faci iarna cu ea? Mãtase e
doar acoperiºul ca sã zicem aºa, ea fiind cusutã
deasupra unui cojocel care cade pânã la
genunchi. Niºte amintiri de la bãtãlia de Las
Navas de Tolosa, tavane lucrate mudejar, arta
musulmanilor care continuã sã lucreze sub
stãpânirea creºtinilor. Ghizii spanioli sunt foarte
originali. Pornesc cu explicaþiile din locurile cele
mai modeste sã te facã sã fii uimit, în final,
când îþi aratã capodopera monumentului. Întrun loc ni s-a arãtat Vãlul Veronicãi imprimat pe
el chipul Mântuitorului când l-a dat ca sã se
ºteargã de sudoare, operã excepþionalã a lui
Zurbaran. Vedem ºi mormintele lui Cid ºi al
soþiei Ximena, în locul unde se încruciºeazã
nava principalã cu transeptul deasupra cãrora
se ridicã cea mai înaltã construcþie, la 54 de
metri înãlþime, ºi pentru cã vin mulþi vizitatori
de peste Pirinei, ghidul þine sã menþioneze cã
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aceastã lanternã este mai înaltã decât Arcul de
Triumf din Paris cu 4 metri! În catedralã se
întâlnesc douã stiluri, cel gotic, sã-i zicem
clasic, din secolul al XIII-lea, ºi cel flamboiant
din secolul al XV-lea. Ultimul lasã goluri mai
mari în perete ca sã poatã sã se monteze vitralii
cât mai mari. În finalul vizitãrii ghidul vine cu
surprizele, un document prin care Cid îi dãruia
Ximenei un domeniu ºi, extraordinar, un tablou
de Leonardo da Vinci! Îmi vine sã spun cã
olteanul, machea! Îmi pare rãu cã pãrãsesc
Valladolidul, cã n-am vãzut unele locuri din
provincia sa. Conºtiinþa de archivist nu m-a
lãsat. Pãcat!
Plec la Barcelona, 9 noiembrie 1979, la
ora 12,30 ºi ajung la catalani la 12 noaptea, pe
o ploaie torenþialã. Arhivele din Barcelona se
aflã în spatele catedralei. Pornind din faþa
catedralei, pe partea dreaptã, cum priveºti
catedrala ºi pãtrunzi în ceea ce se numeºte
Barrio gotico, adicã cartierul gotic. Se numeºte
aºa pentru cã aici este cea mai veche parte a
Barcelonei. În dreapta, imediat, este palatul
Generalitãþii, din secolul al XV-lea, cu o scarã
reprodusã de obicei pentru eleganþa
construcþiei. În faþã se vede un balcon care
uneºte casele de pe o parte a strãzii ºi de altã
parte, practicã medievalã. În stânga, în spatele
catedralei se gãseºte Palza del Rey, (adicã
Piaþa Regelui) un colþ medieval de o mare
poezie, mãrginit de clãdiri foarte vechi, una
foarte înaltã, numitã Salunul Tinell unde se
reuneau cortesurile. Aici era reºedinþa
Conþilor de Barcelona care devin regi ai
Aragonului în 1137. În dreapta este capela
regalã a bisericii Sf. Agueda, din secolul al
XV-lea, în stil gotic catalan, în stânga un palat
cu o faþadã cam întunecatã, un fost palat în
care se aflã arhivele catalane ale coroanei de
Aragon. Directorul nu este prezent, deci nu i
mã pot prezenta, apare un bãtrânel ºi din câte
înþeleg din ceea ce-mi spune, aici totul este
vraiºte. Ar fi vreo 30000 de fiºe, dar sunt
numai indice de nume nu ºi de locuri, care se
lucreazã acum, ar trebui sã mai aºteptãm! Ceea
ce mã bucurã, aºa cã cer un volum de
documente strânse de un catalan despre
catalanii din secolele XII-XIV. Aici trebuie sã
fie documente despre românii sud-dunãreni.
Catalanii au participat la cruciada a IV-a, (aºa
zisa cruciadã), ºi drept rãsplatã li s-a dat ºi lor
un domeniu în care era inclusã Tesalia, care
s-a numit ºi Valahia Mare. Un român, C.
Marinescu a umblat pe aici, dar sunt curios
sã vãd ºi eu cum arãtau documentele de la
început de secol al XIII-lea, ºi cum erau scrise
numele de localitãþi româneºti.
Iau metroul ºi mã duc la o garã, alãturi de
care este ºi o autogarã, ºi aflu cã de aici pot
merge la San Cugat del Valles sau la Tarrasa
(Terrasa în catalanã).
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ARHITECTURÃ

Emil Stãnescu

DE LA NATURÃ LA ARHITECTURÃ (2)
O simplã notaþie din Eseurile lui Fracis
Bacon a cãrei urmã mi-a rãmas de neºters
în memorie dupã lecturã, a fost
surprinzãtor reactivatã recent printr-un
text important al lui Hegel din Prelegeri
de esteticã (vol.II). Este vorba astfel
despre douã texte, din autori diferiþi în
care se vorbeºte despre caracterul
nãvalnic al manifestãrilor Naturii, al naturii
oarbe (dar mereu vii), trãsãturã care se
regãseºte în multe (tot mai multe ºi mai
dese) revãrsãri bruºte, pãgubitoare pentru
om (pârjolitoare de curând în Australia sau
diluviale în Spania sau la noi, în Moldova,
nu demult), dar ºi scuturãtoare (seismele
de pretutindeni, dar ºi de la noi, cele din
1940 sau 1977 urmate de alte mai mici,
pe parcurs).
