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Cu jalba-n proþap

Tudor Cristea

Jale mare la Uniunea Scriitorilor care, din pricina atitudinii de gurã-cascã (aºa cum se
exprimau comuniºtii) sau din cine ºtie ce alte pricini, mai puþin ingenue, a pierdut Casa
Monteoru ºi e silitã sã plece cu traista-n bãþ cãtre un alt sediu, mai puþin fastuos ºi mai gol de
amintiri prestigioase. Momentul le smulge unora veritabile poeme în prozã despre numita
casã, care devine simbol al rezistenþei prin culturã, bastion al apãrãrii literaturii, redutã a
libertãþii de expresie. Mai puþin se ºtie, însã, cã în spatele zidurilor ei groase dar lãsate cam în
paraginã, se þeseau intrigi ºi se duceau lupte deloc nobile. Astãzi scriitorii umblã (ca ºi ieri!)
cu jalba-n proþap pe la guvern, iniþiind apeluri de salvare din ghearele cam obscurilor
moºtenitori a acestui emblematic edificiu. Obiceiul acesta al jalbelor cãtre domnie mi-a readus
în minte o notã de presã mai veche, pe care o reiau aici, convins cã a rãmas relevantã.

În numãrul 757/ 1 martie 2005 al �Adevãrului literar ºi artistic�, criticul C. Stãnescu ne
oferea, în loc de mãrþiºor, o nãucitoare mostrã de linguºealã ºi delaþiune care, deºi nu-mi era
total necunoscutã, avea ºi mai are darul de a mã face sã reflectez cu amãrãciune la natura umanã
ipostaziatã în scriitorul român. Este vorba despre stenograma unei întâlniri între Nicolae
Ceauºescu ºi 20 (din 22) de scriitori care-i trimiseserã un memoriu. La întâlnire, desfãºuratã,
dupã lungi amânãri, pe 26 august 1980, au luat parte, în afara lui Gheorghe Pituþ, pe care C. S. îl
considerã �un picat din lunã�, pentru cã el cerea doar ajutarea unui copil bolnav, G. Macovescu
(preºedinte al U.S.), Romul Munteanu, Dan Zamfirescu, Nichita Stãnescu, Alexandru Andriþoiu,
Teodor Balº, Paul Anghel, Fãnuº Neagu, Mihai Ungheanu, Mihai Beniuc, Marian Popa, Mircea
Micu, Iulian Neacºu, Ion Lãncrãnjan, Pompiliu Marcea, Dumitru Bãlãeþ (care au cuvântat),
precum ºi Gheorghe Tomozei, Al. Oprea, Ion Gheorghe, Ion Hobana (ca secretar de partid al
Uniunii), care au tãcut mâlc. Melancolizat de fluctuaþia caracterului omenesc, C. Stãnescu pune,
într-un plin de tâlc preambul, prestaþia grupului sub semnul lui Mihail Bulgakov, strãmoºul
dizidenþilor sau rezistenþilor Zamiatin ºi Soljeniþin, care-i scria, pe 30 mai 1931, lui Stalin: �Þin sã
vã spun, Iosif Vissarionovici, cã visul meu de scriitor e sã fiu convocat la dumneavoastrã�.
Cum, spre deosebire al al lui Bulgakov, visul celor 20 s-a împlinit, ei se pun pe linguºiri ºi pe
turnat, câþiva evidenþiind tãios similitudinea de opinii între Consiliul Uniunii, redacþia �României
literare� ºi postul de radio �Europa Liberã�. Exceptându-l pe Romul Munteanu, care vorbeºte
alb despre producþia de carte, se rostesc discursuri partinice dezlânate, pierdute în detalii
meschine, probe de invidie, delaþiune ºi linguºealã. În aceste condiþii, în scurtul lui rãspuns,
Ceauºescu le este superior petenþilor, subliniind cu ironie carenþa cuvântãrilor: �S-au spus
multe probleme. (...) Sigur, poate unele, în felul în care au fost puse, nu sunt cel mai bine
exprimate, deºi sunt exprimate de scriitori!�. Diplomat viclean, Ceauºescu, �departe de a fi cum
îl aratã portretul-standard pentru consum post-comunist�, ba chiar �iute la minte, informat ºi
«instruit» de consilierii sãi de specialitate� (C. Stãnescu, ALIA/ 21 martie 2005, p.8), nu le dã un
rãspuns tranºant, amânându-i. �România literarã� (nr. 11/ 23-29 martie 2005) comenta acid
stenograma, considerând-o �un document «literar» incredibil ºi halucinant�. Uita sã spunã,
însã, cã pe 13 martie 1981 a avut loc, iarãºi dupã lungi amânãri, o întâlnire între Ceauºescu ºi un
grup de 27 de scriitori din �partida� vizatã în memoriul celor 22. Între ei se aflau: Ov. S.
Crohmãlniceanu, Dan Deºliu, Maria Banuº, Mircea Dinescu, Nicolae Manolescu, Gabriel
Dimisianu, Ileana Vrancea, Dan Hãulicã, E. Simion, Aug. Buzura, M. Zaciu.

Nãdãjduiam cã voi citi în cartea aflatã atunci în curs de apariþie a lui Marin Radu Mocanu,
cel care i-a furnizat lui C. Stãnescu materialele, ºi stenograma acestei din urmã întrevederi. Din
pãcate, n-am intrat în posesia ei, astfel cã nu ºtiu în ce mod l-a înfruntat (sic!) pe Ceauºescu
cel de-al doilea grup de petenþi...Sper, însã, ca autorii de azi ai jalbei cãtre conducãtori sã aibã
mai mult succes!
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Barbu Cioculescu

BREVIAR

Printre intelectualii români de frunte
care în perioada dintre cele douã rãzboaie
mondiale, numitã ºi a României Mari, au
fãcut politicã, au intrat în arena treburilor
publice, pãrãsindu-ºi turnul de fildeº, a fost
ºi Vladimir Streinu. Înscris în anul 1928
în Partidul Naþional Þãrãnesc ºi curând
apoi ales deputat � cel mai tânãr din
Camerã, în acea legislaturã �, i-a revenit
cinstea de a rosti cuvântul de
rãspuns la mesajul
Suveranului. Ulterior, ºi-a
manifestat opiniile prin
articole în presã, privind atât
chestiuni la ordinea zilei, cât
ºi de ansamblu, vizând teme
din politica internã a þãrii, cât
ºi altele referitoare la ordinea
internaþionalã. Cele mai multe
se gãsesc în publicaþia
bucureºteanã �Gazeta�,
cotidian de searã, de sub
conducerea scriitorului
Alexandru Kiriþescu, ziar
apãrut între anii 1934-1937, inclusiv.

Mai publicau în paginile acestui ziar
de orientare democraticã, deschis jocului
opiniilor, Camil Petrescu, Victor Ion Popa,
N.I. Herescu, I. Peltz, Soare Z. Soare, C.
Dinu, din mai multe domenii ale vieþii
culturale. Data finalã a apariþiei publicaþiei,
1 ianuarie 1938, trebuie pusã în legãturã
cu momentul introducerii dictaturii regale,
improprie, ca oricare dictaturã, libertãþii
presei, liberului schimb de opinii. De
altminteri, abdicarea, în septembrie 1940,
a monarhului, nu a restabilit libertatea
presei, de abia dupã actul de la 23 august
1944 Vladimir Streinu a putut din nou sã-
ºi manifeste deschis opiniile, în revista
�Kalende�, pe care o iniþiase ºi în organul
de presã al Partidului Naþional Þãrãnesc,

VLADIMIR  STREINU  ÎN  AGORA*

* Din �Radiografii politice�, ediþie îngrijitã ºi tabelcronologic de Ileana Iordache-Streinu, prefaþãde Barbu Cioculescu, aflat în pregãtire la EdituraBibliotheca.

�Dreptatea�. Dar nici atunci pentru multã
vreme, odatã ce, începând din anul 1945
în România se introducea, pentru patru
decenii, o nouã ºi absolutã dictaturã � cea
comunistã al cãrei sfârºit Vladimir Streinu
nu avea sã-l mai apuce. Anii colaborãrii la
�Gazeta�, 1936-1937, de un major interes
istoric, sunt puþin cunoscuþi sub raportul
realitãþilor pe plan extern, încã mai puþin

pe cel intern, dovadã stând
laborioasa discuþie ce se
poartã în zilele noastre
despre datele vieþii sociale în
anii României interbelice mai
în genere. Perioadã socotitã
când cea mai fericitã din
istoria unui popor, adunat, în
fine, între aceleaºi graniþe ºi
prosperând, când supus unei
precare condiþii economice,
generând o viaþã politicã
bulversatã, prevestind
prãbuºiri, elite la un înalt nivel
ºi analfabetism, ameþitoare

diferenþe sociale, cu cortegiul de neliniºti
pe care acestea, de regulã, îl provoacã.
Stãri de lucruri care scapã generaþiilor de
astãzi, dupã ºirul de falii de mai înainte.
Mai grav, recursul la izvoare, de asprã
necesitate, rãmas ultima armã a unei
cercetãri sectoriale, într-un ev care
consultã din ce în ce mai puþin istoria în
învãþãmânt, întârzie. Meritorie iniþiativa
Editurii Bibliotheca de a publica, pentru
prima datã în volum, aceste articole.

Articolele publicate de Vladimir Streinu
în �Gazeta� anilor �36-�37 umplu în chip
substanþial un mare gol, prin contribuþia
unui spirit elevat în posesia unui stil sa-
vant-jucãtor în toate registrele, între
maxima fineþe ºi extrema concreteþe,
aplecat asupra cititorului, dar numai spre
a-l înãlþa. Dar ce avea de spus aceastã voce,
singularã, totuºi, în Agora? Lectorul se va
mira, poate, de rândurile de admiraþie la
adresa unui monarh care domina autoritar
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viaþa þãrii, dar încã în concordanþã cu
Constituþia statului. Hotãrât sã fie un rege
al culturii, domeniu în care nu strãluciserã
predecesorii lui, Carol al II-lea iubea ºi
ocrotea literatura. Tudor Arghezi, Lucian
Blaga se bucuraserã de dãrnicia sa, Liviu
Rebreanu, calomniat de adversari, fusese
salvat de rege, acesta înfiinþase un for,
�Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã�,
purtându-i numele ºi ducând o prodigioasã
activitate, financiar susþinutã de coroanã.
�Revista Fundaþiilor Regale�, în paginile
cãreia colaborau cei mai de seamã scriitori
ai þãrii, conþinea ºi o rubricã permanentã a
lui Vladimir Streinu, onoratã cu studii ce
au rãmas în istoria literatorii noastre. Cât
priveºte uºurinþa cu care manevra viaþa
politicã a þãrii monarhul, o parte însemnatã
se datoreºte pusilanimitãþii clasei politice,
alcãtuitã într-o mare mãsurã de inºi însetaþi
de putere, cu vederi scurte, lesne manevra-
bili � terminologia actualã îi designeazã sub
denumirea de traseiºti, semn al unor
moravuri cu longevitate.

Un alt aspect de care luãm cunoºtinþã
citind articolele lui Vladimir Streinu este
acela cã gazetarul scria sub un regim de
cenzurã ºi sub rigorile stãrii de asediu, un
prim semnal cã anii în chestiune nu au fost
idilici ºi pe deplin pasnici, cã existau teme
tabu, altele de gingaºe atingere, de unde
imperativele unei anumite strategii în ton,
În tonul presei democratice, bine înþeles.
Sigur, nu i s-ar fi putut pretinde lui Vladimir
Streinu, condei de magnifice sinteze, bazate
pe acel programatic �distinguo�, vocea
rãguºitã de urlete a presei de dreapta � de
extremã dreaptã în efuziune � ºi nici tonul
mieros al presei Puterii, cu ochii pe partea
plinã a paharului. Pentru uzul unui public
cititor mai grãbit, poate, Vladimir Streinu
a gãsit o cale de comunicare mai directã,
proprie foiletonului politic � nu chiar aºa
de îndepãrtatã de vigoarea sentenþelor din
paragraful de criticã literarã. Epoca fiind a
creºterii extremei drepte, chema ironia,
sarcasmul adesea, iar câteodatã, glasul
profetic. Cei ce vor citi paginile scrise
atunci de Vladimir Streinu vor înþelege mai
bine în ce ambient s-au desfãºurat
evenimentele care, din 1938 începând, au
zguduit temeliile societãþii româneºti, de-a
lungul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi
mai pe urmã, vreme de generaþii.

În definitiv, ce se întâmpla atunci, în
anii de pace �36-�37, într-un stat dotat cu
monarhie constituþionalã, cu viaþã politicã
multipartinicã ºi cu o economie stabilizatã,

stat a cãrui populaþie creºtea, pe încetul,
cãtre douãzeci de milioane de locuitori,
într-un climat internaþional unde mari puteri
aliate nouã, întrunite într-o Ligã a
Naþiunilor ne asigurau integritatea
graniþelor, iar tratate militare cu state
învecinate constituiau un brâu apãrãtor, în
acelaºi timp în care, la Geneva, la aceeaºi
Societate a Naþiunilor, un diplomat român
de geniu ne salvgarda drepturile?

O lungã guvernare liberalã sub
conducerea unui lider fidel pânã la
supunere suveranului, lua sfârºit, toate
premisele conduceau cãtre chemarea la
putere a Partidului Naþional Þãrãnesc, sub
conducerea fie a lui Iuliu Maniu, fie a lui
Ion Mihalache, lideri charismatici ºi bãrbaþi
politici nepãtaþi, de incontestabile merite.
Soluþie pe care suveranul avea sã o evite,
optând pentru dictatura personalã, dupã ce
epuizase cam toate combinaþiile dictonului
divide et impera.

Sigur pe sprijinul lui Armand Cãlinescu
ºi al unor acoliþi ai acestuia, rupþi din
P.N.Þ., monarhul a izbutit sã îmbrace în
uniforma Frontului Renaºterii � noul partid
unic � aproape unanimitatea politicienilor,
moment de închidere, cu urmãri
cunoscute. De-a lungul întregii nopþi în
care Armand Cãlinescu se va instala în
fruntea guvernului, agenþi ai sãi l-au cãutat
pe Vladimir Streinu, spre a-l înregimenta.
Dar nu l-au putut gãsi. Alþii, cãpãtând
exerciþiul escaladãrii, au dus-o bine tot
restul vieþii lor � vezi cazul lui Mihai Ralea
sau Ghelmegeanu. Ca întotdeauna, cei care
n-au ºtiut sã fie ºireþi au plãtit.

Contribuþia lui Vladimir Streinu în politica
anilor 1936-1937 a fost aceea de luciditate
politicã a unui spirit independent, a unui
gazetar informat, posedând, în parte din
calitatea sa de profesor, darul expozitiv cu
adaosul practicii didactice � ºi chiar al unui
grãunte de lirism. La o senioralã dinstanþã de
persoanele/faptele comentate, caracteristicã
omului. Acolo unde un spirit afin ar vedea
nobleþe, un altul, advers, ar citi orgoliu. Însã
nici cel mai opus, indiferenþã, rutinã, hiatusuri
în ritmul imanent.

Articolele sale miezoase îndeamnã, e
drept, mai mult la meditaþie decât la acþiune,
dar aceasta se întâmpla într-o societate în
care îndemnul la acþiune conducea la
violenþã, dezordine, moarte. Interesant de
notat, primul articol din �Gazeta�, intitulat
�Statul noocratic�, prezintã teoria pe care
tocmai o lansase Camil Petrescu, în cartea
sa �Teze ºi Antiteze�, privitor la cine ar
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trebui sã conducã statul modern. Ideea era
cã acesta ar trebui sã funcþioneze sub aripa
spiritualitãþii, reprezentatã de cãtre
intelectualitate. Fondul problemei nu este
pus în dezbatere, gestul fiind o amicalã
bãtaie pe umeri la adresa unui camarad
de opinie, într-un moment când aiurea se
vorbea de trãdarea intelectualilor � vezi
celebrul op la �Trahison des clercs�, în
Franþa. Franc polemic, articolul urmãtor
atribuie doctorului Angelescu, ministrul
liberal al învãþãmântului, epitetul de
�leprã�. Este, în schimb, omagiat
sociologul Dimitrie Gusti, creatorul acelor
echipe de studenþi destinate a studia reali-
tãþile satului românesc.

Unui congres al Partidului Naþional
Liberal, altor evenimente politice le
succede o ochire cu mai îndepãrtatã
bãtaie: �Mã rog, ce e adevãrat despre
Spania?� � þara însângeratã de un devas-
tator rãzboi civil, cu rezultate schimbã-
toare o vreme. Asta pe când acasã
�oamenii unei politici cuminþi par a nu mai
exista�, în bãtaia unui vânt de radicalism
pe care gazetarul nu se sfieºte a-l numi în
termenii sãi populari: smintealã.

Politicã pretutindeni, politicã ºi în
ºcoalã. Dacã acelaºi doctor Angelescu
decidea sancþionarea exemplarã a elevilor
care fac politicã, dar ºi a directorilor de
ºcoli ce nu ar aplica noile reglementãri,
problema rãului rãmâne necuprinsã, naºte
întrebãri. Decizia ministerialã se dovedeºte
a fi o ...alifie, altfel spus, un leac aleatoriu.
ªi din nou Spania, unde Vladimir Streinu
îºi dã pe faþã preferinþa, înfierându-l pe
Franco, revoluþionarul de meserie,
ambiþiosul sanguinar, aventurierul, scrie
apãrând statul de drept spaniol,
democraþia. Cu cât rãzboiul se extinde, cu
atât mai periculoasã îi apare ascensiunea
generalului rebel, în plinã expansiune, cu
cât, de la el pornind ne pândeºte o febrã
cu urmãri imprevizibile. ªi dacã îºi
mãrturiseºte preferinþele, îºi îngãduie ºi un
lucra rar în propriu-i scris. O face într-o
impresionantã paginã, la comemorarea a
douãzeci de ani de la intrarea þãrii noastre
în Primul Rãzboi Mondial. Este evocat
însuºi ceasul declaraþiei de rãzboi, acela în
care, cu vorbele sale, o mare tãcere brusc
aºternutã este spartã de sunetul goarnei de
noapte. Acel unic interval, urmat de mersul
pe jos, cãtre Moldova, al celor care nu
voiau sã rãmânã sub ocupaþie, în convoaie,
de-a valma, cu tunul duºman �în spinare.
bombãnind s-o ajungã�. Scene trãite de

adolescentul de 15 ani pe care pãrintele lui
îl ducea la ªcoala Militarã, ascunzându-i
vârsta, ca sã ia parte la lupte. Nu pot sã uit
pe nenea Nicu povestindu-ne cum, în una
din nopþile de singurãtate ºi zile, tânãrul
izbucnise în hohote de plâns, ºi cum un
soldat mai vârstnic, de gardã, îl tot întreba:
�De ce plângi, dom� sirgent, de ce plângi?�
În altã parte, într-o scurtã notaþie, îºi
amintea de Corneliu Zelea Codreanu,
camarad, de aceeaºi vârstã la aceeaºi
ªcoalã Militarã, întâlnit întâmplãtor mult
mai târziu, când acesta ajunsese
comandantul Gãrzii de Fier. �� Þi-ar sta
bine într-o cãmaºã verde, i se adresase
Codreanu�. �� Port numai cãmãºi albe�,
fusese rãspunsul. În articolul de care
vorbeam, orientarea spre extrema
dreapta, ce se fãcea simþitã, este numitã
pe ºleau, trãdare a intereselor naþionale.
Ea implica aderarea României la Axa Ber-
lin-Roma-Tokio, alianþa militarã cu
adversarul neîmpãcat al Tratatului de la
Versailles, care confirmase hotarele
României întregite. Dupã cum se vede,
Vladimir Streinu dispreþuia cuvântul
leneº, ocolitor, uzat.

Adversar al profeþiilor, analistul vede,
totuºi, departe, cu tulburãtoare luciditate:
�Oriunde ne-am arunca privirile, sunt
semne sigure despre moartea unui ev de
plãcere personalã, de fantezie, de individu-
alism, precum sunt vestiri ale unei civilizaþii
severe, fie cã aceastã civilizaþie va fi
înfãptuitã de statul burghez ºi naþionalist
sau de statul proletar ºi sovietic�
(�Sãrbãtori triste�, din 25 decembrie
1936). Se încheia un an liniºtit? În bilanþul
la care purcede, intitulat �Histeria 1936�,
greutatea cade pe situaþia internaþionalã,
marcatã de rãzboiul civil din Spania, de
invadarea Etiopiei de cãtre trupele Italiei
fasciste, de ocuparea de cãtre Germania
nazistã a regiunii Ruhr, cu toatele lovituri
nesancþionate aduse ordinii internaþionale,
sfidãri ale unor puteri dictatoriale la adresa
puterilor democratice. Un an apocaliptic,
cronicarul se întreabã dacã nu cumva n-am
putea, printr-un proces contrar celor
întâmplate femeii lui Loth, sã ne prefacem
în stane de piatrã privind înainte!

Es timp, în aparent paºnica Românie,
sfârºitul lungii guvernãri liberale ar fi
trebuit, cum ziceam, sã aducã la putere
Partidul Naþional Þãrãnesc, sub condu-
cerea lui Iuliu Maniu � dacã nu a lui Ion
Mihalache, lider nu mai puþin charismatic.
Prognoze de cabinet, factorul decizional
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întârzie sã se pronunþe, cronicarul are
vreme sã se ocupe ºi de altã politicã, aceea
a opiniilor literare. Dar ºi aici roadele sunt
amare. De-a lungul ºi de-a latul gingaºelor
tãrâmuri ale artelor se avântã nechemaþii.
Odatã ce în materie de literaturã oricine se
pricepe, nu-i aºa? Dacã pentru atât lucru
trebuie condamnatã democraþia este cã �a
dat iluzia cã arta este o troacã de porci�.
Când, tot aºa, de toate neajunsurile
comunitãþii se dã vina pe scriitori,
Vladimir Streinu dã alarma: �Se caþãrã din
nou barbarii pe Capitoliu!� E o temere
pripitã oare?

Vara, pe terasa vilei profesorului Petre
V. Haneº, de la Breaza, unde familiile
Streinu ºi Cioculescu ºi-au petrecut o
vacanþã, impresionat de o lectura proaspãtã
SF, îl întrebam pe Nenea Nicu dacã nu
cumva omul viitorului va avea un cap
imens, membre scurte ºi un corp firav.
Dimpotrivã, mi-a rãspuns Vladimir Streinu,
redevenit profesor: omul viitorului va
dispune de un corp vânjos, braþe puternice,
picioare muºchiuloase ºi un cap cât o nucã.

Dacã viitorul pãrea înnegurat, nici
prezentul nu îngãduia mari speranþe,
oamenii politici îi apãreau lui Vladimir
Streinu sub aºteptãri. Deci, din articolul
�În contact cu istoria�, din 28 februarie
1937: �În atingere cu destinele superioare
ale þãrii au venit puþini oameni politici chiar
din trecutul mai bogat în spirite semeþe
decât tristul prezent�. Într-adevãr, cum
s-ar fi putut compara Gheorghe
Tãtãrãscu, primul ministru în funcþie cu
Mihail Kogãlniceanu, Lascãr Catargiu,
Titu Maiorescu, premieri din trecut?
Lucruri spuse pe ºleau, în opoziþie cu
altele, unde �exprimarea limpede fiind
împiedicatã, condeiul este silit sã se
exerseze în subtilitate, afirmaþia netã
urmând sã ia flexibilitatea insinuãrii�.
Cum publicul unui cotidian se aflã pe o
treaptã mai jos decât cel academic, stilul
gazetarului va diferi întrucâtva de acela
al criticului literar, mai departe recognos-
cibil însã în mãiastrele rãsuciri de fraze
care semneazã singure orice text aºternut
de Vladimir Streinu.

Când are de-a face cu adversari minori,
ca de pildã Timoleon Pisani, cerberul gazetei
de bursã �Argus�, bãnuit de a fi lingvist,
ridicol vânãtor de neologisme, cãrora le
oferea, în schimb, neaoºisme, pe ton
peremptoriu ºi câteodatã agramat, stilul lui
Streinu se rãsfaþã în volute de irepresibil
umor. Cu sarcasm va fi întâmpinat ºi

volubilul A.C. Cuza, nimicit prin compararea
cu un patriot autentic, Alecu Russo.

Cât despre complicaþiile vieþii politice
în epocã grãitoare este statistica
înregistrând existenþa a treizeci de partide
politice. O erupþie scarlatinoasã pe trupul
þãrii, constata analistul, reducând schema
la cele trei principale forþe care se
confruntau: Partidul Naþional Liberal, la
putere, cel Naþional Þãrãnesc ºi extrema
dreaptã. Pulverizarea opiniei publice servea
pretextului de a pune capãt sistemului
însuºi. Naþionalismul, ca armã politicã, îºi
dezvãluia mortalele pericole. Vladimir
Streinu îl aflã în rândurile liberalilor încã
din anul 1891, când D.A. Sturza îi ataca
pe conservatorii la putere ca nepatrioþi.
Într-un articol dedicat memoriei lui Ion
Creangã, cu atingere ºi la ideile politice ale
acestuia, Vladimir Streinu îºi exprimã
punctul de vedere: �«Naþionalismul» ºi
antisemitismul sunt realitãþi incontestabile
ale spiritului public, dar numai realitãþi
politice ºi nu spirituale�. Din nefericire, nu
acestea aveau sã predomine în deceniile
care au urmat.

Neajunsurile vieþii de stat ale momen-
tului sunt puse pe seama pseudodemo-
craþiei existente �deoarece regimul demo-
cratic la noi n-a fost încã experimentat
pânã la consecinþele lui pozitive�. Începutã
cu ani mai înainte, pulverizarea vieþii
politice din 1937 îi apare lui Vladimir
Streinu ca un dans pe marginea
mormântului comun. Într-o lume în care
�opinia publicã îºi formeazã acel politi-
cian care mobilizeazã sensibilitatea ºi nu
inteligenþa�. Dacã, în timp, confuziile se
risipesc, confuzionismul rãmâne veºnic.
Sub aceastã constelaþie trebuie, credem,
înþeleasã aceastã culegere de articole
elaborate în focul luptei politice, sub
tensiunea unui apropiat seism dictatorial,
a cãrui amploare a pus capãt, din prima
zi a anului 1938, apariþiei �Gazetei�,
tentativei lui Vladimir Streinu de a pro-
duce un succint manual de politicã.

Trimiterile, frecvente, la datele
literaturii indicã mai degrabã incursiunea
unui cuget oglindit în strãlimpezile ape ale
raþiunii totdeauna învingãtoare, pe câmpuri
cu miriade de mori. Ager cãlcând pe
cubicele pietre ale pavajului Agorei,
Vladimir Streinu ºi-o ferit sandalele de
locurile mocirloase, de estradele ce
începuserã tocmai sã se pãrãgineascã. Cele
de el atunci spuse vin în ajutor ºi astãzi.
Sã mai spunem de ce?
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Mihai Cimpoi

ÎNTEMEIERI  TEORETICE*

VALENÞE  LITERARE

La Vãcãreºti, sunt învederate ºi elemente
de ars poetica, sesizabile în interogãrile
stãruitoare ale Muzei fãcute de Ienãchiþã, în
prefaþa lui Nicolae la versurile fratelui Alecu,
în formulãrile de program estetic ale lui Iancu
care se crede protejat de zei, inclusiv de Apollo,
ºi creator sub zodia demiurgiei romantice.

Întemeierea teoreticã se face,
preeminescian, pe principiul comun al
adevãrului. Principiu, aºadar, dinastic.

Când Ienãchiþã se adreseazã inimii �aratã,
spune, n-ascunde�, are în vedere, desigur,
adevãrul pe care ºi Eminescu mai târziu îl
cãuta �numai în inimã�.

Frumosul e conceput de Alecu Vãcãrescu
drept ceva natural. Iubita e îndemnatã sã nu
creadã în chipul arãtat de oglindã, ci în cel
adevãrat: �Ochii în ea când þi-i arunci / Dã tot
sã-ntunecã atunci / ªi dã te ºi aratã / Iar nu
adevãratã� (Secvenþa 4). Vicleºugul ºi
înºelãtorul prieteºug sunt primejdioase ºi în
propriile trãiri; de aceea, se adreseazã
ochiºorilor frumoºi: �De sunt vinovat, /
Spuneþi-mi curat / Sã ºtiu adevãrat: // Ce feli
sã urmez. / Sã vã încredinþez / ªi cum sã mã
îndreptez� (Secvenþa 12). În prefaþa la
volumul versurilor lui Alecu, Nicolae
(Nicolache) încredinþeazã cititorul cã
adevãrul este cel care însufleþeºte focul
trãirilor sale ajuns la cea mai înaltã treaptã:

�...Judecând vrednice aceste osteneli ale
sale mai mult de darurile ce firea þe-au dãruit
þie decât de obrazul ale cãruia scântei îi
aprindea cu vãpãi iuþi inima însufleþindu-o, la
aceastã pornire, ºi þi le închin rugându-mã sã
caþi, cetindu-le, sã vezi pânã în ce treaptã sã
suie ºi focul celuia cu scânteiele tale îi fac o
mare ºi iute vãpaie, aprinzându-l cu totul, ºi
sunt prea încredinþat cã mã-i crede, pentru
cã-þi spui drept ºi cã pentru amândouã
asemenea este adevãrul (subl. noastrã)�.

La Iancu, adevãrul este revelare
puternicã, iluminatoare în sens medieval-
creºtin (religia cristianã e superioarã tuturor
religiilor) a ideii divine, cãreia trebuie sã-i
corespundã toate lucrurile. Într-una din
poemele sale denumite Adevãrul e înfãþiºatã
* Fragment din volumul Esenþa temeiului. Scriitori

târgoviºteni, în pregãtire la Editura Bibliotheca

o revãrsare luxuriantã a �lucealei argintului�
Selenei pe un vârf de capelã situatã romantic
pe creºtetul unei stânci, unde vin cu toþii de
departe � �orãºani din câmpuri�, �cetãþeni din
vale�. Tabloul ia proporþii cosmice de
aprindere de �focuri eterne�: �Fãclii ca mii de
stele� / Lucesc împrãºtiete; / Trec focuri
eterne, / Trec ºãrpuind ca fulgeri. / E cât se
poate dulce / Al aerului suflet / Preastrecurat
seninu; / Frumoasã limpezealã; / Pare cã ziuã
este, / Când miezu nopþii sunã�. Sunt
devansate, astfel, torentele de fosfor ºi florile
de foc ale lui Bolintineanu, ca ºi ninsorile de
raze selenare, rãsfrângerile argintoase în
fundul apei, pulberele opal ale lui
Macedonski. Bolta cereascã se lasã în cercuri
pe stâlpii de porfirã a zidirii vechi, dezvãluind
ºi întâia icoanã: cea a Tatãlui fãpturei,
înconjurat de serafii argintii ºi de herubii ce
�ard d-aur jãratic�. Poetul, entuziasmat,
precizeazã: �E capul d-a dreapta / A sfântului
mare / Ce-a mers înainte / Grãind adevãrul�.

Planul divin al creaþiei, sugerat vag aci
prin asocierea medievalului intellectus
humanis lui intellectus divinus, ideii divine,
ne trimite la Andrei Mureºanu al lui Eminescu
(�E plan, e precugetare?�).

Adevãrul e cunoaºtere a �trebuinþei�
omului de a fi �pãrtaº societãþii� configuratã
ca o înlãnþuire de inele, pe care el e obligat sã
le descurce: �Inel de lanþ e omul / Pãrtaº
societãþii. / Inelele sunt d-aur, / De argint, / De
aramã, / De lut, de lemn, / De pai. / Din astea
toate sunt multe / În multe pãrticele. /
Amestecat spoite, / Prefãcute; / Cât nu le
cunoºti firea, / Atât e viclenitã! / Un om ce
înþelege / Spre bine sau spre rãu, / Încurcã sau
descurcã / Lanþul a unui neam. / Fericit neamul
/ Ce-ºi cautã / Pre omul sã-l descurce...�
(Adevãrul � Zãdarnicã cercare...).

Iancu vede în adevãr voinþa sfântã a
stãpânului luminii (Rugãciune � Stãpâne al
luminei). Îi cere astfel regelui �Sã þie-ntru
dreptate / El, loc de Dumnezeu�, sã pãstreze
nestinsã lumina, lucrarea adevãrului prin care
se zdrobeºte minciuna ºi prin focul vieþii
�materia a morþii cu duhul-mpreunând�: �Tot
vie moºtenirea / De înþeleºi pãzind-o, /
Întocmai ca vestale / Nestinsã sã pãstreze /
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Aprinsa lor luminã. / Sã poatã adevãrul /
Minciuna s-o zdrobeascã, / Prin focul sãu de
viaþã, / Materia a morþii / Cu duhul-
mpreunând� (Adevãrul � Zãdarnicã
cercare...). Prin luminarea moralã (= moralnicã)
a omului, se realizeazã o vestire a adevãrului
în proiecþii vizionare iluministe, teosofic-
masonice, social-utopice (dupã Paul Cornea).
Nici în iubire �vãl nu suferã-adevãru / Ce
despicã-n douã pãru�, dezvelirea lui cerând
�strânsa noastrã-apropiere� (Hartomandia).

Poetul voieºte sã stea în adevãr ca-n
soarele luminei aducând unire la multele inele
care vor fi, atunci, �de preþul strãlucirei�. Se
va produce, astfel, momentul de vârf al
descurcãrii: �Lanþul atunci al nostru /
Descurcat / Inel va fi d-inele, / Simbol de
vecinicie, / Din toate partea cap, / Cap lui va
fi ºi coada�. Vrãjmaºii nu vor mai putea sã
rupã sau sã deznoade inelele. Pe cei ce se
pãtrund de adevãrul cã sunt pãrticele ale
lanþului român îi îndeamnã sã vadã ºi sã audã:
�Tainã nu e!!!� ºi îi încredinþeazã cã: �E ceasul
sã staþi gata, / Domnul va fi în voi�. Poetul îi
îndeamnã cu însufleþire în continuare: �Voi
sunteþi oamenii!! / ªi omul are / În plãmada lui
/ Plãmadã a luminei. / Lumina voastrã / Se va
aprinde / Din lumina mea; / Veniþi sã ardem
vecinic / Ca lumina, / ªi-n veci sã luminãm!�.

În discursul retoric depistãm, astfel, atât
înþelesuri alegorice medievale, cât ºi motivul
romantic, banal exprimat, al demiurgismului
poetului, în stare sã lumineze ºi sã-i facã pe
oameni sã aprindã lumina lor din lumina lui ca
sã ardã vecinic ºi sã lumineze-n veci împreunã.

Vãcãreºtii au indiscutabil ºi conºtiinþa cã
versurile reprezintã o alcãtuire, o poeticã
facere, o arãtare a gândirii într-un anumit fel,
bineînþeles meºteºugit. Ienãchiþã ºtim cã cere
sfaturi Muzei: �Cum sã arãt mai pã-nþeles în
grai curgere bunã, / Cugete frumoase, cu
poetice faceri�.

În calitatea sa, întemeietoare, de prim
prozodist, stabileºte în Observaþii ºi bãgãri
de seamã, ca regulã fundamentalã, strângerea
slovelor glasnice ºi diftongilor (mai bogate la
noi decât în limbile neolatine inferioare sub
acest aspect celei greceºti) în �chipuri de
stihuri cu numãr de picioare�. Este împiedicat,
dupã cum remarcã Vladimir Streinu, de
alfabetul chirilic ºi de datoria de a fi neolatin:
�Bineînþeles, regulile Vãcãrescului sunt
arbitrare, pornind în mare parte din �evlavia
cea dupã datorie ce are limba noastrã� faþã
de greci ºi latini. Noroc însã cã eroarea, care îl
face sã vorbeascã chiar de silabe lungi prin
poziþie în limba românã, de silabe obiºnuite ºi
de valoarea cantitativã a diftongilor, nu îi
falsificã instinctul de poet. Mica lui operã e
versificatã accentual cu o corectitudine mai
apreciabilã decât a multor poeþi de mai târziu.
E posibil ca instinctul sã-i fi fost ajutat ºi de
ritmurile populare, care nu-i displãceau. Dar,

oricum, primul nostru prozodist se împiedicã
de alfabetul chirilic ºi de datoria de a fi neolatin
chiar în teoria versificaþiei, ca sã fi putut da
mai mult decât începutul acestor studii la noi�
(Vladimir Streinu, Versificaþia modernã,
Bucureºti, 1966, p. 113).

Într-o notã la un dialog cu un dedublat
�trandafiraº norocit�, de asemenea cu caracter
alegoric, Alecu deconspirã �pricina ciudatã�
ce a dat naºtere acestor �stihuri cu toate cã
sunt foarte pã scurt ºi cu multã noimã ºi încã
ºi scãzute din tot meºteºugul poeticesc�.
Intrat în intimitatea camerei, coborât din sânul
ceresc ºi aºezat pe pernã, este întrebat dacã
(poetul) poate face stihuri asupra lui (= a
trandafirului): �ªi el cu multã smerenie
rãspunzând cã focul acelui trandafir ar putea
însufleþi ºi pietrele a face stihuri cu multã
blândeþe, însã pline de mãrime ºi de putere,
au fost poruncit sã facã. Deci el, nepierzând
vreme niciun minut, þinând trandafirul în
mânã, cu ochi plini de lacrimi, au început a le
zice din gurã. ªi de nu se întâmpla asupra
acestei fericiri o pârdalnicã de venire... vã
fãgãduiesc cã ar fi zis un milion de stihuri fãrã
condei. Dar acea venire i-au tãiat puterea ºi
atât numai au apucat de au auzit cã foarte
frumoase sunt ºi sã sã scrie; unde le-au ºi
scris îndatã ºi le-au închinat fãr� de a avea
copie. Iar acum, dobândind-o, s-au scris aici.
Iar acel trandafiraº norocit ºi astãzi se aflã la
scumpã pãstrare ºi sã va afla pânã la sfârºitul
vieþii poetului�.

Meºteºugul poeticesc e asemuit cu
zicerea trandafirului � cu focul ºi puterea lui
�de a însufleþi ºi pietrele a face stihuri cu multã
blândeþe, însã pline de mãrime ºi de putere�.
Se insinueazã, însã, ºi un al doilea sens
alegoric: discursul �trandafiraºului norocit�
este întrerupt de �o pârdalnicã venire�, care-i
taie puterea. Conºtiinþa marcãrii destinale
însoþeºte, la Vãcãreºti, conºtiinþa înzestrãrii
cu darul de a stãpâni �meºteºugul poeticesc�,
�poetica facere�. Scurta teorie a versificãrii,
pe care o formuleazã, presupune o urmare a
regulilor conþinute în gramaticã, fiindcã
aceasta �e meºteºug ce-arat-alcãtuire (subl.
noastrã)�. O atare povaþã a bunicului este
onoratã de nepotul sãu prin alcãtuiri vari-
ate, subordonate diferitelor stãri ºi momente
sentimentale sau, cum zice chiar poetul, �miilor
de smalturi� ºi �miilor de feþe� ale firii: poeme
lirice; sfãtuiri patriotice ºi rugãciuni, cântec
românesc ºi marº românesc, sonete, elegii,
ode, canþonete, barcarolã ºi (cântec)
bachic, epistole, proloage, versuri pentru
ciºmele, spitaluri, albume ºi tipografii,
epigrame ºi epitafe, balade, epigrafe,
alegorii, stanþe, nepregândite (numite
impromte), ghiciri pe hartã (hartomandii),
�sãrutãri� ºi potpuriuri.

(continuare la pagina 17)
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Henri Zalis

VLAICU BÂRNA � ORIZONTURI
FRACTURATE (1)

RECITIRI

Poet ataºat de potecile montane, sedus
de paloarea brumei, venit dinspre ºes cãtre
tainele pãdurii, Vlaicu Bârna mi-a rezervat
surpriza anumitor forme de expresie
precumpãnitor graþioase, de o melancolie
potolitã, predestinatã teatrului de atmos-
ferã. Sã fie acesta liricul absent din filiaþiuni
evidente, într-o fervoare desluºitã, la cei
dãruiþi ocolurilor melodioase, de sorginte
simbolistã? Sau versul sãu resimte nevoi
de intimitate care, prevenitor, iau
configuraþii parnasiene?

Nici una nici alta!
Vlaicu Bârna, bidimensional, animat

ingenuu, pe cât subjugat propriilor
frãmântãri s-a dedicat peisajelor
carpatine, celor transilvane în care a
descins graþie sedimentelor memoriei,
constantelor de temperament. Simþirea
faþã de naturã, infiltratã, potrivit culturii
romantice, în rãscumpãrãri de frumoasã
plasticitate, coloreazã fibra meditativã
pentru ca, apoi, sã deschidã calea
decorativului neoromantic.

Vlaicu Bârna s-a regãsit, în variante
personale, în delicate acorduri de violã.
De aici gustul pentru miniaturi, ca o ieºire
din rânduri. În disputã cu Mihai Beniuc,
nativul aceleiaºi zone sau la fel cu lirismul
militant practicat de Eugen Jebeleanu,
maniera lui Vlaicu Bârna propune un real
balans de credinþã poeticã spre aspectul
succintei transcrieri � fãrã mari ambiþii �
de emoþii înrudite, în cheia lor esenþialã,
cu suavitatea austerã. Starea de suflet se
preface, nu o datã, în vibraþie gânditã. În
liniºtea pãdurii de brazi, a zborului nins
peste tãceri albe, detaliul descriptiv devine
punte, cãreia i se suprapune un accent
erotic, un strigãt sincer, o frumoasã
impuritate, indiciu al trãirii rezistente la
timpul care trece inexorabil, la rostogoliri
prin prezentul mereu schimbãtor. Sunt
fantezii ascunse în chiar resortul spiritual
care le reteazã elanul.

Lirismul ardeleanului nu are nevoie de
gradaþii, sunã delicat, nu trece de surâs,
nicicând nu devine chiot, convinge fãrã
multe adjective. Severa alegere acordã un
rol capital vocabularului eliptic, sentenþios,
sever în suspensii precum un pastel ce
viseazã la intimitãþi durabile.

În mãsura în care paradoxul unor
tipare de versificare dar, mai ales, de jocuri
de imagini, trãdeazã un stihuitor al
amintirilor, trecut prin Francis Jammes,
adaug ºi Vasile Voiculescu, fermecat de
lumea fenomenalã, înþelegem de ce Vlaicu
Bârna se recomandã ca un singular, mai
degrabã sensibil la ceea ce neoromanticii
în cãutarea de sine, considerau decisivã
abilitatea de a fi localizabili, iar în tensiuni
diferite cutezãtori în asociaþia de acorduri
(vânt, spaþii reci, prima zãpadã, geana
soarelui, braþele iubitei � ºerpi de azur �,
în fine, lacurile alpine, ochi rotund pentru
siderale lumini).

Mi s-a pãrut curios ca un poet din
generaþia ardeleanã a lui Emil Giurgiuca,
cam de-o vârstã cu Mihai Beniuc sau Radu
Boureanu, eventual Horia Stamatu, sã
ocoleascã mai toate tipurile de formule
active cultivate în epocã.

Cât îl priveºte pe Vlaicu Bârna, dis-
tinct de ceilalþi, nu a fost sãmãnãtorist,
nici clasicist, precum N. Davidescu, nu
s-a adresat publicului ca tradiþionalist
retoric, gen Octavian Goga, nici nu s-a
lãsat tentat de experimentul avangardist.
A ales sã fie un cãutãtor de adevãruri
personale, nici de stânga nici de dreaptã,
cu toate cã publica, fãrã excepþie, la ziare
ºi reviste de orientare democraticã. Dacã
ceva i se pãrea neclar ori pur ºi simplu
lovit de voite obscuritãþi, îl ruga pe Tudor
Teodorescu-Braniºte, mentorul presei în
disputã permanentã cu naþionaliºtii ºovini,
fie cuziºti, fasciºti, fie ortodoxiºti anti-
europeni, sã-l fereascã de minciuni.

Singura temã socio-politicã la care
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þinea consecvent îi privea pe moþii din
Apuseni, mineri auriferi, atent � în acelaºi
timp � la drama bravilor luptãtori pentru
drepturile românilor într-o provincie care
fusese austro-ungarã ºi devenise paradis
pentru maghiari. Chiar ºi în anii tulburi,
1939-1946, poetul-scriitor a recurs, în
apariþiile publice, la un vocabular sugestiv,
cu schimbãri de ton, defel doritor de
bizarerii, lozinci rãzboinice, provocãri.

Aºa se face, în anii care au urmat,
cã nu l-a suspectat nimeni a se fi afiºat
cu cine nu trebuia. Antifascimul lui
Vlaicu Bârna, manifest, l-a scutit de
epurãrile din intervalul 1947-1951. Faptul
a contat decisiv pentru a nu fi considerat
�o umbrã literarã� ci un artist în serviciul
societãþii ,  al reformãrii ei dupã
depresiunile prin care trecuse. Nu încape
discuþie cã, publicând poemul �Cerbul
roºu�, lãsase impresia edificãrii unui colþ
la adãpost de vremurile vitrege.

Poetul s-a manifestat, în continuare,
pe o altã laturã, numai aparent strãinã de
literaturã. A fost un preþuit conviv la
petreceri bahice alãturi de Iaºcu Gheorghiu,
boemul imbatabil de la Capºa. Au fost
nobile, instructive experienþe, valabile
pentru Vlaicu Bârna în mãsura în care se
vorbea concis, dar de bãut se consuma
vârtos. Acolo, la Capºa, Vlaicu Bârna s-a
desprins, cum spuneam anterior, de orice
grupare al cãrei centru de greutatea tindea
sã se deplaseze dinspre bucuria naturalã a
ºlefuirii personalitãþii spre articulãri
politicianiste, minciunã, pierderea simþului
amiciþiei.

Desigur, poetul avea un acces
precizat în Olimpul literelor. Probã
elocventã starea de comuniune din
�Autumnala� care urmeazã:

�Din parc au plecat visãtorii,
Frunzele verzi ºi pãunii.
Vino, iubito, ne-aºteaptã
Trãsura de galã a lunii.
Vom trece-n landoul de gheaþã
Prin clarele nopþi de Brumar;
În drape de-argint, scânteind
Stele vor bate arar.
Noi, numai noi ºi vântul,
Prin spaþiile reci � numai noi,
Purta-vom pe-naltele frunþi
Aur de veºtede foi.�
Cititorul distinge cu siguranþã gradul

de adecvare inclus în sentimentul
contingentului. Este vorba de chemarea la
înlãnþuire eroticã asociatã decorului, o idee
blagianã, alãturi de solia neoromanticã a

argintului convertit în aur. Câteva
suplimentare nuanþãri. În primul rând
nocturnul vibrant, peste spaþiul rece, al
amorului pândit de finalul vegetaþiei. În
rãspãr cu romanticii, iubitori de elementele
firii umane, naturii de asemenea, Vlaicu
Bârna se substituie primilor doi termeni ca
sã fugã din civilizaþie ºi sã rãmânã �numai
noi ºi vântul�. Apel simplu, mãtãsos la ceas
de veghe.

Ca sã spunem totul mai adaug
retragerea în dezolarea devenitã, cumva,
un lait-motiv, îndelung cultivat pentru
peisajul bine sugerat al nopþii cu lunã. În
situaþia de faþã, meºteºugul liricului ne
plaseazã în acel gen de asociere care are
ca efect ieºirea din orizontul plat (�stelele
vor bate arar�), pe urmã micul gând frivol
al lunii travestitã în �trãsurã de galã� pentru
a lãsa liber spaþiul-cupolã, materializarea
senzaþiei cã nu suntem singuri în univers,
deºi �spaþiile reci� nu ne sunt prietene.

În cele cinci-ºase plachete editate de
artist în primii zece ani de activitate
(definitorii pentru repertoriul sãu liric)
gãsim înlãnþuirea iernii cu ecouri ale iubirii
ce depãºesc frigul exterior ca sã-l
înlocuiascã, nu de circumstanþã, cu
momente de caldã reverie. Iatã cum
pastelul �Iarnã� duce spre deliberãri neoro-
mantice în vreme ce la romantici erosul
face amorul irezistibil ºi instabil. Faptul
meteorologic, însoþind ieºirea din iarnã,
împacã definitiv iubiþii. Nota de badinerie,
nu foarte frecventã la poeþii ardeleni,
cheamã de astãdatã, spre edificare
moderaþia lui Vlaicu Bârna, stãri de suflet
scot din penumbrã seducþii, mai rar
resemnãri. Feminitatea, gol al pulsaþiilor de
viaþã, ridicã pânã la extaz deopotrivã un
ideal, concretizarea lui în puritatea albului,
cultivat ca optimã alegere:

�Floare, floare de ger,
Sânii tãi calzi, sunt de nea;
Prin geamuri, vânãtã,
Molcom îi fulguia.
Pe ziduri afarã-zãpadã,
În munþi, departe troiene
Aici, întinsã alene �
Tu, cea mai albã iarnã a mea.�
Materialul verbal nu abundã în epitete,

detectãm o tonalitate specific blagianã,
fãrã ca peisajul înzãpezit sã afecteze
jubilaþia învãluitã în sonuri moderat-radi-
oase. Tipul acesta de discreþie nu coin-
cide cu înflãcãrãrile romanticilor însã, pe
fond, transmite pe ce date fãgaºul lui
Vlaicu Bârna lasã loc transpunerilor în
notã senzualã.
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Un poet de modã nouã, în felul sãu,
este Alexandru Petria, care ºi-a postat,
iniþial, textele ce aveau sã alcãtuiascã ultimul
sãu volum, pe site-uri, pe propriul blog,
pe facebook, promovându-ºi, dupã
apariþie, volumul mai ales pe aceastã ultimã
reþea de socializare. Traiectul literar însuºi
al autorului (nãscut în 1968, în Dej) este
special, întrucât dupã ce a debutat la numai
15 ani în revista �Tribuna� ºi dupã ce ºi-a
întrerupt, fãrã a le mai relua,
studiile de psiho-sociologie,
a publicat, imediat dupã
Revoluþie, douã plachete de
versuri � �Neguþãtorul de
arome� (1991) ºi �33 de
poeme� (1992), spre a
dispãrea, pentru mulþi ani, în
mica junglã a presei noastre
(ºi a vieþii), aventurându-se
în Bucureºti, unde a fost re-
dactor de investigaþii la �Zig-
Zag�, reporter de investigaþii
la �Cotidianul�, redactor-ºef
la sãptãmânalul pentru
comercianþi �Hermes� ºi redactor la
obscurul �Partener�; ºi spre a se întoarce,
dupã 1996, acasã, în Ardeal, unde e re-
dactor-ºef al sãptãmânalului �Monitorul de
Someº�, iar în 2000 fondeazã o publicaþie
proprie, lunarul �Realitatea de Bistriþa-
Nãsãud, Dej ºi Gherla�, al cãrui director
este ºi astãzi. ªi iatã, acest scriitor pierdut
(care trãieºte, dupã cât mi-am dat seama
dintr-un schimb de mesaje pe facebook,
într-o casã încãlzitã cu lemne pe care le
sparge cu voluptate), autor a douã plachete
intruvabile, revine oarecum spectaculos,
ca muºchetarii lui Dumas, dupã aproape
douãzeci de ani, cu micul roman erotic
�Zilele mele cu Renata� (2010), cu volumul
de micropovestiri �Denia neagrã� (2011),
care relevã, ambele, un prozator înzestrat,
ºi, aproape surprinzãtor (pentru cei care
nu frecventeazã internetul) ca poet, cu
placheta �Cãlãul harnic� (2012).

Tudor Cristea

CRONICÃ LITERARÃ

JURNAL  DE  SEX  ªI  DE  CREAÞIE*

N-am citit primele douã plachete ale
lui Petria ºi nici n-am gãsit referinþe despre
poezia pe care el o scria în urmã cu
douãzeci de ani, aºa cã, presupunând,
totuºi, cã era destul de diferitã de ce scrie
acum, în prozã sau vers, nu-mi pot da
seama dacã existau elemente care sã
anticipeze ceea ce a dat în ultimii trei ani.
Cred, mai curând, cã nu...

Ceea scrie astãzi Alexandru Petria mi
se pare a fi, dincolo de
înzestrarea sa literarã indis-
cutabilã, rodul unei dorinþe
sau, mai bine, al unei voinþe
de a ºoca. Mai ales în
poezie, unde intenþia cu
pricina e exprimatã progra-
matic, prin parafrazarea unei
celebre maxime, care în
varianta Petria devine
�provoc, deci exist�: �mã
provoc ºi provoc,/ aerul e
cât provocarea,/ n-are cum
sã ningã pe lângã mine,/ sã
numãr doar de-a prostul

bobocii de raþã ºi gâturile de coniac,/ sã
creascã spaima/ ºi sã mã scarpin în cot,/
impasibil în forfotã � un marþian al reginei
angliei;/ aeru e cât provocarea,/ reþineþi
dacã vã intereseazã,/ scriitorul care nu
provoacã/ e ca un testicul în absenþa
menirii,/ ca un piþigoi cu veleitãþi de
vultur�. Iar programul este pus în practicã
prin variate modalitãþi (�nu mã tem uneori
sã fiu patetic, cum remarca o prietenã,/
când ironia ºi cinismul uitã sã mã spele în
mâinile lor�), unele devenite �reþetã�: �ia
doua tipe fuselate ultima orã, gen,/ aºa,/
o camerã largã sã nu vã învineþiþi de
pereþi,/ brunetã ºi roºcatã în hotel,/ cu
þâþe onorabile,/ ºtiu cã nu eºti în limbã
dupã blondele cu neuron stingher, gen,/
bumbãceºte-le pânã le zdruncini
siguranþa,/ pânã se rãsucesc
recunoscãtoare,/ ºi spune-le cã ºi mâine
o luaþi de la zero,/ cã e ok,/ cã sexul tãu
nu doarme în bibliotecã între proust ºi
james joyce,/ apoi vezi cum iese poezia/
precum pasta de dinþi din tub,/ gen�...* Alexandru Petria, Cãlãul harnic, Herg Benet

Publishers, Bucureºti 2012, 110 pag.
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Aºadar, dacã sexul poetului care, ca
bãrbat, nu se sfieºte sã-ºi afirme superbia,
iar ca autor nu se fereºte de rostirea pe
ºart ºi nici de micul argou ºmecheresc-
ironic, nu doarme între autorii amintiþi,
atunci el stã treaz între alþii, bunãoarã între
Vladimir Bukovski ºi Louis Calaferte, între
ultimii Brumaru ºi Dinescu ºi, de ce nu,
între ungurul Esterhazy ºi reprezentantele
noii pornografii franceze, cum ar fi Marie
Nimier; dar aþipeºte între mizerabilistele
noastre, gen Elena Vlãdãreanu ºi Miruna
Vlada, care au epuizat deja setul de orificii
ale corpului uman ºi câmpurile lexicale care
le vizeazã...