Evident, toate aceste aparente anomalii
sunt perfect normale (fiind naturale) ºi,
desigur justificate din plin prin faptul cã în
univers totul este plin de energia vie, în
expansiune, iar viul este definit prin
caracteristicile aparent contradictorii de
spontaneitate ºi continuitate. Componenta
maleficã a naturii este o reprezentare umanã
ºi se datoreazã în primul rând scãrii
gigantice a lucrurilor care sunt infinit mai
ample faþã de cele antropice ºi care cu toate
ambiþiile lui hommo sapiens nu rãmân decât
simple efemeride pe harta strategicã ce
aparþine Naturii.
Ori în contextul actualei pandemii omul
trebuie sã vadã câteva lucruri mai clar:
1.Oricât de mult (ºi de bine) s-ar
strãdui industria de medicamente (în
urma studiilor ºi cercetãrilor remarcabile
ale savanþilor din multe domenii ale
ºtiinþei), cu tratamentele antivirale, cursul
nãvalnic al acestor atacuri la viaþa
oamenilor nu poate fi decât uºor
temperat, nicidecum schimbat. Asta
pentru cã orice antivirus nou nu
înseamnã decât un baraj, un obstacol în
calea unui curs viu, natural, inevitabil al
vieþii. Iar acumularea de energie din
spatele barajului va crea o potenþialitate
cu atât mai mare cu cât barajul ridicat
anterior a fost mai trainic.
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ªtirile ºi îngrijorãrile privind mai ales
viteza uimitoare de rãspândire a virusului
recent aratã încã odatã cât de mare a fost
barajul anterior cu antiviruºi cu care s-a
acþionat pânã acum, de la pandemia
anterioarã pânã astãzi. Sigur, este un mare
merit al rasei umane pentru cã a reuºit sã
construiascã un asementea baraj atât de
rezistent, care a durat câteva zeci de ani.
Dar sã nu ne mire nici viteza de propagare
actualã, caracterul nãvalnic al acesteia fiind
similar cu cel al revãrsãrii diluviale a apelor
în momentul în care barajul a fost penetrat,
spart, rupt ºi mãturat din calea puhoaielor.
Asta pentru cã structura infinitezimalã a
naturii (iar noi facem parte integrantã din
ea, vrând-nevrând, n.n.) nu permite nicio
stavilã în calea ei, prin caracterul implacabil
datorat manifestãrii forþelor sale universale
în permanentã miºcare ºi transformare.
2. Ideea cã întreaga omenire face un
pas important în lupta sa cu natura este
foarte interesantã. Este însã o schemã
veche ºi, cred, uzatã. Dacã pentru
problema stopãrii încãlzirii globale lumea
a rãmas mai degrabã divizatã, unii fiind pro,
alþii contra, acum, când se vãd oameni de
pe întreaga planetã purtând mãºti de
protecþie pe faþã în semn de solidaritate,
parcã înclin sã cred cã pãºim pentru prima
datã la nivel de specie într-o erã universalã.
Evident, mai sunt ºi alþi paºi importanþi
fãcuþi, dar nu vom stãrui acum asupra lor.
Finalul acestor noi timpuri noi va fi
peste multe veacuri în care vom fi fãcut
mult pentru a ne apropia de modul de viaþã
al unor astronauþi, când ne vom fi obiºnuit
cu suprafeþele toxice ale cilindrilor
rachetelor din dur-aluminiu ºi când vom fi
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capabili sã lãsãm în urmã ruinele oraºelor
noastre de metal ºi sticlã pentru cã totul a
devenit otrãvit, apa de nebãut iar aerul
irespirabil. Chiar ºi planeta de care
Heidegger ne vedea definitiv legaþi prin
tetrada sa celebrã va ajunge în mod natural
la sfârºit, aidoma sistemului nostru solar.
Este evident cã atunci problema
salvãrii (prin pãrãsirea justificatã sau
ruºinoasã a planetei Pãmânt) va genera
conflicte faþã de care mica repetiþie
începutã (reluatã) în aceste zile (dacã nu
vom ieºi mai înþelepþi din ea) va putea pãrea
o joacã de copii.
3. Schimbãri majore în domeniul
arhitecturii sunt de aºteptat, de acum
încolo, la nivel urbanistic, dar ºi al tuturor
programelor de arhitecturã (locuinþe,
clãdiri social-culturale între care spitalele
în mod special, dar ºi creºele, grãdiniþele,
ºcolile ºi universitãþile, muzeele, bisericile,
apoi industria, zootehnia,etc., etc.).
Nu vor fi suficiente doar mãsuri
excepþionale în privinþa protejãrii mediului
(împãduriri, curãþirea oceanelor planetare
de deºeuri din materiale plastice, etc.), dar
dotãrile edilitare (alimentarea cu apã,
canalizarea, epurarea apelor, gestionarea
deºeurilor, etc.) vor trebui asociate
oricãror extinderi urbane în teritoriu cu mult
mai mare grijã.
Vor fi deci necesare totale schimbãri
de atitudine în programele privind dotarea
marilor regiuni, a oraºelor importante cu
spitale, cu scheme noi precum ºi serioase
modernizãri ale fluxurilor funcþionale, toate
urmând a fi reconformate, de comun acord
cu medicii, dar marea schimbare va urma
sã o resimtã programul de locuire, adaptat
la cerinþele, iatã, excepþionale.
Locuinþele ne-au devenit pe negândite,
ultima redutã. În toate rãzboaiele anterioare
bãrbaþii pãrãseau locuinþele ºi se sacrificau
pe câmpurile de luptã din afara oraºelor.
Uneori însã încleºtãrile duceau la
distrugerea oraºelor. Acasã rãmâneau
femeile, copiii ºi bãtrânii. Nimeni nu avea
de câºtigat de pe uma milioanelor de
victime, decât în mod iluzoriu...