Plinã, dacã avem în vedere o
perspectivã mai pudibondã, de licenþiozitãþi
ºi vecinã cu mica pornografie, poezia din
�Cãlãul harnic�, (iubirea �cu securea
tocitã�), alcãtuieºte o micã odisee a sexului
ºi a creaþiei, din care nu lipseºte sentimentul
vidului ºi al morþii. Vecinã cu
suprarealismul, dar fãrã a fi, cum bine
observã pe coperta a patra Liviu Antonesei,
suprarealistã, poezia lui Petria surprinde
prin mecanismul asocierilor, eliberate din
chinga logicii tradiþionale ºi fãcute sã
jubileze secret. Altminteri, acest nou �jurnal
de sex�, poate fi caracterizat în aceleaºi
cuvinte pe care un critic american le rostea
în legãturã cu Bukovski: �reprezentarea
detaliatã a unui anume tip de fantezie
masculinã tabu�. Cu o dozã de livresc,
care-i lipseºte modelului, dar ºi cu o anume
componentã mimeticã. Tradusã în joc.
Pentru cã poezia lui Petria mi se pare a
sta, înainte de toate, sub semnul jocului: al
fanteziei masculine, fie ea ºi tabu, al
cuvintelor licenþioase, al asocierilor, al
mecanicii poetizãrii ºi chiar al realitãþii cu
spaþiul virtual; dar ºi al poetului cu
prezumtivul sãu lector ºi cu iubita sa, mai
curând fantasmaticã decât realã, închegatã
undeva între realitatea dorinþelor ºi spaþiul
reþelelor de socializare: �hai cã-s la duº,/
uºa bãii rãmâne întredeschisã,/ apa loveºte
gresia albastrã,/ citeºte revistele de pe
mãsuþã, sunt douã degete de coniac/ în
frigider, please prosopul din dulap, de sub
cãmãºile de noapte,/ cade apa pe fese, te
scarpini pe cea dreaptã � sub aluniþã,/ e
tihnã, oare sã mã vâr sub duº,/ sigur cã
atunci când eºti gata,/ am reþinut cã nu
suferi duºul în doi,/ calculatorul a început
sã funcþioneze ciudat,/ coniacul a ajuns la
fix, gustul lui a rãmas pe limbã,/ nu vãd
uºa, curge apã din monitor,/ dau restart�
(�curge apa�). Altminteri, în spiritul poeziei
mai noi, fanteziile poetului se þes în
derizoriul cotidian, repudiind metaizica, dar
cultivând ironia, sarcasmul ori cinismul
afiºat cu ostentaþie, nu neapãrat ºi
misoginismul. Avem, în �Cãlãul harnic� o

poezie de subiecte (preponderent erotice),
o poveste a ipostazelor erotico-literare,
derulatã între un soi de prolog uºor iluzionat
(�te-am iubit cu trupul pe cuvinte/ m-ai
iubit cu umbra// am bãut numai cafele tari/
în cãni de apã/ ai bãut numai ceai verde ºi
apã platã// am înjurat ºi am dat din mâini
revoltat/ ai zis cã perturb liniºtea// mi-am
jupuit pielea sã-þi acopãr/ inima,/ iar inima
se rostogoleºte pe stradã,/ asfaltul se
înmoaie pe unde ajunge,/ ºi rostogolindu-se
devine mai rece, aburitã, mai rece,/
ciudãþenie pe asfaltul topit, zimþatã,/ inima
ta/ cu apã platã ºi ceai verde�) ºi un soi de
epilog aproape dezabuzat: �mai ia tramvaiul,
nu maºina,/ redu þigãrile// e pãcat sã mori
sãnãtos, replici/ banii-s scurþi de coadã,
spune,/ nu te mai întinde la fripturi ºi
coniac// se îngraºã doar groparii ºi popii//
e crizã// da, e crizã, ºi dragostea se
deschide second-hand:/ spuneam aceste
cuvinte în vis/ iar visul/ ºi-a aruncat
scãunelul de sub picioare/ cu gâtul în laþ�.
Observãm aici ºi �tehnica� poetului, care
e, îndeobºte, aceea de a da un anume sens
sporovãielii sale pe o intreitã temã �
dragostea, poezia ºi moartea � prin forþa
de iradiaþie a finalurilor sau mãcar a câte
unei afirmaþii sau imagini mai percutante.
ªi când nu printr-o imagine ori prin
iradierea unei vibraþii ascunse a gândului,
atunci prin postura macho ºi prin nuditatea
expresiei, nelipsitã, totuºi, de elementul
livresc, ludic ºi (auto)ironic, precum în
aceastã reþetã de seducere: �cum s-o scoþi
în parc/ cum sã asculþi vladimir vâsoþki/
cu ea în sticla de votcã/ ºi cohen ºi pink
floyd la whisky/ cum sã se bucure cã
alexandru petria scrie ok/ cum s-o regulezi
pe cinstite fãrã sã îmbraci pãrerile de rãu/
cu geaca de piele veche ºi trainicã/ cum
sã-i spui cã-þi plac pinguinii/ ºi urºii panda/
ºi melcii/ ºi vorbele oable/ cum pe cinstite?/
noul meu storcãtor de fructe/ este mai bun
decât fostul meu soþ, gângureºte cu ochii-
n telemarket�.

Licenþiozitatea premeditatã, cãutatã,
întrucâtva asumatã, dusã, atunci când se
întâlneºte cu metafizica ori cu marile
simboluri, pânã în vecinãtatea iconoclastiei
(�dacã suntem cruste/ ale aceleiaºi melodii/
, dupã chipul/ ºi asemãnarea lui,/
dumnezeu/ ºi-o/ ia/ la/ palmã/ privindu-ne�)
s-ar putea sã fie, totuºi, o capcanã atât
pentru poet (care cade uneori în gratuitate
ºi derizoriu), cât ºi pentru lector (care poate
jubila ori se poate indigna în faþa roistirii
pe ºleau; dar se ºi poate strãdui în chip
excesiv sã descifreze sensul mai înalt ori
mai profund al acestei poezii). Pânã una,
alta, m-aº mãrgini, conclusiv, la observaþia
fãcutã de poetul însuºi: �alexandru petria
scrie ok�!
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Alex ªtefãnescu

UN VERS DE EMINESCU

Un poet sãrac, singur cu cãrþile lui,
într-o casã neîncãlzitã în timp de iarnã, lipsit
de bani, de vin, pânã ºi de-o þigarã, aceasta
este situaþia descrisã în poemul Cugetãrile
sãrmanului Dionis. Luând cunoºtinþã de
ea, cititorului nu-i rãmâne decât sã se
întristeze, cuprins de compasiune faþã de
poet, sau sã se indigneze ca un lider
sindical, protestând
împotriva inechitãþii sociale,
care face ca un creator sã
trãiascã în condiþii precare.
Eminescu înlãturã decis, de
la primul vers, aceste
posibilitãþi de interpretare
prozaic-umanitaristã a
poemului. El tã tonul unei
lamentaþii voioase pe tema
sãrãciei, în care de altfel se
complace:

�Ah! garafa pântecoasã
doar de sfeºnic mai e bunã!�

Se remarcã, încã o datã, un simþ al
umorului, incompatibil, din perspectiva
multora, cu eminescianismul. Calificat
stereotip drept �pesimist� de generaþii
succesive de profesori fãrã vocaþie ºi
elevi plictisiþi, Eminescu devine adeseori
subiectul unor reflecþii de genul �ªtiu
cã a fost un geniu, dar poeziile lui sunt
prea triste.�

Nu sunt triste deloc. Chiar ºi în cele
în care îºi exprimã dorinþa sã disparã fãrã
urmã, ca ºi cum nici n-ar fi existat vreodatã,
poetul dezvoltã o energie moralã ieºitã din
comun. Tristeþea sa nu seamãnã cu
întunericul, ci cu o intensã luminã neagrã.
Refuzul existenþei se aratã a fi expresia unei
mari vitalitãþi ofensate. De altfel, o dovadã
de vitalitate este chiar perfecþiunea poeziilor
considerate �pesimiste�. Cine dispreþuieºte
viaþa, cultura, comunicarea cu oamenii nu
mai are resurse sã caute cu ardoare
�cuvântul ce exprimã adevãrul.� La George
Bacovia pesimismul se infiltreazã în chiar
construcþia poemelor. Versurile sale din

AH!  GARAFA  PÂNTECOASÃ
DOAR  DE  SFEªNIC  MAI E BUNÃ!

ultimii ani sunt propoziþii dezarticulate. Iar
în cele din urmã nu mai gãsim nici
propoziþii, ci cuvinte disparate, vestigii ale
dezagregãrii unei vagi voinþe de
comunicare. La Eminescu, dimpotrivã, se
investesc eforturi uriaºe pentru a ajunge la
coerenþã ºi monumentalitate.

Poetul, care pare un pesimist radical,
este însufleþit, de fapt, de un
optimism al creaþiei. Dar
chiar dacã nu credem în
acest paradox, nu se poate
sã nu observãm ce multe
momente de amuzament
propriu-zis existã în opera sa
poeticã, în toate variantele,
de la umorul de idei ºi pânã
la comicul de situaþie.

�Ah! garafa pântecoasã
doar de sfeºnic mai e bunã!�

Avem în acest vers un
spectacol comic al decãderii. Garafa, de
obicei plinã cu vin, mai poate fi folositã
doar ca suport pentru lumânãri. Aceastã
schimbare a funcþiei unui obiect face
parte din comedia sãrãciei: cutia viorii
ajunge cutie pentru nasturi, iar dantela de
la rochia de mireasã a bunicii � cârpã
pentru ºters geamurile. În mod similar,
garafa, care face parte din recuzita unor
momente sãrbãtoreºti, dionisiace (atenþie
ºi la titlul poemului, Cugetãrile
sãrmanului Dionis), capãtã acum un rol
umil. Iar garafa însãºi... garafa este
pântecoasã. Eminescu a gãsit adjectivul
care accentueazã pitorescul situaþiei.
Garafa pântecoasã evocã, fugitiv,
dezlãnþuiri orgiastice, cu bãutori pântecoºi,
ca Falstaff al lui Shakespeare sau
Pantagruel al lui Rabelais. O garafã zveltã
ºi graþioasã, ca o cupã de ºampanie, fie ºi
transformatã într-un sfeºnic, n-ar fi avut
nimic comic. Dar o garafã pântecoasã ne
umple de voie bunã ºi creeazã o atmosferã
de comedie care se pãstreazã pânã la
sfârºitul poemului.
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CREªTINISM  ªI  PAGANISM
ÎN  SECOLUL  XX

EXERCIÞII  DE  REGÂNDIRE
Sultana Craia

Componenta religioasã a literaturii
române se manifestã în douã forme: cea
mai frecventã este însã ºi cea mai
nesemnificativã (deºi pare un paradox) ºi
mai lipsitã de substanþã. Aceasta este,
cantitativ, mai bine reprezentatã, dar, sub
aspectul autenticitãþii trãirii ºi sub acela
estetic, mai curând modestã. Simplul fapt
cã o poezie se numeºte Rugãciune, cã
invocã pe Dumnezeu, pe Iisus, pe Fecioara
Maria, cã evocã îngeri sau imagineazã un
interior de bisericã nu-i conferã un caracter
religios decât formal, convenþional ºi con-
formist.

Acest gen de poezie, numit astfel
pentru cã se prezintã în versuri nu pentru
cã ºi transmite o stare poeticã, a fost
ilustratã în douã antologii: Poezie creºtinã
româneascã (Institutul European, Iaºi,
1996) ediþie de Magda ºi Petru Ursache, ºi
1700 de ani de poezie religioasã (Editura
Ager, Bucureºti, 2003) realizatã de Mircea
Croitoru.

Inevitabil unele creaþii se regãsesc în
amândouã.

Se poate constata cã numãrul
scriitorilor care s-au simþit datori faþã de
Dumnezeu, faþã de tradiþie sau faþã de ei
înºiºi sã se manifeste mãcar o datã, de douã
ori ca fiind creºtini este foarte mare. Numai
cã unii, cel puþin pânã la finele secolului al
XIX-lea, nu dispuneau de o limbã literarã
aptã sã le permitã sã-ºi transpunã
sentimentele ºi nu reuºeau sã fie decât
înduioºãtor de stângaci, ridicoli chiar pe
alocuri. Alþii, nãscuþi în vremuri în care
limba românã devenise mai flexibilã ºi
nuanþatã, nu aveau o trãire pe mãsurã ºi
nu reuºeau sã transmitã, nici ei, o stare, o
emoþie, un fior metafizic.

Astfel, din sute de pagini de versuri
scrise de generaþii succesive de literaþi, nu
se poate alege aproape nimic memorabil
ori durabil. ªi nu doar în cazul autorilor

minori, ci ºi al unora cu adevãrat mari, de
altfel.

Versurile lor par cumva ocazionale ºi
au aerul unor exerciþii, unor teme ºcolare
conºtiincioase, al unor încercãri în care
personalitatea creatoare nu este cu
adevãrat implicatã ºi duc cu gândul la
compunerile versificate pe teme oficiale din
deceniile comuniste, pe care scriitorii se
simþeau datori sã le publice din oportunism,
pentru a-ºi asigura bunãvoinþa regimului.

S-a scris, aºadar, mult ºi fãrã valoare,
astfel încât aceastã componentã nu este ºi
o dimensiune notabilã a literaturii române.

Cealaltã componentã, ilustratã numai
de puþini scriitori, nu este doar creºtinã.
Trãirea religioasã, chiar misticã în sens
superior, nu este datã oricui. Puþini sunt
aleºii, iar unii sunt deiºti, cu toate cã istoria
literarã ºi criticii i-au vãzut creºtini ºi uneori
au forþat interpretãrile pentru a-i comprima
în tiparul tradiþional. Cãci nu poþi fi �poet
naþional�, nu-i aºa, dacã nu este ºi creºtin.
Este, fireºte, cazul lui Eminescu, dar ºi
Arghezi trece drept poet creºtin, deºi
lucrurile nu stau atât de simplu. ªi tot astfel
creºtinismul lui Sadoveanu ºi al lui Blaga
este discutabil, cãci deismul este în fond
esenþa atitudinii lor faþã de transcendent.

Manifestãrile din cele douã categorii
de creaþii sunt diseminate în timp, deºi cele
din urmã apar abia în perioada interbelicã.

Tot atunci devine publicã în lumea
intelectualã dezbaterea despre spiritualitatea
creºtinã, în legãturã cu identitatea
româneascã, în reviste ºi grupãri care
impun tematica în societatea româneascã,
aºa cum nu se mai întâmplase pânã atunci.

Romanticii ºi scriitorii din La Belle
Epoque nu erau tulburaþi de asemenea
frãmântãri ºi cãutãri. Reprezentãrile lor
erau simple: românii (care erau þãrani)
aveau o evlavie moºtenitã prin tradiþie,
neproblematicã, de la sine înþeleasã, nu
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trãiserã nici reforme, nici contrareforme,
asimilaserã nici ei nu ºtiau când ºi cum
ortodoxia, ea nu excludea practicile
magice ºi statutul vrãjitorilor ºi
solomonarilor, de Inchiziþie nici nu se
auzise probabil pânã când ea devenise
istorie. Se trãia în ortodoxie cum se trãia
în Naturã, netulburat.

Necontestatã, Biserica îºi pãstorea
turma fãrã griji, dar ºi fãrã glorie, familiar.

Este interesantã în acest sens o
observaþie a lui Eugen Simion (Moartea
lui Mercuþio, Editura Nemira, 1993) cu
referire la slujitorul bisericii care �a
proliferat într-o tipologie esenþialmente
satiricã. Cu puþine excepþii (sihaºtrii lui
Sadoveanu ºi incoruptibilii preoþi din proza
lui Galaction) prelaþii din proza româneascã
nu au deloc spirit mistic ºi comportamentul
lor este foarte lumesc. Mircea Eliade era
alarmat în anii �30 de aceastã stereotipie ºi
se întreba de ce niciun personaj din
literatura românã nu trece printr-o dramã
a spiritului�.

Religia se practica, pios ºi pragmatic,
dar în spaþiul ideilor încã nu inspira nici
întrebãri, nici îndoieli ºi nici experienþe
mistice. Cu atât mai puþin genera o modã.

Pânã dupã Primul Rãzboi Mondial,
când ortodoxismul, nu fãrã legãturã cu
naþionalismul, etnocentrismul, irumpe în
spaþiul public intelectual.  Ce s-a
întâmplat atunci? De ce atunci asemenea
efervescenþã? Ce se schimbase? În ce
context?

Pentru cã, pânã atunci, românii
fuseserã, ca ºi francezii, cum scria Sainte-
Beuve în Portraits contemporains: �creºtini
prin convenienþã ºi sentiment vag�, iar
�intelighenþia�, orientatã spre Europa, urma
modelele ºi modele acesteia.

Sã vedem întâi câteva repere
cronologice din perspectiva tendinþelor
ideologice. Pe acestea le vom grupa dupã
cum urmeazã: linia tradiþionalist-
ortodoxistã, linia avangardei (prin volume
reprezentative ºi reviste) grupãrile
intelectuale ºi artistice semnificative. Toate
acestea evolueazã odatã cu o societate ieºitã
dintr-un rãzboi mondial devastator sub
aspect material, dar mai ales psihologic, ºi
prin transformãri economice ºi sociale
majore, într-un stat cu frontiere mult lãrgite
ºi într-un climat geopolitic nou.

1919 � Debutul în volum al lui Lucian
Blaga, cu Poemele luminii, poezii vitaliste,
frenetice, de un paganism solar, cu accente
deiste; Poeme pãgâne de Ion Foti, volum
de compuneri imitate dupã Imnurile
pãgâne ale lui Duiliu Zamfirescu; Ovid

Densuºianu publicã volumul Sub stânca
vremii (versuri inspirate de lumea ruralã
tradiþionalã); ªtefan Neniþescu publicã un
volum de versuri, cu Predoslovie, intitulat
Denii ºi dorindu-se o suitã de �icoane din
viaþa lui Isus�; Îºi începe apariþia revista
modernistã Sburãtorul, legatã de cenaclul
prezidat de E. Lovinescu: impune o direcþie
citadinã, intelectualã, europeanã.

1921 � Lucian Blaga publicã volumul
Paºii profetului (poezie expresionistã, cu
sentiment cosmic �panic� ºi un �mister
pãgân� � poemul dramatic Zamolxe.
Primeºte Premiul Adamachi al Academiei
Române pentru volumele din 1919. Îºi
începe apariþia, la Cluj, revista Gândirea.

1922 � Apare (pânã în 1924) periodicul
lunar Cugetul românesc, fondat de Tudor
Arghezi ºi Ion Pillat; Ion Vinea începe sã
editeze revista de avangardã Contimporanul
(apare pânã în 1932); Îºi începe apariþia
(ºi va dispãrea în 1929) revista de
avangardã Clopotul condusã de Henri Gad
(cu orientare de stânga).

1924 � Lucian Blaga publicã volumul
În marea trecere, iar Adria Maniu Lângã
pãmânt, care ilustreazã un tradiþionalism
trecut printr-o baie de modernism dar
ilustreazã în acelaºi timp ºi un paganism
autohton, cu vrãji, ritualuri ºi eresuri
precreºtine. Premiile naþionale pentru
poezie ºi prozã ale Academiei se acordã
tradiþionaliºtilor Octavian Goga ºi Mihail
Sadoveanu; Ilarie Voronca ªtefan Rall
publicã unicul numãr al revistei de
avangardã 75 HP; Apare revista Punct de
orientare suprarealistã ºi constructivistã
(pânã în 1925); Îºi începe apariþia (ºi va
dura pânã în 1925) Miºcarea literarã,
revistã condusã de Liviu Rebreanu.
Încercare de sintezã a tradiþionalismului ºi
avangardismului.

1925 � Ion Pillat publicã volumul de
versuri de inspiraþie tradiþionalistã Satul
meu; Apare (pânã în 1927) revista
modernistã Integral; Camil Petrescu
iniþiazã revista (moderat) modernistã
Cetatea literarã (apare pânã în 1926).

1926 � Academia Românã acordã
premiile naþionale pentru poezie lui George
Topârceanu ºi Ion Gorun, dar Societatea
Scriitorilor Români îl premiazã pe tânãrul
Zaharia Stancu.

1927 � Zaharia Stancu publicã
volumul Poeme simple, de inspiraþia
rusticã, dar de expresie modernistã, iar
Vasile Voiculescu publicã Poeme cu
îngeri; Apare revista moderat-modernistã
Sinteze (pânã în 1928). Redactor G.
Cãlinescu.
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1928 � Vasile Voiculescu este premiat
de Societatea Scriitorilor Români pentru
Poeme cu îngeri, N. Iorga conduce
sãptãmânalul Cuget clar, periodic
tradiþionalist, subintitulat Noul Sãmãnãtor,
iar Tudor Arghezi editeazã Bilete de
papagal. Avangarda produce revista unu
(pânã 1932).

1929 � Lucian Blaga publicã Lauda
somnului.

1930 � Apare (pânã în 1931, cu
întreruperi) revista avangardistã Alge; Ion
Pillat revine la simbolismul antichizant ºi
paganismul mediteranean cu volumul
Scutul Minervei.

1932 � Ia fiinþã gruparea Kriterion.
1933 � An fast pentru literatura

românã, în care apar romanele de referinþã
ale perioadei interbelice, dar puþin
semnificativ, pentru tradiþionalism ºi pentru
avangardã. Marile titluri aparþin altor
direcþii, îndeosebi romanului de analizã, iar
protagoniºtii scenei literare sunt Garabet
Ibrãileanu cu Adela, Mircea Eliade cu
Maytrei, Gib. I. Mihãescu (Rusoaica),
Hortensia Papadat Bengescu (Drumul
ascuns), Camil Petrescu (Patul lui
Procust). Doar Mihail Sadoveanu
(Creanga de aur) ilustreazã deschiderea
spre orizontul spiritualist, cu componenta
lui ortodoxã la un nivel al romanului ºi cu
aceea deistã la temelia lui.

1934 � Îºi începe apariþia revista Cri-
terion, autoproclamatã umanist-
spiritualistã; Ia fiinþã Revista fundaþiilor
regale (desfiinþatã în 1947) periodic foarte
influent, care ilustreazã toate curentele ºi
tendinþele vremii (mai puþin cele
extremiste).

De acum înainte ortodoxismul nu va
mai genera literaturã notabilã ºi se va
transfera, în anii �40, în ideologia extremei
drepte, ca dimensiune a autohtonismului

etnocentric, iar simbolismul antichizant cu
paganismul sãu decorativ-convenþional,
filon nu foarte viguros, epuizat de la
Macedonski la Pillat, devine anacronic ºi
dispare.

Ortodoxismul ca sursã de sentiment-
imagerie-simbolisticã este, aºadar,
productiv în mod semnificativ în intervalul
cuprins între 1918 ºi 1935, aºadar în anii
�20-�30. Avangarda este atee, iar paganismul
nu implicã nicio conºtiinþã religioasã,
întrucât este numai un artificiu estetizant
adoptat prin împrumut din cultura francezã.

Deopotrivã periodicele avangardei ºi
cele creºtine (acestea obscure) au un im-
pact restrâns asupra spiritului public.
Efectele avangardei vor fi vizibile, indirect,
în literatura deceniilor urmãtoare, a noilor
generaþii, care nu-ºi vor însuºi dicteul
automat, tehnicile ºi manifestele, dar vor
scrie altfel decât scria generaþia care se
impusese înainte de rãzboi. Cei mai
înzestraþi dintre scriitori urmeazã alte cãi,
modernizeazã literatura în chip mai puþin
radical, dar printr-o evoluþie organicã, fãrã
a epuiza curând sursele care îi alimenteazã.

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial atât
ortodoxismul, cât ºi avangarda atee vor
intra sub interdicþie, iar scriitorii se vor
reorienta în alte direcþii. Unii foºti
avangardiºti vor emigra, unii se vor
converti la comunism.

Ortodoxiºtii ºi deiºtii vor supravieþui
marginalizaþi (unii, ca Lucian Blaga) vor
muri în închisori (Sandu Tudor), vor
supravieþui în detenþie (Vasile Voiculescu),
vor mai fi toleraþi numai ca traducãtori sau
vor ceda ºi ei regimului (Tudor Arghezi).
Oricum însã, chiar ºi fãrã schimbarea de
regim, ceea ce creºtinismul ºi paganismul
antichizant avuseserã ca potenþial literar se
sfârºise, iar scrierile de aceastã facturã erau
deja datate.

Întemeieri teoretice

(urmare de la pagina 9)

Versul scurt, folcloric convieþuieºte cu
versul lung întâlnit în poezia epicã ºi care,
aºa cum postuleazã Vladimir Streinu, �se
constituie printr-o micã luptã a limbii cu
spiritul de imitaþie italo-francez� ºi se
fixeazã în foarte fireasca mãsurã de 14
silabe, ohul ºi ahul anacreontic, formula
galantã a cântecelor de lume, cu încãlcãri
de ritm ºi mãsurã se învecineazã cu for-
mula conceptualã disciplinatã, improvizaþia
recheamã, armonia imitativã ºi instru-
mentarea regãsitã, apoi, la Macedonski.

Iancu Vãcãrescu este un verslibrist
prin excelenþã, Streinu ilustrând acest
statut prozodic al lui prin Adevãrul ,
scriere �moralnicã� ºi �politiceascã�,
apãrutã anonim sub formã de epistolã ºi
care constituie �o compunere aritmicã,
o prozã pe alocuri, fãrã nicio semnificaþie
metricã, dispusã tipograficeºte
neobiºnuit, în felul versurilor� (op. cit.,
p. 120-121): Zãdarnicã urcare/ Nu este
la acela/ Ce vremea preþuind/ Voieºte s-
o câºtige/ Cercarea sa./ ªi cu întârziere/
Oricând o va aduce/ Spre folos,/
Neîncercaþilor,/ Pãtimaºi/ Oameni de
toatã treapta:/ Chiar celor ce nu-ntrec/
Pre vita cu-nþelesul.
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Iordan Datcu

REVELAÞIILE  LECTURII

STUDII  DESPRE  BASME  ªI  BALADE

Viorica Niºcov1

Interesul dobândit pentru cercetarea
creaþiei populare în anii cât a fost cercetãtor
la Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã �G.
Cãlinescu�, a rãmas pentru doamna Viorica
Niºcov o constantã. Mãrturie sunt cãrþile
publicate: Cele trei rodii aurite. O istorie
a basmului românesc (1979), A fost unde
n-a fost. Basmul popular românesc.
Excurs critic ºi texte
comentate (1996), studiile
sale: apãrute în vol. colectiv
Temelii folclorice ºi orizont
european (1971), Brüder
Grimm Gedenken
(Marburg, 1975), în fine
unele traduceri: Artur und
Albert Schott (2003), Adolf
Ludwig Staufe (2010).

Cartea de acum reia
studiul apãrut în volumul A
fost unde n-a fost (1996).
Nu este însã o simplã
restituire, pentru cã autoarea ºi-a adus la
zi studiul la zi, l-a amplificat mult, din
dorinþa de a consemna ºi comenta tot ceea
ce a apãrut dupã 1996, colecþii ºi studii.
Capitolul O istorie a colecþiilor, mai
amplu decât acela al lui Ovidiu Bârlea din
studiul introductiv la Antologie de prozã
popularã epicã (1966), comenteazã
colecþii precum Grigore Creþu, Mihail M.
Robea, Iulian Chivu, I. Opriºan, apãrute
în anii din urmã. Aduceri la zi, dezvoltãri,
întâlnim ºi în alte secþiuni ale studiului:
cercetãri de morfologie ºi artã literarã,
studii de stilisticã, comparatisticã,
demersuri taxinomice, basmul ca practicã

ºi reprezentare. O singurã antologie i-a
scãpat autoarei, ºi aceasta fãrã îndoialã
din cauza slabei popularizãri a ei: Basme
populare româneºti, antologie, crono-
logie, repere bibliografice ºi glosar de
Iordan Datcu, Nicolae Constantinescu, A.
Gh. Olteanu, st. intr. de Nicolae Constan-
tinescu, Academia Românã, Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, Bucureºti,
2008, I, XCIII + 930 p., II, 904 p.

Radu Niculescu2

Din opera lui Radu
Niculescu (a trãit între anii
1938 ºi 1987), cercetãtor la
Institutul de Etnografie ºi
Folclor (1960�1987) ºi
membru în colegiul de
redacþie al Revistei de
etnografie ºi folclor
(1969-1987), a apãrut, în
1991, volumul Folclorul �
sens, valoare, îngrijit de

fosta sa soþie, care îngrijeºte ºi volumul
de acum. Acesta cuprinde douã mari
studii: Pintea Viteazul ºi Colo sus pe
munte verde. Încã din volumul din 1991
s-a aflat cã Pintea Viteazul a constituit
pentru Radu Niculescu o îndelungã
preocupare, cã publicase pe aceastã
temã studiile Unele observaþii asupra
lui Pintea ca personaj istoric (1962) ºi
Interférence de la litterature narrative
et épique slovaque et roumaine. Juraj
Jáno�ik et Pintea Viteazul (1969)

În studiul monografic de acum (p.
9-210), autorul examineazã minuþios
problema istoricã adiacentã, contextul
istoric, împrejurãrile din Transilvania care
au fãcut posibilã apariþia unor
reprezentanþi ai celor mulþi, precum
Pintea Viteazul, diferitele dãri
împovãrãtoare, avalanºa obligaþiilor

1 Viorica Niºcov, Eºti cât povesteºti. O
fenomenologie a basmului popular românesc,Humanitas, Bucureºti, 2012, 274 p.2 Radu Niculescu, Spre o poeticã a baladei
populare româneºti. Douã studii de caz, Ediþie
îngrijitã de Viorica Niºcov, Editura Sfântul IerarhNicolae, Brãila, 2012, 352 p.
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fiscale, anarhia feudalã, abuzurile armatei
imperiale, ale garnizoanei imperiale,
structurile feudale ale societãþii
transilvãnene, haiducia din ultimele
decenii ale secolului al XVII-lea. Pe de
altã parte, este prezentatã originea eroului
care, dupã unii, s-a nãscut la
Budeºti-Maramureº, iar dupã alþii la
Mãgoaja (actuala comunã Chiueºti, din
judeþul Cluj), ultima versiune, susþinutã
de Vasile Rebreanu, tatãl lui Liviu
Rebreanu, juristul Nicolau Nilvan,
folcloristul Victor Oniºor ºi parohul
Gavril Hango � fiind împãrtãºitã ºi de
autorul cãrþii .  Lipsa unor date
biografice sigure îl obligã la prudenþã
în privinþa anului de naºtere al
haiducului: �trebuie sã se fi nãscut
cândva cãtre ultimul pãtrar al secolului
al XVII-lea, la o datã care sã-i
îngãduie ca în jurul lui 1700 sã fi atins
vârsta bãrbãþiei.� La fel,
cu aceeaºi prudenþã ºi în
privinþa titlului de nobleþe
al acestuia: �Este prin
urmare cu totul verosimil
ca Pintea sã fi  fost
posesorul unui mic rang
nobiliar þãrãnesc.�

Cealaltã parte a
studiului interpreteazã cu
fineþe, cu toate instru-
mentele poeticii, tot stocul
(28) de variante cunoscute
pânã în anul 1973, unele
apãrute în colecþii precum
cele tipãrite de At. M. Marienescu (1859),
Ion Pop-Reteganul (1886), Gustav
Weigand (1898), Enea Hodoº (1906), Tit
Bud (1908), Ion Bârlea (1924), Tache
Papahagi (1925) º.a., opt variante din cifra
amintitã fiind culese cu magnetofonul.
Cele mai multe texte, 16, au fost culese
din Maramureº, centrul care a generat ºi
iradiat balada. Analiza structuralã a
baladei se face pe episoadele ei: Introdu-
cere, Apelul Pintei, Replica fârtaþilor,
Contrareplica lui Pintea, Trãdarea, Visul
ºi Moartea. Nu toate variantele sunt
socotite semnificative, interesul unora fiind
�doar de ordinul sociologiei faptului
folcloric�. Cu remarcabilã dexteritate
analiticã sunt evidenþiate consonanþele ºi
contradicþiile dintre variante, schemele lor
structurale, clarobscurul unor variante.

Fãrã inutilã supraestimare este
apreciatã valoarea baladei: �Fãrã a

strãluci niciodatã cu aureola capodoperei,
Pintea Viteazul se înregistreazã prin cele
câteva variante de foarte probabilã
autenticitate ca o baladã densã, abordând
o problematicã adâncã ºi perenã,
impregnatã de umanitate ºi de eroism
simplu, ingenuu. Ea ilustreazã atât o
personalitate ºi o biografie, în datele lor
semnificative, cât ºi, mai cu seamã, un
mod de a concepe haiducia ºi implicaþiile
conjuncturale ale acesteia � de la vitejie,
cutezanþã ºi solidaritate la trãdare ºi
moarte �, al cãrui dramatism reþinut ºi
grav are darul sã emoþioneze.�

Aceeaºi acribie caracterizeazã ºi
celãlalt studiu, Colo sus pe munte verde,
despre un cântec epic asupra cãruia s-a
exprimat lapidar Ovid Densuºianu, un
cântec care a cunoscut douã forme de
existenþã: baladã ºi colind. Rezumatul or-
ganic al textelor: �I. Se noteazã existenþa

în ambianþã naturalã a unei
turme (stâne); II. de care
îngrijesc doi pãstori: frate,
sorã; III. fata zãreºte nori
în depãrtare, anunþând
furtunã, fratele îi rãspunde
cã norii înseamnã de fapt
zmei (lei etc.) � peþitori; IV.
aceºtia sosiþi, ciobanul le
respinge cererea; V. zmeii
iau totuºi fata care lasã
fratelui, amintire, pãr din
cosiþã; [VI. fata se azvârle
în Dunãre, în furtunã etc.]�
Arhitectura pe episoade a

baladei este urmãtoarea: I. Turma, II.
Pãstorii: frate ºi sorã, III. Peþitorii nedoriþi
în depãrtare, IV. Refuzul, V. Raptul, [VI.
Sinuciderea]. Versiunea baladã a fost
�atestatã numai în Bucovina ºi pe vãile
paralele ale Someºului Mare � cursul
superior � ºi Bistriþei (altfel zis,
Nãsãudul lato sensu)�. Dupã analiza
�momentelor tari � structuri sintactice
stabile, repere lexicale fixe etc.� ºi a
structurilor labile, nu poate afirma nimic
precis, nici mãcar despre �vechimea
relativã a baladei�. În schimb, despre
valoarea expresivã a cântecului nu are
îndoieli: �Dupã cum a arãtat concret
analiza, Colo sus pe munte verde
reprezintã un moment de artã, episodic
de uimitoare fineþe, al baladei noastre
populare, fiind în acelaºi timp un docu-
ment revelator cu privire la profilul
moral al poporului român.�
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ESEU

CITITORII  ALTUI  SECOL* (1)

Conceptul de public, istoric nu numai
în sensul apariþiei lui la un moment dat, ci
ºi al schimbãrii conþinutului de la epocã la
epocã ºi de la un spaþiu geografic la altul,
a fost unul din factorii ignoraþi de istoria
literarã sau pomeniþi accidental. Raportul
de interdependenþã existent între emiþãtor
(creatorul de artã) ºi receptor (publicul) a
direcþionat, în schimb, cercetarea
sociologicã în douã sensuri: sociologia
creaþiei ºi sociologia receptãrii.

Aceasta din urmã, pornind de la premiza
cã opera literarã nu este un obiect finit, cu
o existenþã de sine stãtãtoare, ci un fenomen
social, ce trãieºte numai prin repercutarea
în conºtiinþa lectorului, considerã factorul
�public� hotãrâtor ºi-l analizeazã în diversele
lui ipostaze: publicul suport, publicul inter-
locutor, publicul teoretic al editorului,
publicul real etc. (vezi Littérature et société,
Éditions de l�Institut de Sociologie, l élibre
de Bruxelles, 1967, p.86).

Modificãrile care au loc în rândul
publicului cititor influenþeazã în mod vizibil
orientarea literaturii într-un anumit mo-
ment. Astfel, tendinþa de democratizare a
publicului românesc de dupã 1830, în
sensul reducerii numãrului marilor boieri
ºi al creºterii numãrului negustorilor,
meºteºugarilor, funcþionarilor explicã,
într-un fel, invazia în literatura noastrã a
producþiilor româneºti senzaþionale,
erotico-lacrimogene etc.

Se confruntã, în acest moment, douã
variante diferite ale publicului: cel ideal cu
cel real. Îndrumãtorii culturali, care acum
trãiesc din comercializarea efectivã a cãrþii
ºi deci au tot interesul sã-ºi atragã publicul
plãtitor, sunt puºi în faþa a douã alterna-
tive la fel de alarmante: sau, adresându-se
unui public ideal, îºi menþin înaltele exigenþe
estetice, dar atunci sunt ameninþaþi de
faliment, sau, renunþând la propriile idealuri
despre frumos, satisfac gustul unui public
needucat dar real, însã în felul acesta îºi
compromit opera de culturalizare: �Pare cã
ne aflãm în faþa unui conflict tipic între

�ofertã� ºi �cerere�. În mod schematic,
lucrurile ar putea fi rezumate astfel:
�îndrumãtorii� aveau visuri mari, �publicul�
opunea rezistenþã, nefiind pregãtit� (Paul
Cornea, Originile romantismului
românesc, Bucureºti, 1972, p.454). Lipsa
unor lucrãri de informaþie asupra
categoriilor de cititori din primele decenii
ale secolului trecut îngreuneazã studierea
compoziþiei publicului la acel moment. În
schimb, din perioada 1835 � 1860 s-au
pãstrat câteva cataloage ale Cabinetelor de
lecturã, adevãrate �termometre ale gustului�
(cum le numeºte Paul Cornea), reflectând
nu ceea ce ar fi fost nimerit sã se citeascã,
ci ce se citea efectiv.

Cabinetele de lecturã au fost înfiinþate
în Franþa, unde au prosperat cam pânã prin
jurul anilor 1845. Ele erau concepute ca
niºte sãli de lecturã în care, pe baza unui
abonament lunar sau anual, putea oricine
veni sã consulte cãrþi sau ziare. �Des
papiers, de l�encre, des livres, des
quinquets, des carafes et surtout des verres
d�eau, tel est le mobilier de rigueur d�un
cabinet de lecture� (Claude Pichois, Pour

une sociologie des faits littéraires. Les

cabinets de lecture à Paris durant la

première moillié du XIX siècle., Annales.

Economies. Sociétés Civilisations, 1959,
3-4, p. 523). Scopul unor astfel de cabinete
era mai mult comercial decât educativ.
ªtiind ce se citeºte, cei ce gireazã cabinetul
oferã �romans nouveaux [...], romans
anciens, romans de hasard. Romans, ro-
mans, romans véritable invasion. Sans les
romans, cette industrie serait sans object�
(Ibid., p.529).

Deºi imitate în mod cert dupã modelul
franþuzesc, cabinetele de lecturã din
Principate prezintã unele particularitãþi care
le individualizeazã. În primul rând ele nu
au o existenþã aparte de cea a librãriilor, ci
sunt doar �secþii de împrumut� ale
acestora. Apoi, fapt esenþial, toate cãrþile
procurate prin aceste cabinete sunt în limba
francezã. Deci, condiþia sinequa-non a
frecventãrii lor este cunoaºterea acestei
limbi. În atare situaþie devine evident cã* Pe baza cataloagelor Cabinetelor de lecturã
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�secþiile de împrumut� au servit pãturile
mai instruite ºi nu maselor largi de cititori.
�Cei care pentru câþiva piaºtri pe lunã
obþineau pe aceastã cale cãrþile dorite se
recrutau, mai ales, din categoriile sociale
intermediare: negustori, meºteºugari,
funcþionari, intelectuali mãrunþi, ºi mai
puþin din lumea boiereascã înaltã care, chiar
ºi în timpul cenzurii introduse de
Regulamentul Organic, reuºea sã intre în
posesia cãrþilor comandate� (Radu Rosetti,
Despre censura în Moldova, în �Analele
Academiei Române�, S. II, T. XXIX,
�Memoriile secþiei de istorie�, p.311). Nu
trebuie uitat însã cã printre frecventorii
cabinetelor se aflau, în mod sigur, ºi femei.
N. Iorga relateazã în acest sens o întâmplare
semnificativã: �Îmi aduc aminte din copilãria
mea ce se întâmpla când, la un unchi al
meu din Botoºani, Manole Iorga, soseau
fascicolele din Dramele Parisului ale lui
Ponson du Terrail ºi eram chemat sã citesc
mãtuºii mele ce era în aceste pagini�
(N.Iorga, Traducerile din limba francezã
în literatura româneascã (Conferinþã þinutã
la Braºov, 2 august 1936), p.11).

Scopul cabinetelor de lecturã era cu
preponderenþã mercantil, atât în Franþa, cât
ºi la noi. Acolo, cei ce girau cabinetele
�oameni sãraci, dar oneºti�, nu se fereau
sã invoce adevãratele argumente pentru
care au închiriat aceste localuri: ori fiindcã
�au pierdut situaþia lor� ori �slujba de pânã
acum nu procura suficiente resurse� (C.
Pichois, art. cil., loc.cit., p.523).

În schimb, la noi, obþinerea beneficiului
mai avea nevoie de o �acoperire� nobilã, de
stimularea bunelor intenþii educative. Dacã
ar fi sã ne luãm dupã unele anunþuri ale
cabinetelor, singurul motiv al înfiinþãrii lor
a fost propagarea veritabilei literaturi. Mai
mult decât atât, proprietarii, pentru a nu
greºi în alegerea cãrþilor, solicitau chiar ºi
pãrerea �oamenilor de gust din epocã� (vezi
�Albina româneascã�, XI, 1840, 15 August,
nr.64, p.262). De fapt, cabinetul, împreunã
cu librãria, aducea mari beneficii, motiv
pentru care patronii fãceau orice concesii
cititorilor, singura lor grijã fiind cunoaºterea
cât mai exactã a gustului publicului la
momentul respectiv. Un exemplu îl
constituie �stabilimentul� lui C. A. Rosetti
alcãtuit din librãrie, tipografie, cabinet de
lecturã, care asigura existenþa întregii familii
a revoluþionarului exilat (vezi Marin Bucur,
C.A.Rosetti, Ed. Minerva, 1970, p.23).

Operele ce puteau fi împrumutate prin
cabinete erau cuprinse în niºte cataloage
puse la îndemâna cititorilor. Tot aici figurau
ºi condiþiile de abonament, care, în linii
mari, erau aceleaºi pentru fiecare cabinet.

Aceste liste de autori ºi de opere per-
mit o concluzie generalã asupra cãrþilor ce

au circulat la noi în epoca dinaintea
revoluþiei. Mai mult, pe baza metodei
statistice, inventariindu-se operele,
clasificându-le pe literaturi, operând un
clasament al autorilor, se pot trage
concluzii semnificative pentru gustul
publicului românesc la acea datã.

Primul cabinet de lecturã de la noi este
cel înfiinþat de Frederic Walbaum la
Bucureºti. În 1826 el era patronul unei
librãrii care, nu dupã mult timp, îºi va
deschide ºi secþia de împrumut. Lista
cãrþilor existente în cabinet apare de-abia
în 1838 sub titlul: Cataloque des livres

français qui se donnent en lecture à la

librairie de la Cour de Frédéric Walbaum.
Aici sunt înscrise 1028 de opere din
literatura universalã; toate cãrþile sunt în
limba francezã, traducerile din englezã,
italianã, germanã fiind destul de puþine.
Criteriul de organizare al materialului este
ordinea alfabeticã a autorilor, iar în alegerea
operelor se remarcã preferinþa pentru
notele de cãlãtorie, pentru memorii (mai
ales asupra vieþii lui Napoleon) ºi,
bineînþeles, pentru romane.

În aceeaºi perioadã, apare ºi-n
Moldova un cabinet (R.Rosetti, art.cit.,
loc.cit., p.323), cel al lui Ioan Bugusz,
dar, din pãcate, catalogul acestuia s-a
pierdut, aºa cã nu putem ºti ce cãrþi erau
cuprinse în el. În schimb, catalogul scos
de Adolf Hening la Iaºi în 1843, Cata-
logue des ouvrages français qui se
trouvent dans le cabinet de lecture de la
librairie d�Adolf Hening s-a pãstrat. Ca
metodologie e inferior celui muntean,
cuprinzând 1587 de volume, dar numai
787 de titluri neluându-se în considerare
cap.: Operas, Drames, Vaudevilles. În
schimb, cãrþile sunt alese cu mai multã
grijã, existând un procent mai mare de
opere valoroase decât în celãlalt.

Cel mai însemnat cabinet a fost al lui
C.A.Rosetti ºi E. Winterhalder, care au
publicat ºi cele mai multe cataloage
intitulate: Catalogue des livres français qui

se donnent en lecture à la librairie de

C.A.Rosetti& Winterhalder. Primul, apãrut
în 1846, cuprinde 1566 de titluri (971 în
catalogul propriu-zis, restul în cele trei
suplimente scoase în acelaºi an). A doua
ediþie a catalogului apare în 1850 ºi
cuprinde 1342 cãrþi. În sfârºit, ultima, în
1860, e consemnatã de C.A.Rosetti, având
un sumar de 1732 opere (acest catalog
n-a putut fi gãsit în nici una din bibliotecile
publice). ªi aici se recurge la ordinea
alfabeticã a autorilor, dar numãrul cãrþilor
este mai mare ºi numele prestigioase mai
des întâlnite.

(continuare la pagina 24)
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STUDII COMPARATISTE

ANCA (6)

Cuvinte ca suporturi.
Realitãþi dodiate

�Un cuvânt de spus în gol pentru
eternitate tuturor cad aud do dum du d
trezit vãd pãreri de noi la morþi...� (Dodii,
Sanskritikon)

Aristotel delimita douã tipuri de dramã,
în funcþie de ordinea faptelor, care pot
decurge unele din altele ºi unele dupã altele.
Primul tip este al logicii lanþului cauzal simplu;
celãlalt, al aglomerãrilor mai mult sau mai
puþin complexe � de la cele definite de cauzal
fascicular, la harababurile nediscriminatorii.
Dar lucrurile sunt complicabile încã. Lanþul
cauzal poate fi impecabil, ignorând însã
logica: discursul suprarealist sau al unor
personaje inventate de Eugene Ionesco.
Structura fascicularã e ºi ea relativizabilã în
raport cu cauzalitatea, variind între fals, in-
existent ºi existent prezumþionat. Un roman
poliþist exclude lanþul cauzal pentru acumulare
de fapte temporar noncauzale. Luis Borges
livra structuri în lanþ cu termeni depãrtaþi:
Columb a descoperit în secolul 15 America,
din care cauzã în secolul 20 a fost acolo
inventatã bomba atomicã. Acest tip de
raþionament e propriu ºi unor români de azi:
Eminescu a existat în secolul 19, motiv pentru
care în secolul 21 poate fi depozitat într-o
debara. Un tip sau altul genereazã stãri
temporale diferite: lanþul cauzal clasic este
temeiul succesiunii narative tip istorie,
fascicularul ºi harababura justificã
simultaneitãþile, iar în unele cazuri
conformiste, organizãrile contrapunctice.

De la cuvânt ºi combinaþii de cuvinte
se poate avansa spre problematica
informaþiei prin cuvinte. Lumea n-are sens,
ea are sensuri; fiecare literã, fiecare fonem,
fiecare cuvânt, fiecare modulare acusticã
a cuvintelor, fiecare modulare graficã este
egalã cu un sens. Anca se referã ºi la
�Sexualitatea dintre consoane ºi vocale.�
(Mi-ai dat batista). Situaþie extinsã ºi la
nivelul propoziþiilor.

Raportul dintre cunoaºtere ºi
informaþie este unul invers proporþional.

Dacã sfera informaþiilor creºte, atunci
suprafaþa ei e mai mare, determinând
creºterea numãrului de noi enigme ºi, deci,
caracterul dodiesc al existenþei, bazat pe
serializãri contrastive ºi noncauzale. Cu cât
creºte cantitatea de informaþie, cu atât mai
acut devine deficitul de cunoaºtere,
compensat de cei comozi ºi puþin putincioºi
prin apel la magie, vrãjitorie, misticã,
suprarealism. Informaþiile nu mai sunt lesne
ºi rapid structurate în mesaje generale ºi
cu cât sunt mai multe ºi mai simultan
impuse sau digital accelerate, destruc-
tureazã chiar. Cunoaºterea organizatã con-
form unei logici dã certitudine, stabilitate,
un prezent coerent prin trecut; cu cât un
flux de informaþii este mai mare, cu atât e
mai contradictoriu; cu creºterea acceleratã
a cantitãþii scade abrupt semnificaþia ºi
valoarea lor în recepþia cotidianã, tot mai
puþin capabilã de prelucrare rapidã.
Lucrurile se complicã prin progresul
mecanismelor de producere a informaþiilor
(se presupune: cu capacitãþi decizionale ºi
misiuni umane sau nu), a mecanismelor
de mediatizare ºi prelucrare (se presupune:
pentru a fi structurate pentru cunoaºtere
ºi decizie).

Orice lucru, se convine, are logica sa
�interioarã�, definibilã printr-o definiþie de
existenþã; plasat în relaþie cu un altul suportã
o definiþie de întrebuinþare. În baza acestor
douã definiþii este edificabilã o logicã de tip
comprehensiv tot mai aproape de dodiesc.
Cine extinde spaþial sfera obiectualã, va
extinde logica: pot fi astfel solidarizate
planetar, Botswana, Balta Brãilei, Angelina
Jolie ºi Kim Ir Sen. Cine scrie Europa, poate
solidariza pe Regina Marii Britanii, clovnul
Oleg Popov ºi Gigi Becali.

Uniunea Scriitorilor din România este
un sistem compus din scriitori care scriu:
iatã deja o dodie, mãcar prin lipsa evaluãrii
axiologice. Într-o sâmbãtã dinspre sfârºitul
anului 2011, la Ateneul Român, în funcþie
de premisa intrãrii gratuite, �cei douãzeci
ºi ceva� de scriitori (dacã se uzeazã de
sistemul dodiesc impus în alte circumstanþe
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de Monica Lovinescu), sub moderarea lui
Nicolae Manolescu, reprezintã poezia
românã contemporanã: printre ei, Horia
Gârbea ºi doi morþi, cei mai vii din adunare,
Nichita ºi Marin. Un sistem. Dacã se ia în
seamã cine lipsea, un sistem. Dacã se þine
seama de cine putea fi prezent, un altul.
Dacã se þine seama de cine putea fi
convocat ºi ar fi refuzat, încã un altul.
Extinzând raþionamentul procedural: cine
extinde universal, poate friza haosul, în care
doar unul din sisteme nu va fi dodiesc,
eventual cel inexistent, ca imposibil, din
cauza absenþei unui termen necunoscut.
Aceasta e premisa scrisului lui Anca.
Logica haosului: texte compuse ca torent
de informaþii bulibãºite.

Procedurile, vor varia. Dacã de pildã,
existã o mulþime de obiecte, locuri, timpuri
etc., atunci acestea sunt limitate la o unicã
informaþie contrastivã în stocul respectiv,
efectul fiind direct proporþional cu
dimensiunile termenului supus reducþiei.
Statele USA sunt tratabile, printr-un
irevelant informaþional mediatizat cotidian:
�Pennsylvania ºcoala închisã 47 ani fãrã
permis hand/ Oregon nu se mai vinde
pârtie în Mount Bachellor/ Oklahoma
douã treimi susþin pedeapsa cu moartea/
Ohio era sã se înece fata Six Flys ceru
amendã/North Dakota l-a pocnit calul nu
ºi senatul/North Carolina vinde
indescifrabil pomi/.../Mississippi evadaþi
prin sistemul de ventilaþie/... /Georgia
mamã acuzã dupã opt ani violarea fetei
prin coleg...� Majoritatea datelor alese sunt
irelevante, acut neutralizabile interstatal.
Dodiile constã în acest caz în marcarea
unui lucru nu prin gen proxim, specie, nici
prin propriu, ci prin accident.

Invers, se explicã un termen simplu
(cel puþin ca aspect grafic) dintr-o altã
limbã printr-un compozit sau flux cu
aparenþã de sinonimizare sau locuþionarã,
într-un fel, dodierea unui termen dintr-un
dicþionar de sinonime: �raga, o garã-
templu-tunel-înnourare-ofensã, nici
mãcar, defensã, aºa ceva, lipida, asta
ce-o fi, raga, dacã o auzi, o aud, o
rãspund, n-o rãspunzi, pãcat de nepãcat,
de nimic...� (Furnici albe) Antanaclaze
zãrghite: �e babilonie de înþeles nu textul
babiloniei în dinþi� (Ganesh, 83,
Sanskritikon).

În fine, apropieri eufonice ºi disfonice
cu diverºi termeni: �Dodii occitane d�oc
în aºteptare împreunã ninºi...�, (Maroc
dupã tatã], �a mai crãunit Gheorgheoi/
dodo dodii nici un doi (rãstoaca);
mamama în Dodona dodie�, �tot ale mele
endelirios dodii� (calmatu-m-am, New
York...).

Ce realitãþi conþin dodierile torenþiale?
Materii enciclopedice, memorialistice,
prefeþe, reclame, table de materii, sintagme
fortuite preluate de oriunde, coperþi,
prospecte turistice, realitãþi altfel
�normale�, �realiste� nonparalelizate ca
mijloace de coordonare a celor dodiate ºi
de confruntare participativã: ici un citat din
Paul Tutungiu, dincolo un apel redactat de
Gheorghe Calciu ºi Ion Coja pentru
boicotarea unei Constituþii antinaþionale.

Dodierea se bazeazã intuitiv pe un
obiect, apoi pe cuvântul, semnul sau graful
de denominare, pe ambii termeni. Se
inventeazã un obiect; apoi se constatã la
ce ar putea folosi; apoi se inventeazã un
cuvânt pentru el, urmând sã i se explice
sensul, pentru a fi interpretat ºi evaluat prin
asociaþii, disociaþii, relaþii în structuri tip
parataxã ºi hipotaxã cu alte cuvinte deja
inventate, de ieri, acum un secol sau acum
douã milenii.

Invers: se inventeazã un cuvânt � de
exemplu bulibuleabulembeleabulebuli-
vulembelembe �, cãruia i se repartizeazã
un obiect, realitate concretã sau concep-
tualã; un cuvânt ca obiect dispune de un
set de însuºiri; valorificarea a cât mai puþine
din însuºiri înseamnã depãrtarea de
funcþionalitatea lui de bazã ºi apropierea
de dodiesc. Cazul extrem ar consta în
folosirea unui obiect sau a unui cuvânt
pentru ceea ce el este zero funcþional.
Acþiuni: a da cu bâta-n baltã, ca nuca-n
perete, �spune-mi de ce vorbeam cu
zãpada de tine� (spune-mi..., New York
Ramayana). Obiecte: boboborombam-
banimbalabobii (Furnici albe, chiar un
plural, deci!), �scarabeu egiptodac�
(Rechinuri). Unele obiecte astfel tratate
funcþioneazã exclusiv într-un micro-
context, altele primesc roluri de leitmotive
ºi de termeni cronici de relaþionare: pinguini
din temaiken, tigrii lui Borges, furnici, crabi.
Efecte: �lapte brânzit în aripile îngerilor
cãzuþi pãienjeniº� (ca ºi cum tatãl însuºi
murise, Maroc). Dintr-un pasaj se pot
extrage ilustrãri ale unor forme de
barbarisme neaoºizate ºi de neaoºisme
neologizate: �am delãsa-o massa
fenomenalelor liºiþe albatroºi/balalbi
calalci dalaldi chiºiþa chisaliþa/�/liþa
poliþiilor cu lac polac pupã colac goarna/
gorunul croncãne caramba mi-s unii
fisiunii//pustã pustieºte-te puºti bolfã rac
v-aþi tras/din glonte focul dãm înapoi datul
sacadatul/crap cu cap de arap tava batava
mie suava þie/zuava atava dava ambi
iambi morman mormon/�/sãrãriu sângeriu
ardere bardere divulg vulg/indulg fulg
bulbulg cimbru de timbru// pocneºte se
topeºte solzeºte bubuie jijia cucului/apleci
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melci lepezi repezi lespezi plasã leproasã�
(ca ºi cum, idem). Indicaþii spaþiale, realitãþi
una prin alta, una ca alta, una din cauza
alteia, una relaþionatã de alta exclusiv
ficþionat: �colo Colentina aici licurici
mohor în Parinior� (pânã la cântatul
cocoºilor, id.), �de nerecunoscut
Constantinopolul /Bihor de tinereþe Rio la
Plata� (tãieturi, New York Ramayana)
�Germania ºi cât la danezi francezi suezi/
hai Carolingia Quintul hunul/aluzie
polonezã nu-º�ce Ucraina� (ajutã-mã
doamne, idem).

Contribuie la dodieri omofoniile ºi
omografiile: masã este un obiect, o însuºire
a unei materii ºi un termen sociologic ºi
politic pentru o mulþime umanã, sensurile
pot fi jucate. Atari jocuri sunt determinate
prin apocope, prin preluarea unor cuvinte
strãine: bac (termen naval, bac/ alaureat).
Anca radicalizeazã, asumând un cuvânt pe
care-l va priva de orice sens din cele
pertinente: Hamsun este un cuvânt similar
numelui unui scriitor norvegian capital,
marginalizat încã din cauza unor opþiuni
naziste, inexistent în textele lui Anca prin
vreo operã, titlu sau biografie.

Defuncþionalizãri ºi funcþii schimbate
reciproc, ca-n lumea pe dos, motiv dodiesc
clasic: �codicologie poricologie
rozmarinul nu respectã poruncile ceapa
jurã pe fratele usturoi nepotul ridiche ºi
cuscrul praz strugurele a minþit sentinþa
târâº pe arac� (Rechinuri). Chiar
autobiografice, familiale ºi literare,
rezumate de piese, istorie literarã, anec-
dote ºi cancanuri: �lãsaþi pe procuror sã
stabileascã cã e sinucidere dacã a intrat o
cantitate mare de stricnina n-avea cum sã
fie sinucidere ºi 1/60000 e perceputã de
5-10 ori doza mortalã pe Puþul cu Plopi
nu copii de mai multe ori cãsãtorit mai
tânãr ca Vladimir Streinu cu 4-5 ani ginere

nu f... decât cu cununie c-a mai avut o
sorã care ºi aia s-a sinucis care e drumul
spre Huºi pãi pe la uncheºul ºela el 60 ea
33 n-a mai luat-o Mazilu ºi-a sugrumat-o
pe nevastã-sa a bãgat-o în baie ºi a dat
drumul la apã la autopsie nu s-a gãsit apã
numai aer n-a murit prin submersiune a
sufocat-o cu perna agent acoperit fiþi atent
cã ãsta e pistolar ºeful l-a bãgat în fiºet
cu alta tatãl lui Ciulei a omorât-o pe Tita
Cristescu amantã tatãl ei Plãpumaru
primul preºedinte al partidului comunist...
Irinel cã trãieºte cu mine cel mai fantastic
cuplu cãsãtorit cu fata lui Dacian cã
repetiþii a gãurit cu un cui uºa ei acolo în
ciorapi bãieþii lucrau în pielea goalã aºa
era dansul dansau se pupau i-a luat din
farfurii un copil de þãran din Ardeal
de-ãla vânjos fetiþã din dosar nici o femeie
Stere servea îi ºtie pe toþi cu femei în toate
dosarele sora Dinei Cocea Tanti
nejudecatã sorã numai dupã tatã cu
servitoare mai talentatã Tanti carierã Dina
nepoata lui Mille fiica lui ND Cocea
ginerele lui Mille Dina a trãit cu Dej numai
în petreceri la ea în casã cãsãtoria cu
Brãdiceanu bãtaia peºtelui Cornelia fiica
lui Caius Brãdiceanu Brãdiceanu n-a vrut
sã se cãsãtoreascã Cornelia cu...�
(Rechinuri)

Se dodiazã ºi în alte arte, bunãoarã prin
invenþii rezultate din combinarea unor note
pertinente sau a unor obiecte: un dans
(�tango pe muzicã de paºi vals stress/o
sârbã încercuitã milonga înzãpezitã�,
andalini, Maroc...), o specie (operã gos-
pel ramayanic enescian, Bajpuri, New
York Ramayana), un instrument
(nonvioloncel, deci un opus practicabil ºi
pentru realitãþi concrete!).

Anca nu prezintã contexte de
reprezentare a mimesisului. Este cel mai
antirealist scriitor român.

Cititorii altui secol

(urmare de la pagina 21)

În 1847 C.A.Rosetti ºi Winterhalder
mai scoseserã un catalog intitulat Catalogue
général des livres, qui se trouvent au
magasin de librairie de C.A.Rosetti&
Winterhalder. Acesta a fost considerat tot
un catalog de cabinet de lecturã (vezi Barbu
Theodorescu, Istoria bibliografiei
române, Bucureºti, 1945, p.28-29), dar,
dupã pãrerea noastrã, el este catalog de
librãrie. În primul rând, în fiecare catalog
de cabinet existã, cum e ºi firesc, condiþiile
de abonament: singurul care nu le are e
acesta. Apoi, din moment ce cãrþile se
împrumutau, nu mai era nevoie ca în

dreptul fiecãreia sã aparã, ca-n acest cata-
log, preþul de vânzare (inexistent în
celelalte cataloage). În sfârºit, alcãtuit dupã
cu totul alte criterii (împãrþit în capitole
tematice), acest catalog cuprinde
numeroase enciclopedii, dicþionare, cãrþi
de ºtiinþã, care, puþin probabil sã fi fost
solicitate în cadrul unor cabinete de lecturã.

Ca atare, în statistica pe care o vom
efectua, nu vom þine cont de operele
cuprinse în catalogul amintit.

Paralel apãreau la Iaºi Catalogue du
cabinet de lecture français al librãriei lui
F.Bell ºi-n 1858 Catalogue des livres du
Cabinet de lecture du Th.Codresco, Petrini
etc. Acestea n-au putut fi examinate
întrucât nu mai figureazã în nici una din
bibliotecile publice din Bucureºti ºi Iaºi.
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Marin Ioniþã

LECTURI

Obºtile þãrãneºti
Istoria mare a unui popor trece cu paºi

largi peste secole ºi nu stã sã se aplece
asupra faptelor mãrunte. Astfel, cade pe
umerii acelor intelectuali ai satelor,
profesioniºti sau amatori, dar istorici din
nãscare nobila povarã a istoriilor locale,
numite, îndeobºte, monografii.

Domnul Ioan ªerban Fãlculete, fiu de
preot din Vãlenii de Dâmbo-
viþa, cu rãdãcinile neamului
pânã la Moºii Întemeietori,
doctor în agronomie, inginer
practicant, dar ºi cu o licenþã
de la facultatea de istorie a
Universitãþii din Bucureºti,
tipãreºte, târziu, la pensie, o
carte fundamentalã, la care
a lucrat decenii de-a rândul.
E drept cã a avut ºi norocul
unei bogate colecþii de
documente, din cele mai
vechi timpuri (peste 200 de
documente dinaintea domnirii lui Mihai
Viteazul) adunate ºi clasate de tatãl sãu,
preotul satului. Împãtimat de studiul
istoriei, exclus de la examenul de admitere
din cauza originii sociale (nesãnãtoase), îºi
împarte existenþa în douã activitãþi majore:
ca inginer agronom, sã asigure
concetãþenilor un trai cât mai bun în acele
condiþii de vitregie ale agriculturii
cooperatiste ºi sã ofere contemporanilor
ºi urmaºilor posibilitatea de a nu-ºi uita
obârºia ºi istoria. �Ne aflãm în faþa unei
lucrãri deosebite, care vine sã întregeascã
unul din spaþiile albe ale cercetãrii noastre
istorice, acela privind obºtile sãteºti, rolul
ºi continuitatea lor, imensa însemnãtate pe
care au avut-o în universul lumii rurale ºi
în dezvoltarea istoricã�, apreciazã prof.
univ dr. Gheorghe Iscru.

FILE  DE  ISTORIE*

Fapt, legendã, tradiþie
Descãlecatul unui voievod de dincolo

de munþi care sã se strãmute cu întreaga
populaþie pe sub poalele Carpaþilor Sudici,
rãmâne doar o frumoasã legendã pânã la
apariþia unor documente certe care sã o
confirme. Se ºtie azi precis cã chiar înainte
de întemeierea Þãrii Româneºti, exista în

aceastã zonã o populaþie
stabilã în formaþiuni
prestatale, pânã în stadiul de
jupânate ºi cnezate (Ioan,
Farcaº, Litovoi, Seneslau).
În niciun caz, românii nu au
fost cuceriþi ºi nu au fost
colonizaþi de români. ªi la fel
de imposibil era ca acel
Negru Vodã, cu toþi ai lui, sã
se aºeze pe un teritoriu
pustiu.

Expeditiv, domnul
Fãlculete nu zãboveºte în
legende ºi în tranziþie, ci ia

de bunã sugestia unor istorici dupã care
obºtea ar fi o continuare a gintei, vãzutã
ca o mare familie bazatã pe comunitatea
de înrudire. Autorul nu ia în considerare
faptul cã s-ar putea ca obºtea sã-ºi aibã
originea chiar în comuna primitivã, în
condiþiile când nu exista proprietate
particularã. Ca dovadã, obºtile nu sunt
specifice unei anumite zone ºi unui anumit
timp. Fãrã nici o influenþã, dar
asemãnãtoare, pot fi întâlnite pânã ºi în
India sau în spaþiul african ºi sud-american.

Credem cã la noi, indiferent de originea
ºi structura aºezãrilor sãteºti, în timpul
migraþiei popoarelor, populaþia autohtonã
se disloca ºi roia pe aceeaºi vatrã pânã
gãsea un loc mai potrivit care nu era
proprietatea nimãnui. Acolo �bãteau parul�
unui nou sat, cu hotare dupã trebuinþã ºi
cu stãpânirea în devãlmãºie a pãmântului.

* Ioan ªerban Fãlculete, Obºtea þãrãneascã din
Vãleni-Dâmboviþa , Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2012. (continuare la pagina 28)
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INTARSII
Daniela-Olguþa Iordache

Poezia despre iubire, chiar când pare
de neacceptat sub impresia unei dulcegãrii
impuse de nesinceritatea vicleniei mascu-
line de cucerire prin linguºiri extreme,
dominã încã vârstele ºi epocile ºi
îmbogãþeºte viaþa betonatã ºi istericã cu
care virtualitatea sugrumã naturalul.

Poezia eroticã realã scapã din plasa
oricãrei analize, cum ne-ar
scãpa din mâini niºte peºti
prelungi ºi alunecoºi,
deoarece forþa dominantã a
deflagraþiei sentimentale
poate fi doar intuitã ºi mai
niciodatã analizatã în
profunzimea ei.

Puterea oricãrui analist,
ce se considerã critic, ar fi
aceea de a aproxima
fenomenul, specificând
noutatea, înseriind sau
prescriind, însemnând sau
comparând. Nu în ultimul
rând, el trebuie sã analizeze în sfârºit
substanþa ºi tehnica, aceastã tehnicã
nefiind, vorba lui Vladimir Streinu, primul
critic îndrãgostit de poezie care ne vine în
minte, �decât marginea falimentarã a
inteligenþei noastre�, adesea umilitã de
fenomenul urmãrit.

Existã, fãrã-ndoialã, o categorie
tipologicã a îndrãgostitului, atingând mai
mult sau mai puþin latura moralã a trãirii.

Altfel spus, dacã iubirea este �o
întâmplare a fiinþei�, vorba lui Nichita
Stãnescu, ea poate fi trecutã cu uºurinþã în
registrul amintirilor fabuloase, dar, dacã ea
este romanticã sau shakespearianã, trebuie
s-o laºi sã se desfãºoare în turbulenþa ei,
cãci �n-ai ce sã-i faci�, vorba Vãcãrescului.

Orice s-ar spune, �critica explicativã�,
în cazul nostru este de respins, deoarece
este cel puþin ridicol sã încerci a explica
inexplicabilul sau altfel spus cum s-a
întâmplat totul.

În faþa acestei provocãri, te descoperi
modest. Începi sã înþelegi cã ai intrat în

RUSALCELE  DE  SEARÃ
SAU  CÂT  DE  IUBITÃ  ESTE  IUBITA

sfera unei îndeletniciri dramatice din care
eºti dator sã respingi nihilismul, renunþând
la a încercui, la a încolþi, ci, mai degrabã,
încercând sã contempli ºi sã te bucuri
sângerând lãuntric, aidoma poetului
îndrãgostit.

Experienþa pare simplã la început � iei
un poet adevãrat, lucru foarte dificil de

demonstrat de altfel, adicã un
poet care sporeºte circulaþia
spiritualã a poeziei cu noi ºi
puternice sensibilitãþi ºi
încerci sã relevi sensul
emoþional pe care îl dã el
iubirii ºi care este, de la un
poet la altul, cãutat în sfere
diferite.

În acest mod am ajuns sã
aleg trei poeþi cu muze mai
mult sau mai puþin
crepusculare, pentru a
demonstra, dacã mai era
nevoie, cã iubirea n-are

vârste ºi limite detectabile.
Este vorba despre Tudor Opriº ºi

tomul sãu �Laus amoris�, apãrut în 2013
la Editura Univers ªtiinþific din Bucureºti
ºi având o excelentã copertã realizatã de
Elena Boariu Opriº, de tomul lui George
Coandã �Galaxii cu dor� ºi de cartea lui
Corin Bianu �Marea tãcere�, apãrute
ambele în colecþia Opera Omnia, Tipo
Moldova Iaºi, 2012.

Tudor Opriº, seniorul sonetului erotic,
de exemplu, practicã poemul de
destãinuire, cel mai longeviv din literaturã,
ce se-nnobileazã cu învolburãri romantice
ºi elanuri renascentiste, cu armonii
sinestezice sau, pur ºi simplu, cu limpezime
ºi puritate clasicã.

Comentatorii au descifrat, în aceastã
liricã crepuscularã, o �sinceritate masculinã
neobiºnuitã�, izvorâtã dintr-o nobleþe
sufleteascã subînþeleasã ºi exemplarã.

Tudor Opriº descifreazã iubirea în
lucruri ºi-n momente, îndurerându-le sau
transfigurându-le prin metafore calde ºi
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imagini fragile.
Iubita, �o trestie subþire�, îi transformã

tot sufletu-ntr-o deltã�, poetul este un Don
Juan umilit de ea �cu palmele-amândouã�
sau un curios Acteon osândit din cruditatea
ironicã a zeiþei s-o priveascã pe Diana
veºnic goalã.

Îndrãgostitul cu tâmplele albe îºi simte
sufletul dezlãnþuit în frãgezimi neînþelese
ºi târzii, graþie �celei alese�.

�Mã-ntreb cu teamã � oare ce mi-eºti tu,
De ce atât de mult mã tulburi oare
Tu, legãnare între da ºi nu,
Balans între dorinþã ºi mirare?
Nu ºtiu ce întâmplare îmi dãdu
Norocul sã mã-ntâmpini pe cãrare
Când sugrumasem fãrã îndurare
Încrederea în ultimul atu.
Stau umilit în faþa unei flori
De care nu ai drept sã te apropii
Sã-i simþi înmiresmaþii ei fiori.
ªi nici mãcar s-o pângãreºti cu ochii,
Dar parcã-n miezul firii aº dori
Ca preþ de-o clipã mugure sã-mi fii.
Se mai remarcã eleganþa gândului

galant, îmbinãrile nobile de rime ºi ritmuri,
metaforizãrile largi � �plugul vrãjii arã
sufletul�, neaua anilor e o luminã orbitoare,
cupa sânilor, un zeu etc.

George Coandã în �Galaxii de dor�
disipeazã sentimentul erotic în fiorul cos-
mic ºi invers.

Poetul descoperã astfel liriruna, adicã
acel cuvânt cu istorii fabuloase în care n-a
încetat niciodatã sã bântuie sentimentul.

George Coandã gãseºte astfel o esteticã
a trãirii iubirii, pe care o asociazã adesea
unui pastel care, deºi dispãrut în
modernitate, renaºte asemenea picturii
abstracte, pierzând conturul dar dibuind
energii ºi contorsionãri nemaiîntâlnite.

O poezie eroticã, prin urmare, mai
puþin graþioasã, cu rare figurãri clasice, dar
mânatã de o combustie cosmicã ºi
energeticã nimicitoare.

Aici gãseºti cu nonºalanþã la el acasã
paranormalul, magia, inexplicabilul, totul
sub semnul suprapunerii zeului cu creaþia
într-o justificare absolut acceptabilã.

Iubirea e un cosmos dizolvat în fãptura
iubitei iar iubita este o cauzã ºi o veche
provocare a cosmosului însuºi. Rezultã de
aici stãrile de uimire ºi pierderile de sine:

�Doar sufletul tãu Nausica
mai aprinde þãrmul
o toamnã-primãvarã se-nmurmurã
spectral în nerãbdarea aºteptatului
iluminându-se Sufletul (�)
Apoi l-au descoperit
în GALAXIA care îndepãrtându-se
deodatã se apropia de-o RAZÃ.
Ulisse debarca însã
în Aldebaran
c-un amurg albastru la provã.�
Uneori cosmicul invadeazã cotidianul,

înfiorându-l liric:
�Seara ploaia grea de sensuri
loveºte în genunchii unei femei
care mã cautã aºezatã liniºtit
pe pragu-nstelat de cari trezindu-se.
�������������.
În scoica umãrului ei îmi aºez sãrutul
ºi plec dincolo de seara sinucigându-se,
alungând duhul unui regret hohotind!
ªi doarme aºteptându-mã în liniºte
pustie într-o lacrimã de clipã
femeia
ºi se albeºte de lunã.�
Un alt registru liric, mai nou dar ºi mai

lipsit de zorzoane este poezia eroticã a lui
Corin Bianu.

Acesta, nevinovat ca un prunc,
gãseºte ineditul în propriile-i trãiri din
�Marea tãcere�, metaforã pe care încerc
s-o descifrez în mod riscant prin marea
necomunicare cosmicã ºi, implicit,
umanã.

Iubirea devine pentru poet o justificare
de sine, cãci �sunt în întregime un gând
despre tine� iar fãrã tine sunt �mie însumi
strãin�.

O logicã necunoscutã, a dragostei,
atribuie lucrurilor forme nemaivãzute:

�Cleopatra are inima în formã de Z
Inima mea are formã de Cleopatra�
Vegheatã de luna vrãjitoare, iubita o

primeºte ca tainic talisman:
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�Am sã perforez luna de aur ca pe
un ban

ªi-am sã þi-o dãrui, preþios talisman.�
Cât de iubitã este iubita? Pânã la topirea

simultanã în spiritualitate ºi în materie.
La Corin Bianu cuvântul preþios este

respins în favoarea unei spovedanii
sensibile, uneori cu faste idei aurifere.

Râurile vieþii curg, de exemplu, din
palma mamei într-a sa, dar el e numai
luntraºul.

Uneori, voit sau nu, Corin Bianu este
eminescian sau chiar minulescian, cu o
uºoarã deviere a înþelesului original cãci
�subþiratici ºerpi fragezi/sparg coaja
înþelesului.

Solitudinea face însã din poet o relicvã
vie.

�Dimineaþa un plâns nesfârºit
Îmbracã soarta plãsmuirilor mele�
Îndeamnã-þi roibii înaripaþi, iubire,
Sã nãruie zidurile singurãtãþii ce mã-

nconjoarã.(�)
Lumea ar putea începe de la mine,
De nu m-ar strânge zidurile solitudinii.�
Dorul e o �pedeapsã pe viaþã� iscatã

între teluric ºi celest.
�Dorul meu e o nãpraznicã foame
ªi o aprigã sete,

Iar nesãþiosul gust sãrat
Îmi amplificã foamea ºi setea,
Precum ocnaºului, condamnat sã

trudeascã
Pânã la capãt în minele de sare��
Credinþa în sentiment face din poet un

�straniu centaur�. Un discurs panicat, o
puritate eroticã voitã, imagini graþioase �
�te reþin pe retina sufletului�, �vârsta ta
zveltã�, �ea� în stare a seduce
mecanismul ceresc� etc.

Cea mai citatã poezie a lui Corin Bianu
rãmâne, pe bunã dreptate, �Rezonanþã de
cristal�. Poetul lasã sã transparã prin
fãptura lui sentimentul ce-i dã starea de
graþie, transfigurându-l pe de-a-ntregul:

�În preajma ta aerul se face de cristal,
Iar eu devin cristalin
Numai ce mã gândesc la tine!(�)
În preajma ta devin cristalin
Numai ca sã pot arãta lumii întregi
Frumuseþea nepieritoare a iubirii.�
M. Antonescu, impresionat de aceastã

neaºteptatã francheþe a mãrturisirii exclamã
�Mã îmbogãþesc cu cartea lui Corin Bianu!�

Nãscuþi, ca ºi poetul, pe planeta iubirii,
ne îmbogãþim ºi noi cu neliniºtite bãtãi de
inimã ºi sentimentul ce se insinueazã as-
tral din rãnile strãvechii dãinuiri galactice.
impunã cu autoritate personalã. Secole
de-a rândul, obºtea sãteascã nu a avut
decât conducere colectivã. Cu mult mai
târziu, apar în sat funcþionarii, învestiþi de
stat, dar niciunul cu rol de conducãtor unic.
ªi va mai trece multã vreme pânã la apariþia
pârcãlabului sau primarului. Dar ºi atunci
autoritatea de stat nu se contopeºte cu
conducerea obºtei. De mirare, pentru cã
orice familie, ceatã, gintã, trib de oriunde
avea o cãpetenie, un ºef, un comandant...

Între timp, multe obºti sãteºti se
destramã, fie sub presiunea din interior a
celor care voiau proprietãþi individuale, fie
sub agresiunea din afarã a marilor
proprietari de pãmânt: moºierii ºi
mânãstirile. Iar locuitorii de pe terenurile
acaparate cãdeau în stare de iobagi, care
puteau fi vânduþi, daþi de zestre sau de
pomanã. Blestem care cãdea ºi asupra
urmaºilor din generaþie în generaþie. Vãlenii
domnului Fãlculete a fost un sat populat ºi
cu moºneni, ºi cu rumâni, ºi cu venetici.

Cartea domnului Fãlculete, un docu-
ment al documentelor, o interpretare a
interpretãrilor, bun obºtesc pentru obºtea
din Vãleni, capitol de istorie localã ºi
naþionalã, rãsplatã pentru o muncã titanicã
altfel neplãtitã, recuperare a trecutului
secular, o dovadã cã autorul n-a venit pe
lume în zadar...

File de istorie

(urmare de la pagina 25)

Dupã întemeierea þãrii, aceste obºti
erau recunoscute oficial cu dreptul de
oameni liberi ºi stãpâni, dar ºi obligaþii ca
dãri ºi participarea cu oameni la oºtire.

În acelaºi timp, domnitorii îºi rãsplãteau
slujbaºii fideli, favoriþii, neamurile, prietenii,
cu moºii din pãmântul care fusese al
nimãnui, dar ajunsese proprietate de stat.

Un mister, lipsa cãpeteniei
Dupã cum se vede ºi din cartea

domnului Fãlculete, conducerea unei
asemenea formaþiuni era asiguratã de sfatul
sau adunarea obºtei. Nu exista niciun fel
de ierarhizare, întreaga populaþie a
comunitãþii avea dreptul sã participe la
toate hotãrârile, în toate privinþele ºi
împrejurãrile.

În intervalul dintre adunãrile obºtei,
care nu aveau date fixe de întrunire,
problemele ivite între timp, de importanþã
mai micã, erau rezolvate de reprezentanþii
aleºi, numiþi în documente �oameni bãtrâni
ºi buni�. Aleºi pe termen scurt ºi cu
posibilitatea de a fi revocaþi oricând, dar ºi
eliminaþi în mod natural datoritã vârstei
înaintate, ei nu aveau cum ºi când sã se
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Ana Dobre

LITERE  ªI  SENSURI

MIRCEA  ELIADE  � NICOLAE  IORGA
LES  PROMESSES  DE  L�EQUINOXE (2)

Trebuie subliniat cã atitudinea
iconoclastã l-a privit pe Nicolae Iorga, omul
politic. Pentru savantul, poligraful Nicolae
Iorga, Mircea Eliade a avut constant o
admiraþie care nu l-a pãrãsit, practic,
niciodatã. Raportându-se la Iorga, el se
autoclarifica, înþelegând destinul lui ºi al
generaþiei sale: generaþia sa avea doar un
destin cultural, nu ºi unul politic. Într-un
articol din Criterion (Criterion, an I, nr. 5,
15 decembrie 1934, p. 2), Sã ne închipuim
cã�, el fãcea reflecþii amare despre
incapacitatea românilor de a respecta
valoarea ºi de a admira, despre voluptatea
terfelirii valorilor: ��Dar aceasta nu e o
excepþie. Toþi românii fac la fel. Nu existã
nici un fel de jenã în faþa unor anumiþi
creatori, a unor oameni care ºi-au fãcut,
cel puþin la o anumitã vârstã, dovada
capacitãþii lor. Poþi ºti cât de multe lucruri,
poþi descoperi cât de multe adevãruri, poþi
ajunge cât de sus în stima elitelor � nimeni
nu reacþioneazã, totuºi, când eºti terfelit,
eºti anulat sau calomniat. Cine a fost mai
mult calomniat în þara româneascã decât
profesorul Iorga? Nimic din câte a fãcut
N. Iorga pentru noi � nici munca lui, nici
profetismul lui, nici geniul lui � nimic nu
l-a putut înãlþa deasupra noroiului, nu l-a
putut imuniza contra atacurilor ºi
calomniilor. Mã întreb câteodatã ce trebuie
sã faci în România ca sã-þi poþi convinge
semenii cã ai fãcut într-adevãr ceva. ªi cã
ar fi o infamie sã fii atacat ºi
murdãrit�Cred cã orice ai face, e inutil.
Acelaºi noroi te aºteaptã ca ºi pe cel din
urmã dintre tâlhari. În privinþa aceasta,
existã o perfectã unitate de opinie în
România Mare�.

Amãnuntul personal referitor la raftul
cu cãrþile lui Nicolae Iorga � motivaþia
puternicã a acelor ani, sursa de energie ºi
de forþã interioarã, evidenþiazã, deopotrivã,
forþa de atracþie faþã de model ºi cea de
respingere pentru apãrarea propriei

personalitãþi. Starea de prostraþie în
admiraþie nu-i este caracteristicã, ar fi fost
sterilã. Mult mai profitabil pentru spirit,
pentru creaþie s-a dovedit reacþia de
eliberare de sub stãpânirea modelului. Aºa
cum se vede din articolul De la recenzie la
criticã (Vremea, an VIII, nr. 406, 22
septembrie 1935, p. 6), Mircea Eliade era
interesat mai puþin de �primirea caldã� a
cãrþilor lui Nicolae Iorga, ºi mai mult de
�o introducere criticã în studiul cãrþilor
sale�, subliniind necesitatea abordãrii
sistematice a operei sale. Aºa cum se
întâmplã mereu nu corul linguºitorilor
realizeazã progresul, saltul calitativ, ci
privirea ºi atitudinea criticã, singurele con-
structive: ��Apoi aici stã neînþelegerea.
D. Iorga nu cautã laudele, elogiile, premiile.
Nu e destul sã spui: «cel mai mare istoric,
cel mai mare etc.» D. Iorga vrea sã fie
cetit, înþeles, asimilat, criticat � dar vrea o
criticã onestã ºi vie, care sã þinã seama de
toatã mãreþia operei ºi de toatã dramatica
D-sale personalitate. La ce-i folosesc
laudele stereotipe ale celor care nu-l
citesc? D. Iorga este atât de mare, încât
nu se poate supãra, serios, de nicio
criticã obiectivã. Dar aceastã criticã
obiectivã nu poate fi expusã într-un
studiu � ci într-un volum, poate chiar în
mai multe volume��.

De altfel, îºi fixa exact profesorii care
l-au marcat � Nicolae Iorga, Vasile Pârvan,
Nae Ionescu � sau, cel puþin, încerca sã o
facã în spiritul celui mai elevat
profesionalism. Nicolae Iorga reprezenta
în cultura noastrã �momentul profetic ºi
dionisiac�, Vasile Pârvan, �momentul
metafizic ºi apolinic�, Nae Ionescu,
�funcþiunea socraticã împotriva oratoriei,
a profetismului unei metafizici exterioare�.

În acest tablou al înfruntãrii, nu numai
atitudinea impetuoasã a tânãrului Mircea
Eliade impresioneazã. Personalitatea lui
Nicolae Iorga îºi releva dimensiunile în
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modul în care a primit corecþiile tânãrului
intelectual. În O viaþã de om aºa cum a
fost, el nota referitor la Mircea Eliade ºi la
�atacurile� sale doar atât: �Dacã, la noi, un
bãieþaº, cu falsul misticism care înlocuieºte
religiile definite ºi idealurile umane
folositoare, îºi bãtea joc într-o revistã
studenþeascã de cartea fãrã sens ºi orizont,
scrisã într-o proastã limba francezã, de
cineva care copie douã-trei cãrþi ale
predecesorilor � ºi nicãieri n-am mai gãsit
un cuvânt, unul singur, în româneºte,
despre cea mai importantã sforþare
ºtiinþificã a vieþii mele, iar tânãrului i-am
continuat bursa în valutã forte pe vremea
când eram ministru� (O viaþã de om aºa
cum a fost, Editura Minerva, Bucureºti,
1985, p. 476). Tipicã atitudine de om
ultragiat ca împãratul din basm, un Rege
Lear care nu recunoaºte dintre mrejele
aparenþei adevãrata iubire. Spirit superior,
însã, nu-ºi foloseºte prerogativele funcþiei
pentru rãzbunare ºi acordã, generos,
prelungirea bursei de studiu în India
�bãieþaºului� insolent. Îºi depãºeºte, astfel,
umila condiþie umanã ºi-ºi pãstreazã peste
timp statura copleºitoare. Constantin
Rãdulescu-Motru îi scria, în acest sens,
lui Mircea Eliade, într-o scrisoare datatã
21 ianuarie 1930: �Nu ai sã-mi mulþumeºti
deloc pentru valutã. Deºi colegul Iorga nu
prea înþelege importanþa studiilor dumitale,
a fost însã foarte conciliant faþã de d-ta, a
avut în vedere în special cã eºti prea departe
pentru a te lãsa pe drumuri, aºa cum a fãcut
cu mai toþi ceilalþi bursieri ai noºtri. În
sfârºit, ai scãpat!� (apud. Mircea Handoca,
Câteva ipostaze ale unei personalitãþi
proteice, Editura Minerva, Bucureºti,
1992, p. 213;).

La 80 de ani de la publicarea lor, aceste
articole nu mai par blasfemitoare, ci uimesc
prin exactitatea observaþiilor, dincolo de
aerul lor teribilist ºi iconoclast, prin efortul
obiectivãrii derivat din dorinþa eliberãrii de
model. Mircea Eliade considera cã admiraþia
necondiþionatã nu mai este de actualitate,
nu este constructivã. El nota orgolios chiar
cã aparþine unei generaþii care �s-a
strecurat de sub influenþa lui Nicolae
Iorga�, redefinind relaþia �Noi � Nicolae
Iorga� (Noi ºi Nicolae Iorga în Cuvântul,
an III, nr. 604, 6 noiembrie 1926, p. 2),
mai ales cã intelectualul Nicolae Iorga, mare
istoric �s-a compromis intrând în luptele
politice�: �De aceea, Nicolae Iorga nu mai
poate entuziasma actualele mase de tineri
ºi nu mai puþin înflãcãraþi intelectuali. El
poate, cel mult, gãsi fanatici admiratori
pentru munca, opera ºi sclipirile sale de
geniu. Aceºti admiratori, însã, sunt prea

puþini, rãzleþi, � ºi entuziasmul lor, de altã
esenþã decât a celui care cuprindea acum
cincisprezece ani vechea generaþie�
(Idem). Era necesarã o �epocã de
revizuire�. Nicolae Iorga devenise �nu doar
o personalitate�, ci ºi �o problemã de
culturã� pe care înþelegându-l, �înþelegem
o parte din trecutul nostru cultural, din
evoluþia noastrã� (Ibidem). �Enigma� poate
fi descifratã. Laudele excesive,
encomiastica fac mai mult rãu: �Luând o
atitudine criticã, suntem feriþi de a aluneca
în fanatism; în admiraþie oarbã sau urã
nedreaptã� (Ibidem). Finalul articolului �
�Istoricii vor rãmâne întotdeauna în sincerã
admiraþie faþã de mulþimea cunoºtinþelor
Profesorului ºi faþã de cele patruzeci de
mii de documente editate de el. ºi vor pierde
astfel din vedere trãsãturi reprezentative din
figura lui Nicolae Iorga� � pare o
autopersiflare, o delimitare de liceanul Mircea
Eliade care scrisese cu un an înainte: �E un
munte: ºi se cade sã vedem dintr-nsul numai
vãgãunile?� (Iorga, Vlãstarul, an I,
februarie 1925, pp. 4-7)

Pendularea între credinþã ºi tãgadã e
evidentã în seria Cetind pe Iorga.
Distingând între poligrafie, �compilaþia
seacã�, �sistematizãrile vulgarizante� ºi
�munca nesfârºitã ºi metodicã�, el îl
fixeazã pe Iorga ca excepþie. Iorga este un
poligraf, iar a fi poligraf este mai mult: �A
fi poligraf înseamnã a scrie mult ºi multe.
A ºti, deci, ºi a simþi mult. ªtiinþa e
indispensabilã poligrafului. Dar nu numai
ºtiinþa. Ci ºi patima. Patima de a cunoaºte
multe ºi de a le colora în infinitele nuanþe
ale personalitãþii. Un poligraf fãrã
sensibilitate e numai un searbãd compilator,
ca Plinius. Poate, întrucâtva superior lui
Plinius�.

Seria de articole care-l au ca subiect
pe marele cãrturar pare gânditã de Mircea
Eliade constructiv, nu distructiv. Mãrturiile
sale din Amintiri aratã totala inadecvare
între intenþie ºi realitate, între ceea ce a
intenþionat ºi ceea ce a obþinut prin/din
reacþiile pe care le-a provocat: �Aºa,
bunãoarã, începusem o serie de foiletoane
sub titlul: Cetind pe Iorga. Voiam sã le adun
mai târziu într-o carte, sã arãt cât de bine
l-am citit pe Iorga ºi cât de mult îi admir
geniul. Primul foileton se intitula de altfel:
De la Hermes Trismegistos la Nicolae
Iorga, ºi vorbeam în termeni exaltaþi despre
poligrafia lui Iorga, sugeram fondarea unui
Institut pentru studierea operelor ºi gândirii
acestui uriaº. În al doilea foileton, însã,
începeam analiza «metodei» lui Iorga ºi
arãtam, printre altele, cã de foarte mulþi
ani Iorga nu mai citeºte, ci doar frunzãreºte
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cãrþile, ceea ce mi se pãrea firesc pentru
un savant de o prodigioasã culturã ºi care
se apropia de ºaizeci de ani. Mai spuneam
iarãºi cã una din deficienþele «metodei» lui
Iorga se datoreazã lipsei lui de interes
pentru filozofie; comentam mãrturisirea
lui cã n-a putut niciodatã citi pe Aristot în
timp ce izbutise sã citeascã pe Platon, ºi
încheiam cã asta era un lucru foarte grav,
cã mintea genialã a lui Iorga e
asistematicã� (Amintiri, pp. 134-136;
Memorii, pp. 130-132).

�Termenii exaltaþi� în care i se pãrea
cã a vorbit despre Nicolae Iorga nu
pãruserã la fel ºi contemporanilor. Iar
aceºtia au aplicat mãsurile lor, uneori
ignorându-le total pe ale sale. În analiza
metodei lui Nicolae Iorga prin care urmãrea
sã reliefeze originalitatea concepþiei lui
istoriografice �solidarã� cu profetismul
cultural a avut efectul contrar. Nuanþele
din eºafodajul sãu ideatic n-au ajuns la
înþelegerea contemporanilor � nici la
mintea, nici la sufletul lor. Eliade scrisese
cu admiraþie cã Nicolae Iorga �frunzãreºte�
cãrþile(a se vedea visul acestui mod de
lecturã ca ideal în proza Les Trois
Graces�). Le �frunzãrea� cãci le intuia,
le ghicea, le ºtia. Ceea ce pentru ceilalþi
era o blasfemie, pentru Eliade era admiraþia
constructivã. Cititorii superficiali nu
þinuserã seama de definiþiile prealabile
referitoare la �poligraful senzual-motrice�
care era savantul: �Poligraful senzual-
motrice e întotdeauna inedit, proaspãt,
original. Cãrþile lui sunt pretexte de a afirma
valori. Un temperament de poligraf
vibreazã intens ºi multiplu. Conºtiinþa lui e
lentilã: adunã raze ºi le zvârle în fascicul.
Sau le împrãºtie, darnic, în nuanþe gingaºe�
(Cetind pe Iorga, loc. cit.). Respingerea
poate fi ºi o formã de neînþelegere. Ceea
ce fãcea el nu era respingere, ci reevaluare,
revizuire: �Revizuirile acestea nu sunt
dovada unei impietãþi. Ci o necesitate a
spiritului critic. Nu putem construi decât
dupã ce am precizat valorile ºi am pipãit
terenul. Creaþia nu poate ignora tradiþia.
Dar aceastã tradiþie trebuie cu multã
pãtrundere cercetatã ºi cu mult calm
preþuitã. Numai astfel munca va fi
fecundã ºi continuitatea generaþiilor
organicã� (Idem).

Între �idolul tinereþii� ºi �ucenicul
vrãjitor� fluidul empatic nu a încetat
niciodatã. Este lecþia unor spirite elevate
care ar fi putut pierde multe dar nu ºi
mãsura adevãratei confruntãri de idei.
Atitudinea lui Mircea Eliade dupã primul
articol �blasfemitor� este concludentã. El
se retrage dintre colaboratorii Revistei

Universitare în aceºti termeni: �În urma
articolului meu Sinteza istoricã a dlui
Iorga, publicat în nr. 3 al Revistei
Universitare, articol ce a iscat nemulþumiri
ºi a pãgubit moraliceºte întreg comitetul
redacþional, sunt nevoit sã mã retrag.
Aceasta numai pentru faptul cã au fost
cãlcate principiile în jurul cãrora a luat
fiinþã, s-a organizat ºi dezvoltat Revista
Universitarã. În ceea ce priveºte cele
scrise în articolul meu, voi continua sã le
socotesc exacte atâta timp cât nu mi se va
dovedi contrariul� (Revista Universitarã, an
I, aprilie-mai 1926). Era reacþia unui om
care se pregãtea sã înfrunte �teroarea
istoriei�. Cu armele sale: ºtiinþa, principiile
morale, demnitatea, raþiunea, orgoliul de
intelectual, responsabilitatea ce decurge din
propriile acte.

Tragedia unei istorii complicate ºi
complexe, cu vârtejurile ºi furtunile ei, i-a
închis pe Nicolae Iorga ºi Nae Ionescu în
cercul aceluiaºi an � 1940. La 15 martie,
Nae Ionescu murea în urma unui infarct,
deºi n-au lipsit speculaþiile legate de un
asasinat. Toamna, la 27 noiembrie, Nicolae
Iorga cãdea victimã terorii istoriei. Mircea
Eliade pãrãsea cercul în aprilie. În Memorii
(Apud V. Râpeanu, op.cit., p. 231), el nota
înfiorat de tragedia care-i unea pe cei doi
idoli ai tinereþii sale, dar ºi de miracolul
destinului sãu care-l scosese la o altã
margine: �Dar «teroarea istoriei» se fãcea
necontenit simþitã. Cu groazã am aflat de
asasinarea lui N. Iorga ºi a lui V. Madgearu,
precum ºi a unui grup de deþinuþi, în
aºteptarea anchetelor, la închisoarea
Vãcãreºti(�) Uciderea lui N. Iorga, marele
istoric ºi genialul profet cultural, va pãta
pentru multã vreme numele de român.
Pentru întâia oarã m-am bucurat cã Nae
Ionescu nu mai trãieºte. Moartea lui
timpurie îl scutise de acest penibil
spectacol: uciderea atâtor oameni (chiar
dacã unii dintre ei nu erau fãrã vinã) înainte
de a fi judecaþi ºi condamnaþi. În ceea ce
priveºte pe N. Iorga, el fusese � ºi rãmãsese
� marele învãþãtor al lui Nae Ionescu.
Oricâte erori ar fi fãcut, N. Iorga nu putea
fi lovit. Cum spunea Nae Ionescu:

� Când greºeºte Nicolae Iorga este ca
un popã beat cu sfântul potir în mânã.
Dacã îl loveºti, rãstorni potirul ºi pângãreºti
sfânta împãrtãºanie�.

Fascinaþia nu l-a orbit pe Mircea Eliade.
El a putut menþine cumpãna adevãrului,
asimilând modelele, integrându-le
orizontului sãu spiritual, primind în sala cu
oglinzi ideile ºi oferindu-le banchetul sãu
propriu. La acest banchet sunt încã invitaþi
sã participãm, iar intrarea este liberã�
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LECTURI
Lucian Gruia

Nu ºtiu când s-a nãscut Emanoil Toma
dar ºtiu ce a fãcut, începând din prima clipã
a ieºirii sale din pântecele matern ºi pânã
astãzi. Dupã ce s-a nãscut, a þipat foarte
tare ºi într-un fel specific, nemulþumit de
venirea sa pe lume. Ori cã aerul era prea
umed, ori cã mâinile moaºei erau prea reci,
oricum ceva nu îi convenea.
De atunci a rãmas mereu un
revoltat împotriva societãþii,
un exilat în propria-i piele,
aºa cum o atestã romanele
sale, la care ne vom referi în
continuare, dintre care, cel
mai recent tipãrit se
intituleazã chiar Exilat în
mine însumi (Ed. Armonii
Culturale, Adjud, 2012)

În primul rând, copilul,
metamorfozat în personajul
Damian, în paginile
romanului menþionat, s-a
revoltat împotriva familiei
sale, în special a tatãlui sãu beþiv, violent,
pedepsitor, care îi închidea, pe el ºi pe
fratele sãu, în coteþul porcilor. Într-o
noapte friguroasã, scroafei, care de obicei
îi alunga, i s-a trezit instinctul matern ºi l-a
încãlzit cu trupul ei pe viitorul scriitor.

Apoi s-a revoltat împotriva lui însuºi
când, înaintând spre vârsta a treia, îºi certa
nepoatele pentru fleacuri, întrebându-se
dacã nu cumva violenþa se transmite ge-
netic (amintindu-ºi de comportamentul
tatãlui sãu).

Dar cel mai tare s-a supãrat pe cetãþenii
care încãlcau normele morale cu o perfidie
strigãtoare la cer. Exemplele abordate sunt
nenumãrate, culminând cu politicienii
demagogi, venali, veroºi ºi corupþi care se
cred mai presus de lege (ba chiar sunt
apãraþi de judecãtorii cumpãrabili). Astãzi
rãul s-a întins ca o pecingine, în toate
pãturile sociale.

Dar pânã la politicieni, patroni ºi
bancheri, autorul scoate la ivealã certurile

EMANOIL  TOMA �
EXILAT  ÎN MINE  ÎNSUMI

ºi orgoliile nemãsurate din lumea
scriitorilor, compromisurile pe care le fac
pentru renume sau pentru bani, precum ºi
rãutãþile la care se preteazã pentru blocarea
afirmãrii unor confraþi ai lor.

Dar cea mai abjectã clasã socialã este
a politicienilor care abia acum, în falsa

democraþie instauratã dupã
1989, ºi-a dat arama pe faþã.
Cei care au deturnat revoluþia
(membrii din rândul doi al
PCR ºi ai Securitãþii � singurii
organizaþi pe atunci), nu s-au
dat îndãrãt de la nicio fraudã
pentru a se îmbogãþi pe banii
statului, adicã încovoindu-ne
spinãrile. Autorul imagineazã
un discurs electoral la Teatrul
din municipiul Câmpina, din
campania prezidenþialã când,
oratorul �Narcis� (personajul
real, devenit profesor de
istorie dupã mulþi ani de

studenþie, ascuns sub aceastã mascã nu e
greu de descoperit), împroaºcã venin la
fiecare vorbã ºi nu ascunde faptul cã
doreºte exterminarea fizicã a concurenþilor
sãi, ba chiar a unui întreg partid cu care
se rãfuieºte zilnic, ca de altfel cu întreaga
Europã democraticã. Acum se petrece o
scenã ingenioasã. Damian întrerupe
diatriba oratorului provocând sala la un
ºir de aplauze, dupã care, apropiindu-se
de microfon, oferã candidatului romanul
sãu Vin florile, seceraþile! dedicat
masacrãrii de la Otopeni, în decmbrie
1989, a tinerilor recruþi ai UM 0865, din
Câmpina, ºoptindu-i prezidenþiabilului: �Eu
nu te votez!�

Dupã o clipã de uluire, Narcis îºi reia
discursul cu ºi mai mare furie, dar la
plecare �uitã� sã ia cartea.

Dar care este miza acestui roman justiþiar,
pe care l-am prefaþat la a doua ediþie?

(continuare la pagina 34)
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Corneliu Vasile

LIVIU  ANTONESEI �
POEZIE  ÎN  DECOR  EXOTIC*

NOTE DE LECTOR

Cartea conþine o scurtã prezentare a
autorului, cunoscut scriitor, jurnalist,
profesor, cu peste cincisprezece volume de
literaturã, numeroase premii literare, tradus
pe mai multe continente. Recomandãrile
criticilor, de pe coperta IV, subliniazã
complementaritatea textului poetic-profan,
ca ºi în scrierile anterioare
(Marian Papahagi), viziunea
integratoare (Romulus Bucur)
ºi consistenþa poeziei (Ovidiu
Nimigean).

Textele poetice sunt
ordonate în cinci secvenþe, cu
titluri semnificative pentru
cuprinsul lor: �Henry cãtre
Anais�, �Poemele cretane�,
�Moarte ºi resurecþie�, �În
ostroavele Azore� ºi �London
by night�, sugerând spaþii
geografice încãrcate de
semnificaþii spirituale, evocarea
spaþiului livresc integrându-le armonios în
pasta poemelor.

Tãrâmul erotic este dezvãluit subit în
primele douã piese, el fiind sugerat de cuvinte
ºi expresii adecvate: �apa/ lumina gustului
tãu�, �bobocul tãu�, urmãtoarea poezie
evocând Iordanul, Marea Moartã ºi cvadriga,
ca elemente ale iniþierii, prin evadarea, dupã
scufundarea cu vehiculul antic, spre locul de
unde primeºte lumina.

Ritmul folcloric ºi rima, luatã ca atare,
imperfectã sau elementarã (�mere� � �cele�,
�mine � �tine�) apar în �Cântec pentru Anais
Lee�, alãturi de livrescul Potaissa, evocator
al antichitãþii autohtone daco-romane,
sugerând melanjul de împlinire ºi suferinþã,
sfidarea morþii prin iubire.

Elementele mitologice ºi specifice
locurilor orneazã ºi potenþeazã atmosfera de
erotism oriental ºi mediteraneean: Sakhya

Muni, Shambala, zâmbetul de Mona Lisã,
Mare Nostrum, Hiperboreea, Nikos,
Epimenides, Buddha, Zeus, turnul lui Babel,
Athena, Homer, Chypros, Hesperia, Odiseea,
Dali, Afrodita, Minotaurul, chiparoºii,
smochinii, cedrii, relieful stâncos de lângã
valurile mãrii, care au memorie.

.Sunt ºi elemente locale
contemporane: Creta, Adria-
tica, sirtaki, uzo, raki, peºtera
Lassithi, Santorini, Praia da
Victoria, Piccadilly Circus. Dar
duhul locurilor natale rãzbate
din când în când cu tãrie, în
vreme ce ritmul locului exotic
în care se aflã poetul este în
permanentã luptã cu ritmul
personal, �stabil ºi cãlãtor în
aceeaºi pulsaþie�.

�Închipuire de apã ºi lut�,
iubirea nu poate fi exprimatã
în cuvinte, deºi poetul

readuce în prim-plan perfecþiunea întruchipatã
de femeia iubitã, care este �caldã viorea� cu
�gura moale peruzea� (�I promise you�,
�Dacã...�, �Sã-mi cânþi...�).Imaginea concretã
a iubirii este de �corpuri fuzionând în delir/ ºi
o mare pace în suflet� (�Fulger�).
Comunicarea poetului cu frumuseþile naturale
este simplã, fireascã, fãrã cuvinte, spre
deosebire de cea cu iubita.Între cei doi �Se
întind marile continente/ de tãceri vorbite�
(poezia intitulatã �3�, pag.36).

Dar autorul este fascinat nu numai de
iubitã ºi de peisajul cu adânci reverberaþii
de civilizaþie ºi mit, ci ºi de alte fiinþe femi-
nine, graþioase, o recepþionerã polonezã, o
femeie �prea voinicã ºi prea albã� pentru
acele locuri, o fatã înaltã ºi unduitoare,
compãtimitã pentru cã a ajuns la prostituþie,
�o siluetã longilinã ºi elansatã/ De smoalã�
(poezia �1�, pag.90).

Expediþia turisticã este comparatã cu
migraþia pãsãrilor, astfel statuându-se
importanþa primordialã a lui �acasã�. Sunt* Liviu Antonesei, Poveºti filosofice cretane ºi

alte poezii din insule, Bucureºti, Herg BenetPublishers, 2012
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multe pasaje în care autorul se detaºeazã de
minunatele insule, mãri, oraºe ºi monumente,
purtat de dorul de casã ori fãcând comparaþii
sau amintindu-ºi crâmpeie din viaþa locurilor
natale. Filosofeazã cã durerea îndepãrtãrii
spaþiale nu se alinã prin cea temporalã (�7�,
pag.53), alteori îl surprinde �un gând dureros,
un gând melancolic ºi fericit � / Un gând cãtre
casã� (�9�, pag.55), iar o pãdure, vãzutã în
drum spre o grotã, îi evocã pãdurea de stejar,
ulmi ºi carpeni de acasã (�10�, pag.56).

Parcã autorul este mai îngãduitor cu
peisajul marin al Cretei, al Mediteranei, decât
cu Occidentul, ironizând, uneori, cutume ºi
succese datorate, în mare parte, reclamei.
Astfel, o negresã îmbrãcatã într-o rochie tot
�de smoalã� este consideratã �O victorie a lui
Dumnezeu/ ªi a industriei textile�. Cunoscuta
rigiditate britanicã este pusã faþã în faþã cu
spaþiul imens al libertãþii: �Ei beau ceai cu
biscuiþi fix la ora cinci,/ Eu beau cafea de
dimineaþa pânã seara�, într-o poezie care
înregistreazã casele �albe ºi feruite� ale celor
ce conduc lumea prin puterea finanþelor (�2�,
pag.91). În alt loc, un portar de hotel, cu
gesturi ºi costum impecabil, îºi atrage

cugetarea poetului: �Numai bunul Dumnezeu
ºtie cât e structurã/ ºi cât este deprindere.�
(�3�, pag.92).

Cãlãtor bântuit de nostalgia drumului
cãtre þarã, melancolic neaderent la strãinãtate,
cu dor de întoarcere, poetul îºi închipuie
�magazia cu lemne a copilãriei� când vede
copacii de pe strãzi ºi din grãdinile oraºelor
europene. În spaþiul anglo-saxon, în Hyde
Park, îºi afirmã nepotrivirea cu o lume care
are alte valori: �E frumos aici, e strãlucitor ºi
magnific � / Dar nu e pentru mine templul
negustorilor/ ªi al marilor jocuri de noroc. Nu
e pentru mine� (�8�, pag.97).

Poetul acceptã teza istoricã dupã care
centrul civilizaþiei s-a deplasat, de-a lungul
timpului, de la rãsãrit cãtre apus, deseori
prin imitaþie, deducem din observaþia cã Sal-
vador Dali s-a inspirat din Giacometti ºi El
Greco, fãrã s-o recunoascã vreodatã (�10�,
pag.99).

Placheta de versuri a lui Liviu Antonesei
dezvãluie un suflet sensibil la iubire ºi naturã,
un cunoscãtor al artei trecute ºi prezente ºi
un excelent poet, care capteazã atenþia
cititorului cu fiecare paginã.

În paginile sale, revolta socialã a
romancierului Emanoil Toma atinge apogeul
(momente ale evenimentului apar ºi în romanul
Exilat în mine însumi). Dupã numeroase
mãrturii ale supravieþuitorilor ºi cercetarea
paginilor dosarului, autorul emite o serie de
ipoteze extrem de dure la adresa celor care au
pricinuit masacrul.

Întrucât forþele cu adevãrat democratice
puneau în pericol preluarea puterii de cãtre
echipa cripto-comunictã aservitã Moscovei,
aceasta a trebuit sã se erijeze în salvatoarea
naþiei din calea teroriºtilor. Înscenarea nu se
putea face fãrã vãrsare de sânge, iar teroriºtii
trebuiau sã fie din trupele securitãþii
autohtone. Cum aceºtia au fost consemnaþi
în cazarme la ordinul generalului Iulian Vlad,
ºeful acestora, s-a apelat la trupele de
comando din þãrile arabe ce se antrenau pe
teritoriul þãrii noastre, pe vremea aceea. ªi au
fost sacrificate: trupele USLA în faþa
Ministerului Apãrãrii ºi tinerii recruþi ai UM
0865 din Câmpina, la Otopeni. De asemenea,
au fost uciºi martorii care au vãzut cine erau
adevãraþii teroriºti. Sigur cã trebuie sã privim
acest scenariu ca o ipotezã ºocantã menitã
sã dinamiteze trãirile cititorilor.