De astã datã cu toþii am descoperit cã
locuinþele noastre au devenit aidoma unor
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complete de protecþie salvatoare precum
cele pe care le îmbrãcam tânãr oºtean în
plutonul chimic unde am fãcut, vreme de
un an ºi patru luni amata, pe vremuri. Va
trebui deci sã le privim de acum încolo ca
pe niºte noi complete de protecþie extinse,
sã ni le dotãm cu noi componente
strategice ºi cu mult mai multã atenþie sã
ni le perfecþionãm sub multe alte aspecte
pentru a ni le face mai bune pentru protecþia
ºi salvarea vieþilor noastre. Cine ºtie dacã
nu vom gãsi de cuviinþã de acum înainte
sã ne asigurãm spaþii de siguranþã maximã
cu anumite caracteristici cãrora va trebui
sã le dãm importanþa cuvenitã pe viitor.
Þin sã precizez aici cã uneori, dupã ce
am vãzut o imagine luatã din avion dupã
bombardamentul nuclear din 9 mai 1945,
multã vreme n-am mai putut vedea oraºele
omeneºti decât ca expresii ale vanitãþii.
Astãzi, pãrerile mele s-au mai nuanþat, dar
atât mai rãmãseserã: urmele fundaþiilor! ªi,
evident, ale cruzimii
Revenind la actualitate trebuie sã
vorbesc cu mare interes despre marile
avantaje privind munca la domiciliu
redescoperitã cu multã înþelepciune în aceste
zile când internetul ne este un aliat de nãdejde
în favoarea vieþii, a unei normalitãþi pa care
doar aºa o mai putem visa.
Va trebui sã ne ajustãm însã multe
atitudini ºi norme de conduitã profesionale,
dar ºi morale, privind munca, problematica
responsabilitãþii faþã de ceilalþi º.a.m.d., iar
ca exemple din istorie sã nu uitãm conduita
meºteºugarilor ºi comercianþilor din marile
burguri medievale, cu casele sus ºi
atelierele, jos, la parter, ori gospodãriile
þãrãneºti cu simbioza perfectã cu natura ºi
toate cele necesare unei agriculturi de
subzistenþã, sau chiar mai extinse, din
satele de oriunde.
Un oraº al zilei de mâine va trebui
regândit din punct de vedere funcþional cu
foarte multã hotãrâre. Eliminarea traficului
din centrele asfixiate ale multor capitale ale
lumii a dat deja rezultate notabile. Oraºe în
care maºinile stau în garaje cu sãptãmânile,
sau au fost scoase la marginile acestora
pentru plimbãri în afara lor iar vechile strãzi
au fost plantate ºi amenajate pentru pietoni
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ºi bicicliºti nu mai sunt de multã vreme
noutãþi din Danemarca ori Suedia, în Statele
Unite sau Australia.
Locuinþe având integrate în partiurile
lor birouri pentru pãrinþi ºi camere de joacã
pentru copii, dar ºi locuri amenajate pentru
studiu ºi ºcoalã acasã, nu mai sunt nici ele
noutãþi, ºi poate ar trebui privite cu mai
mare atenþie pe viitor.
4. Neîndoielnic, vom gãsi, mai de voie,
mai de nevoie, semnificaþii ºi mari virtuþi
noi în moda mãºtilor ºi echipamentelor de
unicã folosinþã pentru corpul nostru modern,
dar, vai!, de sorginte evident anticã,
egipteanã. Aidoma faraonilor îmbãlsãmaþi
ne va sta bine înfãºuraþi în costume pliabile
de unicã folosinþã, ajustabile rapid pe trup,
realizate din tifon, bumbac sau cânepã. Dar
în marile muzee le vom admira pururi pe
Venus din Milo sau pe Mona Lisa (nu pe
cele cu sertãraºe ori mustãþi, ale lui Dali),
nu cu dezinvoltura de pânã acum, ci cu
masca pe figurã... Deocamdatã o Nefertiti
cu tifon la nas va stârni doar admiraþia
vizitatorilor pe internet! Asta ca o glumã
amarã a acestor zile.
5. Chiar dacã Parlamentul României va
fi sã fie ºi el transformat, de mâine, într-un
mare spital, ad-hoc pentru a salva vieþi
omeneºti, noi nu vom putea face faþã
miºcãrilor infinite din universul uriaº ºi
infinitezimal al virusurilor, decât prin
îmbrãþiºarea cu adevãrat contemporanã a
unei viziuni noi asupra existenþei: fiecare
om în parte în fiecare loc de pe pãmânt în
care trãieºte, fãcându-ºi în sfârºit, bilanþul
ºi apoi datoria de om!
Cei vechi fãceau o delimitare mult
mai drasticã a pãrþilor curate ale vieþii
faþã cele stricate, putrede, spurcate. Atât
la nivel corporal cât ºi la nivel moral.
Existã o nevoie acutã, mai mult decât
necesarã pentru o curãþenie generalã aºa
cum o impune tradiþia în aceastã perioadã
de pânã în Paºte, însã cu atât mai mult
în aceste zile, pentru înãbuºirea furiei
acestei pandemii.
Frustrarea Naturii este o consecinþã a
marilor mârºãvii petrecute dicoace de
barajul famaceutic mondial. Aici e buba,
aici, unde omul libertin s-a lãsat pradã
tuturor destrãbãlãrilor. Iar cea mai oribilã
dintre toate a fost cea contra propriei sale
naturi. Dispreþul faþã de restul lumii,
dejecþiile aruncate în spaþiul public,
neruºinarea sfruntatã, coruperea a tot ce a
fost cândva trainic, demn de respect, toate
acestea ignorând consecinþele ºi nota de
platã scadentã la sfârºitul dezmãþului.
6. Întotdeauna, în timpul marilor drame
sociale (rãzboaie, revoluþii, epidemii), am
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mai spus-o, arhitectura revine în atenþia
oamenilor. ªi spun asta pentru cã am trãit
pe viu senzaþia dezorganizãrii sociale din
timpul acelor zile dramatice din decembrie
1989, la Bucureºti ºi în þarã, când s-a
produs, uimitor, pãbuºirea unui regim autocrat care se considera nepieritor pentru
cã reuºise sã creeze mari baraje de netrecut
în jurul graniþelor. Acele vremuri de tristã
amintire s-au nãruit doar atunci când o
micã fisurã a produs o rupere apoi o
spãrturã ºi prin ea s-au revãrsat nãvalnic
apele eliberate.
Momentele lui 1989, dincolo de ele
însele, mi-au revelat forþa socialã a
arhitecturii, a arhitecturii marilor oraºe pe
care le vedeam dând stabilitate mentalului
colectiv în clipele în care toate instituþiile
sociale deveniserã fluide, cugând fãrã
logicã, haotic, nãruind totul de jur împrejur.
Marile edificii emblematice ale oraºelor
se revelau atunci ca adevãraþii piloni de
stabilitate în jurul cãrora societatea,
fluidizatã ºi ea dupã ce rupsese baierele ºi
opreliºtile vechiului regim, trebuia sã se
reinventeze pentru cã omul este
necesarmente o fiinþã socialã. Atunci am
spus aidoma cântecului lui Jean Gabin
(fiind mai tânãr): Je sais! Da! Je sais,
je sais, je sais! ªi de atunci am tot lucrat,
am conceput, am proiectat zeci ºi sute de
case pentru oameni, pentru instituþii, firme
ºi grupuri sociale. Case pe care la început
le doream a fi frumoase, dar pe care,
treptat le-am vãzut mai degrabã în acord
cu gândul tranºant al lui Francis Bacon:
Casele sunt clãdite ca sã trãim în ele, nu
ca sã ne uitãm la ele; trebuie sã punem
folosul înaintea frumuseþii, afarã numai
dacã nu se poate sã le avem pe amândouã.
[în volumul Eseuri, capitolul Despre clãdiri,
Ed. ªtiinþificã, Buc. 1969, p.142]
Aºa încât, dupã tot ce se întâmplã
astãzi în lume, o spun cu toatã
convingerea, va trebui sã-mi mai modific
încã odatã atitudinea, poate mai substanþial,
ºi sã fac doar case în care oamenii sã
trãiascã ºi sã supravieþuiascã, ieºind
învingãtori în fiecare zi în confruntarea cu
boala ºi moartea. Pentru cã, aºa cum sunt
aºezate astãzi lucrurile, noi nu suntem
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pregãtiþi în lupta pentru supravieþuire în
mod intim, la noi acasã. Iar dacã intimitãþile
tuturor se vor uni la nivelul satelor, oraºelor
ºi þãrilor noastre vom vedea clar cã avem
datorii mari (altele faþã de prioritãþile de lux
ºi egoism ori de mãreþie absurdã faþã de
ceilalþi) faþã de vecinii noºtri, faþã de
comunitãþile din care facem parte ºi faþã
de peisajul în care locuim. ªi în final, faþã
de Naturã, de planeta Pãmânt.
Când vorbeºte despre grãdini, filozoful
englez cu spiritul atât de pãtrunzãtor ce
ni-l face contemporan ºi astãzi, continuã
ideea anterioarã: Mai mult încã, se va nota
cã atunci când veacurile înainteazã în
civilizaþie ºi splendoare, mai repede se
ajunge la frumuseþea clãdirilor decât la
bunul gust ºi rafinamentul grãdinilor, ca ºi
cum frumuseþea grãdinilor ar fi un lucru
mai desãvârºit. [ idem op.cit.p.147]
Barajele ridicate de oameni împotriva
Naturii nu pot rezista indiferent cât de
solide ar fi acestea. Cine nu-ºi aminteºte
de celebrul Forum Bouarium din Roma cu
templul lui Hercule, de plan circular
înconjurat de coloane, în care dupã viaþa
trepidantã ºi mãreþia urbanã din epoca
imperiului roman, în evul mediu boii
pãºteau în voie iarba ce invadase ruinele
strãvechi, de unde ºi numele... Chiar ºi
dupã bomba atomicã de la Hiroºima,
gândacii de bucãtãrie au fost primii care
s-au deºteptat ºi au început sã se miºte
când abia apucase sã se aºtearnã praful
uitãrii peste viaþa a milioane de oameni, dar
ºi peste crimã.
Natura se regenereazã nãvalnic. Am
mai vorbit aici ºi nu voi conteni niciodatã
sã fac elogiul grãdinilor din oraºe. Arhitecþii
peisagiºti erau consideraþi de Bacon ca fiind
posesori ai unei arte mai desãvârºite (mai
greu de atins, n.n.) faþã de cei specializaþi
în clãdiri. Subscriu la aceasta pentru cã
dincolo de materia vie cu care primii
trebuie sã lucreze, ei sunt adevãraþi
promotori ai unei politici sau ai unei religii
a vieþii. Cu fiecare pom plantat ei desfundã
plãmânii sufocaþi ai Pãmântului ºi reduc,
conform unei strategii profesionale emancipate, tensiunile dintre Oraºe ºi Naturã,
datorate tuturor celor care toarnã tone de
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betoane ºi asfalt pe faþa pãmântului
schimonosind-o, în loc sã planteze gazon,
flori ºi copaci oriunde este posibil.
7. Când lucrurile se vor liniºti, unele
dintre primele mãsuri în privinþa
configurãrii locuinþelor (ºi nu numai) va fi
aceea de regândire a zonelor de intrare în
case/construcþii. Holurile, sasurile,
antreurile, verandele, terasele descoperite
sau acoperite vor trebui regândite. Cele
deschise vor putea fi închise cu geamuri
în variantele moderne existente, aºa cum
pânã acum s-au realizat extinderi ale
parterului prin aºa numitele sere, ºi în
aceste spaþii se va putea face o dezinfectare
severã, etaptã cu etaptã, cu abandonarea
încãlþãmintei, hainelor de protecþie,
spãlarea mâinilor, dezinfectarea ºi abia apoi
trecerea cu papuci de casã, în hol ºi ulterior dupã celelalte mãsuri de curãþire, în
camerele de locuit sau de lucru/lecþii etc.