Finalul romanului este dedicat unei

Emanoil Toma �
Exilat în mine însumi

(urmare de la pagina 32) dezbaterii metafizice pe tema originii ºi
perpetuãrii rãului. Autorul, care nu prea e dus
la bisericã, porneºte de la concepþia gnosticã
asupra lumii, în care polaritatea bine-rãu, ca
ºi în mazdeism, este înnãscutã. Pentru Emanoil
Toma, în geneza emanantisticã a lumii s-a
strecurat o greºealã, Demiurgul, dupã ce a
emanat din sine însuºi marile entitãþi, s-a
retras neglijent din lume ºi una din emanaþiile
sale luciferice a vrut sã-i submineze lucrarea,
introducând rãul în fiinþa umanã.

Continuând dezbaterea, putem observãm
cã, în basmele populare dedicate luptei dintre
bine ºi rãu, simbolizate de Fãt-Frumos ºi Balaur,
primul are nevoie mereu de ajutorul fiinþelor
supranaturale (regina furnicilor sau a albinelor,
cioara care îi aduce apã vie etc) ca sã-l învingã
pe al doilea. Tema propagãrii dezordinii de la
sine este legiferatã în fizicã de legea entropiei
care ne aratã cã ordinea, respectiv binele se
realizeazã prin efort conºtient.

E concluzia la care ajunge ºi Emanoil
Toma în romanul Exilat în mine însumi.

Cartea se citesþe uºor datoritã stilului
alert specific autorului, concis ºi exact, cu
multe expresii picante din argou, cu amãnunte
pitoreºti ºi mai ales datoritã ironiei acide.
Emanoil Toma urmãreºte o terapie prin râs,
deºi ºtie cã izbânzile nu pot fi decât efemere.
Totodatã romanul trage un semnal de alarmã
asupra degradãrii societãþii umane contem-
porane în general ºi a celei româneºti în spe-
cial. Emanoil Toma ne îndeamnã sã luãm
atitudine. ªi bine face.
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Dumitru Ungureanu

ALAMBICOTHECA

Se întâmplã sã locuiesc în legendarul
oraº Gãeºti (scris uneori Gãieºti), ce-ºi
leagã faima de uitata pasãre milvus milvus
pe numele ºtiinþific, popular chemându-se
gaie. Parte a ordinului rãpitoarelor de zi, al
falconiformelor zise, cu un cuvânt demn
de publicaþiile ilustrate, gaia (cu veriºoara
gaia brunã) era odinioarã element distinct
al mitologiei populare, înzestrat cu valenþe
punitive. �Te ia gaia!� sunã ºi-acum
ameninþãtor. �Aproape o pajurã micã�,
dupã cum precizeazã I. Simionescu în
Fauna României, Ed. Albatros, 1983, pag.
171, �asemãnãtoare cu uliul, dar cu coada
bifurcatã. Atacã puii de iepuri ºi pãsãrile�
(citez din Dicþionarul Enciclopedic, vol.
II, Ed. Enciclopedicã, 1996, pag. 396),
migratoare ca stil de viaþã, gaia este numitã
prin unele zone din Muntenia ºi Oltenia
cailã, puhoier, ºorecar, ºorliþã, ºurlicar,
uligan, ºurligaie (vezi Luiza Seche, Mircea
Seche � Dicþionarul de sinonime al limbii
române, Ed. Academiei, 1982). Tot la
Seche gãsim trimiterea la jocul �de-a
cloaþa�, ce aminteºte automat �De-a puia-
gaia�, titlul unui roman de Vlad Muºatescu,
odinioarã citit cu delicii de cunoscãtorii
subtilitãþilor narative, care pãstrau intactã
nostalgia copilãriei petrecute prin târguri
semi-rurale, cum erau ºi sunt Gãeºtii. Cã
denumirea oraºului vine de la pãsãrile re-
spective, cum afirmã unii autori, e posibil.
Cert însã este cã-n ultimii ani, preocupat
de alte subiecte, poporul confundã gãile
cu ciorile, atribuind numelui localitãþii
origine falsã.

�Cioarã (cuvânt autohton) s.f.�, scrie
Dicþionarul Enciclopedic , Ed.
Enciclopedicã, 1993, vol I, pag. 389.
�Nume dat mai multor specii de pãsãri
omnivore din genul Corvus, familia
corvidelor, de c. 45-50 cm�. Aici sigur e
o greºealã! Sã fie cioara un pãsãroi de
aproape jumãtate de metru lungime? Haida-
de! Corbi eu am vãzut, cred, numai în filme
documentare. Niciunul nu atingea aproape

PROSPERITATEA  CIORILOR

sfertul înãlþimii unui om! Evident cã
articolul din Dicþionar este abera(n)t. Iar
dacã a fost posibilã asemenea stupizenie
într-un caz în care te aºtepþi ca orice
locuitor al plaiurilor valahe (deci ºi
redactorii tomului citat) sã aibã habar de
ce este o cioarã, cum sã iei de bune
informaþiile variate, din alte domenii,
cuprinse în dicþionarul respectiv? Au trecut
douã decenii de la apariþie, iar eu n-am
îndrãznit sã mai cumpãr tomurile III-IV.
Nu ºtiu dacã s-a reeditat, înlãturându-se
eroarea.

Dexonline, publicaþie cu regim de
antologie interneticã a tuturor dicþionarelor
de profil, gestionatã de informaticieni, nu
de lingviºti, în regim de sursã liberã, per-
manent actualizatã ºi perfectibilã, conþine
mai multe explicaþii ale termenului
�cioarã�, cu toate conotaþiile ºi localizãrile
sale, ºi cu referinþe limpezi. Meyer,
Philippide, Hasdeu, Graur, Scriban,
Julliand, Popescu-Ciocãnel, plus diverse
dicþionare ale limbii române furnizeazã
definiþii suficiente unui cuvânt ce traduce
o realitate prozaicã. Anume, aceea cã
printre puþinele pãsãri care îºi pãstreazã
nealterat stilul de viaþã, cioara se distinge
fãrã discuþie. Simionescu îi consacrã douã
pagini, în opul citat, 132-133, minim
ilustrate, cu descrieri plastice ºi aprecieri
de gospodar pãþit ºi hâtru. Cioara, cioara
vânãtã, cioara de câmp, stãncuþa sunt
pacostea agriculturii, surse de murdãrie
a oraºelor ºi de poluare fonicã a oricãrui
habitat. Lacome, îndrãzneþe, nepãsãtoare
faþã de ce-i în jur, interesate de gunoaie,
dar neocolind lanurile de grâu sau
porumb, �mai degrabã pot fi socotite ca
stricãtoare ºi pe cât posibil trebuie
stârpite. Nu se lasã însã uºor nici
împuºcate, nici otrãvite, cãci sunt foarte
inteligente, prevãzãtoare.� (Simionescu,
op. cit., pag. 132).

(continuare la pagina 47)
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Magda Grigore

LIT(ER)OGRAFII

DEPÃRTÃRILE
ªI  PRINCIPIUL  INCERTITUDINII

Sub un titlu ce se doreºte de impact,
trimiþând cititorul spre complexitatea legilormiºcãrii, ªtefan Dumitru Afrimescu
încearcã sã corporalizeze în Quantica
(editura Tiparg, Piteºti, 2013), simbolistica
transferului liric al teoriei de la scarãatomicã, la scarã umanã. Imaginea centralã
a liricii sale este aceea a depãrtãrii, iar
metafora exponenþialã, cea a
tãcerilor cãlãtoare. Imitând
raþiunea mecanicii cuantice,
autorul cautã sã înþeleagã
fenomenologia vieþii,
structura dependent�perisabilã a fiinþei ºi interacþia
morþii. Depãrtãrile au din
punct de vedere liric un
sâmbure misterios deluminã, o luminã vie care
joacã (ºi) în apus, aºa cum
pâlpâie în rãsãrit. E vorba
despre marele mister alcreaþiei intuit de autor, dar
imposibil de elucidat. Prin
acesta energia vieþii ar pãstra un numãr
de particule care rãmâne constant,indiferent de dispariþia unora dintre ele �
dispariþie care este, de asemenea,
constantã. Poetul vrea sã exprime în
Quantica o tristeþe voalatã a legiicorporalitãþii umane, o melancolie fãrã
soluþie a prizonieratului fiinþei în
provizoratul materiei din care numai
sufletul ºi mintea cãlãtoresc fãrã limitã ºicare, dupã o vreme, vor pleca într-o
cãlãtorie incertã, definitivã, spre un þinut
impropriu de dincolo. Individualul ar (mai)
prezenta relevanþã pentru exemplificareaspeciei ºi la nivel de studiu secvenþial, în
rest, omul este condamnat la o luciditate
amarã, la aºteptãri multiplicate, la o
singurãtate bizarã ºi la revolta mocnitã
împotriva firii. ªtefan Dumitru Afrimescu
opteazã pentru o introspecþie resemnatã,
care nu coboarã în adâncimile
problematizãrii, lãsându-se poatedescurajatã de consecvenþa crudã a
nimicului, de puterea lui de a întoarce fiinþa

în nefiinþã, de a trimite sufletul în exil
dincolo de dincolo, într-o nebuloasãimpenetrabilã. Pendularea între a fi ºi a nu
fi (a)pare ca mesaj fundamental al cãrþii,
iar prin el autorul încearcã sã transmitã o
spaima resemnatã pentru adevãrul
irevocabil al existenþei omeneºti.

Poezia este monologatã, linearã,
transpunerea liricã fiind
egocentricã. Volumuldecurge ca un experiment al
observaþiei directe, exercitate
asupra eului trecãtor care
intrã ºi iese în/din viaþã cudezinvoltura datului soartei
cãpãtând proprietãþi
oscilatorii între fiinþã ºi
nefiinþã, ca orice materiecãreia i se aplicã o mecanicã
ondulatorie. Ontologia pare
perfectã în desfãºurarea ei,
doar fiinþa este imperfectã ºi
finitã. Lumea îi apare
poetului ca un demers de

creare ºi anihilare continuã a energiei
existenþiale: �Acum ºtiu ce înseamnãlãtratul/ de lup al þãrânii, la fel fiorul din
oase./ Mi-e fricã! Mi-e fricã, ºi-a fricã
miroase!/ Miroase a nebunie ºi-a gratii,/
a-ndepãrtare de lume ºi-a/ dislocare despaþii, miroase/a pierdere de nume, a/ mari
schimbãri în lume,/ a ºfârºit ºi-a canal,/
miroase a urlet carnal!�. ªtefan Dumitru
Afrimescu vizeazã o subtilã echivalenþã ateoriei cuantice proprie câmpurilor vieþii
ºi morþii � aceste câmpuri energetice care
se completeazã reciproc întregind imaginea
unitarã a lumii. Veºnicia se alimenteazã dinea însãºi, prin existenþe mãrunte ºi
perisabile pe care trecerea le înlãnþuie.
Poetul (con)simte acest lucru la scarã
trupeascã, nu ºi sufleteascã, frãmântarealui atinge involuntar ºi simbolic un principiu
concret existent în fizicã, principiul
incertitudinii, al lui Verner Heisenberg, din
1927: �Pentru cã, depãrtare, lumea mea/ enesigurã, existenþa incertã,/ timpul e de-o
vârstã cu ploile/ sau ºi mai de dincolo,
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spaþiul e strâmt,/ eternitatea e strâmbã, o
existenþã/ se umple cu sine pânã ce se
goleºte,/ o viaþã se continuã cu o alta, pânã/
se pierd, doar singurãtatea nu se/ va pierdenicicând, întotdeauna/ este singura care te
mai aºteaptã,/astfel încât, dacã n-o gãseºti
tu, te va cãuta sigur��. Poezia devine o
încercare timidã de iniþiere în tainauniversului extins, din unghi limitat ºi
nefericit, iar poetul se întoarce de fiecare
datã învins, în interogaþie; de fiecare datã
intervin dezavantajele creaþiei omeneºticare îºi urmeazã nestingheritã legile proprii.
Eul se aflã parcã într-o plasmã a realitãþii,
pulseazã ca o undã fragilã de materie, cãzutã
într-o incertitudine dureroasã, cu un finalprevizibil, dar îndepãrtat sufleteºte, împins
mental dincolo de depãrtãri: �apoi, va trebui
cuceritã distanþã/ cu distanþã ºi mers de-a
lungul/ þãrmurilor ei de dragoste, de laizvor/ pânã la revãrsarea ei în sine, pânã la
/revãrsarea unei depãrtãri în altã depãrtare.�
Revelaþia este aceea cã totul se petrece,
cum spuneau latinii, hic et nunc: aici bibliile
ierbii se scriu singure prin legi neînþelese,
aici acosteazã corãbii sosite de pe marea
timpului � acum tristeþea îºi face loc sau
cedeazã locul îngrijorãrii, acum întunericul� corabie ancoreazã pe þãrmurile efemere
ale fiinþei. Poetul scruteazã tabloul com-
pact al depãrtãrilor în sens extensiv, dar ºi
intensiv: �Depãrtare, e timpul când unulva/ trebui sã renunþe, iar celãlalt sã/ accepte,
e timpul când cineva, în bibliile ierbii, sunã
retragerea./ Depãrtare, e timpul, cu toate
cã/ nici mãcar timp nu mai este��.Depãrtãrile survolate sub aspect exterior,
al timpului/ al materiei/ al existenþei (toate
umbrite de antonimele lor), dar ºi sub as-
pect interior, al iscodirii depãrtãrilor din
sine însuºi, materializate în speranþã/
încredere/ aºteptare � se apropie ºi se
depãrteazã ca un zoom: �ªi, depãrtare, e
timpul, pentru cã/ la þãrmurile noastre deefemer/ va mai acosta întunericul doar./
ªi e acel timp, depãrtare, în care/sã fugim
din noi pe rând, bând/ luminã ºi arzând de
dorul/ trecerii înapoi�. Departãrile sedovedesc impenetrabile în egalã mãsurã,
iar poetul eºueazã (din cãlãtoria fiecãrui
poem) în acelaºi triunghi al incertitudinii:
adevãr � fals � indeterminare: �Adevãrgrãiesc sau minciunã?!/ De þãrmul tãu mi-
am frânt gândul/ asemenea unei respirãri
frânte ºi ea,/ asemeni zborului unei pãsãri
frânt/ de marginea lumii, pânã la urmã/ arãmas zborul ºi-a cãzut pasãrea,/ marginea
lumii mai existã ºi azi, doar respirarea�ºi
era ultima,/ depãrtare, ultima respirare,/
înainte de-a fi fost cea dintâi!�. În aceastãstare poetul tânjeºte sã fie doar o statuie a
liniºtii, a conºtiinþei decantate, amintind
de o extensie a cercetãrilor moderne, teoria
cuanticã a conºtiinþei, promovatã de

Stuard Hameroff. Acesta considerã cã
sufletul (incubt în interiorul celulelor
cerebrale, în aºa numitele microtubule)
îºi continuã viaþa dupã moarte. Dupã cefiinþa omeneascã iese din starea cuanticã,
informaþia existentã în creier (în neuroni
ºi în reþelele informatice conþinute de
acesta) se disipeazã, s-ar (re) distribuiîn univers, continuând sã existe. Creierul
s-ar comporta ca un veritabil computer
cuantic atât în viaþã, cât ºi în moarte.
Aºadar, poetului îi rãmâne speranþa unui
altfel de timp: �Depãrtare, e timpul când,
fiecare/ reîntors în sine, sã-nsãmânþãm/
timpul celuilalt, tu cu ce/ poþi, eu cu ce
voi mai avea, tu cu/ o lacrimã, eu cu ungând, tu cu ce nu existã/eu cu ce nu se
mai poate,/ tu cu o lume, eu cu-n altfel
de timp�.

Secvenþele lirice curg uneori înseriate,un poem îl continuã pe altul, primul vers
din poem fiind reiterarea ultimului vers din
poemul anterior, iar secvenþele par
desprinse unele din altele, ca un arhipelagîntr-o mare de neliniºte interioarã. Formula
poeticã abordatã de ªtefan Dumitru
Afrimescu este simpla notaþie a
sentimentelor ºi a senzaþiilor, întregul liricpãrând o tânguire prelungã a singurãtãþii
destinale care devine neliniºtitã ºi
întrebãtoare. Cele mai multe versuri rãmân
sub imperiul primului impuls al scriiturii,autorul nu pare sã mizeze deloc pe versul
cãutat, tranzacþionat la nivel stilistic, ºlefuit
îndelung. Nici efectele spectaculoase la
nivelul expresiei nu se fac prezente,limbajul este simplu, firesc, aproape uzual.
Poezia lui ªtefan Dumitru Afrimescu este
monolog cu sine însuºi, culegere ºi
însemnare în jurnalul unor clipe de
reflecþie. Cu toate acestea el izbuteºte
uneori în lansarea imaginilor poetice care
se insinueazã liric ºi reþin atenþia: vine o
vreme când te întorci în visele pãrinþilor
tãi; râurile duceau de mânã un copil/
plângând pânã spre izvoare; aerul
încãrunþise de-atâta aºteptare; sufletul
mi-e zugrãvit, ºi nu gol,/ pictat în toate
culorile pe care le-au avut pasiunile/
unora, pentru dezastrele lui; toþi lunecãm
în stele cãlãtoare; pe zei i-am îngropat în
noi ca sã-i putem dezgropa mai târziu; vom
cãlãtori pe o mare de timp, sub pavilion/
alb, pe sub ceruri strãine, fãrã þãrmuri ºi
fãrã cuvinte etc.

Acceptând pactul dintre un titlu greu,elitist ºi poezia transparentã, devoalatã de
autorul însuºi în intenþia sa de introspecþie
ºi autenticitate, cartea lui ªtefan Dumitru
Afrimescu (a)pare ca un mesaj într-o sticlã� ambalaj calofil aruncat pe o mare a
deznãdejdii, prin care autorul doreºte sã
împãrtãºeascã lumii o dovadã sigurã a unei
existenþe efemere.
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MOTIVE  LIRICE  VOICULESCIENE:
MUNTELE

ROMÂNUL  A  RÃMAS  POET?

Luând parcã privirea ºoimului, poetul
contemplã, într-o viziune panoramicã �întreg
cuprinsul larg al þãrii�, adicã munþii ºi câmpia
ºi codrul, lacul, Dunãrea ºi marea, asupra
cãrora se revarsã taina orelor ºi suflul
anotimpurilor. ªi astfel, tabloul frumuseþilor
þãrii se completeazã, fiind privit ºi descris din
toate unghiurile posibile, cu o risipã de
imaginaþie ºi artã a cuvântului întâlnitã numai
la un Sadoveanu, la un Blaga sau un Pillat.

Se ºtie cã Voiculescu iubea muntele ºi cã
adesea, pornea pe cãrãri abrupte, dând dovadã
de o adevãratã pasiune pentru alpinism. Ca
mãrturie stau fotografiile fãcute cu ocazia
ascensiunilor, povestirile deocamdatã orale ale
prietenilor (Ovidiu Papadima), nuvele ca
Ultimul berevoi, Misiune de încredere,
Schimnicul ºi, bineînþeles, multe poezii.

Ceea ce ºocheazã în ele este în primul
rând sãlbãticia mãreaþã a muntelui, aspectul
sãu de colos strãbãtut de oaze ale vieþii situ-
ate între cer ºi pãmânt: �Din inima-i de piatrã
ies ºipote mãrunte, / Mustite prin pereþii cu
schelele-n darapãn� (Pe muntele Obârºia).
Totodatã, aici, sunt adãpostite misterele
originare ale unora dintre fenomenele vieþii
cosmice: �Zãnoage gãunoase cu ochiuri de
zãpadã, / Dosite în cãldarea cãscatã ºi
adâncã, / Îºi apãrã comoara, ca nimeni sã n-o
vadã, / În þarcuri fãurite din colþi zâmbaþi de
stâncã� (Idem). Lexicul ia ºi el acum asprimea
trufaºã a decorului. Pentru cã, adesea,
muntele este decor, contemplat de departe
(afectiv vorbind), poetul sugerând teama
omului faþã de giganticul peisaj, faþã de
emanaþiile de vigoare ºi viaþã ieºite din
adâncuri, spre a duce �în inima tãriei, la zei,
nãprasnica lor parã�. Iatã ºi locul unde se
zãmislesc ºi sãlãºluiesc aceste forþe:
�Prãpãstii oarbe, guri de iaduri, ce nu vãd nici
o aurorã, / Cazane groaznice ºi ocne în jurul
cãrora cumplite / Nãmestii sure, încleºtate, s-au
prins de gât ºi-ncing o horã� (Bucegii).

Teama se transformã în admiraþie datoritã
purificãrii crestelor stâncoase prin contactul
cu vânturile, ploile ori fulgerele: �Puºi ca o vamã
robitoare în calea slobodelor vânturi, / Asupra

Liviu Grãsoiu

lor în toatã vremea îºi varsã trãsnetul
vierºunul� (Idem). Pe aici tãcerea-i de piatrã,
�liniºtea de aur� (Amiazã pe munte). Când ºi
când, apar grupuri de hãitaºi în urmãrirea unei
nãluci de �cerb peste creste�, motiv întâlnit ºi
la Al. Cãprariu în Cinegeticã. Numai cã
vânãtorii, lasã sã se înþeleagã poetul, nu prea
au ºanse în teritoriul �albastrelor singurãtãþi�.
Elementele naturii fac corp comun ºi nu admit
ºtirbirea ordinii adânc ºi definitiv acceptate.
�Amiaza, lungitã la soare, / Privindu-i, adoarme
cu capul pe stânci� (Idem).

Floarea piscurilor, aflatã �pe tâmple de-
nalt povârniº neatins� devine simbolul
puritãþii (ca în Floarea de stâncã a lui Aurel
Rãu), iar prin extensie, a setei de absolut, a
detaºãrii de comun ºi obiºnuit. Este unul
dintre puþinele poeme montane unde
Voiculescu renunþã la tehnica parnasianã,
ca ºi aceea a poeziei cu simbol, spre a face
dintr-un element al peisajului un porte-parole
al simþãmintelor sale intime.

Dacã munþii par a fi ostili omului vizitator,
este pentru cã li s-au hãrãzit alþi oaspeþi: �Din
ºesurile sure urcând grãbit spre munte /
Amurgu-n mers despoaie colinele de aur�
(Amurgul).

Momentul îi prilejuieºte poetului
adevãrate demonstraþii de virtuozitate
imagisticã: �Abia pe munþi atunci mai fâlfâie
lumina, / Ca pasãrea rãnitã zburând din
stâncã-n stâncã�/ Pe urma ei, din hãuri
urcând nãvalnic clina, / Cu-o falcã-n cer s-o
prindã, aleargã Noaptea încã� (Idem).

Alegorismul dinamic dominã ºi alte piese.
Iatã soarele ºi telegarii sãi: �ªi pornind acasã
roibii, la odihnã, / Pentru-ntreaga noapte
singur ºi-i adapã / În nemãrginitul iezer de
luminã, / Revãrsat în calea serii ca o apã�
(Apus de soare).

Alteori, o revãrsare coloristicã grandioasã,
o pânzã expresionistã în roºu ºi negru: �Toþi
rugii cerului ºi-au scuturat povara. /
Mormanele rãscoapte zac strivite. / Stã-n zare
ciucur pârga sângerie. / Adulmecând din um-
bra lor adâncã. / Ies urºii nopþii plini de lãcomie
/ ªi zmeura amurgului mãnâncã� (Amurg).
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Al. Philippide notase: �Apusul roºu se
nãruie în clãi / De purpurã clocotitoare�
(Pãdurea).

Þinutul �închis în miez de piatrã scumpã�,
transformat de încremenirea �pieziºã� a
umbrelor �licãritoare� într-un �vast
chihlimbar�, aduce odatã cu �întunecãrile înalte�
ce �alunecã în vis� ºi silueta unei Euridice de
odinioarã: �Cu sloiul amintirii treci þãrmul celãlalt.
/ Abia-þi zãresc o mânã ce-a-ngheþat, stând
frântã / Alãturi de o foaie cãzutã din înalt. /
Te-afunzi ºi nu e cine nici mâna sã-þi ridice, /
Nici gâtul sã-þi îndoaie sub jug de sãrutãri�
(Elegie în amurg). Femeia iubitã a devenit
poate, prin jocul straniu al forþelor ce conduc
lumea, Singurãtatea însãºi, care ºi-a ales loc
de refugiu culmile arse ºi neatinse ale
Bucegilor. Ea �umblã, visãtoare, pe streºini
de-nãlþime. / Stã ceasuri neclintitã, de-o stâncã
rãzimatã, / ªi catã-n adâncime� (Singurã-
tatea). ªi dacã �din când în când tresare ºi
ºade�parc-aºteaptã� ea presimte ceva �din
marele mister�. Acesta ar fi somnul, �izvod al
imorþii�. Nãscut de noapte, ea însãºi un
�negru munte�, el se revarsã �pe pieptul lumii�
venind din �mãrile de sus� (Noaptea). Acum
noaptea pare de cremene; se aud sunete,
�zvoanã din þarã� deoarece nemiºcarea ºi
întunericul nu domnesc prea mult (Noapte
de cremene). Prima care înfruntã �negrele
firizi� este luna cea venitã din �curtea
cerurilor�; ea calcã �pe lespezi de luminã�
(Rãsãrit de lunã), �încet s-aratã luna plinã pe
muchea negrului pripor / ªi iese lin deasupra
vãii, în tinda munþilor sihaºtri, / Ca o crãiasã-
ntr-un pridvor� (Idem).

Prevestire, totodatã, a luminii depline:
�Din rãsãrit cu paºii senini cãlcând vãzduhul
/ Viaþa iese-n lume cu sfintele ei daruri / ªi
soarele ridicã potirul de luminã. / Jos, orice fir
de rouã e-o cuminecãturã / În care se rãsfrânge
întregul univers� (Schiþã pentru o meditaþie).

Se înscãuneazã o lungã Clipã
luminoasã, moment solemn de rotire a privirii
peste Ardealul aflat �jos, în adâncile hobãi�.
Se vede ºi �Un moþ bãtrân, proptit în bâtã�,
ca un simbol al þãrii mãrginite de �o mândrã
zeghe de luminã� (Clipã luminoasã), într-o
unire totalã cu peisajul, lumina devine
�adâncã împietrire� (Amiaza).

Tãrâmurile acestea, dupã cum se observã,
simt altfel ritmul vieþii. De pildã, primãvara
�abia urcã din pãmânt�, �mugurii nu-ºi dau
ghes�, �melcii nu-ºi trimet coarnele dupã
luminã� (Semn de primãvarã). Odatã pornitã
însã, reînvierea naturii este nãvalnicã ºi tinde
cãtre mit: �Îºi scuturã urºii hodina / ªi negri
rãsar din pãmânt. / Din morþi a-nviat iar lu-
mina / ªi lespedea iernii a frânt� (Sub zodia
cu ochii verzi). Tonul poetului e, acum, grav
ºi sacadat, versurile scurte potenþeazã
imaginile fremãtãtoare de seve: �Visând alt
cer sã se-ntoarne / Colinele-ºi þes noi pestelci,

/ Porneºte sã ia lumea în coarne / Molateca
oaste de melci� (Idem). Sunt contaminate de
revitalizare ºi gândurile care pornesc sã
parcurgã �brazde� noi, ca în somptuosul poem
Noapte de martie: �Se umflã-n mine ape, trec
turme de þigãi / ªi aburii lãuntrici iau chip de
primãvarã, / Cu sâni rotunzi de mãguri ºi
coapse moi de vãi. / Sosesc, scãpaþi ºi teferi
din cuºcile-ntristãrii, / Cocorii bucuriei, solia-
ntâiei berzi, / ªi ºesurile minþii, miriºtile uitãrii
/ Le-mproureazã iarba cu mii de gânduri verzi�.

Muntele îi slujeºte adesea poetului în
realizarea de panoramãri asupra întregii þãri.
Am amintit Clipa luminoasã. Iatã o savantã
folosire a tehnicii cinematografice în
Antologie. Punctul de observaþie este la
început sus: �Chenare lungi de liniºti trag
codrii gravi deodatã / ªi-nalte slove roºii pun
plopii-n fruntea zãrii, / Pe fiecare faþã de deal,
îngenuncheatã, / Cu aur scrie toamna
antologia þãrii�. Aparatul de filmat, ca sã spun
aºa, coboarã concomitent cu ascensiunea
cadrului fixat: �Se-mbinã pretutindeni versete
de luminã / Cu-ncondeieri de-azururi pe þãrna
bãtrâneascã / ªi-alãturea în crângul cu strofe
de ruginã / Îºi urcã violetul culoarea-i
sufleteascã�. În ultima strofã, se trece iar la
perspectiva de la început: �Cu psalmi de nori
în flãcãri urcând spre slãvi, încheie / Amurgul
singuratec cântarea României�. Nivelul cel mai
ridicat estetic îl înregistreazã Voiculescu în
Fãurãria toamnei. Mã refer, se-nþelege, la
folosirea perfectã a tehnicii subliniate cu
câteva rânduri mai înainte. Ritmul mai rapid al
secvenþelor, alternarea detaliilor cu planurile
generale, culorile aduse la acelaºi numitor
comun de tonalitate, sugerarea doar a
izvoarelor vieþii, toate formeazã un poem
antologic, greu de egalat, cred, de orice maestru
al filmului color: �Fãurãria toamnei s-aprinde
largã-n zare, / Vãrsând pe þara toatã a ei
metalurgie, / Vechi mãiestrii de aur vremelnic,
în frunzare, / încoroneazã codrii cu-naltã agonie
/ Argint brumat pe domul pustiilor podgorii, /
Mausolee munþii gãtiþi cu giuvaeruri, / Pe cãi
de smalþ, sub care aºtern arãmuri norii, / Seri
lungi se plimbã-n rochii împãrãteºti pe ceruri.
/ Cu aur peste jafuri ºi aur peste moarte, /
Stau sufletele strânse, bãtrâne palimpseste: /
Nu zgâriaþi sub stratul de-nluminãri deºarte, /
Daþi peste blestemata trecutului poveste. /
Ies primãveri de zâmbet ºi sângele-i de
grindeni, / Iubitele scot sânii, dulci poame de
luminã. / Mireasma lumii toatã colindã
pretutindeni�/ Fãurãria toamnei le-astupã
cu ruginã�.

Mai târziu, pe când �Crivãþul c-o ghearã
/ Þara-n lung sfâºie� (Iarna sciticã), viaþa
pare izgonitã, �sate-abia se-ngaimã�, Dunãrea
este �bocnã�, marea e �prinsã de urgie�. Acum
imaginea montanã se detaºeazã prin
contrastul dat de forþa calmã a înãlþimii, care
dominã pânã ºi �iarna, albã fiarã� (Idem).
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versiuni de George Anca

MARI  POEME  INDIENE

ECOURI  DIN  ATHARVA  VEDA

Agni jertfitorului dor
înlãnþuie-ne arderea
sãlaºul sama inimii ni-mi-ni
pe cal norocul laptelui
acoperit de bobul grâului
Savitri Vayu Indra Brihaspati
mana stãpâna iarba
apa vrejul duºmanii
o sutã de toamne întru eroi
fiinþe vas cu parisrut
amrita învãpãindu-ne
ape goale de yakshma în kala sãlaºului
din saman în atharvan
magmã spre rik absent
lemnul învârtit de metal
aºa ºi piara aºa ºi piatra
în altã parte în altã parte
nãscutã apei soma agni
arºi vrãjitorii yatudhana
þiitorii de yatu
canibalii kimidins
Indra Pushan Varuna Mitra Agni
Brahman o jatavedas
potop arnava Târnava
rupte punþile sinelui
amurg murg laur ard curg
treime îndoirãm triremã pentadei
strunjeºte-te neîmprejurime
împrejmuitorilor lecuinzi
crãia craisthya sojata subjugat-a
incantaþia brahman de vinerea mare
izvorul Poºaga prãznuirea spui
fraþilor ºi celor ce ne urãsc
o naºtere atharva în ªuºani
a vinului anko tam anko
adio americanco Julian Po
împins în râu-þi fãrã nor-ocean
tata pitar nemãritata
mireasã lui Yama

Antigona Aheronului
incantând pe Asita Kacyapa Gaya
râuri vânturi pãsãri patatrin
dania dhana untul sarpis
bhurikpathyapankti
adya dvitiya bhurik
plumb lunã nouã palid purusha
sãgeþi divin umane manusya
deva manusya rishayo
duºmanii duºmãniþi de zei
taure Indra neînfricându-se
înroºeºte ºi gãlbinarea
risipimu-o în papagali
ropanakas haridravas
palita pãlitã lepra lepritã
neted nume de mamã
neted nume de mamã
netezitorule leac leprei
de-a blestemat cu blestem
de s-a înrãdãcinat în mura urii
de-a supt tinerimea
mãnânce-þi odraslele
bunã-stare svasti
fiinþe jagat
oameni purusha
binefacere suvidatra
misterul spune-l
nici de pe pãmânt nici din cer
foc în miezul apei
Agni în Varuna
miere madhu m-adu
mieros madhumant
cuprins paritatnu
trestie în neant
coborâtori din Daksha
vii ayus o sutã de toamne
putere-ntâi nãscutã
cu aurul din Daksha
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boala roga piarã
fiind arogana
furnicile upajika
ne carã leac din ocean
trãzniþi demonii rakshas
vena brahmaatmadaivatam
mantranam gandharvapsarodevatyam
dor invocat atoateþiitor pe-o formã
Gandharva-n azur iubind Apsara pe zarul

oceanului
laudã ºi rugã lui Indra
laudã ºi rugã lui Agni
aindram agneyam
blestemul cadã pe blestemãtor
yakshma kshetriya
pierderea demon
durita avadya
greul reproºului
Brihaspati podoabã dã lui Soma
neauzire de blestem
trupului de piatrã toþi zeii
sã le dea o sutã de toamne
cum cerul ºi pãmântul n-au teamã
aºa ºi suflarea mea
luna ºi soarele brahman ºi kshatra
adevãrul ºi neadevãrul bhuta ºi bhavya
suflu-rãsuflu apãrã-mã de moarte svaha

slavã
cer-pãmânt apãrã-mã de ascultare slavã
soare apãrã-mã de suspin svaha
Agni Vaishvanara apãrã-mã cu toþi zeii slavã
prana panayurdevatyam
Agny Vayu Surya lunã apã
cin incinerã urâtoru-ne urât
fur înfurie-te pe urâtoru-ne urât
parã pãruie urâtoru-ne urât
ard rde-ne urâtoru-ne urât
luciu dezluceºte urâtoru-ne urât
haras arcis cocis tejas
mâncaþi-vã propria carne
vraci bãutor de sânge
curgã laptele cirezilor
oamenii caii untul
de jertfã eroii
o bãtrâneþe copil nu-mi da
suta de morþi lasã-mi prieten mitrata
dãruitor hotar sã mor bãtrân
întru naºterile tuturor zeilor
tragi traci tuaregi tuaregi
antipozii la jumãtate de Ampoi

horã nostraticului nostru prin horj
materialitatea umbrei nimicului
moartea altora o sutã nu te omoare
ca o mamã Mitra apere-te de prieteni
ºi de duºmani junghiindu-þi cirezi
suflul rãsuflul nu te pãrãseascã
tatãl cer mama pãmânt
Aditi þinându-te pe genunchi
pãzit de suflu rãsuflu
o sutã de ierni
vântul vãlure iarba
eu mintea ta
iubeºte-mã
nu mã lãsa
ce spun vulturii
ce spun vindecaþii
ascultã vino-mi
gât la sãgeatã
piatrã de mormânt lui Indra
macinã grâul khalva
iar eu pisez viermii
vãzuþi nevãzuþi în munþi
în cirezi în noi înºine tanu
mãcelãrit regele viermelui mama
fratele sora viermelui mãcelãriþi
Soma Brahman Aryaman
ºi Dhatar aducãtor de soþ
gãseascã femeia aceasta
o Agni un bãrbat
nascã fii ajungã prima soþie
adu-i tu Savitri un bãrbat
focul lui Agni tunetul lui Indra
pe duºmani pe blestemãtori
cenuºã pleavã ochii scoºi
ava-gamaya rege iar
pune-mi-l Indra
Varuna din ape Soma din munþi
ºoim printre supuºi
o rege ca Indra om
mamã lui Indra ºi Soma
fiicã lui Prjapati
împlineºte-ne dorul
primeºte-ne jertfa
o noapte cât anul
lasã-ne zeilor
ierni hayana veri soma
faur daur taur
antika prezenþa morþii
o mie de ochi peste greul durita
o sutã de toamne o sutã de ierni
o sutã de primãveri întru
Indra Agni Savitri Brihaspati
ducã-se alte morþi pânã la sutã
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pe cele douã mâini ale adevãrului
sãlaº conacul cula ceala pe colnic
stãpâna gãtitã în iarba razelor
sã trãim ai eroilor o sutã de toamne
unºi cu unt ºi ambrozie în foc amrita
uda udaka inima apelor
unde nadi valg-vlãguinde
pe apucatele apakamam
rãsuflet udan tinereþea vatsa
zilele toate þie
cal în picioare Jatavedas
hranã în bogãþie
vecinii Agni nu ne arde
devreme pratar zeilor rugã dhi
norocul lor norocul nostru
ºi zorii sacrificiu adhavara
strãluminându-ne caii în duh
poeþii kavi duhlii dhira
cântând plug langala sira
Indra întoarce brazda
din cer cu lapte o stropºeºte Ciunasira
buruianã bade þine-mi
alta du-o dintre inemi
abia abhi hopa upa
vaca viþel apa albia
cânt ctitor preot
jupân energii bunãtate
foc în apã în om în pietre ierbi arbori
foc în soma în pãsãri în fiare
în car cu Indra al tuturor oamenilor ºi zeilor
atoatedevoratorul Kama dãruitor-primitorul
preot hotar primit de mintea a 13-a
fiinþãri bhauvana cinci rase manava
naºterea elefantului
domn dumnezeirii
picurã-mi splendoare
asemenea o Agni
departe-apa stârpiciunii-vehat
fãt sãgeatã pe zece luni erou
îþi jurui ceremonia Prajapati
ierbile zeilor-daivata tatã cerul
mamã pãmântul rãdãcinã oceanul
îndurã-se de tine cu un fiu
dor adhi sãgeatã inimii
cu gura uscatã înlãnþuie-mã
departe de mamã ºi tatã
fãrã vlagã numai a mea
zeii din rãsãrit sãgeþi de foc
zeii din miazãzi sãgeþi de kama

zeii din apus sãgeþi de apã
zeii din miazãnoapte sãgeþi de vânt
zeii de aici sãgeþi de leac
zei avasvant sãgeþi Brihaspati
mioarã picioare albe
dorinþelor kama jertfã
dulce seceta payas
nu-mi despãrþi rãsuflarea
nici sinele nici odrasla
miere spre mama
feritã de yakshma
zei uniþi întru nemurire
suflul suflului rãsuflã
în pântecul yoni (non)existenþa
naºterea temeinicã janus
karya tatãl Atharvan
Brihaspati tuturor pãrinte poet zeu
cine-i zeul cãrui jertfa închinãmu-i
singur suflet dãruind putere
rege rãsufletului zãpadã munþilor
apele cu oul de aur dintâi
albuºul ulba coperindu-l
cerul ºi pãmântul þiindu-l
rudram uta vzaghradevatyam
tigru om-puruºa lup
râuri codri duºman vi se pleacã
lup-hoþ departe-para funii colþ
tigru colþi hoþ ºarpe vrãjitor lup
ruinã-murna fiarei coastele
Atharvan rupãtor-de-tigru-jamhana
acum Agni acum Savitar acum zeiþã
Sarasvati acum Brhamanaspati
faceþi-i arc virilitatea-vrºnia
de cal mãgar þap berbec ºi taur
taur cu o mie de coarne ieºind
din ocean sã adormim oamenii
sã nu mai batã vântul pãmântul
doarmã femeile ºi câinii cu Indra
tuturor sã punem ochii împreunã
mama sã doarmã tatãl sã doarmã
câinele sã doarmã toatã lumea
lasã-mã somn treaz pânã-n zori ca Indra
întâi nãscut Brahman cu zece capete
prim bãutor de soma dezrotrãvitor
cer pãmânt ºapte fluvii cuvinte de otravã
primul te bãu vulturul-garutmant
cu ambrozia-amrita alung veninul
vlãguit veninul rãsãritului vlãguit
al miazãnopþii miazãzilei grãunte karambha
de foame îngurgitat scapã
otrãvirea þi-o zburãm sãgeatã din clocot
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Aºezaþi în limba românã de  Radu Cârneci

MARI  POEÞI  AI  IUBIRII

KAHLIL  GIBRAN.
GRÃDINA  PROFETULUI

22. Vorbeºte-ne despre Bine ºi despre
Rãu

Ci, unul dintre bãtrânii cetãþii spuse:
�Vorbeºte-ne despre Bine ºi despre Rãu�.

ªi el rãspunse:
�Despre binele care sãlãºluieºte în voi aº

putea vorbi, dar nu ºi despre rãu.
Fiindcã rãul ce-i, oare, dacã nu binele

chinuit de propria-i foame ºi de propria-i sete?
Într-adevãr, când binele este hãmesit, el

îºi cautã hrana chiar în cele mai întunecate
hrube, iar cine este însetat se adapã chiar din
apã moartã.

Sunteþi buni când sunteþi una cu voi
înºivã;

Totuºi, când nu sunteþi numai cu voi
înºi-vã nu sunteþi rãi,

Pentru cã o casã învrãjbitã nu-i un cuib
de hoþi; ea nu este decât o casã învrãjbitã;

Iar o corabie fãrã cârmaci poate rãtãci fãrã
scop printre stânci, fãrã sã se scufunde.

Sunteþi buni când încercaþi sã dãruiþi din
voi înºivã.

Totuºi nu sunteþi rãi când cãutaþi sã
câºtigaþi pentru voi înºivã,

Fiindcã atunci când cãutaþi un câºtig, nu
sunteþi decât o rãdãcinã care, prinzându-se
de pãmânt, se hrãneºte din sânul acestuia.

Desigur, fructul nu poate spune rãdãcinii:
«Fii asemenea mie, plinã ºi rumenã, dãruind
fãrã oprire din abundenþa ta».

Fiindcã, pentru un fruct a dãrui este o
nevoie, aºa cum pentru rãdãcinã a primi este o
nevoie.

Sunteþi buni când sunteþi deplin treji în
discursurile voastre,

Totuºi nu sunteþi rãi când picotiþi, când
limba vi se clatinã ameþitã,

ªi chiar un discurs cu poticneli poate
fortifica o limbã slabã.

Sunteþi buni când un pas ferm,
întreprinzãtori, mergeþi cãtre scopul propus,

Totuºi nu sunteþi rãi când vã îndreptaþi
într-acolo ºchiopãtând, pentru cã, chiar cei ce
ºchioapãtã nu rãmân în urmã.

Însã cei care sunteþi puternici ºi iuþi,

feriþi-vã sã ºchiopãtaþi în faþa celor schilozi,
cu gândul cã le face plãcere.

Sunteþi buni în nenumãrate feluri ºi nu
sunteþi numaidecât rãi când nu sunteþi buni,

Nu faceþi decât sã hoinãriþi ºi sã leneviþi.
Ce pãcat cã nici cerbii nu pot învãþa

broaºtele þestoase sã fugã precum vântul!
În dorul dupã eul vostru uriaº vã stã

bunãtatea, iar aceastã nãzuinþã trãieºte în voi
toþi.

La unii, însã, bunãtatea e ca un torent ce
se prãvale furtunos spre mare, ducând cu el
tainele colinelor ºi cântecelor pãdurilor,

Iar la alþii, asemenea-i un biet pârâiaº, care
se pierde în meandre, ocolind ºi întârziind
înainte de-a atinge þãrmul mãrii.

Dar cel cu nãzuinþa arzãtoare sã nu zicã,
cumva, celui a cãrui dorinþã e domoalã:
«Pentru cã eºti încet ºi leneº�»,

Fiindcã cei buni nu-l întreabã pe cel gol
«Unde þi-s hainele?», nici pe cel fãrã de
acoperiº, «Ce s-a întâmplat cu casa ta?»�.

23. Vorbeºte-ne despre Rugãciune
Atunci o altã preoteasã zise:

�Vorbeºte-ne despre Rugãciune�.
Iar el rãspunse acestea:
�Vã rugaþi în clipele de deznãdejde ºi de

nevoie; oh, de v-aþi ruga, de asemeni, în
plinãtatea bucuriei, ºi în zilele ce vã sunt
îmbelºugate.

Fiindcã rugãciunea ce-i oare dacã nu
expansiunea firii voastre în etherul mereu
trãitor?

ªi dacã, spre uºurarea voastrã, stã faptul
cã aruncaþi în spaþiu întunericul din voi, este,
de asemeni, spre desfãtarea voastrã sã
rãspândiþi zorii din sufletul vostru.

Iar dacã nu puteþi decât sã plângeþi când
sufletul vã cheamã la rugãciune, aceasta
trebuie sã vã îmboldeascã, iar ºi iar, în pofida
lacrimilor, pânã veþi veni râzând la ea.

Când vã rugaþi, vã ºi înãlþaþi, pentru a-i
întâlni în vãzduh pe cei care, asemeni vouã,
la aceeaºi orã se roagã, ºi pe care în afara
timpului de rugã, nu-i puteþi întâlni.
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Se cuvine, de aceea, ca întâlnirea voastrã
în templul nevãzut sã fie numai pentru starea
de extaz ºi dulce comuniune.

Fiindcã dacã veþi intra în acest templu
doar pentru a cere, nu veþi primi nimic,

Iar dacã doar spre a vã umili, nu vã veþi
înãlþa;

Sau chiar dacã veþi intra spre a implora
fericirea pentru semenii voºtri, nu veþi fi auziþi.

E destul, numai, sã intraþi în acest templu
nevãzut.

Nu aº putea sã vã învãþ cum sã vã rugaþi
cu ajutorul cuvintelor.

Cel Nevãzut nu ascultã vorbele voastre,
afarã doar dacã El însuºi le pronunþã prin
buzele voastre.

ªi n-aº putea sã vã învãþ rugãciunile
mãrilor, ale pãdurilor sau ale munþilor;

Însã voi, care v-aþi nãscut în munþi, ori în
pãduri sau pe mãri, puteþi afla aceste rugãciuni
în inima voastrã.

Iar dacã veþi asculta, numai, în taina
nopþii le veþi auzi ºoptind în tãcere:

«Creatorule, Tu, care eºti eul nostru
înaripat, în firea noastrã voinþa Ta voieºte,

În dorinþa noastrã dorinþa Ta arde,
Puterea Ta e în noi, dorind sã ne schimbe

nopþile � care ale Tale sunt � în zile, care ale
Tale sunt, de asemenea;

Noi nu putem sã-þi cerem nimic, deoarece
Tu ne cunoºti trebuinþele înainte ca ele sã se
fi ivit înlãuntrul nostru;

Tu eºti trebuinþa noastrã ºi, dãruindu-ne
cât mai mult din Tine, totul ne dãrui.�

24. Vorbeºte-ne despre Plãcere
Atunci un sihastru, care venea în cetate

o datã pe an, înaintã ºi zise: �Vorbeºte-ne
despre Plãcere.�

ªi el rãspunse, zicând:
�Plãcerea e un cânt de libertate,
Însã nu-i libertatea;
Ea este înflorirea dorinþelor,
Dar nu-i încã fructul acestora;
Este o adâncime chemând cãtre o

înãlþime,
Dar nu-i abisul ºi nici vârful dorit;
Ea este prizonierul care-ºi ia zborul,
Dar încã nu-i spaþiul care sã-l învãluie.
Da, într-adevãr, plãcerea este un cânt de

libertate,
ªi cu simþire aº dori sã vi-l cânt din toatã

inima; nu aº voi, însã, nicicum sã vã pierdeþi
inimile în cântul acesta.

Printre tinerii voºtri, unii cautã plãcerea
ca ºi când aceasta ar fi totul ºi de aceea sunt
judecaþi ºi pedepsiþi.

În ce mã priveºte, nu i-aº judeca ºi nu
i-aº pedepsi; vreau doar sã-i vãd cãutând;

Fiindcã ei vor gãsi plãcerea, dar nu numai
atât;

ªapte sunt surorile acesteia, iar cea mai

micã dintre ele este mai frumoasã decât
plãcerea.

Nu aþi auzit, oare, povestindu-se de omul
care, tot scormonind pãmântul în cãutare de
rãdãcini, a descoperit o comoarã?

ªtiu cã unii dintre cei vârstnici îºi
amintesc de trecutele lor plãceri cu regret, ca
de niºte greºeli fãptuite la beþie;

Ci, regretul este numai umbra spiritului,
dar nu ºi pedepsirea lui.

Aceºtia ar trebui sã-ºi aminteascã de
trecutele plãceri cu mulþumire, ca ºi când s-ar
bucura de recolta unei veri bogate.

Totuºi, dacã regretul le dã puteri, lãsaþi-i
întru acesta.

Mai sunt, apoi, printre voi, unii, nici tineri
pentru a cãuta, dar nici bãtrâni pentru a-ºi
aminti;

ªi în teama de a cãuta ºi în cea de a-ºi
aminti, fug de orice plãcere, ca nu cumva
astfel sã-ºi neglijeze sufletul sau sã-l
jigneascã.

Or, chiar aceastã îndârjitã renunþare este
însãºi plãcerea lor,

Astfel cã ºi ei, asemeni celorlalþi, gãsesc
o comoarã atunci când, cu mâini
nerãbdãtoare, cautã doar rãdãcini.

ªi acum spuneþi-mi, rogu-vã, cine-i acel
ce poate jigni spiritul?

Privighetoarea cu cântecu-i jigneºte
cumva liniºtea nopþii ori licuriciul stelele?

Iar flacãra voastrã, ori fumul vostru pot
împovãra baterea vântului?

Sau poate credeþi cã spiritul e asemeni
unui lac liniºtit, pe care-l puteþi tulbura cu un
toiag?

Adesea, refuzându-vã plãcerea, nu faceþi
decât s-o adunaþi în tainele firii voastre;

Se ºtie, doar, cã ceea ce ni se pare uitat
aºteaptã ziua de mâine.

Însuºi corpul vostru îºi cunoaºte
moºtenirea ºi adevãrata-i nevoie ºi nu vrea
sã fie amãgit,

Iar corpul e harpa sufletului vostru
ªi de voi depinde ca sã obþineþi de la ea o

muzicã dulce ori sunete fãrã de noimã.
Acum ºtiu cã vã întrebaþi în inima

voastrã: �Cum sã deosebim ceea ce-i bun în
plãcere de ceea ce nu-i?�

Mergeþi pe ogoare ºi în grãdinile voastre
ºi învãþaþi ce este plãcerea, privind cum
albinele culeg mierea din flori.

Însã aici e, de asemeni, ºi plãcerea florilor
de a-ºi dãrui nectarul albinelor;

Fiindcã pentru albine, florile sunt o
fântânã a vieþii,

Iar pentru flori, albinele sunt solii
dragostei,

ªi pentru amândouã, albinã ºi floare, a
da ºi a primi plãcerea sunt datorie ºi extaz.

Oameni din Orphales, fiþi în plãcerile
voastre asemeni florilor, asemeni albinelor.�
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Mircea Constantinescu

RAFTUL  DE  SUS

...ar trebui sã mã dumireascã M-me
Marguerite Duras. Dânsa a migãlit o
miniaturã amoroasã sub un titlu deranjant,
ce-i chestia asta cu... �Ochii albaºtri pãrul
negru�??! Laureatã Goncourt, 1984, pentru
Amantul, tradus ºi la noi; s-a comis ºi-un
film, omonim, bun spre foarte bun...
Orbecãind în dialect
dâmboviþean, dna Duras
nu-i o...Weil, Beauvoir,
Sarraute ci, întrucâtva, un
soi de lesbianã literarã a ex-
celebrei Sagan, care, me-
mento, cu �Bonjour,
tristesse�, cucerit-a laurii
unei juninci urâþele dar
apetisante. O sã fiu declarat
misogin?...Treacã de la noi...
A cochetat cu teatrul, cu
cinematograful. M-me
Duras, pentru cã aparent
scrie simplu, popular, însã
mai cu seamã pentru cã scrie..., filmic,
chiar ºi când capteazã mirosuri aromatice
ori pestilenþiale, succesul multimedia i-a
fost asigurat. Policromia senzualistã,
tactilitatea exponenþialã, sugerarea
visceralã a unor reale/false coituri
transformã scrisul acestei doamne în-tr-
un limb sentimental-metafizic. Ceea ce nu
se întâmplã mi se pare cu adevãrat
captivant în aceastã poveste � este ºi
motivul pentru care o distribui pe Duras
pe raftul întâi.

Al doilea motiv: unul dintre cele mai
calofile filoane ale noului roman francez din
anii �50-�70; un asemenea filon a fost
exploatat cu succes de M. Duras chiar în
trama (simplã!?...) a a-cestei naraþiuni, în
rama cãreia un efeb homo sechestreazã o
junã cu apetit sexual firesc ºi o chi-nuieºte
lipsind-o prelungit de virilitatea lui fireascã,
dar, într-un final, dupã câteva episoade
psihic terifiante ºi cumva pitoreºti-
misterioase, protagonistul �concede� sã se

CUM  SE  POTRIVESC
OCHII  ALBAªTRI  LA  PÃRUL  NEGRU...

comporte...heterose-xual. Delicateþea
descrierilor se luptã permanent cu
predictibilitatea unor secvenþe extrem de
elocvente erotic. M. Duras ºtie cã scrisul
poate/trebuie sã fie o artã în aºa fel încât sã
nu decadã în puþul vulgaritãþii sau trivialitãþii.
Dimpotrivã, detaliile anatomice-fiziologice

sunt aureolate de tocmai
pulberea sclipitoare a
minereului calofiliei. Efectul
imediat ºi de perspectivã e
turburãtor. Precum mi s-a
pãrut, la vremea respectivã,
1957, pilastrul �La Jalousie�
al lui Robbe-Grillet, obsedant
roman-al-privirii � titlul
speculând homofonia ter-
menilor francezi desemnând
gelozia/jaluzelele (...prin care
un Cineva urmãreºte maniac
prin/printre jaluzele, pe o
Cineva, care...).

M-aº încumeta sã exemplific
supoziþiile anterioare..., cel puþin pentru...
calofilia-telefilmicã a formulãrilor. Se vor
fi amestecat, aici, accentele fireºti ºi
�nefireºti� ale Erosului � cine n-a vizionat
filmul �Amantul� nu-mi va aprecia gestul):
�El o întreabã ce e cu oamenii ãºtia care
se duc noaptea pe plajã, sã-i explice ºi lui
cã el nu are idee, stã de puþinã vreme în
oraº. Ea îi spune cã sunt oameni care se
ascund printre stânci ca sã se împreuneze,
ca sã-ºi gãseascã aici plãcerea cãrnii fãrã
sã se cunoascã sau sã se iubeascã, aproape
fãrã sã se vadã. Vin din oraº ºi din mai
multe staþiuni balneare. El o întreabã dacã
sunt ºi femei. Ea îi rãspunde cã da, cã sunt
chiar ºi copii, ºi câini, ºi nebuni. (...) Când
ea nu-i mai cere nimic, el se iar ea [îºi]
îndepãrteazã picioarele ca el sã se poatã
aºeza în adâncitura lor. Se aflã acum în
adâncitura picioarelor desfãcute. Îºi
apropie faþa de întredeschiderea care
închide lucrul interior.�(= deºi publicatã în
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1986, naraþiunea pare sã indice tentativa
lui Duras de a reaprinde din cenuºa
timpului noul roman francez în versiunea,
mai curând a unui Robbe-Grillet decât a
unui Butor, prin care se cultivã cu
precãdere o serie de oximoroane: concretul
abstract, privirea istovitoare care
opacizeazã, complexitatea simplitãþii etc.;
lucrul interior = metonimie vizând aparatul
genital feminin, ad hoc � vaginul, n.m.).
�Îºi lipeºte fruntea de monument,� (= e
singurul spaþiu romanesc unde am gãsit
acest sinonim pentru sexul feminin, n.m.)
�cu gura ºi respiraþia foarte aproape de
umezeala lui. Stã aºa mult timp, docil, atât
de docil cã-þi vine sã plângi, cu ochii
închiºi, cu obrazul lipit de netezimea sexului
abominabil. Aceasta e clipa când îi spune
cã adevãratul ei iubit este el, pentru cã i-a
declarat mai înainte cã nu vrea nimic de la
ea, dar cã gura lui este atât de aproape de
ea acum încât e de nesuportat, cã trebuie
sã facã ceva, s-o iubeascã aºa, cu gura, s-o
iubeascã aºa cum îi place ei. Strigã cã îl
iubeºte, cã-l iubeºte pe cel ce-o face sã
simtã plãcerea, dar sã înceapã odatã, ce
mai aºteaptã, în fond el nu e pentru ea decât
un bãrbat oarecare aºa cum ea e pentru el
o femeie ca oricare alta. El ºi-a tras faþa
înapoi, dar ea tot mai strigã.(...) � M-a
întrebat dacã s-a întâmplat ceva între noi.
I-am rãspuns cã nu, cã dorinþa mea de tine
creºte mereu, dar cã nu-þi spun nimic
pentru cã tu simþi o adevãratã repulsie
numai la gândul acestei dorinþe. ªi-atunci,
brusc, m-am simþit luatã pe sus. L-am lãsat
sã facã ce-a vrut cu mine. Povesteºte cum
bãrbatul rãcnea ca un nebun, ca pierdut,
cum mâinile lui îi frãmântau trupul cu
sãlbãticie. Plãcerea fusese atât de intensã,
atât de completã, încât crezuse cã
moare.(...) Ai minþit în legãturã cu plãcerea
pe care ai simþit-o cu bãrbatul acela. Nu
rãspunde: a minþit. Sãri la ea, îi porunceºte
sã-i spunã ce a simþit cu adevãrat în braþele
celuilalt. Ea se trezeºte, dar rãmâne cu ochii
închiºi. Repetã: � Am simþit cã mor de
plãcere... El întreabã ce altceva mai zice
bãrbatul. Ea îi rãspunde: � Zice cã nimic
nu se poate compara cu lucrul acela. În
nicio privinþã. El o întreabã la ce se referã
bãrbatul. Ea rãspunde: La lucrul interior.[v.
supra].Aºa crede el, cã la asta se referã.
El, bãrbatul din oraº, numeºte acest lucru
interior locul desfãtãrii. ªi când pãtrunde
în el o face cu mare pricepere ºi cu furie,
îi place sã simtã plãcerea. Îi place grozav
sã facã dragoste. E posibil sã simtã pentru
ea ºi un oarecare sentiment, nu prea
profund ºi de scurtã duratã, dar nu-l

confundã cu dorinþa pentru trupul ei. Nu-i
vorbeºte niciodatã despre iubire... Ea zice
cã uneori o loveºte din cauza lui, a
bãrbatului care o aºteaptã în camerã. Dar
cã mai degrabã o loveºte de plãcerea de a
simþi plãcere, de plãcerea de a ucide, lucru
foarte natural. ªtie cã el se duce noaptea
printre stânci. Zice cã în momentul ãsta
se învârteºte în jurul poveºtii ei, ca se duce
pe plajã ca sã întâlneascã fetiþe care sã-i
simtã în mânã zvâcnetul. Zice: Astfel se
încarcã el cu durere, ca sã mã poatã poseda
seara în camera de hotel.(...) (pederastie):
�Ea ar vrea sã ºtie cât de mult îl iubea pe
acel amant pierdut. El îi spune: Mai mult
decât orice pe lume, mai mult decât viaþa.
Ea îi cere sã repete. El repetã... El îi descrie
frumuseþea acelui bãrbat. Cum închide
ochii, îi apare în faþã chipul lui desãvârºit.
ªi lumina roºie a asfinþitului, ºi ochii lui
înspãimântãtor de albaºtri în lumina aceea.
ªi tenul lui alb de amant. ªi pãrul
negru.(...)� (masturbare): �Într-o
noapte, îl întreabã dacã ar putea sã-i facã
lucrul acela cu mâna, fãrã sã se apropie de
ea, fãrã mãcar s-o priveascã. El îi rãspunde
cã nu. Nu poate face asta cu o femeie...
Îºi face singurã lucrul acela, în faþa lui,
sub privirile lui. În momentul descãtuºãrii
plãcerii ea cheamã parcã pe cineva cu un
cuvânt spus în ºoaptã, abia auzit, foarte
de departe.(...) (dezvirginare): �A auzit
despre dusul pe plajã noaptea când era încã
micã. Fetele din clasa ei vorbeau despre
stânci ºi despre cei ce cãutau în întuneric.
Unele dintre ele fuseserã deja acolo ca sã
le mângâie bãrbaþii. Multe însã nu
îndrãzneau, de fricã. Cele care se duseserã
nu mai puteau fi la întoarcere la fel cu cele
care nu ºtiau. Într-o noapte se dusese ºi
ea, avea pe atunci treisprezece ani. Nimeni
nu scotea nicio vorbã, totul se fãcea pe
tãcute. Lângã stânci erau mai multe cabine,
unul în faþa celuilalt. Încet de tot, o
împunsese întâi cu degetele, a-poi cu tãria
lui. În îndârjirea lui rostea numele
Domnului. Ea se zbãtuse sã scape, dar el
o þinuse strâns, îi spusese sã nu-i fie fricã.
A doua zi, fusese tentatã sã-i povesteascã
totul mamei ei. Dar în timpul cinei i se
pãruse cã aceasta are ºtire despre ce s-a
întâmplat cu ea. Copila nu ignora pânã
atunci cã mama sa ºtia de existenþa acelui
loc.(...) (pula): �Se culcã lângã el. Sunt
amândoi treji. Trupurile nu li se ating, nici
mãcar vârful degetelor. El îi cere sã-i spunã
cum era mãdularul bãrbatului de pe plaja
cu stânci. Ea spune cã semãna cu un
obiect din noaptea timpurilor, grosolan ºi
urât, împietrit în starea de dorinþã, umflat
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ºi tare, suferind ca o ranã. O întreabã dacã
amintirea e dureroasã. Ea zice cã durerea
a fost foarte vie, dar atenuatã apoi de
plãcerea trezitã în unda ei, cã a devenit la
rândul ei plãcere. O plãcere aparte, diferitã
de cealaltã.(...) (coit): �Iar atunci când
coapsele mi s-au desfãcut aºteptându-l
m-am trezit. Pãtrunsese încet, foarte încet,
ca sã fie sigur cã ajunge în strãfunduri,
strigând de teamã cã n-o sã izbuteascã.
Apoi aºteptase acolo, mult timp, ca sã-ºi
domoleascã neastâmpãrul. � Dar eu n-am
vrut sã aºtept cât ar fi vrut el. I-am cerut
sã con tinuie repede, ºi cu putere. Apoi
n-am mai scos niciun cuvânt, nici eu nici
el. Plãcerea a coborât din cer, a pus
stãpânire pe noi, ne-a copleºit, ne-a strivit,
ne-a biruit ºi apoi s-a stins.�

Unii critici literari, nu fãrã un oarecare
temei, au susþinut de-a lungul timpului cã
un cri-teriu de departajare valoricã a
scriitorilor ar fi ºi ...modalitatea individualã
de a descrie scenele erotice � care, hmmm,
azi, graþie multimedia, sunt detot
devoala(n)te, � ºi, ei bine, din acest unghi,
Mme Duras, o declar cu mâna pe cord, ºi-a
încheiat fermecãtor de realist misiunea...

Un Tarzan, doi...(dar nu suportã
pluralul...)

Coborând de la etajul 77 (fireºte cã
mint) sã prind pâine rumenitã (...oh,
jimblele de �mai an!) ºi bere bulbucatã ºi
vodcã subponderalã ºi þigãri la sub-preþ
ghiurghiuliu, cineva îmi ºopteºte Domnu�,
n-o mai am pe Gardimer aia, da� vi-l ofer
pe Burroughs, cã-s de-un leat, sã mor!...
(Nu-i cazul sã redau fonetic pronunþia
adolescentului comerciant... Important e
c-am priceput eu la cine fãcea trimitere).
Aºa se face cã m-am trezit în braþe cu un...

�Tarzan, din neamul maimuþelor�... Nu
l-aº fi strecurat sub biceps, dacã n-ar fi
fost tãlmãcit de dna Antoaneta Ralian,
fulgerãtor de bunã în spaþiul/timpul
literaturii de sub regina Elisabeta II sau de
sub nu ºtiu câþi regi/regine care se tot
forfotesc pe sub prelatele palatului
Buckingham. Neatent, fiind prea de tot
dimineaþã, crezui precipitat cã-i vorba de-acel
fulminant William Burroughs, cel care
ne-a afundat în... �Fundãtura îngerilor�,
roman imposibil de acceptat, chiar ºi pentru
unul ca mine, vinovat pânã peste cap de tot
soiul de perversiuni livreºti... Când colo, ce
sã-mi vãd?...Este vorba de Edgar Rice
Burroughs, un dolofan reprezentant al
literaturii victoriene în varianta ei americanã.
Timp de secunde bune, 77 de etaje se
parcurg cum se parcurg..., mi-am ajustat
interesul blamându-mi impulsul, cãci puteam
sã-l umflu pe A. J. Cronin, cu nu ºtiu ce
titlu, sau pe ABCD... Confraþilor, în posesia
unui card de consum în lire sterline, desigur
cã asemenea propoziþii stânjenitoare nu ºi-ar
avea rostul. Cele patru-cinci titluri de
romane celebre ar fi putut fi capturate numai
cu bandana de pirat englez costând peºin
cel mult ºase lire sterline, � pânã acum, pânã
mâine, cea mai scumpã bancnotã terestrã-
maritimã-astralã... (HM! ...Olimpiada
londonezã probabil cã pretinde suma asta
doar pentru folosirea...telegondolei, prilej
pentru fetele vesele [= printre care furã ºi
ariane ori creole românce] sã-ºi tripleze
speranþele...).

Clenciul ar fi � despre care Tarzan
fac eu trimitere aici? Cãrþi ºi filme ºi benzi
desenate au popularizat diverºi Tarzani,
mai musculoºi, mai svelþi, mai culturiºti,
mai sãlbatici, mai destoinici, mai Robinson
Crusoe...

Pentru unii scriitori români din
veacurile trecute, ciorile au fost motiv
de stenahorie, depresie ºi vrãjmãºie � vezi
Ion Creangã ºi þ intele sale de pe
clopotniþa mânãstirii Trei Ierarhi. Dacã
citeºti pagina 133 din cartea lui I.
Simionescu, unde consemneazã în
puþine, dar nãucitoare fraze, comporta-
mentul ciorilor �pe vremea rãzboiului,
când Iaºii erau scãparea pribegilor� (e
vorba de anii 1916-1918), simþãmintele
oamenilor faþã de aceste pãsãri devin
explicabile. Chiar justificate.

Prosperitatea ciorilor

(urmare de la pagina 35) ...Nu mi-aº fi închipuit vreodatã cã voi
cãuta referinþe despre tucioreºnia ce-mi
calcã des ograda, ciugulind rapid mâncarea
momentan abandonatã de câine dinaintea
coteþului. Cum nu stau sã numãr ciorile
nici la modul figurat, mã împiedic rar de
priveliºtea neplãcutelor zburãtoare. Le vãd
în vãzduh, prin grãdinã, pe stâlpii reþelei
electrice, pe branºamentul cablului TV, pe
acoperiºuri, pe coºul casei vecinului. Dar
unde nu le vãd!? În stoluri imense, acoperã
curtea ºi grãdina din jurul spitalului,
speriind bolnavii. Sã le bãnuiesc de acþiuni
deliberat provocatoare? Nici vorbã.

E un truism sã constat cã vieþuitoarele
astea prosperã metodic ºi nu s-au dat duse
nici cu norul atomic de la Cernobîl!
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Mihail Zoscenko

MERIDIANE  LITERARE

În toamna trecutã am scris o povestire, nu
prea întinsã, pe care am predat-o fãrã ezitare la
editurã. Peste o lunã m-am înfãþiºat dupã rãspuns
ºi, spre mirarea mea, secretara mi-a spus pe loc:

� Da, am primit povestirea dumneavoastrã ºi
ea va fi publicatã. Aºteptaþi, vã rog, pe redactorul
ºef. Se întoarce peste un ceas.

În aºteptare, tulburat peste mãsurã, am
început sã mãsor coridorul cu paºi rari. Fãrã voie
privirea mi s-a oprit asupra unei tãbliþe albe fixate
pe una din uºi: �Serviciul de contabilitate�. Mi s-
a pãrut cã n-ar fi rãu sã aflu cam cât mi s-ar cuveni
pentru modesta mea povestire. A, nu, eu chiar
iubesc literatura, sunt dezinteresat, ºi în aceastã
privinþã banii nu au nici o importanþã pentru mine.
Totuºi, n-aº vrea sã mã fandosesc ºi, recunosc,
chestia asta bãneascã provoacã o micã înviorare
necesarã. Pe scurt, m-am abãtut pe la contabilitate
ca sã clarific problema materialã...Rãsfoind
manuscrisul, contabilul mi-a spus cã mi de
cuvine...cam ºapte mii. Sã spun drept, o asemenea
sumã m-a ameþit ºi a trezit în mine nebãnuite torente
de energie creatoare. ªi chiar acolo, pe coridor,
înfundat într-un fotoliu, am început sã schiþez
planul unei noi povestiri.

Curând, redactorul-ºef s-a întors, ºi mi-a
comunicat pe scurt:

� Da, o sã-þi publicãm lucrarea, deºi ea
dovedeºte încã o lipsã de maturitate. Asta este
însã ceva caracteristic pentru începãtori. ªi nici nu
suntem îndreptãþiþi sã le cerem de la început
perfecþiunea.

Eu am exclamat emoþionat:
� Daþi-mi voie sã mai lucrez asupra povestirii

mele. Aº vrea sã-i dau o deplinã strãlucire!
Redactorul m-a lãudat pentru intenþie ºi mi-a

acordat termen de o lunã.
Începând chiar din acea zi am muncit la

manuscris o lunã încheiatã. Totuºi mã apãsa
neîncrederea în forþele proprii, de aceea am antrenat
la trebuºoara asta pe un literat de o vârstã înaintatã,
vecin de apartament cu mine care, aflându-mi
dorinþa, a început sã lãcrimeze. Printre lacrimi
bãtrânul mi-a zis:

� Ah tinere, în toþi cei ºaizeci de ani ai mei de
activitate literarã, eu însumi nu m-am învrednicit
sã-mi ºlefuiesc manuscrisele, decât de vreo...douã

POVESTEA  TÂNÃRULUI  SCRIITOR*
ori! Munca asta, crede-mã, nu dã astâmpãr inimii
ºi nu arareori smulge lacrimi fierbinþi. Dar de vreme
ce povestirea nu e a mea, sunt gata cu cea mai mare
plãcere sã mã cufund împreunã cu dumneata în
apele sfinte ale artei.

ªi, repezindu-se la creion, bãtrânul a început
sã taie fãrã milã din povestirea mea scene, dialoguri
ºi repetiþii care, dupã pãrerea lui, erau inutile. Am
dus la editurã manuscrisul corectat, ºi redactorul-
ºef parcurgându-l a exclamat:

� Ei da, acum povestirea dumneavoastrã este
excelentã.

Peste o sãptãmânã am trecut pe la contabilitate
sã-mi primesc onorariul. ªi aici, ce sã vezi, spre
mirarea mea, am luat numai trei mii, în loc de ºapte.
La atacurile mele, contabilul a spus cu glas metalic:

� Ce vinã am eu? S-ar pãrea cã v-aþi permis
un oarecare lux: aþi scurtat povestirea! Acum nici
cenuºa turnatã pe cap nu mai slujeºte la nimic!

M-am repezit la redactorul-ºef, dar acesta
mi-a tãiat-o scurt.

� Da, desigur, n-am nimic împotrivã,
povestirea dumneavoastrã pare acum incomparabil
mai bunã. Totuºi, situaþia s-a rãsfrânt ºi asupra
onorariului.

Seara, acasã, multã vreme n-am putut sã
adorm. M-am ridicat ºi am început sã mã plimb
prin camerã, gândindu-mã cum sã procedez de
acum înainte, cu viitoarele mele manuscrise: sã le
las aºa cum au ieºit ele de sub condei sau, totuºi,
sã le scurtez?

Soþia pe jumãtate adormitã, a bombãnit:
� Fã cum ºtii! Dar cred cã ar fi o prostie sã

arunci banii din propriul tãu buzunar. Spre ziuã
ajunsesem la concluzia cã e bine sã-mi scurtez
lucrãrile, dar cu moderaþiune. Totodatã m-am gândit
cã dacã în vremurile strãvechi versurile s-ar fi plãtit
dupã numãrul de strofe, atunci hexametrul mai
mult ca sigur n-ar fi inventat. Mi-a venit în minte
un fragment din Odiseea lui Homer:

Cu o povestire încântãtoare ne-ai bucurat, o,
oaspete.

Nimic nepotrivit nu gãsesc în cuprins ºi
vorbele tale folos vor aduce.

Nu, n-ar fi apãrut asemenea fastuoase ºi
splendide versuri, dacã s-ar fi amestecat în apariþia
lor contabilitatea anticã.

* Mihail Zoscenko (1895-1958) este considerat unul dintre cei mai celebri autori satirici din literatura rusã(sovieticã). Dupã debutul ca poet, abordeazã proza ºi dramaturgia satiricã. În volumele Povestiri
umoristice (1923), Stimaþi cetãþeni (1926) º.a. autorul prezintã cu mijloacele umoristului pe cetãþeanulobiºnuit în situaþii cotidiene. Bine primite de criticã ºi mai ales de cititori au fost volumele Povestea
unei vieþi, Cartea albastrã ºi, îndeosebi, Înainte de rãsãritul soarelui. A fost tradus ºi în limba românã:
Kerenski (1957), Galoºul (1967). Unele schiþe ºi povestiri au apãrut în �România literarã�, �Adevãrulliterar ºi artistic� ºi �Secolul XX�. (http://convorbiri-literare.dntis.ro/ZOSENCOmar9.html)

Traducere Dumitru Copilu-Copillin
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Corin Bianu

Dupã chipul ºi asemãnarea ta
Îmi vãd în oglindã, când mã schimb,
Fruntea, de riduri sãpatã,
Faþa, de lacrimi spãlatã
ªi în jurul capului � un nimb!
Doamne-Dumnezeule,
Eu nu mã simt sfânt,
Sunt un nevrednic de pe pãmânt,
Aureola aceasta de sfinþi
E iluzie, e provocare de suferinþi?!...
Nici un strãbun de-al meu n-a avut sfinþenie;
S-au înfruptat toþi cu lãcomie,
Din fructul cunoaºterii
ªi s-au fãcut vinovaþi in corpore
De proliferarea seminþiei lor pãcãtoase!
Dumnezeule Doamne,
Privindu-mi aura divinã-n oglindã,
Mã scrutez oarecum diabolic �
Dacã totul este de la Dumnezeu,
Prima ºi unica Ta greºealã sunt eu?!...

George Ioan Canache

Între noi o lacrimã
Aceeaºi picãturã ce uneºte
copârºeul de pragul
Casei Lui Dumnezeu,
acelaºi strop mototolit
în batistã, precum un cuvânt.
Rouã în buza strivitã a dimineþii,
fulg de nea topit în arºiþa tristeþii,
mi-am plâns ochii cu tine în amintire,
am limpezit lacrimi de cãprioarã,
izvor de viaþã amarã.
Pe streaºina trecutului
a rãmas
între noi� o lacrimã�

George Coandã

Regret universal
ªi aceastã miºcare a lumii
prãbuºindu-se-n Nimic.
O, voluptate-a egoismului visceral,
proiectilul care sfârtecã
altarele la Sarajevo
ºi

deasupra a tot
ºi a toate Dumnezeu,
într-un Regret universal,
transpirã
cu stelele de mult pierdute.

Alexandrina Dinu

Vis
Dacã mi-ai fi odihnã
Între soare ºi ceaþã
Mi-ar plãcea sã-þi fiu dimineaþã
Trezitã la margini de vis
Dezvelindu-þi numele...

Carmen Duvalma

Noapte
Deodatã s-a fãcut frig între noi
ºi s-a lãsat brusc noaptea,
am uitat cã suntem tineri
ºi o lunã subþire priveºte hipnotic mereu înapoi.
Mergeam prin noapte ca doi bãtrâni
cãlcând pe ani ca pe secunde,
noaptea creºtea uriaºã pe urmele noastre
ºi înaintea noastrã mereu aceeaºi noapte neagrã
ne aºtepta triumfãtoare, o ceaþã grea
ni se lãsa pe buze, ca niºte laºi
muºcam din ea într-o tãcere rãscoaptã...

Dan Gîju

Elegii barbare
Noi ne-am mai întâlnit cândva,
În altã lume, poate, în alt veac,
Aveai în ochi aceleaºi boabe de cafea
ªi-acelaºi dor de viaþã fãrã leac.
Doar pãrul parcã-l porþi mai altfel strâns;
Ai un ceva de nimfã cãlãtoare
Ce duce-n diademã un surâs
ªi în inel trei stele cãzãtoare.
Eu sunt acelaºi vânãtor de note;
Eternul tãu student mai de demult,
Cãlãuzit de vise poliglote
Sau, poate cã habar n-am cine sunt �
Decât, eventual, un Don Quijote,
Iar tu, fireºte, Moara mea de Vânt!�

UN  POET � O  POEZIE
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Grigore Grigore

Te-am întrebat mereu, ce faci cu tine
Te-am întrebat mereu, ce faci cu tine
Un semn sã-mi dai ca sã te pot pricepe
Sã vãd ºi eu lumina unde-ncepe
Aceea care mi se mai cuvine
Dac-am greºit ºi-am rãtãcit prin stepe
Eu care-am fost doar visul care vine
Poate cã am râvnit plângând la tine
Umbrit de versul literei sirepe
Iar tu ai înþeles din depãrtarea
Luminilor ce-n jocuri dispãreau
Acelaºi cântec pentru care beau
Ca însetatul care gustã marea
Erau în mine cei care piereau
Ca sã rãmânã-n nemurire sarea

Daniela-Olguþa Iordache

Palafite
Palafitele sunt uvertura oraºelor
locuite de morþi.
Aici se distreazã Proteu
lãsând la o parte formele sale clasice,
de leu, dragon ºi cal
ºi alegându-ºi altele
mai cool:
scorpie de mare, pagur, coral,
delfin sfâºiat de plasele pescadoarelor lumii...
El dã astfel fast terasei de sub mare
unde-ºi beau Sirenele cafeaua
flecãrind, amuzate, despre Ulysse ºi
despre marinari.
Prostuþe ºi peltice,
cu braþele pline de horbote albastre,
ele rãspândesc un vechi parfum familial...
Ce comunicativã e lumea palafitelor!
Asemeni peºtilor ce vorbesc în culori
ea sporovãieºte într-una
despre neºtiinþa noastrã
în ale morþii.

Ion Sorin Ivaºcu

Ochii tãi...
Am visat ochii tãi îndelung,
ochii tãi, freamãt fin, freamãt viu...
Aº putea viaþa mea s-o rescriu
de-ai lãsa lângã ei sã m-alung.

De revãd ochii tãi nu mai ºtiu,
m-au rãnit luminos într-o varã,
mi-au atins inima � o vioarã.
O speranþã se-aprinde, în noapte �
ochii tãi, freamãt lin, freamãt viu,
ce nebuni mi-o ºoptesc, de departe
vãlurind peste mine, divin!
Dorul meu îl mai vãd, îl mai ºtiu,
or lãsa viaþa mea s-o rescriu
ochii tãi, freamãt viu, freamãt lin?

Vali Niþu

umerii cortinei
joacã viaþa o piesã de teatru
în aer liber
ºi-n fiecare garã
pribegie
cortina grea este ridicatã
pe umerii copiilor
din spatele ochelarilor plânºi
actul întâi începe
cu un moment de reculegere
în memoria respiraþiei
din culise rãzbate un ºuierat prelung
al unui tren mãrfar
ce ºi-a uitat cufãrul pe peron
cu palmele bãtãtorite se aplaudã frenetic
ridicarea unui actor din propria-i cenuºã
pe scara ultimului vagon
se pierde în zare propria iluzie
aerul a devenit irespirabil
pe fiecare cale feratã
umeri

Emanoil Toma

Purificare
La marginea universului
vântul nu bate
ochii stelelor sunt raze
ºi întunericul mã calcã
pe mânã.
Mã strâmb nãuc
Mã scurg în pantofi
ºi urme înnoroiate mã afundã în jur
Umbrela gãuritã
purificã intensitatea bruscã a soarelui
ºi liniºtile îmi sunt murdare de ploi.

Le printemps des poètes
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Florea Turiac

De la un timp
De la un timp
am început sã-mi fac rãu singur
spre a-mi delecta prietenii
ºi-mi trântesc capul de ulucile vãzduhului
ca ºi cum aº vrea sã-l sparg
ºi sã intru eu
prin el
fantã de luminã
sã mã aºez domn pe scaunul voievodal
al unuia dintre cei doi neuroni
care îºi consumã inteligenþa cu încãpãþânare
cãci amândoi au fost concepuþi deodatã
unul cucerindu-mi eul sã-i restaureze puterea
iar celãlalt s-a predat necondiþionat memoriei
Târziu mã voi zidi statuie
în centrul poemelor tremurânde
lângã rãceala de foc a inimii mele
care de la un timp a început sã cânte gratuit
pentru a deºtepta visurile
înceþoºate de nesomn
venind de niciunde
vestind scurgeri de miere
spre încotro
spre oriunde

Alex Vâlcu

Sã-mi dai un vis
Aº vrea sã ºtiu
cum iubeºti cu ochii,
cum iubeºti cu gura,
cum iubeºti cu mâinile,
cum iubeºti cu toatã
fiinþa ta.
De fapt,
cum iubeºti?
Mi-ar plãcea sã-ncepi
cu mâinile.
Prin împreunarea
mâinilor noastre,
sã plutim,
în nopþile înstelate,
spre zorii zilei
care ar urma sã vinã.
Când soarele s-ar arãta
la orizont,
aº vrea sã mã iubeºti
cu gura.

Sã-þi simt parfumul
buzelor fierbinþi,
ºi-a trupului
vibraþie astralã.
Pierduþi în noi,
sã mã iubeºti cu ochii minþii,
ºi-n clipa magicã, sã-mi dai
un vis din tinereþea ta.

George Toma Veseliu

Nu rodeºte decât...
De firul ierbii cald
de rãcoarea încrengatã a coarnelor de cerbi
albaºtri ca un vis încremenit de neatinsul vag
Pasãre Lis, sã nu te amãgeºti
nici de ºoaptele gângurite
ale pisicilor albelor nopþi
sã nu ai spaimã
când ochii lor aprinºi înverzesc gândurile
sã nu te opreºti. Mãiastro, cumva
de ºopotul apelor prinse în ochii
femeii neºtiute
plecatã devreme în cãutarea uitãrii
Tu, Pasãre Lis, doar uneori sã te mai întrebi
de apriga ºi melancolica sosire a armindenilor
sã nu duci însã rupându-þi penele în vis
cãci toatã grija lumii
Nu rodeºte decât bucuria de a te ºti
Pasãre.

Constantin Voicu

În livada cu viºini
În livada cu viºini
Am chemat moartea
Sã mã contemple
Sã mã cunoascã
Dacã îi sunt
Iarbã mãiastrã.
Cu vorbe însângerate
Am chemat moartea
Sã se adihneascã.
La umbra clipelor
Urmele m-aºteptau
Ca niºte monezi de argint
Încãlzite la soare.
Prin iarba înaltã
De floare albastrã
În livada cu viºini
Ne-am cunoscut.

Le printemps des poètes
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Corneliu Berbente

RIDENDO

Surprizã
Pe Google l-au tot puricat.
Surprizã: niciun plagiat!
Prostii aºa de mari, regret!,
Nu afli nici pe Internet!
La cizmar
� Cizmare, � am la picior un nod!
� OK! Voi pune calapod!
� Dar cu largeþe pui, cum zici,
Sau ca-la-podul� cu calici?
Invitaþie
� Sã plecaþi deschisã-i uºa,
Însã nu ne vrem vrãjmaºi:
Ia, Ivane, pe �Katiuºa�,
Pe Nataºa poþi s-o laºi!
Invidiosul
Invidiosul, obsedat
De-o urã oarbã ºi adâncã,
Întâi te face �de rahat�,
ªi dupã aia �te mãnâncã!�
Ortodoxie ºi pontificat
Deºi în ortodoxul stat,
Guvernul e �pontificat�,
N-am niciun dubiu, nu mã tem,
Cãci �papã� sigur n-o s-avem!
Masã mare
Când întunericul cuprinde
Câmpii, ºi dealuri, ºi Carpaþi,
Prostia masã mare-ntinde.
�Sperãm sã nu fim invitaþi!
Cine are
Cine are suflet mare
Nu îl are de vânzare;
Cine are puþintel,
A vândut deja din el.
Concepere
Având un soþ aºa domol,
I-a spus: � Da, ai ºi tu un rol,
Cum þi-o fi dat de Dumnezeu,
Dar de nãscut, nasc ce vreau eu!

EPIGRAME  ªI  COMENTARII  SATIRICE

Când atâtea
Când atâtea doamne fine,
Vezi umblând prin magazine,
Cumpãrat te-ai vrea, dar cine
Ar mai da un ban pe tine?
Fã, Tu
Doamne, fã a Ta vorbire
Sã învingã-a mea orbire!
Porunceºte sã fiu bun,
ªi dã-mi dor sã mã supun!
Simplitate
E simplu Dumnezeu, adeveresc
Pãrinþii, cu credinþã ºi uimire,
Smeriþi; ca tot ce e dumnezeiesc,
E-o simplitate mai presus de fire.
Raportare
Mi-a spus zâmbind ironic un ateu:
� Te raportezi, susþii, la Dumnezeu,
La o persoanã care totuºi nu-i?
� De fapt, mã raportez la mila Lui!
La început
La început,
Adevãrul era absolut.
Lumea ºi ea a fost bunã.
Chiar rea, ca acum,
Nu i-ar plãcea sã se spunã
Clãditã c-a fost pe minciunã.
Pe-al libertãþii lui drum,
Din nu ºtiu care motiv,
Omul, fãptura-minune,
Greºit folosind a lui raþiune,
A dus adevãrul în relativ.
Apãrut-a deodatã
O stare ciudatã
Ce te poate chiar scoate din minþi:
Cum sã mai minþi,
Când sigur nu ºtii c-ai minþit?
Dar dacã te-ai înºelat?
Întâlneºti tot mai des
Minciuna din interes,
Interesul fiind mai vãdit
ªi, dece nu, mai adevãrat!
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Vasile Romanciuc
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Zbânþuilã

În ungher, sub laiþã, stã un coº cu lânã.
În culcuºul acesta moale, dorm cinci mâþiºori,
mititei ºi frumuºei. Dorm ei cu toþii ºi torc:sfâr-sfâr-sfâr!

Numai unul, Zbânþuilã, se preface cã
doarme: aici sforãie, aici furã cu coada ochiului
la mamã-sa, care dormiteazã alãturi. În sfârºit, i
se pare, mama a aþipit. Atunci face odatã þuºti!
prin fereastrã ºi iatã-l în ograda plinã de soare.

� Ce bine-i afarã!
Mâþiºorul îºi umezeºte lãbuþa cu limba ºi

începe a se spãla pe ochi ºi pe botiºor.
Deodatã, aude:

� Ca-ar! ca-ar! cronc!
Se uitã el în sus ºi vede zburând pedeasupra casei o cioarã.
� Stai, croncule, cã pun eu laba pe tine!

strigã viteazul mâþiºor.
Se repede ca o sãgeatã spre copac ºi, cât

ai clipi din ochi, iatã-l în vârf. Dã sã înhaþe
cioara, dar catã-i urma � de acum e hãt
departe, la marginea satului.

Se uitã Zbânþuilã în jos ºi-l apucã ameþelile.
E atât de sus! Sã cazi de aici � te faci plãcintã.

� Mi-au! þipã el cât îl þine gura.
Auzindu-l, mâþa vine la fugã, înspãimân-

tatã foarte, ºi-l ajutã sã coboare. Zbânþuilãnu poate scoate o vorbã de fricã: inima i se
zbate în piept de sã crape nu alta.

Mama îl dojeneºte ºi-i zice sã fie cuminte
altã datã. Apoi, îl trimite împreunã cu frãþiorii
la joacã.

Soarele se tot ridicã pe cer în sus. Iatã-l
de acum deasupra casei. S-a fãcut cald, sã te
înãduºi. Numai din când în când adie câte o
boare de vânt; atunci penele de gãinã ºi
* Dupã �Poezii pentru copii�, texte care au constituito antologie de poezie pentru copii scrisã de poeþiidin Republica Moldova, poetul Vasile

Romanciuc propune Literelor un serial în care sãprezinte pe cei mai reprezentativi autori de prozãpentru copii. (n.r.)

bucãþile de hârtie de pe jos încep sã se
fugãreascã prin grãdinã. Mâþiºorii le pândesc
de dupã bolovani, se aruncã asupra lor ºi le
prind. Aºa învaþã ei a vâna ºoareci.

Apoi se dau cu toþii de-a dura pe troscotul
verde. Numai Zbânþuilã nu vrea sã se joace cu
ceilalþi. El ºi-a pus în gând sã facã o faptã de
vitejie, ca sã-i uimeascã pe toþi. Iatã-l, sare pe o
piatrã ºi, cocoþându-se sus, strigã în gura mare:

� Vedeþi ºoarecele cela de colo? Într-o
clipã, îl prind ºi vi-l aduc în dinþi!La iesle, stã vaca, tolãnitã. Are un cap
cât un bostan ºi douã coarne încârjoiate pe
frunte. Vaca rumegã, pufneºte ºi alungã cu
coada muºtele de pe spinare: fâþ � încolo, fâþ
� încoace, fâþ � încolo, fâþ � încoace.

Zbânþuilã se furiºeazã spre dânsa.
Înainteazã târâº, pe pântece. Deodatã, se
opreºte, se lipeºte de pãmânt, joacã pe labe
cu ochii þintã la pradã ºi, când sã se arunce,
coada vacii � poc! drept în cap.

� Mi-au! rãcneºte el ºi fuge iute la mamã-sa.
Ceilalþi mâþiºori râd de se prãpãdesc.Mâþa îl linge pe bietul Zbânþuilã, îl mângâie

pe cap ºi-i spune sã nu se mai bage la Joiana,
cã altã datã nu mai scapã cu zile.

Ogoit, mâþiºorul se duce cu frãþiorii lui.
De acuma, gata, se lasã de pozne. ªi joaca
porneºte iarã � veselã ºi zgomotoasã.

Soarele se rostogoleºte spre marginea
cerului. Curând, o sã se ascundã dupã deal. Se
face rãcoare. În frunziº, ciripesc, gãlãgioase,
vrãbiile.

� Unde þi-i ºoarecele, mãi? îl întreabã un
mâþiºor.� Ia mai lãsaþi-mã în pace, rãspunde
Zbânþuilã necãjit! Sã vedeþi mâine ce-am sã fac!

Dar nu terminã bine vorba, cã aude:
� Zbrn! zbrn! zbrn!
Un bondar mare ºi negru se învârteºte

pe la ferestre, lovindu-se de geamuri. Ochii
lui Zbânþuilã scânteiazã. �Cât ai zice peºte, îl
prind! se gândeºte el. Sã ºtie toþi cã eu sunt
cel mai viteaz mâþiºor din lume!�
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Odatã zdup! � sare pe prispã, de pe
prispã � pe scaun, de pe scaun � pe masã...
Încã puþin ºi-l înhaþã. Nu mai scapã bondaruldin ghearele lui!

Dar pe ce sã se suie? Aha! A gãsit! Odatã
sare din rãsputeri ºi � ºtio-obâlc! într-o cãldare
cu apã. Dã sã iasã � nu poate. Dã sã strige �
apa îi nãvãleºte în gurã.

� Se-neacã! strigã frãþiorii lui. Sãriþi, cã
se-neacã!

Aleargã mamã-sa ºi-l scoate, murat ºi
speriat ca vai de dânsul. Bietul Zbânþuilã
tremurã ca varga ºi de frig, ºi de fricã, iar apa
curge ºiroaie de pe dânsul.

Mâþa îl duce acasã, la coºul cu lânã, îlduce ºi-l ocãrãºte, supãratã:
� Þi-i rupe capul odatã, neastâmpãratule!
Zbânþuilã plânge cu lacrimi mãºcate ºi

fierbinþi ºi-i fãgãduieºte mamei:
� N-am sã mai fiu� zbânþuit.
� Oare?!
Bãiatul ºi fetiþa la joacã

Bãiatul ºi fetiþa erau vecini.
Într-o zi, ies ei afarã ºi se întâlnesc faþã în

faþã. Bãiatul s-a uitat la fetiþã, a vrut sã-i spunã
ceva, dar fetiþa era aºa de frumuºicã încât i
s-au oprit cuvintele-n gât. Fetiþa s-a uitat la
bãiat, ºi-a adus aminte cã voia sã-i spunã
ceva când îl vãzuse din geamul ei la geamul
lui aruncând un avion de hârtie, dar s-a
fâstâcit ºi a tãcut. Au stat ei aºa, privind unul
într-o parte, altul în alta � pânã la urmã, totfetiþa ºi-a revenit prima.

� Hai sã ne jucãm amândoi. Vrei?
� Hai, rãspunse bãiatul, bucuros cã fata

l-a ajutat sã scape de muþenie.
Fetiþa l-a apucat de mânã ºi au fugit spre

medeanul ce se întindea nu departe de casele
lor. S-au oprit într-o margine, lângã niºte tufari.
Fetiþa a scos dintr-un loc, unde le avea ascunse,
fel de fel de pietricele, bucãþi de farfurii,
scândurele ºi le-a pus pe toate grãmadã.

� Sã facem cãsuþe, vrei?
� Cãsuþe?Bãiatul voia sã se joace de-a altceva, nu

de-a cãsuþele, dar nu mai avu timp. Fetiþa se
apucã sã înalþe pereþii ºi avea nevoie de lemn,
de iarbã, ca sã-i cãptuºeascã, apoi de acoperiº,
apoi de beþiºoare, ca sã facã gard împrejur. Îl
trimise pe bãiat sã caute, sã adune, sã aducã,
ºi bãiatul cãuta, aduna ºi aducea. Apoi, se
aºezã ºi el în genunchi ºi se apucã s-o ajute.
Vãzu mirat cã, deºi micã de tot, iese frumoasã
cãsuþa. La început, nu-i prea era pe plac joaca,
dar acum se lãsã prins.

� Acoperiºul am sã-l pun eu. Tu sãdeºteflori lângã casã. Trebuie sã fie ºi flori, nu?
� Cum fãrã flori? rãspunse fetiþa.
Bãiatul puse acoperiºul, fetiþa rãsãdi niºte

fire de iarbã rupte din altã parte ºi aduse aici.
Pe urmã, fãcurã un gard împrejur, împletit din
crenguþe, o poartã ºi un drum care trecea pe
la poartã.

� Dar apã de unde o sã luãm? întrebã
fetiþa. Trebuie sã avem fântânã.

� Da, rãspunse bãiatul. Sãpãm ºi fântânãla poartã.
ªi se apucã sã sape, gândindu-se cã nu

numai ei vor avea nevoie de apã, dar ºi
cãlãtorii ce vor trece pe drum. Când fu gata
casa, gardul � pus, fântâna � sãpatã, iar
bãiatul ºi fetiþa se aºezarã sã se odihneascã
un pic ºi sã se uite la munca mâinilor lor, iatã
cã trece peste medean un alt bãiat, din vecini,
care, vãzându-i, din fugã, strigã în gura mare:

Mirele ºi mireasa,
Casa ca mãtasa,
Tinda ca oglinda...Bãiatul roºi ca focul, dar se fãcu a nu

auzi. Fetiþa se uitã rãu la bãiatul care strigase,
apoi zâmbi, bucuroasã foarte de joacã. Iar bãia-
tul nostru se ridicã ars în picioare, parcã l-ar fi
muºcat o gânganie de talpã. Se uitã peste
medean, unde se auzeau strigãtele bãieþilor
ºi-ºi aduse aminte cã de la bun început nu
prea voise sã se joace de-a cãsuþele, ci altã
joacã. Dacã aflã ceilalþi bãieþi cã s-a jucat cu o
fetiþã ºi a fãcut cãsuþe, o sã-l râdã. ªi, fãrã sã
se gândeascã mult, ridicã piciorul, dãdu cu el
dãrâmând cãsuþa ºi gardul ºi fântâna, ºi fugipeste medean cãtre ceilalþi bãieþi, sã se joace
de-a rãzboiul.

Gestul bãiatului fu atât de neaºteptat,
încât fetiþa, la început, nu-ºi dãdu seama ce
s-a întâmplat. În clipa urmãtoare, vãzând
cãsuþa cu toate ale ei dimprejur risipitã, se
ridicã în genunchi, ºi aºa cum stãtea în
genunchi, strigã cuprinsã de mânie:

� Eºti bãiat rãu! Eºti un bãiat rãu! Rãu!
Rãu! Rãu!!!

ªi tot strigând aºa ºi ameninþând cu
pumniºorii ei, pe care mai erau urme de þãrânã,iar la un deget � o zgârieturã lãsatã de un ghimpe,
din care zgârieturã picurã un strop micuþ roºu,
fetiþa cãzu cu faþa la pãmânt ºi începu sã plângã.
Plânse cât plânse, lacrimile curgeau pe obraji,
apoi pe pãmânt ºi se amestecarã cu pãmântul,
pe care-l sãpaserã amândoi cu bãieþelul ºi
fãcuserã cãsuþa, drumul, gardul, fântâna. Plânse
fetiþa ºi se întrebã de ce-s aºa de rãi bãieþii, cã
dintâi se joacã cu fetiþele, fac împreunã cãsuþe,
iar pe urmã le stricã. �Nu, hotãrî ea, n-am sã mã
mai joc cu bãieþii niciodatã, niciodatã.� ªi, luând
aceastã hotãrâre, simþi cã i-a trecut necazul, aîncetat sã plângã, s-a ridicat, ºi-a ºters faþa cu
dosul palmelor. Se ridicã în picioare ºi o luã spre
casa ei.

Înainte de a se porni, se mai uitã o datã la
cãsuþa dãrâmatã ºi-ºi zise: �Ce frumoasã am
fãcut-o! Ce frumoasã... ªi uite ce-a rãmas din
ea � niºte beþiºoare numai, niºte buruieni...�

Seara, s-a întors ºi bãiatul acasã, ºi, trecând
pe lângã poarta fetiþei, a vãzut-o la geam stând
cu coatele pe pervaz. A ridicat mâna, ca
totdeauna, s-o salute ºi sã-i ureze �noaptebunã�, dar fetiþa, vãzându-l, ºi-a întors faþa ºi
nu i-a zâmbit ca alte dãþi ºi nici nu i-a fãcut
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semn cu mâna: �Îþi doresc ºi þie noapte bunã�.
Dimpotrivã, l-a privit supãratã, ba chiar cu un
fel de dispreþ, ºi bãiatul a rãmas foartenedumerit: �De ce s-a supãrat oare? De ce?...�
ªi s-a dus spre casa lui. S-a dus, ºi, ducându-
se, se tot gândea la supãrarea fetiþei ºi nu ºtia
de unde s-a luat. A mâncat, s-a culcat ºi � abia
când sã adoarmã � ºi-a amintit cã s-a jucat cu
ea azi, dar a lãsat-o ºi s-a dus la bãieþi. �Pesemne
s-a supãrat pentru cã am lãsat-o�, hotãrî
bãiatul, cãci uitase cã stricase cãsuþa.

Se jucase atât de bine cu bãieþii, încât
uitase de ceea ce fãcuse. Abia prin somn a
visat ceva, se vede cã ceva rãu de tot, cãci a
gemut, ºi mama bãiatului a auzit ºi a venit lapatul lui ºi i-a pus mâna pe frunte, ºi bãiatul
s-a întors pe altã parte ºi s-a liniºtit. Iar a doua
zi dimineaþa, ºi-a amintit visul: se fãcea cã el ºi
fetiþa au crescut mari, s-au îndrãgostit unul de
altul ºi au hotãrât sã-ºi facã amândoi o casã,
ca toþi îndrãgostiþii, ºi sã trãiascã într-însa.
S-au apucat s-o facã, dar cum ridicau pereþii ºi
puneau acoperiºul, iatã cã venea un vânt mare,
un vânt puternic, izbea în casa lor ºi o dãrâma.
Acoperiºul zbura departe, pereþii se dãrâmau
ºi casa se strica. Ei se apucau s-o înalþe a doua
oarã, a treia oarã, dar, abia ajungeau la acoperiº,iar venea vântul cel mare ºi le-o risipea. ªi
atunci bãiatul nu mai ºtiu ce sã facã ºi începu
sã plângã. Iar fetiþa îl mângâie pe cap ºi-i zise:

� Vezi dacã, atunci când eram mititei ºi-am
fãcut o cãsuþã, ai stricat-o, vezi ce se întâmplã?
Nu trebuia s-o strici, auzi, nu trebuia! Acuma,
n-o sã ne putem face casã niciodatã.
Totdeauna are sã ne-o risipeascã vântul.

� Chiar totdeauna? ªi n-o s-o putem
ridica niciodatã? Chiar niciodatã?

A doua zi, bãiatul, amintindu-ºi acest vis,
vru sã se ducã la fatã ca sã se împace cu ea.Poate chiar sã-i povesteascã ce-a visat?... Nu,
n-are sã-i povesteascã, pur ºi simplu, are sã-ºi
recunoascã vina ºi are sã zicã... ªi cum se gândea
ce are sã zicã, stând la poarta fetiþei, iatã cã o
vãzu ieºind pe mama fetiþei din curte. O întrebã
de fetiþã unde-i ºi mama ei rãspunse cã s-a dus
la joacã. Bãiatul o luã bucuros la fugã într-acolo
unde se jucaserã amândoi în ajun ºi, într-
adevãr, o vãzu jucându-se singurã. Se opri
dupã tufari ºi privi la ea cum se joacã. Fãcuse
cãsuþa singurã, îi puse acoperiºul singurã, o
împrejmui cu gard singurã ºi acum stãtea ºi segândea cum sã facã la loc fântâna. Aici era mai
greu. Ar fi ieºit bãiatul de dupã tufar ºi ar fi zis:
�Hai sã te ajut eu sã faci fântâna�, dar se simþi
iar ruºinat de fapta lui de ieri.

În vremea asta, trecu peste medean
bãiatul de deunãzi ºi strigã:

Mirele ºi mireasa,
Casa ca mãtasa,
Tinda ca oglinda...
Fetiþa ridicã ochii ºi îi rãspunse, supãratã.

Zise cã ea e singurã aici, se joacã singurã, nu
vede el cã ea-i singurã? Zise aºa pentru cã nuºtia cã bãiatul din vecini stã dupã tufar ºi
urmãreºte joaca ei. Pe când acesta îl vãzuse!

Acum, bãiatul nostru se simþise de tot ruºinat,
ºi, dupã ce acela se îndepãrtã, se furiºã pe dupã
tufar, ca sã nu-l vadã fetiþa, ºi fugi ºi el spreceilalþi copii, spre cealaltã margine de medean.
Copiii se jucau de-a rãzboiul ºi joaca lor era în
toi, ºi bãiatul nostru, din mers, se avântã în
luptã, învârtind sabia lui fãcutã dintr-o
scânduricã cioplitã ºi trãgând cu pistolul de
lemn, cioplit tot de dânsul. Ieri, se jucase cu
multã plãcere, dar nu avu un duºman anume �
cu care se întâmpla, cu acela se încãiera, astãzi
însã, porni drept asupra bãiatului care îl
îngânase �mirele ºi mireasa�. Se luarã la luptã.
O luptã crâncenã, pe viaþã ºi pe moarte.

Acum, învinge unul; acum, învinge celãlalt.Bãiatul nostru se prefãcu a o lua la fugã,
ºi celãlalt porni dupã el.

Bãiatul nostru se întoarse brusc, îl
împunse cu sabia în piept ºi zise:

� Te-am ucis! Eºti mort! Cazi la pãmânt!
Dar bãiatul acela nu vru sã cadã ºi o luã la

fugã spre tufarii din cealaltã margine de medean.
Bãiatul nostru porni în urmãrire. Acela

fuge mâncând pãmântul � e cãlare! � ºi, iatã-l,
vine drept asupra fetiþei care se joacã.

� Fereºte! strigã bãiatul acela cãtre fetiþã.
Vine cavaleria ºi te calcã.Auzind aceasta, bãiatul nostru înþelese
cã-i primejdie mare: o sã-i strice fetiþei cãsuþa,
ºi atunci?... Se repezi din rãsputeri sã-l ajungã
pe �cãlãreþ�, sã-i iasã înainte. Iatã, iatã, îl
ajunge. L-a ajuns! ªi când cãlãreþul vru sã
ridice piciorul ca sã calce peste cãsuþã, bãiatul
nostru îi puse o piedicã ºi-l izbi într-o parte.
Cãlãreþul cãzu cu tot cu cal. În clipa urmãtoare,
vru sã sarã de pe jos ºi sã fugã mai departe,
iar bãiatul nostru îl fixã cu sabia:

� Stai jos � eºti ucis.
ªi acela se supuse. Dupã ce vãzu cã arespectat regula jocului, bãiatul nostru îl lãsã

sã se ridice ºi sã plece. Bãiatul-cavalerist se
sculã ºi, ºchiopãtând, fugi spre medean.

Bãiatul nostru vru sã porneascã spre el,
dar fetiþa îi zise încet:

�Te rog sã mã ierþi.
�Sã te iert? întrebã nedumerit bãiatul.

Pentru ce sã te iert?
�Pentru cã am zis ieri cã eºti bãiat rãu.

Nu eºti rãu. Eºti bãiat bun.
Bãiatul roºi iar, neºtiind ce sã zicã. Înghiþi

în sec. Privi într-o parte, de mare ruºine ce-lcuprinse, iar în mintea lui se gândi: �Ce rãu
am fost ieri, ce rãu! Cum am putut fi aºa de
rãu, nu înþeleg. N-am sã mai fiu rãu niciodatã�.
Ar fi vrut sã-i spunã aceste vorbe fetiþei, dar
i se uscase în gurã ºi limba parcã ar fi înþepenit.

Iar fetiþa îl privi miratã, neºtiind ce i s-a
întâmplat, apoi zise:

� Vrei sã-mi ajuþi sã fac fântâna? Vor trece
cãlãtorii pe drum ºi, dacã or vrea sã bea, de
unde sã ia apã?

Bãiatul fãcu din cap, bucuros:
� Vreau! Se înþelege cã vreau sã-þi ajut.Se lãsã în genunchi alãturi de fetiþã ºi se

apucã sã sape fântâna.
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Aurelian Silvestru

ÎNCHINARE  MUNCII

DIN  ISTORIA...

Am fost ºi voi rãmâne ferm convins
cã fiecare om e un talent în devenire. Faptul
cã ulterior foarte puþini dintre noi ajung sã
fie talentaþi e cauzatã fie de lenevia
personalã, fie de greºelile din educaþia pe
care o primim.

Þin minte cã pe timpul când eram elev,
aveam un coleg de ºcoalã pe care toatã
lumea îl considera un �geniu�. Era frumos,
deºtept, ingenios, scria poezii, cânta, dansa,
picta. Sufletul tuturor festivitãþilor din
ºcoalã era el � Nichita. Fãcea totul cu
uºurinþã uimitoare. Ceea ce noi, ceilalþi
bãieþi de seama lui, realizam prin strãduinþã
ºi perseverenþã, Nichita obþinea aproape
fãrã ostenealã. Profesorii erau îndrãgostiþi
de el ºi, chiar dacã uneori venea nepregãtit
la ore, îi iertau orice greºealã, fiind convinºi
cã într-o bunã zi va deveni �blazonul�
ºcolii. Dar�

Anii s-au scurs ºi, cum era firesc,
ºi-au folosit cu dibãcie �radierele uitãrii�,
împrãºtiindu-ne prin lume ºi izolându-ne
în universuri separate. Poate cã unii mai
ºtiau câte ceva despre ceilalþi colegi. Eu,
însã, am plecat la studii în strãinãtate ºi,
revenind la Chiºinãu, mi s-a propus sã þin
un curs de creativitate la o facultate cu
profil artistic. În timpul unei sesiuni de
iarnã, m-a oprit în curtea universitãþii un
student de la secþia �fãrã frecvenþã� care
mi s-a pãrut cunoscut� Era Nichita,
vedeta ºcolii noastre, dar îmbãtrânit,
descurajat, cu aripile la pãmânt ºi
transpirat, cum zicea el, de prea multã
umblãturã dupã lectorii la care avea
restanþe. Am rãmas descumpãnit. Era de
nerecunoscut. Nu mai avea nimic din
siguranþa de pe vremuri. Nemulþumit de
sine ºi de restul lumii, nu mai credea cã e
în stare sã �escaladeze munþii� ºi sã ajungã
pe cele mai înalte culmi. Urcuºul prevestit
de noi în cariera lui s-a dovedit a fi plin de
obstacole pe care el n-a fost în stare sã le
depãºeascã. Succesul obþinut cu uºurinþã
în copilãrie l-a fãcut sã treacã cu vederea
peste faptul cã celebru te face nu talentul,
ci munca susþinutã de talent.