În mod similar, filtrele de acest tip vor
fi necesare ºi în pieþe agroalimentare închise,
magazine mari, tribunale, ºcoli ºi universitãþi.
Lucrurile sunt greu de anticipat în toatã
complexitatea lor. Dar cu paºi hotãrâþi, fãrã
ezitare va trebui mers în aceastã direcþie,
indiferent de greutãþile drumului.
8. Când vorbeºte despre stiluri artistice,
Hegel le diferenþiazã în stil sever, ideal ºi
plãcut, stiluri care se referã cu deosebire la
modul general de a concepe ºi de a
reprezenta artistic. Ele privesc (spune
Hegel), în parte, forma exterioarã ºi
libertatea ori lipsa de libertate, simplitatea
sau supraîncãrcarea ei cu amãnunte etc. ºi
în general toate laturile prin care modul determinant al conþinutului se întrupeazã
nãvalnic în fenomenul exterior; în parte
aceste stiluri privesc latura elaborãrii tehnice
a materialului sensibil în care arta conferã
existent concretã conþinutului ei valoros.
[Introducere la Partea a II-a. Sistemul
diferitelor arte, în Prelegeri de esteticã,
vol.II, Ed. Acad. Buc. 1966, p.8-9]
Sã reþinem faptul exceptional
consemnat aici: conþinutul se întrupeazã
nãvalnic în fenomenul exterior! Este
tocmai ce ni se întâmplã astãzi, la nivel
uman ºi mondial, ceea ce confirmã toate
supoziþiile noastre privind Natura
(conþinutul) din paginile anterioare
configurate pornind de la o remarcã a lui
fr. Bacon ºi de la conþinutul dramatic al
zilelor noastre.
Sã mai notez doar cele câteva sensuri
ale cuvântului nãvalnic conform
dicþionarului:
1. impetuos, furtunos, aprig; straºnic,
cumplit.
2. rapid ºi cu forþã.
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THALIA

Cristina Dinu Alexandru

MIRACOLUL DIN CELULA NR. 7
Pentru cã pandemia ne opreºte sã mai
mergem la teatru, continuãm seria
cronicilor Thaliei cu o cronicã de film. De
aceastã datã vom vorbi despre filmul
turcesc Miracolul din celula 7.
Trebuie sã recunosc cã atunci când
am vãzut cã filmul este produs de turci l-am
privit cu reticenþã, crezând cã va avea ceva
exagerãri la nivel emoþional, elemente
specifice serialelor turceºti, care continuã
spiritul telenovelas pe diferite
canale tv, dar m-am înºelat.
Filmul este curat, transmite
ce trebuie ºi cât trebuie ºi este
aproape imposibil  oricât de
bãrbat ai fi  sã nu plângi.
Miracolul din celula nr.
7 este povestea unei fetiþe
care nu mai are mamã, iar
tatãl îi este mai degrabã
prieten decât pãrinte, pentru
cã are dizabilitãþi ºi gândeºte
ca un copil, se poartã ca un
copil ºi vorbeºte ca un copil.
Bunica este cea care îi
îngrijeºte ºi tot bunica este cea care poate
sã-l înþeleagã pe Memo, fiul ei cu retard.
Între tatã ºi fiicã existã o legãturã de
prietenie extraordinarã, copilul nefiind
afectat de faptul cã tatãl sãu este subiect
de batjocurã pentru colegii ei de la ºcoalã,
din contrã, ea este încântatã de ceea ce
bunica îi spune despre el, atunci când are
o micã dilemã cu privire la faptul cã tatãl
sãu este altfel: tatãl tãu este special
pentru cã are aceeaºi vârstã cu tine!
În ciuda faptului cã Memo este un copil
mare, el o iubeºte ºi încearcã sã-i ofere tot
ce poate fiicei sale Ova. Vinde mere glazurate
la petrecerile localitãþii, merge cu oile la pãscut
ºi încearcã sã-i aducã bucurii fetiþei sale, deºi
sunt sãraci lipiþi. Povestea este frumoasã ºi
viaþa simplã a celor doi face ca tensiunea sã
creascã în sufletul privitorului pentru cã, se
ºtie, orice poveste frumoasã este urmatã de
ceva teribil. Asta-i viaþa!
ªi aºa ºi este. Dupã ce strânge, cu
greu, niºte bani ca sã-i cumpere Ovei un
ghiozdãnel, dã fuga la magazin ºi
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ghiozdanul era deja vândut unui general ºi
fiicei sale, care tocmai îl achitaserã. ªi de
aici începe tragedia. Pur ºi simplu vezi în
faþa ochilor ce tragedie urmeazã sã se
întâmple, din pura confruntare a celor doi
taþi. Unul puternic, bogat, încrezãtor în
forþele sale care ºtie cã are lumea la
picioare ºi unul sãrac, lipsit de influenþã,
bolnav mintal, care de altfel ºi primeºte o
loviturã peste faþã când insistã sã i se dea
fiicei sale ghiozdanul.
Peste foarte puþin timp,
când pãstorea niºte oi pe un
câmp din apropierea casei,
o târlã de copii, printre care
ºi fiica generalului, începe
sã-l tachineze pe Memo.
Tragedia vine din faptul cã
deºi este jignit ºi copiii îºi bat
joc de el, Memo se bucurã
de prezenþa lor. În câteva
clipe singura care mai
rãmâne lângã Memo este
feþita generalului, care având
ghizdanul în spate, cel prea
mult dorit de Ova ºi Memo, îl atrage pe
Memo într-un joc de-a prinselea, spre niºte
stânci, de pe care ºi alunecã ºi pierde viaþa,
fãrã ca Memo sã o poatã ajuta în vreun
fel, deºi încearcã disperat sã o convingã
sã nu mai înainteze pe acele stânci.
Acuzaþia cã a fãcut aceastã crimã ºi
inflenþa puternicã a generalului fac ca
Memo sã fie bãtut pânã aprope de ultima
suflare, pus sã semneze o declaraþie prin
care recunoºtea ce a fãcut (?!) ºi trimis la
penitenciar, unde va primi din nou bãtãi
pentru cã, la început, colegii lui nu ºtiu cã
i se face o nedreptate ºi este cunoscutã
reacþia violenþã a deþinuþilor faþã de cei care
ucid sau molesteazã copii.
Dar odatã cu trecerea timpului, colegii
din celula nr. 7 îºi dau seama cã Memo nu
are cum sã fie vinovat de uciderea unui copil
pentru cã este sensibil cu pãsãrile, are un
spirit solar ºi îi face pe toþi sã râdã cu
stângãciile lui. Apoi, vine momentul în care
este condamnat la moarte prin spânzurare,
bineînþeles cu intervenþii ale generalului.
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În celãlalt plan al filmului Ova gãseºte
un soldat care dezertase ºi care se
ascundea, iar el îi mãrturiseºte fetiþei cã a
vãzut scena accidentului ºi cã este dispus
sã mãrturieascã. Plinã de speranþe fetiþa
merge la bunica ei ºi-i povesteºte ce a aflat,
dar când se întorc la locul unde fusese
soldatul, acesta dispãruse. Doar nu putea
sã aparã în faþa generalului din comanda
cãruia dezertase.
Din acest moment al filmului se duc
lupte pe ambele planuri ale sale. Pe de o
parte, directorul penitenciarului încearcã
sã-l gãseascã pe soldatul care sã
mãrturiseascã faptul cã Memo nu e vinovat,
pe de altã parte deþinuþii fac tot posibilul
ca Ova sã-l întâlneascã pe tatãl sãu cãruia
i se refuzase orice vizitã. ªi reuºesc pe
ascuns. Scena în care Ova ºi Memo se
întâlnesc în celula 7 reuºeºte sã-i
emoþioneze ºi pe cei mai tari de suflet.
Bucuria celor doi copii  tatã ºi fiicã 
rãzbate prin tot ce spun cei doi ºi se întinde
ºi spre ceilalþi deþinuþi, chiar ºi cãtre cei
mai tãcuþi. Iar cheia filmului constã în acest
simþ al dreptãþii întipãrite în simþurile
noastre, indiferent ce fapte abominabile am
fi fãcut. Unul dintre deþinuþi va face
miracolul din celula 7.
Între timp bunica Ovei moare ºi fetiþa
rãmâne singurã pe lume. Încã o tragedie!
Va avea grijã de ea învãþãtoarea.
Dupã tot felul de încercãri ºi cu
ajutorul oamenilor care au citit în sufletul
lui Memo cã n-ar fi vrednic de o crimã,
este descoperit soldatul dezertor, care este
ºi adus în faþa generalului, unde
mãrturiseºte cã Memo e nevinovat. Nu
apuci sã te bucuri cã, în sfârºit, s-a aflat
adevãrul, cã generalul îl împuºcã în cap
pe dezertor ºi lasã sã iasã la suprafaþã
micimea sufletului sãu ºi cãutarea cu
orice preþ a unui vinovat pentru durerea
pe care o simte dupã pierderea fiicei lui,
fãrã sã þinã cont cã la rândul lui provoacã
înmiit durere.
Interesant este construit momentul în
care se descrie uciderea celui care nu a
ucis. Se construieºte în liniºte
spânzurãtoarea din curtea penitenciarului.
O vede ºi Memo ºi cade pradã disperãrii.
Apoi, începe sã ia naºtere miracolul
din celula 7. Gestul supraomenesc al unuia
dintre deþinuþi, mãcinat de faptul cã îºi
omorâse fiica, scoate la suprafaþã
sentimente greu de descris. Iubirea
absolutã faþã de un seamãn ºi ispãºirea
pãcatelor sunt douã teme religioase care
sunt concentrate în câteva secvenþe de
film. Confluenþa eforturilor mai multor
Oameni  directorul, paznicii, deþinuþii,
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învãþãtoarea  face ca filmul sã fie cu final
fericit, iar Memo ºi Ova fug din þarã pe
mare ºi vor avea, cum ne place sã credem
nouã, celor care am vãzut filmul, o viaþã
ca-n poveºti!
Filmul, care mai are o ecranizare 
coreeanã, din 2013  este pus în scenã
într-un stil extrem de serios, spre
deosebire de varianta coreeanã, care este
împãnatã cu perspective care s-ar dori
amuzante, îndulcind tragismul. Suferinþa
ºi caracterele umane sunt trasate în tuºe
groase, fãrã menajamente, de aceea
stârnind ºi un puternic catharsis. Cheia
poveºtii constã în acest clivaj al
miracolului. Avem trei miracole într-unul,
cel puþin. Un om sãrac cu duhul  care
nu înseamnã prost, desigur  adicã un
om sãrãcit din toate punctele de vedere,
are un suflet bun prin definiþie, chiar dacã
în mod paradoxal, iar aceastã aurã va
fi impregnatã tuturor bestiilor umane 
colegii de celulã, care toþi sunt purtãtori
ai unor destine extrem de încãrcate.
Acest om reuºeºte sã-i schimbe  ºeful
celulei devine la rândul sãu un tatã bun,
contaminat fiind de exemplul lui
Memo. Al doilea miracol este dat de Ova.