El, însã, n-a ºtiut (sau n-a crezut) cã
afirmarea cere un efort enorm chiar ºi din
partea omului dotat cu aptitudini speciale.
Prin ea însã, înzestrarea e doar o ºansã
care, fãrã muncã, nu poate rodi. În creaþia
unui om de geniu, zicea Edison, �nouãzeci
ºi nouã de procente sunt transpiraþie ºi
numai unul � inspiraþie�.

� Dacã vã puteþi imagina un om care
trãieºte într-o stare de permanentã agitaþie,
care nu vede, nu aude ºi nu face nimic din
ceea ce nu are legãturã cu sarcina în curs
de rezolvare, care munceºte câte 19 ore
pe zi, fãrã sã-i pese de sãnãtatea sa,
atunci veþi avea imaginea exactã a lui
Edison în timpul lucrului, mãrturisea
soþia lui într-un interviu.

Aceiaºi totalã consacrare muncii a fost
specificã tuturor personalitãþilor marcante�

Van Gogh, de pildã, muncea ca o
maºinã de pictat, care nu vedea nimic
în jurul lui, afarã de culoare. În fiecare
dimineaþã se trezea înaintea zorilor ºi
parcurgea mai mulþi kilometri prin þinut
în cãutarea unui loc care sã-l inspire. O
pânzã începutã în zori o termina uneori
pânã la amiazã, apoi revenea în oraº,
bea o cafea ºi se îndrepta din nou în
altã parte, purtând sub braþ o altã pânzã
curatã. Nu ºtia dacã ceea ce picteazã
este bun sau rãu. Nici nu-i pãsa de asta.
Era beat de culoare. Putea sã existe fãrã
cãmin, prieteni sau nevastã, sã trãiascã
fãrã dragoste ºi fãrã siguranþa zilei de
mâine, dar nu ºi fãrã munca sa, fãrã
acel ceva care era mai puternic decât
dânsul, care era însãºi viaþa lui ºi care
se numea creaþie.

Despre un alt pictor � Ilia Repin � se
povesteºte cã s-a contaminat de �virusul�
picturii pe la ºase ani ºi pânã la sfârºitul
vieþii a muncit fãrã sã aibã zile de odihnã.
La bãtrâneþe, când mâna dreaptã i-a fost
lovitã de paralizie, a învãþat sã picteze cu
cea stângã, pe care ºi-o atârna în faþa
ºevaletului cu niºte curele.

(continuare la pagina 61)
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NEGRU  PE  ALB

Acul ºi crocodilina

Odatã cu înmulþirea oamenilor imuni
la ideea de culturã, asistãm ºi la o invazie
viralã fãrã precedent. Prin spitale existã
adevãrate culturi de bacterii rezistente la
cele mai puternice antibiotice. Pacienþi care
se interneazã, zâmbitori, pentru analize ori
pentru vreo luxaþie ies pe poarta spitalului
în sicriu, deveniþi peste noapte adevãrate
bombe biologice. Poate numai Crocodilina,
viitorul medicament sintetizat dintr-o
proteinã aflatã în sângele crocodilului, va
putea sã echilibreze cumva ostilitãþile.

Ceea ce se petrecea în urmã cu numai
câteva decenii pare acum curatã ficþiune.

Las la o parte amintirile pe care le am
despre bãtrânii care povesteau cum pãrinþii
lor, întorºi de pe front grav bolnavi, îºi
extrãgeau singuri lichidul din plãmâni cu
ajutorul unor ace de cusut. Dar ºi
medicamentele aveau parcã efecte mai
puternice. Copil fiind, am alergat, într-o
varã, cu bicicleta pânã am simþit cã-mi iau
creierii foc. ªi atunci am scos o ciuturã
de apã rece din fântânã ºi mi-am cufundat
capul în ea! Când eram pe punctul sã-mi
dau duhul � ajunsesem sã nici nu mai
vãd! �, maicã-mea m-a vindecat cu trei
tablete de Penicilina V.

Pe urmã, prin facultate (adicã mai ieri),
am auzit lucruri care mã lãsau cu gura
cãscatã. Internat într-un rând în Spitalul
Studenþesc, vorbeam cu un argeºean care
îmi povestea cã în sat la el exista un felcer
care avea un mod foarte original de a-ºi
trata bolnavii. Specialistul te întreba:

� Unde te doare, mã?
� Aici!
ªi îi arãtai burta, gâtul, piciorul sau

spinarea.
Iar el îþi fãcea o injecþie chiar în locul

indicat.
ªi te vindeca pe loc.
În momentul în care tovarãºul meu de

suferinþã a ajuns în acest punct al relatãrii,
în discuþie a intervenit un congolez micuþ,
care trãsese cu urechea la dialogul nostru.

� Eeee, a zis africanul, la noi în sat era
un doctor foarte...foarte nervos. Dacã nu-þi

dãdeai repede pantalonii jos, îþi fãcea injecþia
direct prin... prin pantaloni!

Cea mai tare secvenþã mi-a fost însã
relatatã de Geo, prietenul ºi colegul meu
de catedrã. În Sârbeni, localitatea sa
natalã, a trãit pânã mai deunãzi un fel de
spiþer care scotea mãsele, trata rãni ºi fãcea
injecþii. Dacã doreai, îþi scotea ºi cinci
mãsele la o singurã ºedinþã de tratament.
Avea o singurã seringã ºi un singur ac pe
care îl purta înfipt la reverul hainei de câte
ori ieºea la cârciumã. Era un ac rezistent,
nu glumã, dar se bontea ºi el dupã atâtea
împunsãturi. Proprietarul obiectului nu se
descuraja defel ºi îl ascuþea periodic la
polizorul unui prieten.

Pãi, dacã ar mai trãi azi tãmãduitorul
ãla, toate fabricile de echipament medical
ar da faliment.

Pitici cântãtori, în cutii de lemn

Þinutul în care trãiesc era plin de
turturele, iar copacii cei mai frumoºi erau
ulmii ºi salcâmii. Turturelele au dispãrut
din pricina invaziei guguºtiucilor care
veneau din nordul Italiei. În urmã cu ºaizeci
de ani exista o singurã pereche de asemenea
pãsãri, þinute de un tâmplar din Udeni într-o
colivie. O vreme au miºunat prin toþi
arborii, pânã când fiecare cetãþean român
a devenit purtãtor de puºcã. Ulmii s-au
uscat masiv, dupã electrificarea localitãþii,
fiind înlocuiþi cu plopi.

Cam tot atunci a venit în þinut
un jandarm intrat în legendã. Era de o
autoritate care ar fi fãcut din el, în alte
condiþii, un general de armatã. Unul
veritabil, nu de carton. Era foarte inteligent
ºi competent, ca sã nu mai vorbim cã, din
punct de vedere fizic, era invincibil. Un fel
de Wyatt Earp local. Când apãrea într-o
localitate, toþi infractorii se topeau, în
aceeaºi noapte, încotro vedeau cu ochii.
Alþii, care voiau sã intre în sat ºi aflau cine
e ºef de post, fãceau imediat cale întoarsã.
Au încercat sã-l asasineze în repetate
rânduri. Fãrã succes. A fost, nu vorbesc
degeaba, un bãrbat fãrã egal. Îl chema Ion
ªtefan ºi i se spunea Iliescu. L-am



58 LITERE � Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

cunoscut când era foarte bãtrân, la pensie,
ºi ne-a ajutat sã o creºtem pe fiicã-mea,
când eu ºi soþia eram la ºcoalã. A murit la
92 de ani. Un om mare în toate privinþele,
fãrã discuþie. Îmi dãduse douã caiete în
care îºi povestise viaþa, dar mi le-a luat
înapoi pânã sã apuc sã le citesc. Am înþeles
cã s-au pierdut dupã moartea lui. Doamne,
ce mai personaj aº fi scos din el!

Iliescu a fost primul care a adus în
þinut un aparat de radio. O cutie mare, de
lemn, din care rãzbãteau voci omeneºti ºi
muzicã. Toatã lumea se crucea. Tatãl meu
era copil ºi, împreunã cu vãrul sãu
Pãpuricã, asculta ºi el lãutarii din aparatul
lui Iliescu.

� Nu pricep, zicea tata, cine cântã în
cutioara aia.

Pãpuricã era mai mare ºi spunea
cu prefãcutã naivitate:

� Bã, sã ºtii tu cã înãuntru sunt niºte
lãutari mititei, aºa, cât pãpuºile.

� ªi cântã întruna?
� E, ºi tu acuma! Cum sã cânte

întruna? Are jandarmul o orã când îi scoate
afarã sã se piºe ºi sã se cace. Le dã sã
mãnânce ºi pe urmã îi bagã la loc.

� ªi la ce orã face asta?
� Nu ºtiu, urmãreºte-l ºi tu ºi aflã!
Degeaba a tot dat târcoale pe lângã

garduri tata, pe atunci un þânc de cinci ani,
fiindcã nu a putut sã-i vadã pe piticii
cântãtori. Dar a rãmas mulþi ani convins
de ceea ce îi spusese vãrul sãu.

Acum vedem zilnic oameni mici pe
ecrane tot mai mari.

Voi încheia cu cea mai simpaticã
secvenþa vãzutã în vacanþã la televizor. Se
sãrbãtoreºte

Crãciunul dupã rit vechi. O rusoaicã
tânãrã ºi frumoasã a fost întrebatã ce-ºi
doreºte sã-i aducã Moº Crãciun.

� Un prinþ, a spus ea.
� Cãlare sau în maºinã? a insistat

reporteriþa.
� Mãcar ºi pi jos, a exclamat fata.
Parantezele timpului

În urmã cu mai mulþi ani, când un copil
gãsea un stilou, venea cu obiectul la
cancelarie ºi îl preda unui profesor. Acesta
fãcea investigaþii ºi îl gãsea pe cel care îºi
pierduse condeiul. Acum foarte mulþi îºi
pierd rechizitele, chiar dacã uneori nici nu
le scot din ghiozdan, dar parcã nimeni nu
mai gãseºte nimic. S-a ajuns pânã acolo
încât se volatilizeazã, de sub pupitre, chiar
mâncarea elevilor.

Pot depune însã mãrturie cã încã existã

ºcolari excepþionali, inteligenþi, harnici ºi
animaþi de o evidentã curiozitate
gnoseologicã. Dar ei sunt din ce în ce mai
puþini.

Gardurile metalice dispar, pãsãrile ºi
fructele îºi iau zborul în direcþii
necunoscute. Am avut recent o
conversaþie cu un bãiat din clasa a VIII-a,
care mi-a spus, printre altele, cã se furã
pe rupte gunoiul de grajd din grãdinile
oamenilor.

� Bine, dar ce fac hoþii cu bãlegarul?
am întrebat.

� Îl vând ºi capãtã niºte bani cu care
îºi cumpãrã þigãri ºi bãuturã.

Manglitorii sunt cunoscuþi ºi nu sunt
de etnie romã.

Cu ceva timp în urmã, dacã întindeai
o mânã de ajutor unui semen, respectivul
îþi era recunoscãtor ºi îºi manifesta
respectul faþã de tine de câte ori avea
ocazia. Acum bravii cetãþeni ai Republicii
au ajuns sã se rãzbune, cu mare satisfacþie,
pe binefãcãtorii lor.

Statul se comportã ca un lotru la
drumul mare � probabil cã va pune taxe ºi
pe ieºitul pe uºã sau pe mersul la
umblãtoarea din ograda proprie! �, iar clasa
politicã dã, din pãcate, un exemplu greþos.

Constat cã oamenii simpli � ah, ce cult
au avut ºi au artiºtii faþã de omul simplu! �
nu au încredere în persoanele pregãtite
temeinic în variate domenii, în specialiºti,
în ºcoalã, în culturã, în seriozitate, cinste,
fidelitate. Nu dau, adicã, nicio ceapã
degeratã pe valoarea profesionalã sau pe
moralã ºi fac echipã cu primul escroc care
le promite trei ouã, dar care, pânã la coadã,
îi va buzunãri bine.

E o modã sã-þi fie jenã sã te comporþi
moral.

E o ruºine sã-þi fie ruºine de cineva
sau de ceva!

Dacã adãugãm masacrarea unor
animale nevinovate � se taie câini ºi mãgari!
� pentru câºtiguri bãneºti, putem spune cã
ne-am rãtãcit iremediabil pe cãrãri strãine
omenescului.

Trãim într-o noapte a minþii, iar istoria
va ºterge perioada asta din paginile sale,
pomenind-o, poate, doar ca pe o vreme
ruºinoasã, întunecatã, în cronologia
existenþei bipezilor.

O abominabilã parantezã a timpului ºi
a frumuseþii � divine, nu-i aºa? � din noi.

P.S. Oamenii de bine, dupã vorba
cuiva, au început sã ºterpeleascã busturile
scriitorilor din Parcul Copou. Uite cã autorii
de cãrþi sunt ºi ei buni la ceva.
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Constantin P. Popescu

PROZÃ

Îl cunoºteam pe Geo de când eram copii
ºi mergeam la joacã dupã orele de ºcoalã.
Stãteam în aceeaºi bancã din prima clasã ºi
crescusem împreunã aºa cum cresc doi
copaci, luându-ne la întrecere care sã fie mai
înalt. Geo reuºise sã se deºire ca un plop, în
timp ce eu rãmãsesem oarecum normal. Poate
cã din cauza asta fetele, când ne cãutam
iubirile trecãtoare prin locurile unde în anii
aceia se putea dansa, îl alegeau mai totdeauna
pe el. Primãverile adolescenþei ne-au separat,
el a plecat sã studieze ceea ce îi plãcuse încã
din primii ani de ºcoalã, geografia. Eu mi-am
urmat calea mea, timid cum rãmãsesem, dar în
fiecare an mergeam sã-i vizitez familia. Geo
nu se numea Geo, îi spuneam aºa din cauza
geografiei lui ºi toþi îl primirã în vieþile lor de-a
lungul timpului cu acest nume. Adevãratul
nume al lui Geo era Ovidiu. Slab ºi înalt, subþire
ca plopul, fuma fãrã încetare ºi uneori, stând
împreunã cu Ana, soþia lui ºi cu cei trei copii,
norul albãstrui de fum care îl înconjura îl fãcea
sã parã mai aerian, mai rarefiat. Geo privea
masa cu pahare ºi farfurii, copiii, soþia lui ºi
vizitatorul, adicã pe mine, cu un aer îndepãrtat,
distanþat cumva. Buzele lui pãreau sã
ºopteascã vorbe numai de el ºtiute, ca ºi cum
ºi-ar fi vorbit singur. Pãrea sã fie un pãrinte
foarte bun, iar lucrul acesta îi creºtea preþuirea
de care se bucura în inima mea. Ne lua pe toþi
sã privim cerul prin telescopul din grãdinã,
vara, când era senin ºi rãcoare. Copiii alergau
chiuind, Ana ºi cu mine îl urmam îndeaproape
ºi ºtiam, aºa cum ºtiusem încã de pe vremea
ºcolii cã pe Geo îl pasiona mai cu seamã
geografia cerului ºi a stelelor.

Geo era un bonom, cumsecade cum rar
mai poþi gãsi azi pe cineva. Nu s-ar fi supãrat
niciodatã pe nimeni ºi din niciun motiv. Ana,
soþia lui, îmi povestea cã nu ºtie când se
odihneºte soþul ei, dormea foarte puþin,
ocupat fiind noaptea cu cerul stelelor lui, ziua
cu orele la catedrã ºi în restul timpului cu copiii
sau scriind tot felul de articole pentru revistele
de specialitate. Simþeam în fiinþa lui Geo un
entuziasm blând, pe care îl pãstrase de pe
vremea când eram copii ºi când el, ca
întotdeauna primul, avea ideile cele mai

COPIII  LUI  GEO

nãstruºnice de joacã. Pe atunci eram doar doi
puºti cu pozne destul de cuminþi ºi curiozitãþi
mari cât o lume întreagã. În anii aceia Geo
învãþa ca nimeni altul sã ierte totul. Eu însã
nu prea reuºeam.

Mã obiºnuisem sã-i vizitez mãcar odatã
pe an, în preajma Paºtelui sau a vacanþei de
varã. An dupã an, casa lui Geo ºi a Anei se
dovedea la fel de primitoare pentru mine, deºi
camerele casei, multe ºi pline de tot felul de
obiecte, de la jucãriile copiilor la piese rare de
colecþie de antichitãþi, deveneau din ce în ce
mai neîncãpãtoare pe mãsurã ce anii treceau
ºi copiii creºteau. Pãrea sã fie casa cea mai
potrivitã pentru ei toþi, îi cuprindea în cãldura
cãuºului ei ocrotitor aºa cum Geo, adicã
Ovidiu, geograful stelelor, îi cuprindea ºi el.
Îmi amintesc de o vizitã când cei trei copii al
lui Geo aveau vârste care se aºezau în
succesiunea primelor cifre pitagoreice: trei,
patru ºi cinci. Am avut o senzaþie stranie de
semn ceresc, mai ales din pricina faptului cã
bãieþeii, doi la numãr, ºi fetiþa formau
împreunã un trio care pãrea a fi alcãtuit din
îngeri. Niciodatã pânã atunci nu întâlnisem
priviri atât de curate ºi expresii de dincolo de
lume pe feþele altor copii. Alexandra, fetiþa de
patru ani, stãtea cuminte între Mihai, cel de
cinci ani ºi Ion, cel mai mic în acest semn
pitagoreic al vârstelor. O perfecþiune care mi
se dezvãluia în prezenþa lui Geo ºi a Anei, care
parcã ar fi ºtiut cã au în apropiere darul ceresc
pe care se bucurau sã mi-l împãrtãºeascã. Îmi
aduc aminte cã de-a lungul timpului am pãstrat
în sufletul meu scena de numai o secundã ca
pe o adevãratã revelaþie. ªtiu bine cã uneori
prea multã memorie poate ucide, dar în ceea
ce-i priveºte pe copiii lui Geo, lucrurile stãteau
cu totul altfel, cel puþin pentru mine. Am
înþeles atunci cã numai copiii îºi ocrotesc
pãrinþii pentru copii. ªi cum de cele mai multe
ori oamenii sunt alcãtuiþi din datoriile lor de
orice fel, am ºtiut cã pentru cei din familia lui
Geo lucrurile erau deosebit aºezate.

În anul urmãtor, odatã sosit în vizitã, Ana
mi-a explicat cã Geo lipsea. Bolnav de plãmâni,
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îl internaserã într-un sanatoriu de la poalele
munþilor ºi copiii pãreau sã tânjeascã dupã
plopul lor de sprijin înalt. Crescuserã ºi ochii
lor cãpãtaserã sclipiri de luciditate dureroasã,
deºi trecuse peste noi toþi numai un singur
an. Casa pãrea sã poarte urme vagi de praf
aºezat peste mobile, cãrþile lui Geo încã
stãteau singuratice pe biroul dezordonat, iar
telescopul din grãdinã primise pete mici de
ruginã peste iarnã. Cerul se putea vedea însã
la fel de limpede prin ochiul sãu magic ºi
privind semnele strãlucitoare ale stelelor în
seara aceea, de mine se apropie Alexandra,
fiica lui Geo, care îmi ºopti: Stelele sunt vii,
ºtii? Sunt o prinþesã, fiica reginei ºi a
regelui, care s-au iubit mult... M-a ucis mama
mea vitregã, de teamã sã nu-i iau locul pe
tron. Dar toate astea s-au întâmplat tare
demult, înþelegi? Acum soldaþii mã apãrã,
sunt fraþii mei.

În liniºtea grãdinii, glasul ei de fetiþã îmi
dãruia un adevãr cât se poate de curat. Era de
faþã o senzaþie a istoriei, un fluid stelar
curgând neîncetat, ceva ce s-ar fi putut numi
timp. Am luat-o de mâna micã, am intrat în
casã, unde Ana ne aºtepta cu cina. Ion stãtea
cu cãºtile unui aparat pe urechi, în timp ce
Mihai îºi vârâse nasul într-o carte cu coperþile
mari. Ana veghea asupra noastrã ºi mi-am
dat seama abia atunci cât de bine moºtenesc
copiii trãsãturile pãrinþilor. Mihai era slab ºi
deºirat ca tatãl sãu, în timp ce Ion semãna
mamei, micuþ, nervos ºi puternic. Mâinile lor,
ale Anei ºi cele ale lui Ion, pãreau a fi identice,
dar la scarã diferitã. Cât despre Alexandra, ea
îi avea în înfãþiºare pe amândoi pãrinþii
deopotrivã: un trup firav, dar nu slab, mâini
nervoase, dar nu mici, ca ºi cum cerul ar fi
cãutat un echilibru în fiica ce se afla, ca vârstã,
între cei doi fii. Eram puþin uimit de toate cele
pe care le vedeam dintr-o datã, însã Ana m-a
scos din starea aceea povestindu-mi despre
Geo tot timpul cât am stat la cinã. În noaptea
urmãtoare, pe care nu am primit s-o petrec
împreunã cu ei pânã în zori, mi-a fost tare dor
de Geo. Lipsea.

Am încercat sã îi scriu lui Geo, dar
cuvintele acelei prime scrisori mi s-au pãrut a
fi false. Nu reuºeam sã mã fac înþeles ca un
vechi prieten ºi am simþit cã plecarea la
sanatoriu, boala ºi lipsa lui de acasã
tulburaserã ceva în ordinea coborâtã atât de
lin din ceruri peste noi toþi în primii ani. O
asemãnare cu o eclipsã, asta simþeam. ªtiind
însã cã eclipsele þin o frânturã micã de timp,
încercai sã alung semnele acestei schimbãri
ºi îi scrisei Anei, cu dorinþa de a afla ceva
despre Geo. Rãspunsul ei a întârziat. Am
apucat atunci hotãrât drumul spre sanatoriu,
dar Geo nu mai era acolo, îl trimiseserã acasã.
Din oraºul de munte am revenit cu o stranie

senzaþie de gol. Simþeam cã se petrecuse ceva
grav ºi scrisoarea Anei mã anunþã peste
câteva zile cã Geo se stinsese.

N-am putut trãi decât inerþial dupã vestea
aceasta, însã poate cã inerþia, amorþeala aceea
atotputernicã, nu erau decât felul în care
timpul face sã se liniºteascã furtunile apelor
vieþii. Când, dupã câþiva ani, am hotãrât sã
merg spre casa lui Geo, am înþeles cã el nu va
mai fi acolo decât prin cei trei copii. Ar fi
trebuit sã fie deja adolescenþi, dar oricât aº fi
cãutat succesiunea de cifre ale vârstelor lor,
ºtiam cã nu mai pot fi la fel de pitagoreice ca
în vizita din cei mai frumoºi ani.

Am regãsit-o pe Ana încãrunþitã ºi copiii
deveniþi parcã deodatã maturi. Acei ochi
curaþi ai copiilor aveau deja în adâncul cerului
lor umbrele confuziei, ale însingurãrilor ºi
durerii. Nu puteam înþelege încã deplin
transformãrile prin care trecuserã ºi mi-a luat
mult timp dupã aceea sã desluºesc revoltele,
negãrile ºi rãzvrãtirile copiilor împotriva celor
pe care în primii ani îi ocrotiserã. Erau oare
semne ale naºterii propriei lor personalitãþi,
ale desprinderii puilor de cuib sau doar
strigãte de ajutor? Nu ºtiam decât cã îºi
urmeazã fiecare destinul, aºa cum Geo urmãrea
miºcarea stelelor prin telescopul geografiei
lui cereºti. Cine sau ce ar fi putut interveni în
miºcarea hãrãzitã de sus, cum ºi mai cu seamã
de ce, nu înþelegeam oricât de mult m-aº fi
strãduit. Pãream sã fiu un martor al
continuitãþii vieþii lui Geo, prietenul din
copilãrie, dar într-un fel straniu ºi în vremuri
diferite. Sau poate eram ºi eu schimbat de
trecerea anilor asemenea stelelor de pe cer?
Stelele sunt vii, îmi ºoptise odatã fetiþa lui
Geo. Aºa era, ºtiam cã unele cad ºi se nasc
mereu altele. Altãdatã, Ion, fiul cel mic, mã
luase de mânã ºi mã dusese în colþul jucãriilor
lui. Erau corãbii mici de lemn, cu pânze albe ºi
catarge subþiri pe care le vedeam ca pe o
tainicã legãturã cu subþirimea de plop a lui
Geo. M-au vândut ca sclav, spunea micul Ion
doar pentru el, jucându-se cu corabia pe care
poate în alt timp cãlãtorise pe mãrile lumii, iar
eu m-am simþit deodatã înspãimântat de
luciditatea amintirilor lui. Am înþeles
înþelepciunea deosebitã a copiilor ºi mi-a
trecut prin gând sãgeata unei tristeþi a morþii,
primãvara. A muri, primãvara, ce poate fi mai
trist? O altã mãrturisire mi-o fãcuse Mihai,
copilul care îºi simþea vagi origini evreieºti ºi
care se simþea tare atras de bani. Îmi trebuie
mulþi bani, sã cumpãr întreaga lume, îmi
ºoptise, rugându-mã sã nu mai spun nimãnui
secretul acesta. Geo îmi arãtase atunci
apropierea destul de rar întâlnitã pe cer între
Venus ºi Jupiter la ceas de searã seninã. Poate
el pricepea semnul, eu încã nu. Ion ºi Mihai
îmi fãcuserã aceste mici destãinuiri ºi apoi
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Geo îmi dezvãluia cu telescopul altã tainã, în
timp ce eu nu-mi puteam stãpâni uimirea în
faþa acestor întâmplãri. Ce era de desluºit?
Oare pasiunea deslãnþuitã de Geo ºi Ana în
nopþile lor de iubire putea fi poarta magicã
prin care aceºti copii minunaþi intraserã în
lume, aducând cu ei lumea lor din ceruri?

Au mai trecut câþiva ani ºi am primit o
invitaþie de la Alexandra. Sãrbãtoreau ceva ºi
îmi scria cã sunt aºteptat. I-am regãsit pe toþi
trei, încã pãstrând liniile generale ale
asemãnãrii lor cu pãrinþii. Erau însã
personalitãþi distincte, libere ºi mature, care
îºi vindecaserã revoltele, negãrile ºi durerile.
ªtiam cã treaba asta nu ar fi fost cu putinþã
fãrã Geo ºi Ana. Ne întoarcem cu toþii în
pãrinþi, mi s-a pãrut cã îmi ºopteºte un gând
ºi mi-am amintit, destul de trist, de pãrinþii
mei. Am citit însã în ochii lui Ion, ai Alexandrei
ºi ai lui Mihai rãspunsul, bucuria acestui
gând. Am sãrbãtorit ceea ce trebuia sãrbãtorit,
sub privirile calde ale Anei, luminate
strãlucitor de pãrul ei frumos ºi alb. Îmi povesti
râzând cum se luptaserã cei doi fii pentru
aceeaºi iubitã: fata plecase cu altul. Alexandra
rãsfoia tãcutã cãrþile rãmase pe biroul lui Geo.
Ochii îi erau limpezi ºi adânci, ca ºi cum ar fi

primit înþelegeri la fel de adânci. Stelele sunt
vii, mi se pãrea cã aud ºi am înþeles atunci cã
sunt unele nopþi în care întunericul se aprinde.
Copiii lui Geo se vindecaserã de toate
scânteile fricii, fãrã de care nu ar fi putut fi pe
deplin oameni. Deveniserã pãrþi ale aceleiaºi
memorii, fiii aceleiaºi limbi.

A plecat în luminã, îmi spuse Ana, în
geografia lui cereascã. Copiii... Priveºte:
Mihai este preot; Alexandra este scriitoare
ºi medic; Ion este matematician... Unul iartã
ºi ajutã, altul aratã ºi vindecã, iar al treilea
socoteºte, vezi? Geo este toþi trei deodatã
pentru cã el ºtia dinainte. Suntem noi.

Apoi Ana tãcu. Eu am plecat ºi am ºtiut
din clipa aceea cã dacã voi reveni peste un
timp, voi regãsi doar telescopul fãrã ochi din
grãdina cu copaci mari a casei lui Geo. Ceilalþi,
despre care un mare scriitor a spus cã sunt
infernul, vor fi plecat, continuând sã judece
tot ceea ce vãd. Þiglele casei vor fi cãzut sec,
una dupã alta, an dupã an, ca ºi cum un
orologiu stelar, socotind timpul cu altã
mãsurã, ar fi ticãit neîncetat dintr-o geografie
coborâtã pânã în oameni.

Geo, prietenul, soþul, tatãl, nu ne-a pãrãsit
nici o clipã. Ne-a primit.

Închinare muncii

(urmare de la pagina 56)

Avea o perseverenþã ieºitã din comun.
De nenumãrate ori ºi-a refãcut tablourile gata
finisate. La unele a lucrat ºi zeci de ani, iar la
portretul �Puºkin pe malul Nevei� s-a chinuit
(în adevãratul sens al cuvântului) 30 de ani în
ºir! A fost, cu siguranþã, nu doar un mare
artist, ci ºi un mare muncitor.

Înþelegând ce importanþã are munca în
viaþa unui creator, Alexandre Dumas-tatãl a
spus despre sine în amurgul vieþii:

� Mâinile acestea ale mele care au scris
treizeci de drame ºi peste patru sute de romane
sunt, fãrã îndoialã, mâini de muncitor!

Fireºte, dragostea de muncã nu se naºte
din senin. Ea se educã treptat, iar temelia ei
se pune în copilãrie. O ºtim cu toþii ºi, totuºi,
adesea ne lãsãm seduºi sau chiar intimidaþi
de cei care detestã munca ºi cer de la tribunã
condamnarea pãrinþilor care îºi folosesc copii
în muncile agricole sau în activitãþi care,
chipurile, le depãºesc puterile�

Cu riscul de a nu fi înþeles corect, voi
susþine, totuºi, cã periculoasã este nu muncã,
ci lipsa ei! Necazurile ni se trag nu din prea
multã muncã, ci din prea multã lenevie! În
ºcoli, avem probleme nu cu elevii harnici, ci
cu leneºii care nu vor sã munceascã. Greºeºte
nu pãrintele care îi cere copilului sã aibã res-
pect ºi dragoste de muncã, ci pãrintele care îi

permite sã paraziteze. O þarã care consumã
mai mult decât produce este, cu siguranþã,
condamnatã la robie.

Oare nu cumva spre asta ne îndeamnã
�binevoitorii� care dezaprobã munca? Oare
nu cumva pãrinþii lui Bethoven sau ai lui
Mozart au greºit atunci când ºi-au impus
copiii sã munceascã foarte mult deja de la 4-5
ani? Oare nu cumva credeþi cã Rafael sau
Michelangelo ar fi ajuns vreodatã genii, dacã
nu munceau cu abnegaþie din fragedã
copilãrie? Oare credeþi cã Jak London ar fi
devenit celebru, dacã aºa-numiþii �apãrãtori�
ai copiilor i-ar fi interzis categoric sã se
angajeze în câmpul muncii de la 13 ani?

� Nu neg, spunea însuºi Jak London. Am
avut o viaþã foarte grea care m-a obligat sã
fiu autodidact. Dar numai datoritã muncii am
depãºit condiþia de om obiºnuit. Munca e
totul! E adevãratul meu învãþãtor!

Alþi oameni de talent au dus o viaþã
liniºtitã ºi asiguratã. Asta, însã, nu i-a
predispus spre trândãvie.

� Sunt considerat un rãsfãþat al soartei,
scria Goethe despre sine, dar trebuie sã ºtiþi
cã viaþa mea n-a fost decât o muncã, o muncã
extraordinar de grea!

În aceeaºi cheie, un alt mare scriitor, Jules
Verne, afirma:

� Când nu lucrez, am impresia cã nici nu
trãiesc�

Sã-i lãsãm, deci, pe copii sã-ºi trãiascã
viaþa din plin, inclusiv prin muncã!
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Corin Bianu

PROZÃ

Cam asta e, pentru cã în popor, mieii,
berbecii ºi iezii sunt þinuþi pentru sãrbãtorile
cele însemnate, de ziua împãratului ºi a
celorlalþi mai-mari de pe pãmânt ºi din
ceruri! Numai cã acele sãrbãtori vin în
fiecare an în zilele sorocite, pe când
sãrbãtoarea de azi a nunþii fiului sãu e numai
ºi numai pentru el, tânãra soaþã, neamuri
ºi nuntaºi, e bucuria numai a celor de aici,
de nemaiîntâlnit altcând sau în altã parte,
tocmai din aceastã pricinã este aºa de
osebitã!...

Maria, vãduva dulgherului Iosif, este
printre nuntaºi. Înfãþiºarea ei atrage de
fiecare datã privirile tuturora, oriunde se
duce, aºa cã ºi aici e înconjuratã de stimã,
dar amestecatã cu ceva invidie femeiascã,
mai ales din partea celor de vârstã
apropiatã! E încã frumoasã aceastã Marie
crescutã în templu ºi nu are nici un temei
sã stea retrasã, pentru cã face parte dintr-o
familie cuvioasã ºi bine-vãzutã, din oameni
pricepuþi, harnici ºi cinstiþi! Chipul o aratã
mult mai tânãrã, dupã cum trupul drept ºi
miºcãrile i-au rãmas la fel de tinereºti,
motiv îndeajuns pentru firavele clevetiri ale
suratelor îmbãtrânite cu toatele, chit cã
reproºurile lor sunt pânã la urmã, mai mult
laude pentru norocul ei dumnezeiesc, altfel
n-au ce sã-i reproºeze Mariei, care a
nãscut un prunc zãmislit de duhul sfânt ºi
a rãmas fecioarã! Nu existã om al locului
care sã nu ºtie de grija ce i-a purtat-o
rãposatul Iosif! Chipul vãduvei sale e
asemãnãtor tuturor femeilor iudaice, dar o
luminã aparte îl însenineazã, încât face sã
parã de pe altã lume, mai curatã, cereascã
chiar, cã nu degeaba se zice ce se zice!
Pare cã n-a îmbãtrânit deloc în ciuda
trecerii celor peste treizeci de ani de când
l-a nãscut pe fiul cel mare, Isus!

Totuºi ea, Maria nu face nici cel mai
mic gest spre a-ºi atrage priviri admirative,
se îmbracã la fel ca toate celelalte, ba chiar
mai simplu, ca acum, când rochia albastrã
de in, largã, fãrã înflorituri colorate, îi

NUNTA  DIN  CANA (2)

* Fragment din romanul Rãstignirea, în pregãtirela Editura Bibliotheca.

îmbracã tot trupul, iar faþa ºi capul ºi le-a
acoperit cu un vãl aproape transparent, ca
marea pe timp senin; ea se pricepe ca
nimeni alta sã-ºi aleagã veºmântul potrivit
pentru fiece prilej în timp ce comportarea
îi este mereu de-a dreptul princiarã, deºi e
doar o femeie din popor, ca multe altele!

S-a fãcut cã spre sfârºitul petrecerii a
ajuns ºi Isus, fiul ei, ca sã-i binecuvânteze
pe miri, sã le cinsteascã nunta cu prezenþa
ºi cu vorbe din scripturi. A venit însoþit de
câþiva ucenici apropiaþi, între care Simon,
Andrei, Filip, Iuda, Natanael, ºi nu se
deosebesc cu nimic faþã de ceilalþi meseni,
sunt tot oameni obiºnuiþi, numai credinþa
lor îi ridicã deasupra celorlalþi.

Mirele, înrudit mai de departe cu el, i-a
întâmpinat cu bucurie:

� Cei de pe urmã vor fi cei dintâi! Bine
ai venit Isuse, cu toþi oamenii tãi!

S-au îmbrãþiºat ca unii ce nu s-au mai
vãzut demult, apoi le-a fãcut loc la o masã,
unde au ºi început sã petreacã veseli,
mãnâncã, beau ºi se bucurã laolaltã cu toþi,
fãrã nici o osebire...

Isus al ei, ajuns la treizeci de ani, e
deja renumit, nu numai în Galileea! Mulþi
îl iubesc pentru învãþãtura ºi înþelepciunea
lui ºi îl urmeazã îndeaproape, mai ales dupã
ce a fost botezat în Iordan de cãtre profetul
Ioan cel sfânt! Ioan le-a spus tuturora cã
el va fi salvatorul lor! Ea ºtie cã de atunci,
semenii se pleacã smeriþi înaintea lui, atraºi
dintr-un imbold neînþeles pe care nu-l pot
desluºi, dar pe care îl pun pe seama
sfinþeniei. Toþi îl privesc cu nesaþ, iar apoi
îºi pleacã ochii imediat, ca dinaintea soarelui
strãlucitor!

Isus e de înãlþime potrivitã, subþirel la
trup, cumpãnit în miºcãri ºi cu o frumuseþe
dumnezeiascã pe chipul cu nas drept ºi
gura potrivitã; îºi poartã pletele de culoarea
alunei cu cãrarea pe mijloc, lãsate la umeri,
dupã obiceiul din Nazaret ºi îºi acoperã
creºtetul capului cu o pânzã albã, legatã
cu o cureluºã pe frunte. Pãrul de pe cap i
se întâlneºte barba, jur-împrejurul feþei, e
mãtãsos ºi sclipeºte ca zãpada sub razele
soarelui. Barba, are aceeaºi culoare cu
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pãrul, dar bate în arãmiu ºi e despicatã ºi
ea. Pielea feþei îi e netedã ºi rumenã, iar
ochii lui sunt albaºtri-vineþi de un senin
strãlucitor, cu privirile pãtrunzãtoare ºi
blânde, o blândeþe nemaiîntâlnitã ce rãzbate
din toatã fiinþa sa! Acum e îmbrãcat cu un
veºmânt alb lung pânã sub genunchi, încins
cu o curea neagrã de piele, ºi se pierde
printre meseni înveºmântaþi cam la fel. Dar
ce mare e deosebirea între el ºi ceilalþi,
însoþitori ori ascultãtori ocazionali, chiar ca
de la cer la pãmânt! Înfãþiºarea îi e mult
mai seninã, mai suavã ºi contrasteazã izbitor
cu feþele încruntate ºi bãrbile lor negre...

Chiar ºi în seara asta, primul gest de
respect l-au fãcut socrii ºi mirii, când l-au
invitat sã sãvârºeascã ritualul de cununie a
tinerilor în faþa lui Iahve! Ea ºtie bine cã
pentru fiul eu ceresc, nunta nu înseamnã o
simplã sãrbãtoare, un prilej oarecare pentru
distracþii trecãtoare! E mult mai mult!
Cununia mirilor înseamnã întâlnirea a douã
iubiri, întrunirea a douã tinereþi îndrãgostite.
Mai întâi mirii s-au vãzut, s-au plãcut, s-au
îndrãgostit, se iubesc ºi înþeleg sã-ºi lege
vieþile la un loc! Fiecare din ei vine cu partea
lui de nãdejde ºi credinþã! Legãtura lor este
din iubire ºi cu iubire. Iar iubirea este de la
Dumnezeu, este Dumnezeu! Ce leagã
Dumnezeu, omul nu poate sã dezlege!

Cãsãtoria de acum e aºadar, o
fãgãduinþã sfântã pentru viitoarea fericire
comunã a fetei ºi bãiatului, o însoþire de
bunã voie pentru toatã viaþa; are un tâlc ce
vine de la Dumnezeu. Când inimile s-au
înþeles ºi trupurile s-au apropiat, nu-i sabie,
nici lege care sã le poatã despãrþi.

Da, Dumnezeu i-a dãruit un fiu cu har
divin! Îºi aminti iarãºi ceea ce nu uitase
niciodatã, când ºi cum îl nãscuse, steaua
lui unicã ºi strãlucitoare ce luminase cerul
cu mare putere. Copilul ce a stârnit atâta
zarvã la naºtere, s-a arãtat a fi din fragedã
vârstã cu mult deasupra celor de-o seamã!
Cei din familia lui n-au uitat emoþiile cu care
l-au cãutat disperaþi când îl crezuserã pierdut
în mulþimea pelerinilor dupã vizita la templul
din Ierusalim, pe când el se întorsese singur
la altar ºi le replicase cu o maturitate ce
trezise atunci doar zâmbete îngãduitoare, cã
n-avea cum sã se rãtãceascã tocmai când
ajunsese la tronul pãrintelui sãu, Tatãl ceresc!
Da, da, Isus al ei are plãmadã dumnezeiascã
în el, altfel cum sã se explice înþelepciunea
timpurie ºi puterea lui de convingere la cei
ani ai sãi tineri!

Însufleþitã de veselia nuntaºilor, Maria
socoti cã a venit timpul ca fiul ei sã-ºi arate
virtutea dumnezeiascã, pe care numai puþini
o ºtiu deocamdatã, dar care nu va întârzia
sã se arate tot mai strãlucitoare de-acum
încolo, sã-l facã faimos ca vlãstar zãmislit

de puterea dumnezeiascã în pântecele ei,
spre fericirea omenirii!

De câtã vreme tot aºteaptã ea un prilej
ca Isus sã se facã faimos în mulþimea fãrã
de numãr a oamenilor! Petrecerea de acum
s-a lãþit pânã târziu, cu mâncare, bãuturã
ºi dese momente de cântece ºi jocuri,
cântãrile de veselie ºi vorbele de duh ale
nuntaºilor au fãcut sã treacã timpul pe
nesimþite, aproape nimeni n-a observat cã
mai e un pic ºi mijesc zorile! Veselia e în
toi, n-a plecat mai nimeni acasã ºi pare a
nu se termina prea curând! Zvonul cã s-a
terminat vinul pentru meseni nu e de
mirare!... Fulgerãtor, un gând îi rãsãri în
minte! De fapt nu e nici chiar neaºteptat,
pentru cã ea a fost în toatã seara cu gândul
la Isus! L-a vãzut înconjurat cu dragoste
de cãtre învãþãceii ºi de toþi oamenii din
jur, care se strãduie sã nu scape nici o
vorbã din spusele lui, deºi se aflã la o
adunare veselã, iar ea s-a bucurat mult în
sinea ei pentru triumful fiului, ajuns deja la
înþelepciune câtã nu cuprind alþii într-o
viaþã întreagã!

Cu un gând tainic, se apropie de fiul
adorat. Asemãnarea dintre ei e izbitoare
pentru toatã lumea, dar ceea ce îi uimeºte
pe toþi privitorii, este frumuseþea lor
nemaivãzutã pe chipuri omeneºti ºi, în
acelaºi timp, tinereþea parcã veºnicã a
femeii, mama lui, ce pare sã-i fie ca o sorã
mai mare! Ea vede cum nuntaºii dimprejur
îi privesc cu admiraþie mutã pentru
înfãþiºarea lor impunãtoare, dar nu ãsta i-a
fost gândul! În speranþa unei minuni
nemaiîntâlnite ce trebuie sã uimeascã lumea
cu puterile dumnezeieºti ale fiului Isus, îi
zise încet, cu tremur în voce:

� Nu mai au vin!
Însã, fiul se încruntã, deºi lui îi place

la nunþi! Ea ºtie cã îl bucurã voioºia
nevinovatã a oamenilor din popor, ce
izbutesc sã se smulgã pentru cele câteva
ore din amãrãciunea vieþii de rând ºi se
înduioºeazã sincer de veselia lor, iar acum
i-ar pãrea tare rãu dacã l-ar supãra tocmai
în asemenea momente unice. Deja, se
întristeazã ºi ea în aºteptarea rãspunsului...

� Femeie, ce am a face eu cu vinul
aici? Nu mi-a venit încã ceasul!

E o mustrare! Câþiva din apropiere au
auzit însã, schimbul repezit de vorbe dintre
mamã ºi fiu, iar ea, Maria s-a roºit la faþã
ºi nu mai poate da înapoi! Stârnitã de-acum
ºi de curiozitatea oamenilor, care înþeleg
doar prilejul de sporire a veseliei, stãruie
într-ale ei; îºi ia inima-n dinþi ºi zice slugilor,
de faþã cu toatã lumea:

� Sã faceþi orice vã va zice el!
Sunt vreo zece-douãsprezece slugi,

femei ºi bãrbaþi, cam secãtuiþi de puteri
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dupã zorul de o noapte întreagã în folosul
petrecãreþilor; se uitã nemulþumiþi unul la
altul ºi toþi la un loc îl privesc cu subînþeles
pe socrul mare! În acest moment, înþelege
fiecare ce vrea: ori cã petrecãreþii au
întrecut mãsura sau vinul i s-a urcat la cap
femeii, ori cã se pune la cale vreo glumã
întârziatã, ori cã altcineva ºi-a pus mintea
cum nu se cade la spartul chefului!... E
surprins ºi Eliphas de aceastã întorsãturã
nemaiîntâlnitã la nunþi, oricât de veselã ar
putea fi, dar socoti cã e mai bine sã se
arate îngãduitor, cu acea bunãvoinþã
prilejuitã de evenimentul nunþii ce nu se
cade a fi tulburat cu nimic, chiar dacã e
un hatâr în plus fãcut chefliilor! N-are ce
sã strice! Se lãsã prins în joc ºi fãcu semn
slugilor, sã facã voia soþiei dulgherului
Iosif, pentru cã nu mai dãduse nicio datã
prilej de ceartã sau lipsã de respect!

Acolo se aflã ºase mari vase de piatrã,
unul lângã altul, dupã obiceiul de curãþire
al iudeilor, iar în fiecare încap câte douã
sau chiar trei vedre. Tot încruntat, dar ceva
mai împãcat cu situaþia, Iisus se apropie
de vasele ritualice, se înclinã ºi zice slugilor:

� Umpleþi vasele acestea cu apã!
A zis celui ce pãrea starostele, un

bãrbat în puterea vârstei, cu pletele negre
ude de nãduºealã, ca ºi cãmaºa de pe el,
dar priveºte cãtre toþi slujitorii, adunaþi dintr-o
datã laolaltã de neaºteptata întorsãturã a
lucrurilor. În alte împrejurãri, starostele s-ar
fi uitat lung la femeie, cu subînþeles, dar
acum nu-i mai arde decât sã scape cât mai
repede de corvoadã!

Dar dupã vorba lui Isus, slugile s-au
înzdrãvenit ca prin minune, ºi dacã în
urmã cu câteva clipe pãreau stoarse de
vlagã, acum aleargã ca în prima clipã a
nunþii! Eliphas cumpãneºte cum s-o
suceascã, în caz cã gluma se terminã
prost ºi-ºi spune cã mai mult de o
stropealã a chefliilor cu apa de curãþire,
n-are ce sã iasã! Abia de se rãcoresc ºi le
vine mintea la cap, cã a venit momentul
sã se întoarcã la casele lor! Nu ºtie de ce,
dar ochii îi fug spre Raquelah, slujitoarea
rãmasã vãduvã de tânãrã, cu hainele lipite
pe trup de nãduºealã! Ciudat, dar vederea
chipului ei radios l-a convins cã n-are cum
sã se strice o nuntã aºa de frumoasã!
Zâmbi chiar cu toatã gura, vãzând-o pe
vãduvã cum se unduie semeaþã sub
greutatea ºipului de apã cãtre vasele mari!
De parcã s-ar fi vorbit între ele, slugile
au umplut vasele pânã sus! Va fi pânã la
urmã o pãcãlealã între petrecãreþi, sã fie
apã destulã, un strop de apã proaspãtã
cade bine, dupã cât vin s-a turnat în
pahare! Zorii celei de a ºasea zi a nunþii
tocmai se apropie cu rãcoarea lor plãcutã,

se vor înviora toþi, de parcã n-ar fi
petrecut noaptea în libaþii!...

De partea cealaltã, Maria se simte prada
unor sentimente contrarii! Poate s-a grãbit!
Poate n-ar fi fost momentul sã-l scoatã în
faþã pe Isus! Dacã nu izbuteºte, s-a isprãvit
în mod necugetat toatã înãlþarea lui în ochii
semenilor! Pãi, da � sunt atâþia profeþi
mincinoºi! ªi numai ea ºtie câþi stau cu ochii
pe el, sã-l umileascã ºi sã-l facã uitat pentru
totdeauna! S-a albit la faþã, dar imediat simte
cum se roºeºte toatã! O ia cu fierbinþeli ºi
nu-ºi mai gãseºte locul! Ar pleca degrabã
într-un colþ mai retras ori chiar afarã în
drum, sã-ºi revinã, dar nu mai are de ales!
E obligatã sã stea locului, acest loc unde e
tot mai înghesuitã de curioºi! Aude ca prin
vis glasul lui Isus, sigur pe el, chiar cam
poruncitor, exact aºa cum trebuie, ca sã-i
fie îndeplinitã vrerea! Îºi revine brusc! Parcã
nici n-ar mai fi mama lui! E parte comunã
cu nuntaºii strânºi unul în altul de
curiozitatea fãrã margini!

La rândul lor, ucenicii se veselesc deja,
cu gura pânã la urechi, iar Iuda râde în
hohote; vãd dinainte ce strâmbãturi vor
face mesenii când vor da de apã! De faþã
la toatã miºcarea, ba chiar participând cu
zor, slugile se molipsesc ºi-ºi dau drumul
la râsete, dar mai pe-nfundate!

� Scoateþi acum ºi duceþi nunului sã
bea! � auzi vocea sigurã a lui Isus.

Primii ce se minuneazã sunt oamenii
care turnaserã apa în vase! Înainte cu o
clipã, era apã chioarã, iar acum are culoare,
ba ºi aromã! De vin! Starostele slugilor,
ca sã nu-ºi atragã huiduielile nuntaºilor,
cum cã-ºi bat joc de ei, acum la sfârºit,
izgonindu-i în acest mod ruºinos, dar vina
cãzând numai asupra celor ce-au servit, a
luat de-a gustat! ªi... minune! E vin! Vin,
într-adevãr!

În pripã nemaiîntâlnitã, parcã de teamã
sã nu devinã din nou apã, el duce o ulcicã
pântecoasã la masa nunului ºi îi toarnã în
pahar, zâmbind cu gura pânã la urechi!...
Nun e negustorul Iacov, chel, mititel ºi
rotofei, dar sprinten ºi iute în miºcãri, în
ciuda vârstei înaintate; stã la masã alãturi
de consoarta Rifca, scurtã ºi groasã, dar
la fel de plãcutã vederii, ca ºi el! Bea o
înghiþiturã zdravãnã, ca unul ce n-are încã
de gând sã punã capãt petrecerii acesteia
de nuntã, frumoasã cum nu i s-a mai
întâmplat, atâta vreme cât vinul continuã
sã curgã în toate pocalele! Brusc, rãmâne
cu ochii în zare de uimire! Cheamã la el pe
mire ºi pe socrul mare ºi le zice, plin de
stimã, într-aºa fel, încât sã audã cât mai
mulþi dintre cei prezenþi:

(continuare la pagina 67)
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Victor Davidoiu

JANA (2)
(fragment)

PROZÃ

Ghiþã a devenit însingurat. Deºi numai
de cinci ani, scena morþii frãþiorului l-a
însemnat dur ºi definitiv. A crescut tãcut ºi
retras. Mi-l aduc aminte povestindu-mi acest
fapt însângerat ºi cutremurându-se la ceea
ce a îndurat bunicul lui, primul Florea Roºu,
care ºi-a îngropat patru copii, la celelalte
blesteme ce au picat pe unchiul lui, Arsene,
la moartea verilor lui, Niþã ºi ªuþa. Câte a
întâmpinat, chiar de copil! Mai avea sã fie de
faþã la moartea sorei sale Maria ºi a fratelui
celui mai mic, Petre ºi, mai apoi, la plecarea
scumpei sale mame.

Maria s-a sfârºit copilã, la un an dupã
Ion. Tatãl, mereu plecat prin codri, nu avea
nicio preocupare pentru copiii lui. Mama, în
pustietatea vieþii pe care Soarta i-a hãrãzit-o,
trebãluia absentã prin casa asta mare,
neguroasã, rece ºi înfiorãtor de pustiitã. Ca ºi
inima ei încã tânãrã. Ce ºtia Jana? Cã a fost
frumoasã? Cã l-a iubit pe Floricã? ªi-amintea
de hora satului, de glumele bãieþilor, de
bucuria �datului în dulap� în zilele Paºtelui,
de �strigatul pe muchie� în seara de Lãsatul
Secului� Dar nu simþea nicio emoþie�
Nimic� Ceaþã îi era în suflet, ceaþã ºi în mintea
oarecum tulburatã. Copiii ei creºteau în
aceastã schimnicie, singuri, lãsaþi în grija lui
Dumnezeu. Care Dumnezeu?

Ca ºi fraþii ei, zburdalnicã ºi liberã de orice
opreliºte, într-una din zile Maria se urcã în
podul casei. Gura podului se închidea cu un
oblon care, din pricina ºoarecilor ce miºunau
pe acolo, era mai mult ridicat, ca pisicile sã
poatã intra oricând. Maria aude mieunatul
plângãcios al pisoiului ei iubit, Tãrcatul. Unde
se afla Tãrcatul? Tocmai în pod. Iute se cãþãrã
pe scara din tinda spaþioasã ºi chemã
motãnelul care þinea între lãbuþe un ºoarece.
O ruga pe Maria sã vinã sã-i vadã isprava.
Copila ajunge lângã Tãrcatul. El înghite pe
loc prada, dupã care se linge pe botiºor. Maria
îl ia în braþe sã-l coboare. Ajung la gura
podului. Fata nu apucã sã punã piciorul pe
scarã, cã motãnelul se zbate ºi o
dezechilibreazã, el fuge înapoi în pod, iar

Maria cade în gol, venind cu capul în jos.
Grumaz frânt� Moarte pe loc�

Altã jale! La niciun an de la moartea lui
Ionicã!

Presupuneri� Vorbele satului�
Înfrigurãri� Blesteme?!! Unde se vor opri?
Asupra cui vor mai cãdea? Pânã la ce
generaþie? De ce, la ei, aceastã Soartã? Ce le
era destinat? Pe cine urmãrea Nãpasta?

Fiindcã ºi Petre, mezinul familiei Florea ºi
Jana Roºu, s-a prãpãstuit absurd, în aceeaºi
casã pãrãsitã de binecuvântare ºi înfiorãtoare
ca aspect: cu prispã acoperitã, susþinutã de
stâlpi de stejar, numai din roºul copacului,
legaþi între ei de un parmalâc din lemn de tei
cioplit primitiv, dar cu aspect deosebit care
încânta privirea.

Jana, rãtãcitã în gândurile ei, acum se
simþea pãrãsitã de iubitul tinereþii sale, Florea,
azi soþul ei, destinat a-i fi susþinãtor, reazem.
Ea trãia vremea însingurãrii, a denaturãrii
traiului în familie, a dezamãgirilor, a destrãmãrii
ei ca fiinþã. Ce sã mai facã ea în aceastã casã
imensã, ocolitã ºi nu admiratã de sãteni, decât
sã se lase a trãi?

Jana nu mai era pentru ea. Jana nu mai
era pentru Florea Roºu� Jana nu mai era
pentru nimeni�

Jana era cu gândul în lumea îngerilor,
lângã Maria ºi Ion. Fire de viaþã ºubrede mai
þineau fãptura ei delicatã. Aºa cã mezinul
Petricã rãmânea mai mult singur. Doar Ghiþã îl
însoþea uneori la gârlã, sã se joace cu pietrele-
lespezi, aruncate pieziº, încât sã pluteascã pe
pânza apei.

Cum Ghiþã a crescut, ajungând la vârsta
ºcolarizãrii ºi cum firea sa îl fãcea sã stea mai
mult în lumea de dinlãuntru lui, Petricã îºi fãcea
de joacã ori singur, ori cu cei trei bãieþi din
vecini. Casele, pe atunci, se înºirau rare de o
parte ºi de alta a drumului prãfuit. Vecinii erau
la distanþe de câte 40-50 de metri de aceeaºi
parte a drumului sau puteau fi ºi peste drum,
pe cealaltã parte. �Subdealuri� se întindea
numai în lungime, vreo doisprezece kilometri,
ºi numai pe partea dreaptã a pârâului.
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Urmãrind cursul pârâului spre vãrsare,
pe partea dreaptã vezi ºirul de dealuri înãlþate
vertical, ca niºte pereþi, arãtându-ºi stratele
de stânci din gresie, cutele cãpãtând
aspectul unor corzi ale unei chitare imense.
Pe lungimea celor doisprezece kilometri, ºirul
este strãpuns numai în patru locuri de
panglica pârâiaºelor. Pe partea stângã, alt
ºir de dealuri râpoase ºi sterpe înspre
amonte, împãdurite în aval, strãjuie valea.
Pe aceastã parte, spinãrile dealurilor sunt
continue, cãci nu sunt fierãstruite de niciun
pârâiaº. Apa pârâului îºi duce undele
mângâind poalele ºirului de dealuri din
stânga. Malul drept fiind mai înalt ºi sub
forma unei lunci aici mai latã, dincolo mai
strâmtã, a permis oamenilor sã-ºi înalþe
locuinþele ºi acareturile. De te urci pe
fruntea oricãruia dintre dealuri, ai tabloul
satului ce þi se aºterne în faþã în toatã
plenitudinea lui. De acolo, de sus, distingi
clar patru trâmbe în copaia dintre dealuri:
una este a caselor dinspre dealurile din
dreapta, a doua este panglica drumului, a
treia o formeazã casele dinspre pârâu, iar
ultima este sfoara pârâului, cu o pantã
înclinatã cu 1 m la fiecare km. parcurs.

La gârlã îºi petrecea timpul copilul de
cinci aniºori. Ce sã facã singur în curtea pustie
ºi atât de mare? Ghiþã mergea la ºcoalã, fiind
un copil sârguincios ºi uºor de cap.
Învãþãtoarea îl iubea ºi-l numise monitor.

Petricã ºi tovarãºii lui se jucau cu
pietricelele colorate pe care le gãseau pe albie,
fãcându-le grãmãjoare roºii, galbene, cafenii
ori negricioase. Le transformau în tibiºir,
scriind cu ele pe lespezi liniuþe, cercuri sau
desenând copaci, peºtiºori, case aºa cum le
percepe un copil. Alteori, se luau la întrecere
care construieºte cea mai frumoasã casã din
piatrã, împrejmuitã tot cu ziduleþe din piatrã.
Un alt joc al lor era �trasul cu tunul�. Ce era
tunul? În anumite locuri din albia gârlei se
gãseºte clisã. Udatã, clisa se poate modela
uºor, pãstrându-ºi forma datã. Copiii modelau
din clisã mici castronaºe cu marginile drepte,
puþin adunate spre fund ºi înalte de douã
degete. Marginile le lãsau mai groase. Fundul
îl lãsau subþire ºi mai umed. Luau castronaºul
în palma întinsã, înãlþau mâna ºi, ochind
mijlocul unei lespezi, trânteau puternic
�tunul� cu gura deasupra lespezii. Izbitura
puternicã fãcea ca aerul, cuprins în interior,
sã plesneascã fundul subþire ºi sã explodeze
cu zgomot de armã.

În ziua aceea soarele se ridicase arzãtor
pe cerul înalt ºi fãrã nicio fãrâmã de noriºor.
Pãmântul dogorea, pietrele erau încinse, aerul
vibra în vãlurele de zãpuºealã. Pe o asemenea
vipie, apa râului ºi prundul ei devin
ademenitoare. Petricã ºi tovarãºii lui de joacã
acolo s-au îndreptat. Scãldatul în ochiul de

apã pe care puseserã stãpânire, jocurile
inventate, umbra aninilor de pe insulele
prundului sau de pe malul din dreapta,
dinspre sat, au dus sã umble foarte repede
acele ceasurilor, fãcându-i sã nu priveascã
orizonturile. Ar fi observat cã, înspre munþii
mai îndepãrtaþi, cerul devenise negru, sãgeþi
roºii brãzdându-l din ce în ce mai des.
Fulgerãturile erau atât de îndepãrtate, încât
tunetele nu ajungeau la ei. Ploua tare la munte.
De acolo porneau sforile de apã ale celor patru
pârâiaºe care se uneau în pârâul furios ce
strãbãtea de-a lungul satul Subdealuri. Când
ploua la munte, nãboiul umplea jgheabul albiei
din mal în mal, iar când veneau ploi din toate
pãrþile, inunda grãdinile ºi gospodãriile
dinspre gârlã. Arºiþa dupã-amiezii i-a toropit
pe micuþi. Însã Petricã se tot juca de-a balaca,
înãlþând stropi spre râpa la poalele cãreia apa
forma scãldãtoarea, în vreme ce prietenii lui
se tolãneau între anini, la umbrã. Zgomotul
plesnirii pânzei de luciu cu braþele acoperea
deplin freamãtul din jur. Petricã nu auzea
altceva în afara plesnetelor pe care le
producea. Îl fermecaserã ielele apelor de
munte, cã nu a auzit ºi nu a simþit vuietul
nahlapilor înfiorãtori, al colcoþilor de apã
tulbure, ridicaþi de un metru, purtând în frunte
clãbuci cu cioate, rãdãcini, buºteni, ramuri,
toate într-o rostogolire nãpraznicã, formând
capete de balaur, cu spume în gurile lor
hidoase, spurcate. Unda se prãvãlea furioasã
în fruntea puhoiului de ape care umplea albia
dintr-un mal în celãlalt. Puhoiul nebun se
învârtejea, bufnind ºi urlând într-un imens
tãvãlug, nãbuind cu iuþealã peste prundul
încins de soarele dogoritor al dupã-amiezii.
Petricã n-a mai avut timp sã fugã din faþa
potopeniei. L-au strigat tovarãºii lui, dar
þipãtul lor n-a putut învinge huietul apei
dezlãnþuite cumplit. Unda l-a aruncat nemilos
în faþã, apoi a nãvãlit peste el, trântindu-l pe
prund. Alte încolãciri de trâmbe l-au adus la
suprafaþã, prietenii zãrindu-i capul ºi o
mânuþã înãlþatã spre cer. ªi iarãºi colcoþii
bezmetici dansau zmintiþi cu trupuºorul
neajutorat, jucãrie îmbrâncitã, rostogolitã,
afundatã ºi apoi ridicatã la suprafaþã.
Nãpraznicã a fost moartea lui Petricã.
Inexplicabilã, magicã; blestem picat de unde?
Ca ºi moartea lui Ion ºi a Mariei! Micuþii s-au
dus unde e pace deplinã, dar Jana, mama
atât de crunt încercatã?

Prietenii de joacã ai lui Petricã s-au
nãpustit cu þipete în curtea ei, spunându-i:

� Lele Jano, apele, apele din munþi l-au
luat pe Petricã!

� Sai, lele Jano, cã l-au dus la vale�
Ca o nebunã, mama ºi-a ridicat braþele

spre cer, urlând:
� Doamne, unde eºti Doamne! De ce?

De ce eu, Dumnezeule? Dacã exiºti, nu se
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poate sã pedepseºti oamenii! Dã-mi un fir de
care sã-mi atârn speranþele�

Nãucã, îºi smulgea pãrul din cap. Ochii i
se bulbucaserã.

� Lumeee! Oameni buuuni, sãriþi, sãããriiþi!
A þâºnit pe poartã ºi a luat-o pe drum, în jos,
trezindu-se dintr-odatã în mijlocul mulþimii
bulucite. Sãtenii, recunoscând vuietul apei
dezlãnþuite, s-au dus spre gârlã. Mama atâta
mai spunea, printre lacrimile de foc:

� Gãsiþi-mi-l pe Petricããã! Pe Petriºooor
aaal meeeeuu!

Un grup de þãrani mai tineri, destoinici a
pornit pe mal, scotocind cu cârlige apa,
urmãrind învãluirile trâmbelor care scoteau la
suprafaþã buºteni, crengi, rãgãlii, ca apoi sã
le tragã iarãºi la fund, doar-doar v-or zãri trupul
copilului.

� Uite, acolo!
Tânãrul din fruntea grupului, cu mâna

întinsã, arãtând spre scobitura unui mal unde
apa nu mai curgea, ci forma un vârtej cu cercuri
de spume cu surcele ºi beþigaºe, zãrise primul
înecatul. Vârtejul rotea domol copilul a cãrui
cãmãºuþã albã din în ºi cânepã plutea lãrguþã
pe suprafaþa întunecatã a apei.

L-au scos oamenii.
Încã un mort în familia celui de al doilea

Florea Roºu. Iarãºi bocet ºi nãpastã, mormânt
ºi durere pustiind sufletul mamei� Se mai
împlinise un blestem plutind deasupra acestei
gospodãrii!!

Atât mai avea Jana, un singur copil, pe
Ghiþã.

Dar pentru Ghiþã Roºu, casa asta
bântuitã de rele nãluci ºi deasupra cãreia
pluteau blesteme devenise ºi mai mare, ºi mai
rece, ºi mai întunecatã. Florea, tatãl lui, pleca
zilnic în pãdure. Dimineaþa devreme pleca ºi

venea seara, pe înnoptat. Lua toporiºca pe
braþ, de un umãr atârna traista cu carnetul de
pãdurar ºi cu de-ale gurii, de celãlalt umãr îºi
trecea nelipsitu-i corn de pãdurar meºterit
dintr-un superb corn de vacã ºi apuca
drumurile pãdurilor. Florea se mândrea cu
acest corn ºi-ºi fãcea simþitã prezenþa, sunând
dulce sau sinistru, dupã locul unde se gãsea.
Din vãile adânci ºi rãcoroase înãlþa spre
coamele împãdurite sunetele ce erau reluate,
în cascade din ce în ce mai depãrtate, pânã se
stingeau. ªi iar ducea la gurã cornul cu
muºtiucul de alamã lucitoare ºi suna jucându-se
cu ecourile ce se ondulau dupã spinãrile
dealurilor. Când se afla pe culme, cornul îºi
trimitea glasul molcom, ºtiind cã vibrãrile trec
acum în linie dreaptã pe deasupra vãilor.

Seara, deºi se afla în casã, Ghiþã îl simþea
tot absent pe tatãl lui. Se sfia de el. Nu exista
între ei acea atracþie a fiului spre tatã sau a
tatãlui cãtre fiu. Sfialã ºi tãcere se aºterneau
în odaie. Jana se înstrãinase definitiv de soþul
ei, Florea. Se topea din picioare. Sufletul cernit
de pierderea copiilor, viaþa plicticoasã ºi zilnic
în amãrãciune au fãcut din trupul ei o arãtare.
Pânã într-o zi când, istovitã ºi fãrã cea mai
micã poftã de a trãi, s-a aºezat în pat, a bolit
trei zile ºi s-a stins la numai 32 de ani, ca o
lumânare la adierea vântului, devenind trecut.

Fiecare clipã consumatã devine trecut...
Viaþa rãmâne mereu în trecut. Iubirea,
mângâierea, cuvintele rostite, murmurul
izvoarelor, jocul razelor de soare, ziua ºi
noaptea rãmân în clipa trecutã, apoi în ceasul
trecut, apoi în anul trecut, apoi în urmã cu
douãzeci de ani, cu cincizeci...

Jana va mai fi atâta vreme cât mai este
cineva care s-o fi cunoscut.

Apoi...? Neantul!

Nunta din Cana

(urmare de la pagina 64)

� Orice om pune la masã întâi vinul cel
bun ºi, dupã ce oamenii au bãut bine, atunci
pune pe cel mai puþin bun; dar tu ai þinut
vinul cel bun pânã acum, la sfârºit! Slãvitã fie
casa ta!

Dar ginerica Levi nu zise nimic, cã nu
ºtie ce sã zicã, dar nu rãspunse nici socrul
mare dupã obicei, ci doar arãtã înmãrmurit cu
privirile cãtre Isus, înconjurat îndeaproape de
oameni! Nunul Iacov nu înþelege nimic pentru
cã nu are nici cum, dar Eliphas reuºi sã-i
ºopteascã minunea înfãptuitã de omul din
Nazaret, abia descleºtându-ºi fãlcile, cu
buzele împietrite ºi ele!

Negustorul Iacov puse cu grijã cupa de
vin pe marginea mesei, sã nu se verse nici o
lacrimã, dar în aceeaºi clipitã se aruncã la
pãmânt ºi înainteazã cãtre Isus,

prosternându-se umil!... Abia acum, slugile
înþeleserã cã n-a fost vorba de o glumã veselã,
ci este o minune cereascã ºi cãzurã în
genunchi, care pe unde se aflã! Încet încet,
nuntaºii înþeleserã de ce se prosternã cu toþii
uluiþi, unul dupã altul, pe mãsurã priceperii
fiecãruia, pânã ce toatã lumea ºade în
genunchi în faþa lui Isus!...

� Binecuvântatã fie clipa... � încercã
Iacov nunul sã mulþumeascã.

Luaþi ºi beþi ºi mulþumiþi-i lui Dumnezeu,
tatãl nostru ceresc!

� Dar, mãrite...
Maria priveºte nãucã ºi fericitã în acelaºi

timp! Fiul ei adorat este ca o icoanã vie! Aratã
nepãmântean de luminos ºi impunãtor...

� Levi dragã, iatã, urarea ta s-a împlinit,
�cei din urmã vor fi cei dintâi!� Aºezaþi-vã cu
toþii la mese din nou! Ce v-aþi bulucit aºa toþi
pe lângã mine?! Luaþi ºi beþi, cã pentru
înveselire aþi venit! ªi cinstiþi nunta acestor
tineri inimoºi, care din iubire s-au însoþit!...
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BÃTÃLIA  PENTRU  IMAGINEA
LUI  SOCRATE*

ESEU

Sunt douã imagini ale lui Socrate �
aceea din ochii oamenilor de rând, prima,
ºi a doua, aceea din ochii discipolilor ºi
prietenilor � care nu concordã: ceea ce
pentru unii era dovadã clarã de dispreþ,
pentru ceilalþi era prilej de minunare. Între
ele s-a cãscat o prãpastie pe care, la proces,
Socrate nu a putut-o trece. El avea,
desigur, ºi o imagine proprie despre sine,
alta decât celelalte douã ale semenilor sãi.

Din perspectiva procesului care se
apropia tãcut ºi inexorabil, problema
fundamentalã devine: cum era perceput de
aceºti oameni, virtuali judecãtori în
tribunalul poporului, felul lui Socrate de
a discuta ºi de a pune problemele?A-ºi
bate joc este formula care mi se pare cã
exprimã cel mai bine percepþia popularã a
ironiei socratice, ºi are înþelesul de a-l
contraria ºi a-l face de râsul lumii cu orice
preþ pe interlocutor, venind întotdeauna
cu alte ºi alte întrebãri. �Acum e acum,
Socrate, iatã cã þi s-a înfundat� � îl
apostrofeazã Hippias într-un dialogxeno-
fontic despre dreptate. �Tu îþi baþi joc de
alþii, tot întrebându-i ºi iscodindu-i, ca
sã-i pui în încurcãturã. Iar tu stai de-o
parte: nu zici ºi nu rãspunzi nimic, nu
vrei sã te-angajezi cu nimic.� Iar când
Socrate reia seria întrebãrilor, Hippias
revine ºi el: �E limpede, Socrate, cã ºi acum
te strãduieºti sã încurci lucrurile ºi sã te
eschivezi sã ne spui fãrã echivoc: ce
înþelegi tu prin dreptate?�. 

Dar exemplul care m-a cutremurat ca
o lapidare a lui Socrate abia acum vine,
zâmbind cu un aer petrecãreþ în
�Banchetul� lui Xenofon. Printre cei de faþã
se afla ºi �un tinerel nespus de chipeº, care
ºtia sã danseze ºi sã cânte foarte frumos
din þiterã.� Dupã ce ºi-a fãcut numãrul,
* Fragment din volumul în pregãtire Iov, Socrate

ºi Divinitatea.

fiindcã ceilalþi �nu se prea singhiseau de
exhibiþiile lui ºi se veseleau între ei, i s-a
adresat cu pizmã lui Socrate: � Tu eºti cel
numit «gânditorul»?� Trimiterea la
comedia �Norii� a lui Aristofan era clarã
pentru mine: �Deschide-odatã gânditoriul
sã-l vãd ºi eu pe-acest Socrate,/ Cã nu mai
pot de nerãbdare de-a-i fi ºi eu de azi
discipol.� � cere tânãrul Strepsiade,
doritor de învãþãturã. Observ cã din
denumirea comicã a unei coºmelii în care,
vezi doamne, Socrate ºi discipolii sãi
gândeau � �gânditoriul� �, s-a reþinut un
supranume pentru Socrate � �gânditorul�.
�� Oare, interveni Socrate, nu-i mai
frumos decât «visãtorul»? � Da, numai de
n-ai fi socotit drept un gânditor cu capul
în nori.� Iatã ºi o secvenþã ilustrativã din
textul comediei, unde Socrate exultã: �O,
Nori slãviþi, este vãdit cã voi mi-aþi
ascultat chemarea. (Cãtre Strepsiade.)/ I-ai
auzit cum glãsuiau cu-a tunetului muget
sfânt?� Deºi vehiculeazã imagini teatrale
nãscocite de Aristofan, interlocutorul lui
Socrate nu face referire la comediograf ci
la o instanþã impersonalã care îl socoteºte ºi
îl numeºte pe înþelept �gânditorul�. Mai
observ cã, în mintea tânãrului agresor al
lui Socrate, omul de care el auzise
vorbindu-se într-un anume fel era cel
adevãrat, ºi nu acesta din faþa lui, care
încearcã sã ascundã ce toatã lumea ºtia.
�� Bine, ripostã Socrate, dar ºti tu ceva
mai sublim decât divinitatea?� Vedem
cum Socrate vrea sã pareze loviturile pe
cât de nãprasnice pe atât de neaºteptate
ale adversarului sãu rãsãrit de nicãieri,
mutându-i gândul insultãtor de la fumul
norilor la chipul zeilor, spunându-i, cu alte
cuvinte, cã mintea lui stã cât se poate de
aproape de divinitate. Sunt un gânditor cu
capul printre zei. O mai corectã definire a
lui Socrate nici cã se putea!
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�� Nu, spuse siracuzanul, zãu cã nu
de acestea se zice cã te ocupi, ci cu lucruri
total nefolositoare.� Din nou pizmaºul
face apel la instanþa supremã impersonalã
mai puternicã chiar ºi decât o comunitate
întreagã de oameni � se zice.Cuvintele lui
Socrate se lovesc de ea ca de un zid
impenetrabil, nãruindu � se unul câte unul
înainte de a reuºi sã-ºi comunice înþelesul.
�� Chiar dacã ar fi aºa, eu tot m-aº gândi
la zei, cãci trimiþându-ne ploaia, din
înalturi, ca ºi lumina, ei ne sunt
folositori.� Aici, Socrate apeleazã, ca la
o ultimã pavãzã, la viziunea sa
antropocentricã privitoare la zei, cei care
fac totul pentru om din iubire pentru el.Iar
a avea în minte aceastã preocupare
permanentã a lor înseamnã cã te poþi face
util oamenilor.

Dându-ºi seama cã se aflã în situaþia
celui care aruncã mãrgãritare în calea
porcilor, Socrate vrea sã opreascã acest
schimb inutil de vorbe: �Dacã spun lucruri
greu de priceput, iartã-mã, dar numai tu
eºti vinovat. Þii morþiº sã mã bagi în
încurcãturã.� Având exerciþiul luptelor de
cuvinte ºi ºtiind unde se aflã � la un
banchet, totuºi �, Socrate pare sã ia totul
ca pe o disputã amicalã ºi nu ca un atac
devastator la propria persoanã care,
paradoxal, pentru oponent pur ºi simplu
nu existã. �� Lasã astea � spune
siracuzanul � ºi zi-mi câte picioruºe
mãsurarã distanþa dintre mine ºi tine, cãci
cu astea vorbesc oamenii cã te ocupi.� Iatã
cum o altã imagine teatralã creatã de spiritul
satiric al lui Aristofan s-a incrustat pe vecie
în memoria colectivã. Este vorba de
secvenþa din �Norii� unde discipolul îi
spune noului învãþãcel �Sã te iniþiez
atuncea, dar lucrul þine de mistere:/ Chiar
adineaurea Socrate l-a întrebat pe
Herefon/ De câte ori lungimea labei e-n
stare-un purice sã sarã.� Cu ocazia ultimei
replici a saltimbancului, mai aflãm de încã
o formã a acelei instanþe supreme ce-i
stãpâneºte mintea ºi care acum pare sã se
umanizeze � vorbesc oamenii. 

Copleºit de acest fragment de tragedie
din �Banchetul� lui Xenofon, îmi întorc
gândul la �Apãrarea lui Socrate�
platonicianã, dându-mi seama, abia acum,
de cât adevãr rostea Socrate în faþa
judecãtorilor sãi atunci când se referea la
�primii mei acuzatori�: �aceºti acuzatori
sunt mulþi ºi mã învinuiesc de multã vreme,
vorbind cu voi încã de la vârsta la care
eraþi cât se poate de încrezãtori, unii dintre

voi fiind copii încã ºi adolescenþi; iar ei
mã acuzau în lipsã, fãrã sã mã apere
cineva. Dar ce este cu totul fãrã noimã, e
cã nici mãcar numele lor nu le ºtiu ºi nu le
pot spune, în afarã poate de al unui
oarecare autor de comedii.� Aristofan nu
a fost, totuºi, un oarecare, dacã a reuºit,
cel puþin în cazul lui Socrate, sã eclipseze
cu personajul sãu înþeleptul adevãrat.
Xenofon ne-a dat o mãrturie cutremu-
rãtoare a acestei substituiri altfel de
neimaginat. Ca într-o viziune apocalipticã,
Socrate aratã cum s-a constituit pas cu pas
acea caracatiþã pe care am numit-o instanþã
impersonalã supremã ºi cum a pus ea
stãpânire pe minþile judecãtorilor de azi:
�Toþi cei care, din pizmã ºi din clevetire,
s-au strãduit sã vã convingã, ca ºi cei
care, dupã ce s-au lãsat convinºi, i-au
convins la rândul lor pe alþii, toþi aceºtia
mã pun în grea încurcãturã; pentru cã
nu poþi aduce pe nici unul dintre ei aici,
la judecatã, nici nu poþi dovedi cã n-au
dreptate, ci, pur ºi simplu, trebuie sã te
aperi luptând cu niºte umbre ºi sã acuzi
fãrã sã-þi rãspundã nimeni.� 

Aristofan l-a construit pe Socrate ca
personaj comic pornind de la aparenþã �
omul exterior, aºa cum le apãrea semenilor
de pe stradã. Substanþa însã a portretului
satiric al filosofului este, dupã cum tot
repetã autorul, produsul imaginaþiei
sale: �Eu vã înfãþiºez de-a pururi tot alte
ºi-alte nãscociri/ Ce plãsmuiesc cu multã
artã ºi nu se-aseamãnã-ntre ele�, sau �Dar
de cumva vã place piesa ºi nãscocirile din
ea,/ Sã ºtiþi atunci cã-n viitor veþi trece
drept oameni deºtepþi.� Cum a putut acest
chip interior al personajului Socrate sã-l
concureze în conºtiinþa colectivã pânã
la a-i lua locul celuiadevãrat al omului
Socrate?

Încerc sã-þi rãspund. O condiþie
favorizantã cred cã a fost însãºi aparenþa
mizerã a lui Socrate ºi felul sãu, oarecum
necontrolat, de a se livra oamenilor.
Vulnerabilitatea oralitãþii mi se pare a fi o
altã cauzã a acestui proces tragic de
înstrãinare a lui Socrate de o mare parte a
concetãþenilor sãi: gânditorului care-ºi
exprimã ideile numai oral i se poate atribui
orice, fãrã ca el sã poatã aduce alte dovezi
contrare decât tot vorbe sau martori de
bunã credinþã. E ºi aceasta o fisurã prin
care spiritul coroziv al lui Aristofan s-a
infiltrat în chipul de vorbe al lui Socrate,
caricaturizându-l prin atribuirea de
învãþãturi care nu-i aparþineau.
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LIMBAJUL  ªI  URECHEA (1)

CARTEA  DE  FILOSOFIE

Se spune cã întreaga filosofie
occidentalã, încã de la apariþia sa în Grecia
Anticã, este rezultatul unei anumite modalitãþi
de a privi lumea, ºi anume sub tutela ochiului,
a privirii. Universul este aºadar înþeles cu
ajutorul limbajului vãzului. Cu totul altfel ar fi
arãtat filosofia care cãuta înþelesuri, dar gãsite
prin filtrul auzului. Sunetul Universului ne
spune parcã altceva decât ne spune lumina
acestuia. Sau ni se înfãþiºeazã într-un fel pe
care nu am putea sã îl concepem dacã îl
urmãrim prin schema privirii. O sonatã nu este
reductibilã niciodatã la o imagine ºi nici invers.
Aceastã predilecþie a spiritului care se
dovedeºte mai sensibil la luminã decât la
sunet a atras atenþia filosofilor încã de la
începutul gândirii filosofice, ºi unii dintre ei
au încercat sã se raporteze la lume ºi pornind
de la schema sonorã. Oare cum se prezintã
universul ascultat, iar nu privit? La o astfel
de întrebare ne imaginãm cã rãspunsul s-ar
afla cumva dacã am scormoni în direcþia
esteticii sau a afectãrii sensibile a spiritului.
Dar nu aceasta este miza. Nu înþelegem prin
aceastã întrebare sã aflãm care este muzica
universului, cum ne impresioneazã el
stârnindu-ne afectiv. Nu încercãm sã ne
bucurãm sufletul cu o înlãnþuire de idei care
ar reprezenta un fel de simfonie a ascultãrii.
Lucrurile sunt cu mult mai complexe dacã
încercãm sã înþelegem aceastã întrebare în
sensul în care încercãm sã ne lãmurim cum ne
determinã sunetul la nivelul minþii, al gândirii.
Un demers în acest sens a fost fãcut pânã
acum în istoria filosofiei, dar pornind de la o
bazã vizualã. Platon, de exemplu, în
Republica, declarã aceastã apartenenþã a
Ideii care se leagã foarte strâns de imagine. ªi
construieºte un model în care gândirea este
ceva de felul imaginii. Iar de aici rezultã o
direcþie privilegiatã pentru a înþelege lumea �
gândirea care se exprimã prin limbaj este ceva
de genul imaginii vizuale, iar imaginea
exterioarã are ceva din limbajul nostru. Între
cele douã existã o afinitate care ne determinã
sã le punem imediat în contact. Dar oare ar fi
deplasat sã alãturãm gândirea/limbajul cu
sonoritatea? Oare limbajul nostru nu este cu
mult mai apropiat de auz decât de imagine?

Cum se înfãþiºeazã gândul-sunet? Avem idei
sonore în acelaºi mod în care avem idei-
imagini? Pentru cei care doresc o interpretare
analiticã, existã o carte introductivã la
problema aceasta a ideii-sunet: J. Docik ºi R.
Casati � La philosophie du son. Aici este
vorba despre o filosofie a cunapºterii pornind
de la aceastã bazã sonorã despre care am
amintit. Dar nu despre aceastã carte vom vorbi
în prezentul articol. Vom porni de la
antecamera filosofiei sunetului, ºi anume de
la psiho-analiza sonorã. Un prim moment care
ne atrage atenþia asupra acestei alãturãri o
face chiar Aristotel în Categorii, cartea cu
care debuteazã Organonul, tratatul în care
gândirea logicã este analizatã. Noi oamenii
dãm o formã specificã Logosului universal în
momentul în care îl gândim ºi îl exprimãm
într-un limbaj. Mai mult, s-ar pãrea cã Logosul
este gândire � gândire care se poate gândi ºi
pe sine. Ne apropiem aºadar Logosul prin cel
puþin douã porþi principale: simþurile, ºi mai
exact vãzul ºi auzul. Despre primul simþ s-a
vorbit mult. Ne intereseazã aºadar auzul,
urechea ºi esenþa acesteia. Adicã nu ne
intereseazã atât de mult cum auzim � aceasta
este o întrebare specificã epocii noastre,
ºtiinþifice. Aristotel este interesat mai mult
de rolul ºi esenþa auzului. Nu insistã nici el
prea mult pe acest simþ, vorbeºte chiar despre
el tangenþial, stagiritul fãcând referire la un
alt organ care este în strânsã legãturã cu
acesta, ºi anume vocea. Mai exact, Aristotel
vorbeºte despre trei surse ale ideilor noastre
� acestea dând chiar o formã specificã ideilor.
Este vorba de ideile in mente, adicã în gândire,
in re, adicã în obiectele exterioare, ca Logos
care se manifestã în afara noastrã ºi in voce.
Aceasta ultimã formã (de fapt la Aristotel
apare ca intermediarã între primele douã) ne
surprinde. Ar trebui sã nu existe ca formã
separatã de prima � ideea exprimatã prin viu
grai nu este diferitã de ideea care o precede
în mintea noastrã, din contrã, s-ar putea spune
cã expresia vorbitã a unei idei nu este decât o
aruncare în lume a uneia ºi aceleiaºi idei care
apare în gând � cuvântul rostit este un gând
pus ca atare in voce. Când mã gândesc la un
câine ºi când rostesc cuvântul �câine�, nu
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fac nimic altceva decât sã manifest în exterior
cu ajutorul vocii ceea ce gândesc. Se pare cã
Aristotel a fãcut aceastã împãrþire cu un scop
anume. Din pãcate el nu a intrat prea mult în
detalii cu privire la acest aspect.

Existã un gânditor contemporan care s-a
ocupat cu aceastã problemã, ºi anume cu
aceea a relaþiei dintre limbaj ºi voce-ureche.
Este vorba de Alfred Tomatis. Acesta este
un medic francez (n. 1920, moare în 2001),
ORL-ist, care aplicã o metodã proprie � numitã
chiar �metoda Tomatis� � în cazul tulburãrilor
de auz ºi de limbaj. Aceastã metodã mai poartã
ºi numele de APP (audio-psiho-fonologie).
Pe lângã aspectele pur terapeutice ale metodei
lui Tomatis, ceea ce ne intereseazã aici sunt
fundamentele ºi implicaþiile filosofice de la
care acesta porneºte pentru a stabili mai apoi,
prin experimente, descoperirile sale cu
aplicabilitate în patologia
amintitã. Dintre numeroasele
sale cãrþi dedicate acestui
subiect, vom lua în calcul trei:
L�oreille et le langage (Seuil
1963), Neuf mois au paradis
(Ergo-Press 1989) ºi Ecouter
l�Univers (R. Laffont 1999).
Autorul iese din cadrul
restrâns al fiziologiei sau
patologiei urechii. Nu este
interesat doar de o biologie a
urechii, cum funcþioneazã
aceasta ºi ce rol ar avea în
economia fiinþei umane privitã
din punct de vedere strict bio-
logic. El merge într-un fel la esenþa actului de
a asculta, ºi extinde acest act de la fiinþa umanã
pânã la Universul însuºi, care este de naturã
sonorã, dacã îl privim din perspectiva acelei
imense explozii numite Big-Bang. A avea o
individualitate oarecare în acest univers ma-
terial ºi/sau spiritual înseamnã sã deþii o
frecvenþã anume, iar a comunica cu alþi
indivizi înseamnã sã poþi rezona cu aceºtia
� a te fixa în anumite raporturi rezonatoare
sau de fazã cu aceste alte entitãþi. Aceasta
este ideea de la care pleacã Tomatis.
Urmãreºte apoi foarte de aproape cum se
formeazã auzul ºi cu ce alte facultãþi este el
conectat. Urmãrim aºadar cum ajungem de
la o idee filosoficã la manifestarea acesteia
în naturã. Cum a devenit ºi mai ales, de ce a
devenit urechea încarnarea unei forme
anume a Logosului?

Aºadar, punctul de plecare este unul
ideal. Logosul, sau Cuvântul, cum mai este
de obicei preferat sã se traducã, este tran-
scendent oricãrei manifestãri a naturii. Prin
multiple transformãri ºi aproximãri, acesta
tinde spre o manifestare pânã în lumea
materialã. Vibraþiile mai mult sau mai puþin
ordonate pe care obiectele le emit în mod
mecanic sunt înrudite, oricât de poeticã pare

analogia, cu Logosul. Adicã între acesta ºi
vibraþia simplã pe care o emite natura în
anumite condiþii (deºi a spune cã ceva existã
înseamnã cã vibreazã continuu) existã o
legãturã foarte strânsã. A fi ordonat, adicã
sub puterea logosului, înseamnã a vibra
ordonat. Haosul este lipsit de Logos, este
zgomotul pur. Apoi, trecând în transcen-
dentalitate, adicã în sânul fiinþei umane, acest
Logos ia forma limbajului. Limbajul este
vibraþia gândirii. Problema pe care o luãm în
calcul este: limbajul este creaþie umanã,
obþinutã prin adaptare ºi selecþie naturalã, sau
este impus/dat de cãtre un exterior transcen-
dent nouã? Tomatis nu dã un rãspuns clar la
aceastã întrebare. S-ar pãrea cã înclinã,
probabil ºi datoritã faptului cã autorul este
un spirit creºtin dintre cele mai credinþioase,
spre a admite faptul cã limbajul este esenþial

rezultatul intervenþiei
Logosului divin care a pus
sãmânþa acestuia în noi. Dar
nouã ne revine misiunea de a
performa ºi îngriji aceastã
sãmânþã, care poate sã fie
�inhibatã� în a se dezvolta în
mii de feluri, care merg uneori
pânã la banalul zgomot cotidian
care ne perturbã fiinþa pânã în
strãfunduri.

Limbajul poate fi privit din
foarte multe perspective: bio-
logic-filziologic, filosofic,
logic, lingvistic, fonologic,
psihologic etc. A gãsi un fir

comun acestor perspective nu este lucru uºor.
Tomatis tocmai acest lucru îl cautã. Aºadar
el procedeazã în acest fel unificator, pornind
de la un general abstract pentru a-l pune
într-un sistem coerent cu particularul concret
� individul uman, sãnãtos sau bolnav. Verbul,
sau Logosul, spune Tomatis citând Cartea
splendorilor, este cel care prin sunetul sãu �
în acest caz trebuie sã înþelegem prin �sunet�
mai degrabã individualizare ºi/sau
manifestare � este cel care a creat lumea
materialã. Infinitul a lovit cu sunetul
Logosului vidul ºi astfel s-a format materia.
Organul de simþ care ne pune direct în legãturã
cu aceastã formã a Verbului este urechea. Nu
este nevoie sã intrãm în detalii legate de
spiritualizarea acestui simþ în istoria religiilor
sau în medicina spiritualã. Urechea ne leagã
de lumea materialã, dar a spune cã lucrurile
se opresc aici înseamnã sã ciopârþeºti fiinþa.
A auzi fãrã sã asculþi, a vedea fãrã a privi, a
gusta fãrã a se bucura ºi a atinge fãrã a mãsura
nu ar însemna decât a rãmâne în limitele unei
animalitãþi golite de fiinþare. Urechea umanã
este capabilã sã audã ºi mesajul îngerilor sau
a lui Dumnezeu însuºi. Aºadar ea percepe ºi
sunetele care nu se aud, cele care aparþin altor
lumi. Urechea este un organ spiritual.
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Mihai Stan

CÃRÞILE BIBLIOTHECII

Când, în 2008, la Editura Bibliotheca
apãrea antologie de poezie �Târgoviºte-In-
dia�, în traducerea dr. George Anca, cunoscut
indianist ºi stãruitor promotor al relaþiilor
culturale româno-indiene, un oarecine ricana
prefãcându-se a nu înþelege rostul titlului ºi
chiar al antologiei înseºi. Câteva lãmuriri.

Deschiderea spre spaþiul fascinant al
culturii indiene, Editura Bibliotheca o dovedise
/ o dovedeºte prin editarea
unor cãrþi excelent primite de
cititori: Dharma hindusã. Ghid
pentru profesori (2002, editor
Nawal K. Prinja, carte menitã sã
deschidã orizonturi noi celor
interesaþi de cultura indianã);
Gramatica sanscritã în
versiunea lui Mihai Eminescu
(2004, prima tipãrire cu litere
devanagari a faimosului
manuscris eminescian, inclu-
zând comentarii de Amita
Bhose, acad. Dimitrie Vatama-
niuc, Sergiu Al-George); Liter-
ary Anthropology, de George
Anca (2005, pornind de la
Sakuntala lui Kalidasa,
cuprinde studii de indoeminescologie ºi
indobrâncuºologie); Jurnal Dedelhi, de
Rodica Anca, (2005, evocã întâlniri cu
personalitãþi din capitala Indiei precum
Satyavrat Shastri, Margaret Chatterjee, Urmila
Rani Trikha, Andre ºi Esha Beteille);
Introducere în Jainism, de Rudi Jansma, Jain
Sneh Rani (2011, o primã traducere în limba
românã aparþinând lui George Anca), Mantra
Eminescu, de George Anca (2011); Effect of
Indian thought on Mihai Eminescu =
Eminescu ºi gândirea indianã (2011,
reprezentând teza de doctorat semnatã de dr.
Zricha Vaswani, la Universitatea �Dr. Bhim
Rao Ambedkar�).

De altfel, în cadrul Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni fiinþeazã cu deplinã vizibilitate o
filialã a Asociaþiei Culturale Româno-Indiene

ALTE  ANTOLOGII*

(RICA), conform statutului, SST fiind membru
fondator. În cadrul acestei asociaþii existã ºi o
secþie a Academiei Internaþionale �Mihai
Eminescu� (Târgoviºte-New Delhi). ªi nu
întâmplãtor un amfiteatru al Universitãþii
�Valahia� din Târgoviºte poartã numele lui
Rabindranah Tagore.

O întoarcere în timp aduce dovada faptului
cã prin aceastã antologie se continuau relaþii

culturale mult mai îndepãrtate.
Astfel, în septembrie 1975
(scriitorul Ion Gavrilã, pe atunci
preºedintele Comitetului
Judeþean de Culturã, evocã
întâmplarea în Litere, nr. 11-12 �
68-69, noiembrie-decembrie
2005), au vizitat Târgoviºtea doi
poeþi indieni din conducerea
Societãþii Scriitorilor Indieni,
probabil în cadrul schimburilor
între România ºi India. Cei doi
poeþi erau din Calcutta, societa-
tea centralã pe care o reprezen-
tau având filiale zonale în
întreaga Indie: �Cei prezenþi au
fost impresionaþi de felul în care
poetul Ayyappa Paniker a

evocat pe Mircea Eliade în perioada studiilor
sale la Calcutta. Au vizitat Curtea Domneascã,
Casa Petraºcu, Mãnãstirea Dealu, au admirat
panorama oraºului, situat între cele douã râuri,
Ialomiþa ºi Dâmboviþa, vãzut din Turnul
Chindiei ºi de pe înãlþimea Palatului
administrativ, reprezentând simbolic trecutul
ºi viitorul aºezãrii�.

Ayyappa Paniker a dedicat oraºului o
poezie intitulatã �Târgoviºte�: �Bãtrânul
Mircea târg în dublã vista/ cocoþat între douã
râuri,/ unul al trecutului ºi altul al viitorului,/
hrãnit de Caragiale ºi Vãcãreºti:/ înalþã-te,
pasãre a prosperitãþii,/ pe aripile poeziei ºi ale
oþelului/ logodind trupul cu spiritul,/ poezia
ta precum oþelul de puternicã,/ oþelul tãu
strãlucind precum poezia.� (Ayyappa
PANIKER, Kerala, INDIA, Hotel Dâmboviþa,
Târgoviºte, 11 septembrie 1975).

Când l-am rugat pe cunoscutul indianist
George Anca, de care mã leagã o prietenie de

* Târgoviºte-India. Antologie poeticã / Poetical
Anthology, traducerea dr. George Anca, EdituraBibliotheca, 2008.
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peste o jumãtate de veac, sã traducã poezia
acesta mi-a mãrturisit cã l-a cunoscut pe
Ayyappa Paniker la o conferinþã
internaþionalã, «Literatura în traducere», în
New Delhi, în 1980. Introdus ca al doilea
vorbitor, dupã un reprezentant chinez (pentru
prima oarã o participare culturalã, pe viu, din
China în India, dupã mulþi ani), moderatorul
Paniker a amintit de vizita lui în România.

Când, în 2008, Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni ºi �Litere� serbau cu fast apariþia
numãrului 100 al revistei (vezi �Litere 100.
Istoria unei reviste dâmboviþene�, editor SST,
Editura Bibliotheca, 2008), printre invitaþi s-au
numãrat scriitori cunoscuþi, cu toþii
colaboratori, unii cu rubricã permanentã ai
revistei târgoviºteano-gãeºtene: Mircea Horia
Simionescu, Alexandru George, Barbu
Cioculescu, Sultana Craia, Henri Zalis, Mircea
Constantinescu, George Anca, Florentin
Popescu, Liviu Grãsoiu, Tudor Cristea,
Dumitru Ungureanu, Daniela-Olguþa Iordache,
Ion Mãrculescu, George Coandã, Victor
Petrescu º.a. Prof. univ. dr. Mihai Miron,
preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti
din România a acordat, cu acest prilej, revistei
�Litere� diploma ºi distincþia Ordinul Ziariºtilor
clasa I Aur ca o recunoaºtere a impunerii
acestei publicaþii în lumea literarã româneascã.
Cu acelaºi Ordin au fost distinºi pentru
contribuþia lor la impunerea revistei în lumea
literarã Mircea Horia Simionescu, Mihai Stan
ºi Tudor Cristea.

Printre invitaþi s-au aflat ºi Domnul
Abdelhamid Senouci Bereksi, ambasadorul
Republice Algeriene Democratice ºi Populare
la Bucureºti ºi poetul indian Surender Bhutani
care a transmis un omagiu poetic evenimen-
tului recitând câteva poezii traduse ad hoc
de dr. George Anca. El a transmis invitaþia de
a participa la sediul RICA (Biblioteca Centralã
Pedagogicã Bucureºti, în acea vreme) la o
întâlnire cu alþi câþiva poeþi indieni.

Aºa a apãrut ideea antologiei în discuþie
pentru paºii parcurºi edificatoare fiind nota
editorului prin care am desluºit cititorilor
geneza volumului.

�Antologie poeticã / Poetical Anthology
� Târgoviºte-India� a apãrut la Editura
Bibliotheca din Târgoviºte sub o triplã egidã:
pe de o parte Academia Internaþionalã �Mihai
Eminescu� (AIME) ºi Asociaþia Culturalã
Româno-Indianã (RICA) � cu florilegiul de
poezie indianã migãlit în ani de indianistul-poet
dr. George Anca ºi resãdit în româneºte �, pe
de altã parte, Societatea Scriitorilor Târgoviºteni
(de notat cã preºedintele acesteia, este
secretarul AIME ºi vicepreºedinte al RICA)
prezentã în antologie cu 18 poeþi.

Autorul versiunilor în ºi din românã, dr.
George Anca, este fondatorul AIME (Delhi,
1981), al RICA (Bucureºti, 1993) dar ºi membru

fondator al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni
(SST, Târgoviºte, 2005). De altfel, SST are ºi
calitatea de membru al AIME ºi RICA.

Majoritatea poeþilor indieni ºi târgoviºteni
traduºi / antologaþi au fost / sunt �colegi
literari� ai realizatorilor antologiei.

Este motivul pentru care aceastã
culegere, inerent subiectivã, fructificã
obiectiv un mesaj dorit universal indian-
românesc în douã limbi europene. �Coeur de
l�Europe�, în materie de poezie, nu include,
deocamdatã, decât 3-4 literaturi occidentale.

De ce n-ar funcþiona integrarea
europeanã ºi în acest domeniu?

Prin aceastã �Antologie poeticã / Poeti-
cal Anthology � Târgoviºte-India�
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni ºi
Asociaþia Culturalã Româno-Indianã (RICA)
se fãceau ecoul unei veritabile renaºteri
poetice a Târgoviºtei, pe urmele iluºtrilor
precursori Petru Cercel, Ion Heliade Rãdulescu,
Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova. Ar pãrea
unora îndrãzneaþã alãturarea celor 15 poeþi
contemporani propuºi de Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni spre antologare. Nu
este aºa, fiindcã ei sunt pe plan naþional ºi, se
sperã prin aceastã antologie, internaþional, prin
excelenta traducere realizatã de dr. George
Anca, indianistul, omul de ºtiinþã, care, la
rândul sãu, este un remarcabil prozator dublat
de un surprinzãtor poet.

Structuratã pe câteva paliere, antologia
prezintã la început poeþi indieni în: Poeme
aduse de poºtaº (Jagganath Prasad, Shyam
Vimal, Sunil Kumar Bhatacharya, Motilal
Gotwani, Anil Pande, Gurbakhsh Singh, Baldev
Mirza, Raj Gil, Prabhjot Kaur, Nirupana Kaur,
R.V. Pathak), Poeþi indieni traducãtori ai lui
Eminescu (Amrita Pritam, A.S. Modayil,
Ayappa Paniker, Margaret Chatterjee, Sisir
Kumar Das, Mahendra Dave, O.M. Anujan,
Satyavrat Shastri, Nilima Das, Vinod Seth),
Poeme indiene moderne de cãpãtâi
(Rabindranath Tagore, Wallathol, Subramanya
Bharati, Sumitranandan Pan, Priyakant Maniar,
Nissim Ezechiel, Adil Mansuri, Kamala Das,
Jayanta Mohapatra) ºi India în versuri (Iqbal,
Subramanya Bharati, Anna Sujata Modayl,
Nilima Das, Urmila Rani Trikha, Harjinder Singh
Dhanjal, Ramanujan, Keshav Malik, Sati
Kumar, Rupendra Guha Majumdar, Kamala
Das, Ravji Patel, R. Parthasarathy, Arun
Kolatkar, Nirendranath Chakrabarty, S.
Anandalakshmy, Narendra Kumar Singh,
Rakshat Puri, Nilima Das, Krishan Khullar,
Vinod Seth, Pryia Devi, Ashish Sanyal, W.O.
Titus, Jagganat Prasad Das, Jaya Appasamy,
Bibhu Padhi, Manohar Bandopadhyay,
Randhir Khare, Anil Sari, Rupendra Guha
Majumdar, Surender Bhutani).

(continuare la pagina 75)
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Nicolae Scurtu

ÎNTREGIRI  LA  BIOGRAFIA
VALERIEI  DONICI

FIRIDE  BASARABENE

*
[Bucureºti, 1 februarie 1934]

Mult stimate domnule Torouþiu,
Vã trimit scrisorile copiate în ultima sãptãmânã ºi o parte din cele vechi, pe care le-am

luat pentru completare (volum ºi numãr).
Am putut face numai anii 1890�1897, fiindcã lucrul8 cere multã atenþie ºi merge

cam anevoios.
Sper cã luni voi putea sã vã trimit restul.

Cu distinse salutãri,
Valeria Donici

*
Chiºinãu, 2 septembrie 1934

Strada Alexandru cel Bun, nr, 35
Mult stimate domnule Torouþiu,

Vã scriu din Chiºinãu, unde am petrecut concediu[l] meu de varã. Am cãutat sã
gãsesc ceva acte relativ la Basarabia ºi, în afarã de Arhiva Senatorilor, Muzeul Eparhial
ºi fosta Bibliotecã a Zemstvei, am putut pãtrunde în câteva familii, de unde s-ar putea
culege lucruri interesante.

Biografia Valeriei Donici (1904�1990)
cuprinde încã multe, foarte multe necunoscute,
deºi a fost o intelectualã distinsã, o cercetãtoare
eminentã a relaþiilor româno-ruse1, o
colaboratoare de încredere a lui Nicolae Iorga2

ºi, în final, o memorialistã demnã de respectul
cuvenit unor astfel de oameni3.

Nãscutã la Chiºinãu, sorã a lui Leon ºi
Rostislav, Valeria Donici s-a format la
ºcoala lui Nicolae Iorga pentru care a nutrit
cele mai sincere sentimente de admiraþie
ºi preþuire intelectualã.

I-a devenit colaboratoare, traducãtoare
ºi bibliotecarã în cadrul Institutului pentru
Studiul Istoriei Universale, pe care l-a
înfiinþat ºi coordonat marele cãrturar.

A scris ºi publicat articole4 ºi cãrþi5 ce
s-au bucurat de aprecierea lui Nicolae
Iorga, P.P. Panaitescu, Ilie Bãrbulescu, I.E.
Torouþiu, Ovidiu Constantinescu ºi alþii.

A întreþinut un interesant dialog epistolar
cu Domnica Donici, Leon Donici ºi Rostislav
Donici, ºi cu o sumã de cãrturari ruºi ºi
români, în care se gãsesc informaþii ºi

precizãri de istorie, istorie literarã,
genealogie, heraldicã, numismaticã,
bibliografie ºi memorialisticã.

Remarcabile, din toate punctele de
vedere, sunt epistolele pe care i le-a trimis,
în timp, lui Nicolae Iorga pe care, adesea, îl
înºtiinþa despre existenþa vreunui docu-
ment, articol sau carte ce nu fusese încã
vãzute de marele profesor ºi cãrturar.

Interesante sunt ºi cele douã epistole,
necunoscute pânã acum, pe care i le trimite
lui I.E. Torouþiu6, cercetãtor ºi istoric literar,
autorul arhicunoscutei colecþii de Studii ºi
Documente Literare. Volumele 1�13 (1931�
1946), la care a contribuit7, cu devotament
ºi pasiune, descifrând ºi transcriind ºi,
uneori, adnotând scrisori primite de Nicolae
Iorga într-o perioadã de autenticã emulaþie
literarã ºi culturalã.

E necesar sã precizez cã aproape toate
contribuþiile ºi cãrþile Valeriei Donici sunt
semnate Valeria Costãchel, nume dobândit
prin cãsãtoria cu profesorul universitar Aurel
Costãchel.
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Ceea ce mi s-a pãrut mai puþin cunoscut este corespondenþa unor preoþi, basarabeni
de baºtinã, care pe la 1860�[18]80 au avut legãturi cu Iaºul. În ea se oglindeºte starea
de spirit a basarabenilor de atunci, care au simþit ºi au gândit româneºte.

Pe mine însã m-a împiedicat mult boala mea, care m-a pironit de casã ºi nu m-a
lãsat sã lucrez cum trebuie.

Totuºi sper cã voi putea culege lucruri utile ºi interesante care vor da Basarabiei o
gurã mai vorbãreaþã în frumoasa d[umnea]v[oastrã] colecþie.

Întâmplarea a fãcut sã dau peste o bibliotecã de clasici ruºi, printre care se aflã ºi o
enciclopedie ruseascã în 14 volume. De mult am vrut sã fac o asemene[a] achiziþie.

În prezent nu-mi ajunge o sumã de douã mii de lei pentru care apelez la
d[umnea]v[oastrã].

Dacã e cu putinþã eu vã rog sã mi-o trimiteþi în formã de împrumut pe care o voi
achita ori cu lucru, dacã îl vom continua, ori în bani îndatã ce mã voi reîntoarce în
Bucureºti.

Îmi vine greu sã vã fac o asemene[a] rugãminte, dar numai o mare dragoste de
carte m-a pus la cale ca sã vã scriu.

Primiþi, vã rog, respectoasele mele salutãri,
Valeria Donici

[Domniei sale domnule Torouþiu, Tipografia �Bucovina�, Strada Grigore
Alexandrescu, Bucureºti]

NOTE
� Originalele celor douã scrisori, inedite, se aflã la Biblioteca Academiei Române ~ 12(1 2)

.
XXXV

−
∫

1. Valeria Costãchel ~ Relaþiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. ºi România, în veacurile XV �
începutul secolului XVIII. Documente ºi materiale. Vol[umele] 1-3. Moscova, 1955-1970.

2. Nicolae Iorga o menþioneazã în notele ºi însemnãrile sale. Îi trimite ºase epistole în rãstimpul
1934-1937, care s-au publicat în N. Iorga ~ Corespondenþã. Vol[umul] 1. Ediþie, note ºi indici de
Ecaterina Vaum. Bucureºti, Editura Minerva, 1984, p. 342�345. (Documente literare).

3. Valeria Costãchel a publicat în revistele Romanoslavica, Revista noastrã, Revista Arhivelor, Viaþa
Româneascã, Revista de istorie ºi Revista de istorie ºi teorie literarã câteva articole privitoare la opera
ºi biografia lui Nicolae Iorga: Nicolae Iorga, istoric al popoarelor slave (1970), N. Iorga, portretist (1983),
N. Iorga despre rolul literaturii în cunoaºterea societãþii (1985), Cartea în viaþa lui N. Iorga (1987), Amintiri
despre înfiinþarea Institutului de Istorie Naþionalã de cãtre N. Iorga (1989), O zi de lucru a lui Nicolae Iorga
(1991) ºi altele.

4. Menþionez aici articolele publicate în revista Convorbiri literare, aflatã în acei ani sub direcþia
istoricului literar I.E. Torouþiu: 1. C.S. Stanislavski ~ Viaþa mea în artã, 72, nr. 2, februarie 1939, p. 235-
239, 2. Jerôme ºi Jean Tharaud ~ Norvegia ºi Kunt Hamsun, 72, nr. 4, aprilie 1939, p. 487-88,
3. Corespondenþa lui Cehov cu O.I. Knipper, 72, nr. 4, aprilie 1939, p. 487-488, 4. Bruno Jasienski ~
Omul care-ºi schimbã pielea, 72, nr. 5, mai 1939, p. 689-690, 5. În literatura nouã, 72, nr. 6-9, iunie-
septembrie 1939, p. 1291-1298 (Mihai Eminescu în traduceri ruseºti), 6. Mihail Lermontov (3 octombrie
1814 � 15 iulie 1841), 73, nr. 5, mai 1940, p. 428-438 ºi Mircea Iorga ~ Din drumul Golgotei ~ Versuri, 74,
nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1941, p. 1502-1503.