Aceasta este a doua razã de luminã care
pãtrunde în iadul celulei nr. 7. Ea
reprezintã o altã faþã a inocenþei. Copilul
nu e sãrac cu duhul, ci copilul vede
lucruri în virtutea neºtiinþei sale. Ea
reuºeºte sã spargã închiderea în sine a
celui mai izolat deþinut, care îºi poartã
vina în modul cel mai puternic posibil 
cel care ºi-a ucis fiica în ziua nunþii. Ova
se apropie de acesta ºi recunoaºte dintro privire copacul la care deþinutul se
uita în mod constant  de fapt o patãdefecþiune de pe perete care semãna cu
copacul sub care deþinutul îºi ucisese
fiica. În fine, al treilea miracol este dat
de salvator, de cel care se transformã
profund în urma contactului cu cei doi
inocenþi. Este foarte interesantã varianta
aceasta turceascã tocmai din perspectivã
teologicã. Lumea este una musulmanã,
dar esenþa poveºtii poate fi privitã în cheie
teologicã creºtinã. Sau ºi creºtinã! Unul
dintre deþinuþi, care citeazã tot timpul din
Coran ºi-l invocã pe Allah, introduce
chiar o pildã de-ale lui Hristos. Deþinutul
care ºi-a ucis fiica devine simbolul
pãcãtosului de pe cruce care se salveazã
într-un moment de revelaþie, de graþie.
Acesta ia decizia de a merge la eºafod în
locul unui nevinovat, reparându-ºi fapta!
Nu poþi sã ajungi decât în Rai cu o
asemenea faptã, indiferent ce ai fi fãcut
cândva!, îi spune un alt deþinut ucigaºului.
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APEL PENTRU SPRIJINIREA PRESEI SCRISE
Domnilor guvernanþi, nu folosiþi ca pretext pandemia COVID 19 pentru a
desfiinþa, prin ordonanþe militare, presa scrisã, mãcar din respect pentru rostul ºi
rolul ei în istoria poporului român. Dar nu numai pentru asta, cãci presa scrisã încã
are puterea de a fi vector al vigilenþei civice ºi câine de pazã al democraþiei. Informaþia
scrisã, o ºtiþi ºi dumneavoastrã, o ºtim ºi noi, are mai multã autoritate ºi credibilitate
decât informaþiile online, care pot fi ºterse instant, fãrã preaviz, fie ºi dintr-o calificare
eronatã, ca fake news, a mesajului ºi, odatã cu el, ºi a probei implicite. Informaþia
tipãritã este, la o adicã, probã materialã atât pentru apãrare, cât ºi pentru acuzare 
Domnilor guvernanþi, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România, singura uniune
de creaþie ºi utilitate publicã a breslei jurnaliºtilor, având 3.500 de membri din
România, diaspora ºi spaþiul românesc din jurul României, ia act cu îngrijorare de
mãsurile, uneori pripite sau intenþionat stângace, care se iau la nivel guvernamental
privind protecþia populaþiei, mãsuri cu urmãri adesea mai distructive decât
pandemia propriu-zisã. Poziþia noastrã, a UZPR, este neutrã din punct de vedere
politic ºi fermã din punct de vedere civic, atât în privinþa faptelor infracþionale
sãvârºite de cetãþeni, cât ºi în privinþa derapajelor instituþionale  Aveþi nevoie de
presã scrisã în egalã mãsurã cu populaþia care, o mare parte din ea, nu are acces la
mediul online. Întâmplarea face ca cititorii cei mai fideli ai presei scrise sã fie exact
cei care constituie principala þintã a ordonanþelor, respectiv bãtrânii. Subminarea
 voluntarã sau involuntarã  a presei tipãrite reprezintã încã o loviturã datã acestei
categorii vulnerabile  Nu e cazul sã vã dea sfaturi Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România. Dar o sugestie ne putem permite: luaþi exemplul guvernului britanic
care, dintr-un ataºament respectuos faþã de presa scrisã, este principalul client de
publicitate al ziarelor. ªi tot guvernul britanic, din acelaºi interes nonpartinic ºi
îngrijorat de soarta acestei forme de transmitere a informaþiei care a fãcut istorie presa scrisã, a dat comunicãrii publice rezultatul unui studiu medical prin care a
demonstrat cã virusul COVID 19 nu se ia de pe hârtia de ziar. Iar chioºcurile de
presã au fost introduse în lista domeniilor strategice. Sunt motive suficient de
puternice pentru ca dumneavoastrã, Guvernul, sã folosiþi aceastã... informaþie în
sensul sprijinirii ziarelor ºi revistelor tipãrite  Cum? Simplu: faceþi la fel ca guvernul
britanic, chiar dacã Anglia a ieºit din Uniunea Europeanã! Încurajaþi-i pe distribuitorii
de presã scrisã prin facilitãþi specifice, pentru a-i determina sã nu-ºi abandoneze
activitatea! Impulsionaþi distribuþia de presã scrisã ºi abonamentele prin Poºta
Românã! Putem gãsi împreunã formule viabile la o masã rotundã, la care
reprezentanþii celor menþionaþi pot veni cu propuneri. Cu cât mai repede, cu atât
mai bine, cãci timpul trece iar contribuþiile la bugetul naþional stagneazã ºi pe acest
domeniu  Altfel, ignorarea celor semnalate de noi configurareazã un tablou similar
cu cel prezentat de Eminescu în TIMPUL, în ultimul sãu articol, cel din 28 iunie
1883, ziua în care el a fost scos cu forþa din presã ºi bãgat în cãmaºa de forþã:
Dar credem cã nu este nevoie a argumenta mult, spre a convinge despre urâta
pornire a guvernului asupra presei. Trebuie sã-l aºteptãm de acum la alte mãsuri
ºi mai odioase, pentru cã panta este alunecoasã ºi nu are piedicã pânã-n prãpastie.
Cât pentru presã, am putea sã-l asigurãm pe regim cã, oricât de cumplite ar fi
actele sale de rãzbunare, nu va fi în stare nici el a abate unele caractere tari ce se
gãsesc într-însa, ºi teamã ne e cã, tot cãutând victoria peste tot, va pierde ºi pe cea
deja câºtigatã, în monstruoasa sa pornire de a-ºi subjuga ºi presa.
(Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România,
Departamentul de Comunicare)
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ARTE PLASTICE

Ion Mãrculescu

FOTOGRAFIA DE STUDIO
Prin studio fotografic înþelegem un
spaþiu amenajat unde, în principiu, se poate
realiza orice tip de fotografie: portret simplu
sau de grup, fotografii de modã, de produs,
documentare, evenimente ca nunþi,
botezuri, poze de familie etc. Mai puþin
fotografie de reportaj.
Prima fotografie din lume (din 1826), a
fost realizatã de inginerul francez Nicephore
Niepce (1765-1883) aparatul lui de
fotografiat fiind o cutie simplã în care lumina
pãtrundea doar printr-un orificiu fãcut cu un
ac, strãmoºul obiectivului fotografic de astãzi.
Timpul de expunere pentru obþinerea acelei
fotografii, a fost de câteva ore. Procedeul lui
Niepce a fost preluat ºi perfecþionat de un alt
francez, în 1838, Daguerre (1787-1851), care a
folosit un aparat mult evoluat, dotat cu o lentilã
de sticlã. Fotografiile lui se numeau
daguerotipii, iar timpul necesar pentru
obþinerea unei imagini scãzuse de la câteva
ore, la câteva minute, sau zeci secunde, fapt
care cerea amenajarea a ceea ce numim astãzi
sudio. Primul fotograf din þara noastrã a
fost Carol Pop de Szatmary (1812-1887); primul
lui atelier de fotografie în Bucureºti, la Bariera
Vergului (1841) apoi s-a mutat pe Podul
Mogoºoaei, actuala Calea a Victoriei. El a
studiat la Colegiul Reformat din Cluj, apoi la
Roma, unde a studiat pictura ºi la Viena unde
a studiat Academia de Arte. A fost printre
primii zece fotografi din Europa. În atelierul
lui au fost imortalizate figurile unor
personalitãþi de seamã: ªtefan Golescu, Matei
Millo, Mihail Kogãlniceanu, Alexandru Ioan
Cuza. I.C. Brãtianu, Ecaterina Bibescu, Nicolae
Grigorescu, Gheorghe Tãtãrãscu, Miºu Pop
ºi, foarte important, este primul fotoreporter
de rãzboi din lume, cu imagini din timpul
Rãzboiului Crimeii (1853-1856), când Rusia a
ocupat principatele Moldovei ºi Valahiei.
Acum aproape ºaptezeci de ani, pãrinþii
mei m-au dus într-un atelier fotografic (sudio),
pentru o pozã. O camerã cam de zece metri
pãtraþi, cu un luminator mare cât tavanul, prin
care intra lumina solarã (nu avea curent electric). Nenea fotograful m-a aºezat pe un scaun,
în faþa unei cutii mari, care avea un tub în faþã
(obiectivul fotografic). Mi-a zis: acuma sã nu
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te miºti! Uite pãsãrica! A scos capacul de la
acel tub, l-a þinut în aer vreo douã secunde
(timpul de expunere), l-a pus la loc ºi a zis
gata, asta a fost tot! N-am vãzut nicio pãsãricã
în acel tub! El a mers într-o camerã alãturatã,
nu ºtiu ce a fãcut acolo (acum ºtiu: a developat
cliºeul în soluþii) ºi, când a ieºit, mi-a arãtat o
pozã alb-negru din care mã privea un copil
speriat, cu o figurã înþepenitã. Hai cã ai ieºit
frumos! mi-a zis nenea fotograful.
Altfel stau lucrurile într-un studio de
astãzi. Termenul de studio presupune nu
doar un spaþiu ci, mai ales, ºtiinþã ºi elaborare.
Uneori, realizarea unei lucrãri, cere timp ºi nu
e de ajuns un singur om, este nevoie de
colaboratori cu o paletã cât mai largã de
cunoºtinþe. Apoi, este nevoie de logisticã,
de cel puþin un aparat de fotografiat de calitate
bunã, dotat cu câteva obiective fotografice
pentru diverse situaþii, la care se adaugã
corpurile de iluminat, panouri reflectorizante,
reflectoarele specializate pentru obþinerea de
efecte care pun în evidenþã trãsãturile
esenþiale ale subiectului fotografiat. ªi, se
înþelege, este nevoie de o recuzitã bogatã care
sã creeze cadrul, sã dea plasticitate, sã
completeze, de la caz la caz, evenimentul sau
subiectul fotografiat: nuntã, botez, portret
publicitar, fotografie de modã sau fotografie
de produs. Aºa a fost dintotdeauna. Am o
colecþie de fotografii fãcute de-a lungul
timpului, unele de o vârstã cu mine, din care
nu lipsesc panouri pictate reprezentând
animale, pãsãri, grãdini, flori, frontoane de
case, peisaje pe înserat sau pe malul mãrii. Ce
e drept, cam demodate astãzi. Toate aceste
elemente de dotare ºi de recuzitã ridicã costul
unei fotografii de studio, fotograful trebuie
sã-ºi amortizeze cheltuielile fãcute cu
aparatura, cheltuielile de întreþinere ºi, mai
ales, editarea, munca din spatele draperiilor,
fãrã de care fotografia de studio nu poate fi
conceputã astãzi!
În completarea acestor rânduri, alãturãm
fotografiile realizate în studioul propriu,
necomercial, de artistul fotograf Alexandru
Pompiliu, de profesie cadru didactic
universitar, filosof ca formaþie ºi membru al
foto-grupului târgoviºtean GFT-2011.
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