5. Valeria Costãchel ~ Les Immunités dans les Principautés Roumains aux XIV-ème et XV-ème

siècle. Bucureºti, 1947 ºi Viaþa feudalã în Þara Româneascã ºi Moldova (secolele XIV-XVII). Bucureºti,
Editura ªtiinþificã, 1957, 559 pagini.

6. I.E. Torouþiu (1888-1953), cercetãtor, istoric literar ºi traducãtor, a apelat ºi la colaborarea cu
distinsa cercetãtoare Valeria Donici, care se dovedeºte a fi de o promptitudine occidentalã.

7. I.E. Torouþiu îi mulþumeºte, public, în Studii ºi Documente Literare. Vol[umul] 7. Corespondenþã
literarã ºi culturalã privitoare la anii 1890�1934 ºi în special la «Sãmãnãtorul». Bucureºti, Institutul de
Arte Grafice �Bucovina�, 1936, p. 10 [Spre o nouã culme... Înainte de a încheia trebuie sã exprim ºi în
acest loc mulþumirile mele d[omniºoa]rei Valeria Donici, care a supravegheat copierea scrisorilor ºi mi-a
oferit ajutor la colaþionarea lor].

Alte antologii

(urmare de la pagina 73)

Secþiunea dedicatã poeþilor Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni este structuratã în
Three classical poems on Târgoviºte�s ruins
(Ion Heliade Rãdulescu, Grigore
Alexandrescu, Vasile Cârlova) ºi Târgoviºte
poets of today (Nicolae Neagu, Mircea Horia
Simionescu, Daniela-Olguþa Iordache,
George Coandã, Gh. Duþã-Micloºanu, Dan
Gîju, Emil Stãnescu, Tudor Cristea, Florea
Turiac, Ion Iancu Vale, George Toma Veseliu,

Corin Bianu, Grigore Grigore, Sebastian
Drãgan, Constantin Voicu).

Lansat la Ambasada Indiei din Bucureºti,
în prezenþa ambasadorului Debashish
Chakravarti, a preºedintelui RICA, dr. George
Anca, a Consiliul director al SST ºi alãturi de
câþiva dintre poeþi antologaþi (membri ai RICA),
relansat la Delhi University din India de
Asociaþia Culturalã Indianã-Românã (IRCA),
volumul s-a constituit într-un motiv de cunoaº-
tere a poeþilor ºi a poeziei din Târgoviºte.

Este acest prim volum, editat de troica
SST, AIME, RICA, un început ce va fi sigur
continuat cu o antologie de prozã.
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Florentin Popescu

�BOEMA  133� (1)

PORTRETE  ÎN  PENIÞÃ

Nu cred sã existe (cel puþin în tagma
noastrã, a scriitorilor) cineva care cu
prilejul unei reeditãri din cãrþile sale sã
nu-ºi pricinuiascã sieºi anume momente
de reflecþie ºi de nostalgie. Fireºte, toate
legate de momente din trecutul apropiat.
Fireºte, toate raportate la unele
împrejurãri, persoane ºi chiar întâmplãri.

Mai deunãzi, un astfel de moment
mi-a fost ocazionat de reeditarea la
Editura �Bibliotheca� din Târgoviºte,
pãstoritã de cãtre prietenul meu, scriitorul
înzestrat ºi cu har de bun manager, dl.
Mihai Stan, a unui volum publicat în urmã
cu mai bine de un deceniu la Editura �Ex
Ponto� din Constanþa. Este vorba de
antologia intitulatã �Cafeneaua literarã ºi
boema din România de la începuturi pânã
în prezent�, o carte la care þin ºi azi cu
aceeaºi pasiune cu care þineam ºi atunci
când am conceput-o ºi m-am documentat
pentru ea în arhivele ºi bibliotecile din
Bucureºti.

Dar nu despre antologia în sine mi-am
propus sã scriu aci (mai ales cã ea va
vedea lumina tiparului nu peste mult timp
ºi va putea ajunge numaidecât în mâinile
cititorilor interesaþi de subiect), ci despre
acel �anume moment� de reflecþie
despre care aminteam mai sus.

În urmã cu mulþi, foarte mulþi ani (se
pare chiar un secol, dupã mãrturisirile
celui care ne-a lãsat sugestivul tablou
intitulat �Academia Terasa�, Camil
Ressu) la Terasa Oteteleºanu (care se
afla pe locul actualului Palat al
Telefoanelor) poposea aproape toatã
floarea literelor vremii. Pe Ion Minulescu,
Tudor Arghezi, Corneliu Moldovanu, pe
pictorii Szatmary ºi Iosif Iser i-a
imortalizat Ressu într-un tablou intitulat
chiar �Terasa Oteteleºanu�.

Privind ºi reprivind pânza cu pricina,
gândul m-a dus numaidecât la zilele
noastre, la scriitorii contemporani ºi la

locurile lor de întâlnire, fiindcã � se ºtie!
� plãcerea revederii colegilor de breaslã
în jurul unei cafele, a unui ceai sau a unui
pahar cu bere a fãcut din totdeauna
deliciul creatorilor.

Evident, nici vremurile, nici
împrejurãrile nu ne mai permit sã mai
avem astãzi o �Capºa� cum era cea de
odinioarã (deºi încercãri s-au fãcut de
cãtre unii întreprinzãtori dornici de câºtig),
o terasã aidoma celei de la Oteteleºanu,
cu toate cã s-ar gãsi mulþi amatori care
sã le frecventeze, fie ºi pentru a-ºi citit
unii altora creaþiile, ori pentru a se �deda�
la fel de fel de conversaþii.

Nu mai avem o Capºa cum era cea
de pe vremuri (cea de azi e cu totul alt-
ceva, numai cafenea literarã nu!), nici o
Terasã Oteteleºanu, în schimb avem un
local care, fãrã a exagera cu nimic, ar
putea fi considerat un fel de sediu
improvizat al unei Uniuni a Scriitorilor în
miniaturã. E vorba de �Boema 133�,
micul local situat cam pe la jumãtatea
Prelungirii Bulevardului Dacia, exact în
faþa panoului care indicã staþia de autobuz
cu numãrul 133.

Într-un anume fel �Boema 133�
reprezintã o încruciºare de drumuri,
fiindcã fostul sediu al celeilalte uniuni, cea
oficialã a scriitorilor, se afla la doi paºi,
ca ºi Piaþa Romanã, ca ºi Biblioteca
Academiei (unde unii istorici literari ºi nu
numai ei îºi petrec ore în ºir de lucru), ca
ºi Muzeul Literaturii Române (unde au
loc lansãri de carte, expoziþii, conferinþe,
simpozioane, comemorãri etc.), ca ºi
Piaþa Amzei, alãturi de care este clãdirea
celeilalte mari biblioteci (Metropolitanã,
cunoscutã bucureºtenilor sub numele ei
mai vechi de Biblioteca �Mihail
Sadoveanu�) � de asemenea loc de
desfãºurare al multor manifestãri
culturale. Aºadar, �Boema 133� (care,
în treacãt fie zis practicã preþuri ceva mai
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mici decât alte localuri) atrage, de câþiva
ani încoace, ca un magnet, scriitori,
pictori, ziariºti, tot felul de oameni dornici
de conversaþii, curioºi sã afle ce se mai
miºcã prin viaþa noastrã culturalã, ce se
mai aude prin lume, ce mai scriu revistele,
ce cãrþi au mai apãrut. Cei cãrora li s-a
tipãrit de curând un volum vin aci sã-l
arate ºi sã-l dãruiascã prietenilor, sã se
bucure de acest eveniment, din viaþa lor
de autori, sã afle pãrerea altora despre
textele scrise ºi tipãrite. Desigur, nu
imediat, ci peste o zi-douã sau mai multe.
Eventual aºteptând ca prietenii pe care
i-a �fericit� cu darul lor sã scrie ceva în
vreo gazetã, sau mãcar sã punã o vorbã
bunã la un cronicar pentru ca �opera�
lor sã fie cunoscutã ºi în lume, adicã
dincolo de porþile localului, de unde începe
lumea pentru ei...

Printre cei care au ancorat primii la
�Boema 133� se numãrã ºi Mihai
Antonescu, prozator apreciat, cel care �
se pare � l-a convins pe patronul localului,
un machidon receptiv la sugestiile
consumatorilor, sã înscrie pe firmã
cuvântul �Boema�, ca o notã distinctivã
în contextul multelor localuri apãrute ca
ciupercile dupã ploaie dupã 1989
încoace. Prozatorul, acest Columb
contemporan care în lipsa unei noi
Americi, necunoscutã, a descoperit
tãrâmul machidonului, avea sã tragã dupã
el multã lume, nu numai tineri ºi nu numai
din Bucureºti, ci ºi din Târgoviºte, Ploieºti,
Câmpina, Piteºti. Efectul acestei atracþii
avea sã se propage aidoma cercurilor pe
care le iscã o piatra aruncatã într-un lac,
ajungând, practic, în toatã þara. O aºa
publicitate nu cred cã a visat patronul de
la �Boema 133� nici în visele lui cele mai
frumoase. ªi pentru cã aci poposea
cândva ºi celebrul, pictor Constantin
Piliuþã, în semn de omagiu post-mortem,
i-a pus pe un perete portretul ce poate fi
vãzut ºi azi la intrarea în salonul unde se
adunã pe timpul iernii artiºtii ºi iubitorii
de culturã. Pe timpul verii, ei se strâng
pe mica terasã din faþa intrãrii, unde
înconjoarã câte o masã la care
�efectivul� creºte de la un minut la altul,
presupunând aducerea ºi instalarea de
alte scaune...

Mai mult sau mai puþin �celebri�,
scriitorii care vin la �Boema 133�, spre
deosebire de cei care se invidiazã ori se
duºmãnesc la Uniunea Scriitorilor, cea

mare ºi oficialã, trãiesc ºi respirã într-o
concordie deplinã, altfel n-ar mai fi nici
plãcut ºi nici atractiv.

Iatã acum, într-o enumerare aleatorie
ºi dupã un �catalog� al memoriei, mai
multe nume de scriitori, ziariºti, editori ce
pot fi vãzuþi, unii zilnic, alþii mai rar, la
�Boema 133�.

Din Bucureºti poposesc aci Nicolae
Breban, cu morga unui mare prozator
neînþeles ºi neapreciat îndeajuns nu doar
de cei care stau pe la mese, ci chiar de
criticii ºi istoricii care scriu pe la reviste
ºi prin cãrþi; Varujan Vosganian, cel pe
care, de când cu politica, mulþi îl cred
definitiv pierdut pentru literaturã; Florin
Costinescu, poetul solid ºi înalt, mare în
pântece, sfãtos ºi înþelegãtor cu toatã
lumea, povestind cui stã sã îl asculte, ce
naiv a fost el imediat dupã 1989 când
Ministerul Culturii i-a dat pe mânã revista
�Albina�, ca s-o reabiliteze ºi cum el,
pentru a recupera numerele restante, a
tipãrit vreo cinci-ºase într-un numãr care
însuma aproape o sutã de pagini, numãr
care a rãmas apoi într-un depozit fiindcã
întreprinderea de difuzare a Presei s-a
desfiinþat; Victor Crãciun, mereu �impor-
tant�, cu o figurã de intelectual rasat care-ºi
permite sã consume o licoare ceva mai
aparte dupã niºte ore de muncã ºi de
reflecþie asupra condiþiei ºi destinului
românilor din afara graniþelor þãrii. El a
organizat ºi organizeazã în fiecare an un
Congres al acelor români pe care îi
adunã la Alba Iulia, unde se rostesc
cuvinte înflãcãrate ºi de un profund pa-
triotism, se anunþã iniþiative, se fac planuri
ºi propuneri pentru ca mai apoi sã fie ori
uitate ori abandonate pânã la urmãtoarea
întrunire...; Daniel Verona, un poet
talentat, care editeazã o revistã, �Vama
literarã�, într-un tiraj modest ºi despre
care nu se prea ºtie ºi nu se prea scrie,
din pãcate. El a avut o iniþiativã cu totul
lãudabilã ºi care a prins viaþã de mai mulþi
ani încoace: în fiecare zi de joi, la douã
sãptãmâni, conduce �Club Art� în salonul
de la �Boema 133�. Acolo sunt invitaþi
poeþi sã citeascã din versurile lor, pictori
sã expunã pe pereþii localului, soliºti de
muzicã uºoarã sã cânte, trupe muzicale
sã susþinã mini-concerte într-un cadru în
care, pe la mese, abia se pot întrezãri
spectatorii prin marea ºi densa perdea de
fum emanat de la þigãrile împãtimiþilor
tutunului...
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George Coandã

STAREA  DE  ROMÂNITATE.
Identitatea Vatrã (Pãmânt)/Neam

GEOCIVILIZAÞIE  ROMÂNEASCÃ

Înainte de 1990 ºi în România, conform
unei teorii marxiste, a �determinismului
geografic�, chiar dacã era admis ca realitate
obiectivã, era privit ca o fatalitate � uneori cu
efecte negative �, popoarele fiind influenþate
în destinul lor nu în mod implicit/intrinsec, ci
aleatoriu. În opoziþie, teoria geodeterminismului
�considerã cã evoluþia societãþii umane e
determinatã în exclusivitate sau în cea mai
mare parte de mediul geografic� (Oleg
Serebrian, �Dicþionar de geopoliticã�, Ed.
Polirom, Iaºi, 2006, p. 102). Iar �pãrinþii
geopoliticii� � ºi-i numesc aici pe Friedrich
Ratzel ºi Rudolf Kjellén � considerã
fundamentalã interacþiunea dintre popor ºi
pãmântul natal, dintre stat ºi spaþiul geografic
în care a apãrut ºi evolueazã. Mai nuanþat,
geopoliticianul francez Jacques Ancel ºi
savantul român Simion Mehedinþi sunt de
acord cã societãþile umane sunt determinate
în evoluþia lor în mod complex de spaþiul
geografic. Ceea ce este valabil ºi pentru neamul
românilor al cãrui habitat natural de naºtere ºi
de evoluþie este cel al Carpaþilor sud-estici. Sã
dezvolt acum aceastã realitate fizico-
geograficã ºi istoricã pe care marele Papã, care
a fost Ioan Paul al II-lea, a numit-o, în deplinã
cunoºtinþã de cauzã, �Grãdina Maicii
Domnului�, iar istoricii latini Dacia Felix.

Este dovedit faptul cã orogeneza carpaticã,
produsã în urmã cu 65 de milioane de ani, în
cretacic � ultima fazã a erei mezozoice �, a fost
însoþitã, ipso facto, de împrãºtierea radialã a unui
bogat material redundant, ºi care a creat, în
viziunea marelui geograf Vintilã Mihãilescu,
câteva fronturi: carpatic-estic (Subcarpaþii;
Podiºul Moldovei; Câmpia Basarabeanã/
Bugeac-Covurlui); carpatic-sudic (Podiºul
Getic; Subcarpaþii Munteniei; Câmpia Dunãrii
de Jos); carpatic-vestic (podiºurile
Transilvaniei ºi ªomeºan; Câmpia Tisei). (Harta
dupã Vintilã Mihãilescu, în George Coandã,
�Carpaþii � spaþiu de conservare ºi continuitate
a vetrei etnice româneºti�, Ed. Bibliotheca,
Târgoviºte, 2003, p. 219).

Aºadar, geospaþiul astfel configurat geo-
logic este al unei þãri prin excelenþã carpatice.

ªi aceastã imagine de unitate/bloc carpatic,
o spune Vintilã Mihãilescu, este evidenþiatã
�prin poziþie, prin direcþia generalã a
culmilor principale, prin variaþiile altitudinii
ºi masivitãþii, prin structurã ºi prin peisaj, ca
o individualitate geograficã destul de mult
deosebitã� (Vintilã Mihãilescu, �Carpaþii sud-
estici�, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1963, p. 32),
iar George Vâlsan a vãzut un �oval carpatic�
care este �linia arhitecturalã dominantã a
pãmântului românesc. El explicã ºi râurile
arcuite în jur [...] ºi tot el explicã brâul de
«depresiuni»[...], de dealuri ºi ºesuri care se
arcuiesc ºi ele înlãuntrul ºi în afarã de lanþul
munþilor ºi sunt nãscute fie din miºcãrile
scoarþei pãmântului care au urmat dupã
naºterea munþilor, fie din activitatea de
roadere suferitã de aceºti munþi de-a lungul
vremurilor� (George Vâlsan, �Opere alese�,
Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1971, pp. 630-631).

ªi aceastã unitate/bloc carpatic a
favorizat apariþia ºi evoluþia neîntreruptã a
omului în acest habitat. Remarcã savantul
Vasile S. Cucu: �Civilizaþia carpaticã
confirmã geneza elementelor etnice legate de
Carpaþi în Maramureº, în Carpaþii Nordici,
Carpaþii Rãsãriteni� pânã la �davele înºirate
[...] la bazinul Nistrului� (Vasile S. Cucu,
�România. Geografie umanã�, Ed. Glasul
Bucovinei, Iaºi, 1995, p. 30).

Însã ºi Eminescu a rostit atât de categoric
ºi de sugestiv adevãrul:

�Este muntele tatãl râurilor ºi al poporului
românesc. Aceasta e cumpãna lui, cântarul
lui, cu care-ºi cântãreºte patimile ºi faptele ºi
acest cântar îi zice sã fie drept.�

ªi astfel mi-am amintit, la împlinirea a 95
de ani de la Reîntregirea în trupul Patriei-
Mamã România a Basarabiei/Moldova
transprutianã, cã încã existã în fanteziile
geopoliticianiste, ºi ruseºti, ºi ucrainiene,
ideea conform cãreia acest spaþiu, nici fizico-
geografic, nici etnic, nu are vreo legãturã cu
blocul carpatic românesc. În ciuda oricãrei
evidenþe. Indubitabile.

(continuare la pagina 81)
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Victor Petrescu

DICÞIONAR

ALEXANDRU  PIRU.
UN  CÃLINESCIAN  CONSECVENT

Criticul ºi istoricul literar, prozatorul,
publicistul ºi nu în ultimul rând, profesorul
universitar, model de probitate ºi rectitudine
moralã, Alexandru Piru este adept al
mentorului sãu G. Cãlinescu, practicând
rigoarea ºtiinþificã, descriptivismul în
investigarea  fãcutã unui fenomen, epoci sau
autor, deseori incomod prin
judecãþile fãcute, excelent
cronicar literar. Trateazã cu
seriozitate atât pe debutanþi
cât ºi nume importante ale
literaturii noastre. Încã de la
începuturile sale literare G.
Cãlinescu îl caracteriza astfel în
�Istoria literaturii române de
la origini pânã în prezent�:
�Preocuparea încontinuã de a
se cultiva ºi informa, lãrgirea
experienþei sale prin profesarea poeziei,
ambiþia de a se documenta monografic
asupra unui scriitor înainte de a da o
sentinþã, anchetele retrospective pe care le
face în scopul lãrgirii conºtiinþei în colecþiile
întregi ale marilor reviste, lectura integralã
a operelor întregi ale marilor reviste, lectura
integralã a operelor unui scriitor, lipsa
însãºi de grabã în începerea activitãþii sunt
semne de maturitate� (�Istoria literaturii
române de la origini pânã în prezent�, ed. a
II-a revãzutã ºi adãugitã, Bucureºti, Editura
Minerva, 1982, p. 969).

Deseori în discuþiile prieteneºti cu
studenþii sãi afirma, graseind cuvintele cu un
farmec aparte, cã viaþa sa a fost ºi este o
poveste interesantã a unui intelectual care
s-a aflat pentru lungi perioade sub �vremi�,
de cele mai multe ori potrivnice.

Se naºte pe 22 august 1917 la Mãrgineni,
jud. Bacãu, unde va face ºi ºcoala primarã.
Absolvã liceul la Bacãu (1936). Între 1936-
1940, este student al Facultãþii de Litere ºi
Filosofie a Universitãþii �Al. I. Cuza� din Iaºi.
Din 1941 este ºi absolvent al ªcolii Normale
Superioare din Bucureºti. Profesor la Liceul
Naþional din Iaºi (1943-1944) apoi, dupã
stabilirea definitivã în Bucureºti, la Liceul de

Construcþii Civile ºi Edilitare (1944-1947). Din
1946  devine asistentul lui G. Cãlinescu la
Catedra de literaturã românã modernã, din
cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii
bucureºtene. Îºi ia doctoratul cu teza �Opera
lui G. Ibrãileanu�, coordonator fiind acelaºi
G. Cãlinescu. Destinul face ca în 1949 sã fie

îndepãrtat din învãþãmânt,
împreunã cu magistrul sãu, în
cadrul epurãrilor politice ce au
avut loc în acea perioadã. Pânã
la reabilitarea ºi integrarea în
învãþãmântul superior practicã
diferite profesii ca topometru,
strungar, paznic ºi salvamar.
Din 1966 este, prin concurs,
conferenþiar la Universitãþile
din Bucureºti ºi Craiova. Între
1969 � 1974 decan al facultãþii

oltene, unde va conduce ºi revista  �Ramuri�
(pânã în 1976) ca redactor-ºef. Dupã 1990 i se
respinge cererea de a rãmâne profesor con-
sultant. În ultima perioadã a vieþii trãia retras
de lumea tumultoasã a mediului intelectual
bucureºtean. Se stinge din viaþã pe 6
noiembrie 1993, în Bucureºti.

Membru titular al Academiei de ªtiinþe
Sociale ºi Politice, membru postum al
Academiei Române (2006). Fiind unul din cei
mai importanþi critici ºi istorici români ai
ultimilor decenii, obþine numeroase premii
între care: Premiul Asociaþiei Scriitorilor din
Bucureºti (1973), Premiul �B.P. Hasdeu� al
Academiei Române (1977).

Dupã debutul sãu cu versuri, în ziarele
ieºene ca student va semna recenzii critice în
�Jurnalul literar� (1939), colaborând la
�Naþiunea�, formându-se ºi rãmânând un adept
al spiritului critic cãlinescian, tradiþionalist, cu
o temeinicã documentare asupra subiectului
abordat, având o fermã concepþie esteticã.
Sunt de remarcat colaborãrile la �România
literarã�, �Luceafãrul�, �Ramuri� (a cãrui redac-
tor-ºef a fost). Debut editorial cu �Viaþa lui G.
Ibrãileanu� (1946), apoi i se interzice sã
publice pânã în 1955. Tot criticului ieºean îi
dedicã analiza din �Opera lui G. Ibrãileanu�
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(1959). În aceeaºi manierã criticã
investigheazã monografic ºi alþi scriitori
reprezentativi: Introducere în opera lui I.
Eliade Rãdulescu (1971); Introducere în
opera lui Vasile Alecsandri (1978); C.
Negruzzi (1966); L. Rebreanu (1965); Poeþii
Vãcãreºti (1967). Unele dintre acestea le va
reuni în volumul �Permanente româneºti�
(1978). Numeroasele studii ce constituie o
adevãratã panoramã a literaturii române sunt
adunate în volumele: Varia I. Preciziuni ºi
controverse (1972); Varia II. Studii ºi
observaþii critice (1973); Analize ºi sinteze
critice. Valori clasice (1973-1978);
Marginalia (1980). Autorilor contemporani,
despre care a scris numeroase articole în
presã, le dedicã volumele �Poezia
româneascã contemporanã�, 1950-1975, I-
II (1975) sau �Debuturi� (1981). El nu face
criticã decât din perspectivã istoricã, tonul
fiind personal, încãrcat de o finã ironie, dar
tranºant ºi incisiv.

Se apleacã predilect, documentat, asupra
literaturii române vechi sau a celei
premoderne. Rezultat al cursurilor þinute la
Universitate sunt volumele: Literatura
românã veche (1961), Literatura românã
premodernã (1964), reunite în �Istoria
literaturii române de la origini pânã la
1830� (1977). Având ca model pe G.
Cãlinescu ºi E. Lovinescu, schiþeazã o privire
sistematicã ºi sistemicã asupra întregii
literaturi române în �Istoria literaturii române
de la început pânã azi� (1981). Îºi verificase
metodele critice aplicate în �Panorama
deceniului literar românesc, 1940-1950�
(1968). Spirit polemic de temut, adversar al
mediocritãþii ºi-a atras animozitãþi dar ºi
simpatii pentru francheþea judecãþilor sale.

În moda criticilor, care se exerseazã în
prozã (de exemplu G. Ibrãileanu, cu romanul
�Adela�), Al. Piru este autor al unui roman
care dezbate psihologia cuplului, �Cearta�
(1969), având se pare ca modele pe André
Gide sau Anton Holban, cu �Ioana�. Încearcã
un roman cu cheie, o monografie a geloziei
masculine, acþiunea desfãºurându-se în
mediul universitar, eroii sãi, Andrei Patriciu
ºi Grazia-Maria, fiind puºi deseori în ipostaze
artificiale, puþin verosimile, atmosfera fiind în
multe situaþii moralizatoare. Este departe de
realizãrile sale în istorie ºi criticã literarã.

Caracterizând personalitatea istoricului
ºi criticului literar, Eugen Simion afirma cã e
�un spirit tinzând spre sistem, hotãrât sã
spunã despre operã absolut totul. Ambiþia
sa este de a epuiza subiectul, în aºa chip încât
cei care au ideea rea de a urma piste de studiu
a criticului riscã sã nu mai afle nimic nou.
Monografia e, atunci, expresia potrivitã a
acestui spirit decis sã coboare, cu toate
armele, în adâncurile operei. El nu se opreºte
însã aici. Intenþia e de a epuiza o epocã ºi,

chiar, o literaturã (Al. Piru, �Istoria literaturii
române de la începuturi pânã azi�,
Bucureºti, Editura Minerva, 1981, p. 536).

Din generaþia afirmatã dupã cea de a
doua conflagraþie mondialã Al. Piru rãmâne
ca unul din cei mai avizaþi critici, cu cunoºtinþe
temeinice, continuând generaþia lui G.
Cãlinescu, Perpessicius, Vladimir Streinu,
ªerban Cioculescu. Este un nume cert al
literaturii române.

Scrieri:
Viaþa lui G. Ibrãileanu , Bucureºti,

Editura Fundaþiei Regale pentru Literaturi ºi
Artã, Bucureºti, 1946; Opera lui G.
Ibrãileanu, Bucureºti, Editura de Stat pentru
Literaturã ºi Artã, 1959; Literatura românã
veche, Bucureºti, Editura pentru Literaturã,
1961; Literatura românã modernã ,
premodernã, Bucureºti, Editura pentru
Literaturã, 1964; Liviu Rebreanu, [Bucureºti],
Editura Tineretului, 1965; C. Negruzzi,
[Bucureºti], Editura Tineretului, 1966; G.
Ibrãileanu (Viaþa ºi opera), Bucureºti,
Editura pentru Literaturã, 1967; Poeþii
Vãcãreºti, Bucureºti, Editura Tineretului,
1967; Panorama deceniului literar românesc
1940-1950 , Bucureºti, Editura pentru
Literaturã, 1968; Cearta, Bucureºti, Editura
pentru Literaturã, 1969; Bucureºti, Editura
Paradis, 1995; Istoria literaturii române, I-
II, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
1970; Introducere în opera lui I. Eliade
Rãdulescu, Bucureºti, Editura Minerva; 1971;
Varia, I-II. Previziuni ºi controverse,
Bucureºti, Editura Eminescu, 1972-1973;
Analize ºi sinteze critice, Craiova, Editura
Scrisul românesc, 1973; Reflexe ºi
interferenþe, Craiova, Editura Scrisul
românesc, 1974; Poezia româneascã
contemporanã. 1950-1975, vol. I-II,
Bucureºti, Editura Eminescu, 1975; Istoria
literaturii române de la origini pânã la 1830,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
1977; Introducere în opera lui Vasile
Alecsandri, Bucureºti, Editura Minerva,
1978; Permanenþe româneºti, [Bucureºti],
Editura Cartea Româneascã, 1978; Valori
clasice, Bucureºti, Editura Albatros, 1978;
Marginalia, Bucureºti, Editura Eminescu,
1980; Debuturi, Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, 1981; Istoria literaturii
române de la început pânã azi, Bucureºti,
Editura Univers, 1981; Discursul critic,
Bucureºti, Editura Eminescu, 1987; G.
Ibrãileanu, Bucureºti, Editura Minerva,
1971; Critici ºi metode, Bucureºti, Editura
Cartea Româneascã, 1989; Surâzãtorul
Alecsandri, Bucureºti, Editura Minerva,
1991; Eminescu azi, Bucureºti, Editura
Mondero, 1993; Istoria literaturii române,
Bucureºti, Editura Grai ºi suflet, Cultura
Naþionalã, 1996; Panorama deceniului
literar românesc 1940-1950, Bucureºti,
Editura 100+1 Gramar, 2004.
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Referinþe:
Ion Biberi. Orizonturi spirituale,

Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1968,
p. 96-106; Valeriu Râpeanu. Interferenþe
spirituale, Bucureºti, Editura Eminescu,
1970, p. 236-242; Marin Bucur. Istoriografia
literarã româneascã de la origini pânã la
George Cãlinescu,  Bucureºti ,  Editura
Minerva, 1973, p. 569-571; Gheorghe
Grigurcu. Critici români de azi, Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã, 1980, p. 89-94;
G. Cãlinescu. Istoria literaturii române de
la origini pânã în prezent ,  Bucureºti,
Editura Minerva, 1982, p. 969; Mihai
Ungheanu. Interviuri neconvenþionale,
Bucureºti, Editura Cartea Româneascã,
1982, p. 93-103; Eugen Simion. Scriitori
români de azi, Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, 1984, I, p. 704-713; Pompiliu
Marcea. Atitudini critice ,  Bucureºti ,
Editura Cartea Româneascã, 1985, p. 175-

177; Ovidiu Ghidirmic. Hermeneutica
literarã româneascã,  Craiova, Editura
Scrisul românesc, 1994, p. 160-170; Mircea
Zaciu; Marian Paphagi; Aurel Sasu.
Dicþionarul esenþial al scriitorilor
români, Bucureºti, Editura Albatros, 2000,
p. 665-668; Dumitru Micu. Istoria
literaturii române, de la creaþia popularã
la postmodernism ,  Bucureºti ,  Editura
Saeculum, 2000, p. 739-740; Mircea Zaciu;
Marian Papahagi; Aurel Sasu. Dicþionarul
scriitorilor români.  M-Q, Bucureºti ,
Editura Albatros, 2001, p. 752-755; Marian
Popa. Istoria literaturii române de azi pe
mâine ,  Vol.  II,  Bucureºti ,  Fundaþia
Luceafãrul, 2001, p. 1092-1094; Simion
Bãrbulescu. Introducere în opera lui Al.
Piru, Piteºti, Editura Paralela 45, 2001;
Dicþionarul general al literaturii române,
IV, P-R, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureºti, 2006, p. 257-261.

Un mare geograf ºi geopolitician român,
Ion Conea, preciza sugestiv:

�Nu numai cã pãmântul dacic de o
parte ºi de alta a Carpaþilor este [...] clãdit
din material carpatic[...] dar ºi istoria
româneascã e, în acelaºi sens, ca una care a
pornit ºi s-a desfãºurat, în vreme, din munþi
spre margini, este ºi ea carpaticã� (Ion
Conea, �Destinul istoric al Carpaþilor�, în
�Geopolitica�, Ed. Glasul Bucovinei, Iaºi,
1994, p. 125).

ªi numai puþin convingãtor s-a exprimat
reputatul istoric bucovinean Ion Nistor
înainte de-al Doilea Rãzboi Mondial:

�Din lanþul Carpaþilor se desprind
multe ºiraguri de dealuri ºi coline, care,
asemenea unor unde încremenite, nãzuiesc
spre amiazã-zi ºi rãsãrit, pentru a se pierde
în stepele Bugeacului ºi Bãrãganului. [...]
Din punctul de vedere al configuraþiunii
geografice, þinutul de la poalele rãsãritene
ale Carpaþilor pânã la apa Nistrului, care�l
hotãrniceºte dinspre miazã-noapte ºi
rãsãrit, ni se înfãþiºeazã ca un întreg
geografic bine determinat.

În deplinã conformitate cu unitatea sa
geograficã, acest fast þinut a avut în trecut
aceiaºi soartã istoricã. [...] Dacii
cuprinseserã munþii ºi regiunile dealurilor,
câtã vreme Geþii iubiau mai multe câmpiile
mãnoase de la ºes.� (Ion Nistor, �Istoria
Basarabiei�, Ed. Cartea Moldoveneascã,
Chiºinãu, 1991, p. 8).

Iar din marea familiei carpaticã istoricã

de triburi traco-geto-dace au fãcut parte ºi
tyrageþii, trãitori în spaþiul cuprins între Prut,
Marea Neagrã ºi Nistru dar ºi peste acest
fluviu. Or, aceºti tyrageþi (de la grecescul
Tyras, polis întemeiat de milesieni, de unde
s-a tras ºi numele fluviului, locuit ºi deoparte
ºi de alta de daco-geþi), este bine de ºtiut nu
au suportat colonizarea Imperiului Roman. Au
vieþuit în arealitatea vastã a dacilor liberi. Ei
au fost în etnogeneza românilor, în �patul
germinativ� al acestora, acel element de
ancestralitate cu rãdãcini în paleolitic ºi care,
în evoluþia lor, în epocile bronzului ºi fierului
(prima parte/Hallstatt), între 1800-300 î.Hr./
î.e.n., dar ºi mai dinainte, aºa cum ne-a lãsat
mãrturie Nicolae Densuºianu, erau integraþi
marelui neam al arimilor (erembi/arambi la
Homer în �Odissea�) numindu-se/
particularizându-se rumoni/rumuni/rocmani/
rohmani, cei de la Dunãrea de Jos din spaþiul
basarabean de astãzi ºi din sud-estul carpato-
danubian al României actuale, trãind � din
mãrturiile istoricilor antici Hesiod, Ptolemeu,
Pliniu � în Ramonia (Nicolae Densuºianu,
�Dacia preistoricã�, Ed. Meridiane, Bucureºti,
1986, pp. 479-483; 499).

(N.B. ªi luând în seamã informaþiile
acribice ale lui Nicolae Densuºianu � încã,
din pãcate, trecute cu vederea de istoriografia
oficialã academizantã � ar fi timpul sã
renunþãm la povestea cum cã �de la Râm ne
tragem�, ºi cã Roma ne este sorginte a
neamului. Pãrinþii adevãraþi ne sunt rumonii/
rumunii ºi, iatã cã, românii, ca neam ºi nume
sunt mult mai vechi chiar decât întemeierea
Romei.

ªi, întorcându-mã la tyrageþi, conchid cã,
iviþi în orizontul istoriei pe frontul carpatic
de la est � daci liberi pe aceastã parte a vetrei
româneºti �, au fost element genetic imanent
fundamental al poporului român.

Starea de românitate.
Identitatea Vatrã
(Pãmânt)/Neam

(urmare de la pagina 78)
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ISTORIA  CÃRÞII  ROMÂNEªTI

STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO
ªI  PASIUNEA SA PENTRU CARTE (1)

Agnes Erich
Radu ªtefan Vergatti

Între figurile remarcabile de intelectuali
medievali români s-a înscris ºi aceea a
stolnicului Constantin Cantacuzino (1639,
Târgoviºte � 7 iunie 1716, Istanbul).
Acesta fãcea parte dintr-o familie de mari
boieri greci, asimilaþi de societatea ºi
populaþia româneascã. A fost fiul marelui
postelnic Constantin Cantacuzino (1598 �
20 decembrie 1663, Snagov) ºi al Elinei,
fiica fostului domn Radu ªerban (1601;
1602-1611). Ambii sãi pãrinþi erau ºcoliþi
� tatãl lui învãþase în Istanbul, în Cipru ºi
în Veneþia (R. ªt. Vergatti (Ciobanu), Pe
urmele stolnicului Constantin Cantacu-
zino., Bucuresti, 1982, p. 41-42), iar mama
sa la Viena (Ibidem). Postelnicul, dupã ce
s-a îngrijit sã aibã prima bibliotecã umanistã
din Târgoviºte ºi din Þara Româneascã
(Dan Simonescu, Victor Petrescu,
Târgoviºte � vechi centru tipografic
românesc, Târgoviºte, Muzeul Judeþean
Dâmboviþa, 1972, passim), în anul 1646 a
deschis ºi o ºcoalã superioarã, �schola
graeca e latina� pentru fiii sãi. El nu era
mulþumit de instruirea copiilor sãi exclusiv
în ºcoala bisericeascã aflatã în chiliile
mitropoliei din Târgoviºte. A profitat de
pe urma venirii în oraº, în drum cãtre
Moldova ºi, mai departe, spre Rusia, a doi
profesori � învãþaþii greci Ignatie Petriþis
ºi Pantelimon Ligaridis (George Cãlinescu,
Altre notizie sui missionari catolici nei
paesi romeni, în Diplomatarium Italicum,
vol. II, Roma, 1930, p. 362-363, 378-379,
395-396, 400-401, 404, 430-431; Victor
Papacostea, Originile învãþãmântului su-
perior în Þara Româneascã, în Studii,
XIV, (1961), 5; studiul a fost republicat
dupã aceea în RESEE, I, (1963), nr. 1-2,
p. 23-24 ºi în Victor Papacostea, Civilizaþie
româneascã ºi civilizaþie balcanicã,
Bucureºti, 1983, p. 259-282). La sugestia
lui, domnul Matei Basarab i-a angajat sã
lucreze la tipãrirea codului de legi
�Îndreptarea legii� (Andrei Rãdulescu,
Studiu introductiv la Îndreptarea legii,

ediþie criticã de A. Rãdulescu ºi col.,
Bucureºti, 1962, passim), împreunã cu
Daniil Andrean Panonianul. El personal,
postelnicul, i-a angajat ca profesori la
�schola graeca e latina�. Acolo au profitat
de pe urma lecþiilor predate de Ignaþie
Petriþis ºi Pantelimon Ligaridis 12 fii de
mari boieri valahi, elevi ai �schola graeca e
latina� (G. Cãlinescu, op. Cit., p. 362-363,
378-379, 395-396, 400-401, 404, 430-
431; Victor Papacostea, Originile
învãþãmântului superior în Þara
Româneascã, în RESEE, loc. cit., p. 23-
24; idem, Civilizaþie româneascã ºi
civilizaþie balcanicã, ed.cit., p. 259-282).
Între elevi s-au aflat ºi fiii majori ai
postelnicului: Drãghici, ªerban, Constantin
ºi, probabil, dar nu sigur ºi Mihai.

Dupã anul 1652, când a fost terminatã
traducerea ºi tipãrirea �Îndreptãrii legii�,
cei doi profesori greci au plecat din
Târgoviºte, iar Constantin a urmat cursuri
ºcolare la Braºov, sub conducerea
profesorului sas Martin Albrich. Acesta a
putut sã-l instruiascã pe fiul postelnicului
acasã, în timpul unor lecþii particulare. A
fost obligat sã procedeze astfel, deoarece
tânãrul venit din Valahia era de confesiune
ortodoxã, deci nu putea fi admis într-un
colegiu luteran sãsesc (R. ªt. Vergatti
(Ciobanu), op. cit., p. 68-69).

În fine, Constantin Cantacuzino,
viitorul stolnic, ºi-a încheiat învãþãtura prin
urmarea, între anii 1667-1668, a unor
cursuri la Marea ªcoalã a Patriahiei din
Istanbul ºi la Universitatea din Padova
(Lucia Rosetti, Constantin Cantacuzino
studente rumeno a Padova, Padova, 1968,
passim; G. Plumidis, Les matricules des

étudiants (scolari) greques à l’Universite

de Padoue (I. Artisti, 1634-1782), în
Epithiris this Etterias Byzantinon spodon,
Athena, XXXVII (1969-1970), p. 1; idem,
Gli scolari oltramarini a Padova nei secoli

XVI a XVII, în RESEE, X/1972, nr. 2, p.
257-270; Florica Dimitrescu, Stolnicul
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Constantin Cantacuzino: Însemnãrile de
cãlãtorie ºi de studii la Constantinopol,
Veneþia ºi Padova (1665-1669), în idem,
Contribuþii la istoria limbii române vechi,
Bucureºti, 1973, p. 106-120).

Nu a dobândit ºi nu a avut titlul de
doctor în ºtiinþe, aºa cum au crezut ºi au
scris Livia Bacâru ºi Corneliu Dima Drãgan
(Corneliu Dima-Drãgan, Livia Bacâru,
Constantin Cantacuzino stolnicul, un
umanist român, Bucureºti, 1970, p. 142-
143). În cartea pe care am publicat-o în
anul 1982, am demonstrat netemeinicia
acestei ipoteze. De fapt, stolnicul nu avea
nevoie de acel titlu. Era un om învãþat ºi
apreciat ca atare de erudiþii epocii, situaþie
care i-a permis genealogistului � banul
Mihail Cantacuzino � sã scrie cã stolnicul
era �mare filosov în greceºte� (Mihai
Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor
(1775), Bucureºti, 1902, p. 94).

La revenirea în þarã de la Padova
(Florica Dimitrescu, Stolnicul Constantin
Cantacuzino: Însemnãrile de cãlãtorie ºi
de studii la Constantinopol, Veneþia ºi
Padova (1665-1669), p. 106-120), viitorul
stolnic a adus cu el o serie de cãrþi care
însumau circa 100 titluri (R. ªt. Vergatti
(Ciobanu), op. cit., p. 88-89; C. Dima
Drãgan, Biblioteca unui umanist român �
Constantin Cantacuzino stolnicul,
Bucureºti, 1967, passim; Mario Ruffini,
Biblioteca stolnicului Constantin
Cantacuzino, ed.cit., passim.). Rãmân la
punctul de vedere exprimat de Mario
Ruffini, cã acelea au format începutul
bibliotecii unui student de la o universitate
occidentalã (Mario Ruffini, op. cit., p. 121-
122). Consider cã totodatã ele au dovedit
pasiunea lui pentru carte, constituind
anunþul pentru munca tenace în vederea
mãririi bibliotecii familiei de la Mãnãstirea
Mãrgineni.

Pasiunea lui pentru carte era uºor de
înþeles prin prisma celor vãzute ºi receptate
prin educaþia de acasã ºi prin cãlãtoriile
fãcute la Edirne, Istanbul, în Italia, Aus-
tria, Germania, în Polonia etc. astfel, ºi-a
dat seama uºor de superioritatea cãrþii
tipãrite faþã de manuscris. În acelaºi timp,
a priceput valoarea cãrþii religioase pentru
sufletul oamenilor, pentru salvarea etniilor
ameninþate de extinderea marilor imperii
vecine.

De reþinut, din corespondenþa
stolnicului, este cã el s-a preocupat în
primul rând de rolul pe care-l putea juca
cartea religioasã în orientarea credinþei unui
om. Interesa modul în care se putea
rãspunde întrebãrilor fundamentale ale
omenirii. De unde venea omul? Care era

raportul sãu cu divinitatea, cu Creatorul?
Încotro se putea îndrepta omenirea? Ce rol
ºi ce pondere avea preºtiinþa divinã? Ce
raport exista între preºtiinþa divinã ºi liberul
arbitru?

Sunt întrebãri care i-au frãmântat pe
teologi ºi pe filosofi secole întregi. Stolnicul,
care era un om cu o culturã profundã ºi
vastã, ºtia despre existenþa acelor probleme.
El, ca ºi alþi gânditori contemporani, a
încercat sã dea o rezolvare acelor întrebãri.
A fãcut-o prin prisma cãrþilor care se
odihneau pe rafturile bibliotecii sale. Cele
mai numeroase erau cele de teologie ºi
filosofie. Fiind un om bogat, aflat în legãturã
cu o serie de intelectuali ºi oameni politici
de prim rang, a putut sã se informeze ºi sã
cumpere lucrãri ale celor mai reputaþi
specialiºti ai vremii. Între alþii, îl pot cita pe
Luigi Ferdinando Marsigli, care-l informa
pe stolnic despre noutãþile tipãrite în Europa
occidentalã. Neîndoielnic, l-a influenþat ºi
pe nepotul sãu Constantin vodã Brânco-
veanu care a achiziþionat pentru biblioteca
sa de la Mãnãstirea Hurezi opera lui Charles
Dufresne Du Cange (Ionaºcu Ion, Istoricul
mãnãstirii Hurez, în Arhivele Olteniei, XIX
(1935), nr. 79-82, p. 339-344).

Astfel, a fost depãºit contemporanul
sãu, principele cãrturar Dimitrie Cantemir.
Acesta, neavând la dispoziþie veniturile
stolnicului sau ale nepotului sãu, a fost
obligat sã se limiteze la citirea operei
filosofului J. B. Van Helmont, un gânditor
olandez de rang secundar, uºor de gãsit la
Istanbul, condamnat de Tribunalul
Inchiziþiei Bisericii Catolice. Dimitrie
Cantemir a copiat de mânã cele 820 pagini
ale tratatului Ioannis Baptistae van
Helmont physices universalis doctrina
(Frankfurt, 1682), publicatã de Mercurius,
fiul lui van Helmont; la acestea, Cantemir
a adãugat portretele celor doi Van Helmont
în peniþã, a scris în românã ºi latinã Laudã
cãtre izvoditoriu ºi cãtrã virtutea învãþãturii
lui, precum ºi Lectori amico, o prefaþã în
limba latinã (ªtefan Lemny, Cantemireºtii.
Aventura europeanã a unei familii
princiare din secolul al XVIII-lea,
Bucureºti-Iaºi, Polirom, 2010, p. 70).

Prima acþiune de succes a
Cantacuzinilor, în care a fost implicat
probabil ºi stolnicul, a constat în
readucerea tiparului în Bucureºti. El
revenea dupã o absenþã de aproape trei
decenii. S-a putut ajunge la aceastã acþiune
în condiþiile în care capitala þãrii s-a instalat
definitiv ºi stabil pe malurile Dâmboviþei,
iar alãturi de domn, conform legilor vremii,
trebuia sã fie un ierarh de rang corespun-
zãtor. S-a avut grijã ca, în condiþiile de
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atunci, sã fie numit un mitropolit devotat
Cantacuzinilor. Acesta a fost în primul
rând Varlaam ºi apoi, din 25 aprilie 1679,
Teodosie Veºtemeanul (Mircea Pãcurariu,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II,
Bucureºti, 1981, p. 126-143).

Aºadar, activitatea tipograficã la
Bucureºti este reluatã în anul 1678, dupã
26 de ani de la moartea lui Matei Basarab,
când apare Cheia înþelesului, tradusã în
româneºte de mitropolitul Varlaam dupã
cartea arhimandritului ucrainean Ioanachie
Galeatovski, Kliuci razumenia, apãrutã în
prima ediþie la Kiev în 1659 ºi care
cuprindea de fapt predici. Varlaam va face
traducerea dupã cea de-a treia ediþie
completatã ºi adãugitã de Galeatovski, ºi
care a vãzut lumina tiparului la Lwow în
anul 1665, traducere care cuprinde doar
primele 18 din cele 64 de predici. Titlul
original al lucrãrii era �Cheia înþelesului
scoasã pre limba rumâneascã cu oserdiia
prea Sfinþitului kyr Varlaam Mitropolitul
Ungro Vlahiei în zilele Prealuminatului
Domn: ªerban Voevod. ªi s-au typãrit întâi
în Motropolia Bucureºtilor. Anii
Domnului 1678� (Bibliografia Româneascã
Veche, Tom I p. 217-222). Din cauza
relaþiilor destul de reci dintre Mitropolit ºi
Domn, numele acestuia nu apare sub nici
o formã în prefaþa lui Varlaam, cum era
de altfel tradiþia. De asemenea, pe verso-
ul paginii de titlu nu mai apare nici stema
þãrii cu stihurile închinate Domnului, ci
stema Mitropoliþilor Ungro-Vlahiei,
reprezentând �crucea, cârja, mitra ºi
capasulu mare� (Ibidem, 217). Ceea ce este
demn de remarcat este faptul cã titulatura
lui Varlaam este aceea de Mitropolit �alu
Scaunului Bucureºtiloru�, dar ºi �alu
Târgoviºtii�. Condiþiile în care s-a tipãrit
cartea sunt expuse chiar de cãtre Varlaam
însuºi în prefaþã: �cu multã usãrdie amu
nevoitu ºi dascãli de typografie am adusu
în sfânta ºi de Dumnezeu pãzita Mitropolie
a Scaunului Bucureºtiloru ºi i-amu aºezatu
de iznoavã typografie, adecã typariu de
tipãritul cãrþiloru amu ridicatu, cu toate
meºteºugurile câte au trebuit... ºi s-au
începutu a sã typãri cu toatã nevoinþa, cu
bunã socotire� (Ibidem, 220).] În prezent,
un exemplar se aflã la Biblioteca Naþionalã
a României sub numãrul de inventar
499545 ºi la Biblioteca Academiei române
sub numãrul de inventar CRV 68.

Noul mitropolit, Teodosie Veºtemeanul,
cu toate cã nu era un mare cãrturar teolog,
a revitalizat tipografia, de abia revenitã la
Mitropolia din Bucureºti. În 1679 sau în
1680 a tipãrit un Liturghier cu tipicul în
româneºte, în a cãrui foaie de titlu se

menþiona �den porunca ºi osârdia, cum ºi
cheltuiala� mitropolitului, la care corector
a fost Inochentie Ieromonah, iar tipograf
Chiriac Ieromonah. Conservatorismul
clerului ortodox, încã puternic, l-a oprit
pe Teodosie sã traducã tot texul în limba
românã. El a tradus numai tipicul. ªi-a
motivat atitudinea prin cuvintele scrise în
prima predoslovie a cãrþii: �iarã Liturghia
toatã a o prepune pre limba noastrã ºi a o
muta, nice am vrut, nice am cutezat, pentru
neîndestularea limbii, pentru lipsa
dascãlilor, pentru neînþelegerea
nãroadelor de rostul cel adevãrat ºi adânc
al înnoirii�. Noul mitropolit refuzã la
început sã promoveze limba vorbitã de
popor, el vãzând în aceste stãruinþe o
rãtãcire, o deviere de la limba sacrã, care
era dupã el slavona. Dupã opinia lui N.
Iorga (Nicolae Iorga, Istoria literaturii
romaneºti, Semne, Bucureºti, 2011, p. 393-
394), la elaborarea acestei lucrãri ar fi
colaborat ºi stolnicul. Analiza stilisticã
înclinã balanþa în favoarea acestei ipoteze.
Judecând prefaþa Liturghierului dupã
conþinut, unde se utilizeazã corect termeni
greceºti, explicaþi în româneºte în note
marginale, se preferã cuvântul latin patria
ce înlocuieºte sinonimul moºie întâlnit în
addendele explicative, se folosesc titluri
latine, pot conchide cã prefaþa se datoreazã
unui înþelept umanist de formaþie
occidentalã.

Acesta putea fi numai stolnicul
Constantin Cantacuzino. În niciun caz o
asemenea prefaþã nu putea aparþine
semnatarului ei, Teodosie. Acesta era fost
cãlugãr la Mãnãstirea Cozia, cu o culturã
ecleziasticã de orientare slavonã, fãrã
cunoºtinþe profunde de limbã latinã, care
nu ºtia ºi nu putea sã foloseascã frazele de
largã respiraþie renascentistã italianã ca cele
din prefaþã (R. ªt. Ciobanu (Vergatti), Op.
cit., p. 180). Analiza unui fragment din
prefaþa Liturghierului este relevantã în
acest sens: �noao jalnic ºi plânguros lucru
iaste într�atâta micºorare ºi cãlcare rodului
nostru cestui românesc, carele odatã ºi el
numãrat între puternicile neamuri ºi între
tarii oameni se numãra, iarã acum atâta de
supus ºi ocãrât iaste cât nice învãþãturã,
nice ºtiinþã, nice aramã, nice legi, nice un
obiceiu întru tot rodul ce se pomeneºte
astãzi rumân nu iaste, ce (ca) neºte
nemernici ºi orbi într-un obor învârtindu-
se ºi înfãºurându-se de la strãini ºi de la
varvari, doarã ºi de la vrãjmaºii rodului
nostru cer ºi se împrumutezã ºi de carte,
ºi de limbã, ºi de învãþãturã� (Ibidem).

(continuare la pagina 87)
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Alexandru V. ªtefãnescu

CULTUL  PERSONALITÃÞII
UNUI  VOIEVOD:

MITUL  LUI  MIHAI  VITEAZUL (2)

MIT ªI ISTORIE

Miturile fiecãrui popor fac parte din
identitatea culturalã a acestuia. Ele l-au
însoþit pe tot parcursul dezvoltãrii sale, l-au
ajutat sã se individualizeze în zona sa
geograficã, i-au creat eroi ºi modele pentru
urmaºi, s-au întrepãtruns cu istoria sa,
ajungând sã facã parte din ea. Ideologia
falsificã istoria pentru a-ºi crea miturile
necesare, dar cercetarea ºtiinþificã exclude
falsul. Cade în sarcina istoricului sã separe
ce este mit ºi ce este istorie.

În cursul anilor, indiferent de perioada
efectuãrii studiilor primare ºi liceale ºi
indiferent de nivelul pregãtirii sau de
specializare, în mentalul colectiv a intrat
urmãtoarea formulã legatã de personalitatea
domnitorului Mihai Viteazul: �prima unire
politicã a Þãrilor Române�. Formula, lansatã
sub diverse forme de cãtre istoricii români de
la sfârºitul secolului al XIX-lea, cunoaºte
popularizarea maximã în istoriografia
regimului Ceauºescu, unde voievodul Mihai
ocupa cea mai importantã poziþie în
Pantheonul istoriei medievale româneºti, ca
exponent al luptei de veacuri a poporului
român pentru unitate ºi independenþã. Dupã
1989, eliberarea ºtiinþei istoriei din cadrul
trasat de dogmatica regimului a adus
progrese importante în relevarea adevãrului
istoric referitoare la domnia ºi personalitatea
voievodului amintit. Au fost reanalizate
numeroase aspecte ale perioadei, printre care
ºi caracterul unirii înfãptuite. Au rãmas însã
douã sintagme din trecut, ce pot fi întâlnite ºi
în manualele pe care studiazã elevii din ziua
de azi: �Mihai Viteazul a realizat prima unire
politicã a Þãrilor Române� ºi �Mihai
Viteazul a aplicat planul dacic�. Ambele
sunt contrazise de documente.

Pânã în veacul al XVI-lea, noþiunea Dacia
a avut multe sensuri ºi înþelesuri geografice
ºi politice, pornind de la statul dac ºi apoi
provincia romanã cu acelaºi nume. Moda
arhaizantã a erudiþilor din perioada Renaºterii
au dus la extinderea folosirii termenului nu

doar pentru Transilvania, ci ºi pentru
Moldova ºi Þara Româneascã, românii fiind
consideraþi urmaºi ai dacilor. Tendinþa se
amplificã în veacul al XVI-lea, când Dacia
este adesea identificata cu întreg spaþiul
celor trei Þãri Române. Interesant este
faptul cã, pânã în secolul al XVII-lea,
noþiunea este specificã erudiþilor Europei
occidentale ºi nu este întâlnitã în conºtiinþa
românilor din teritoriile extracarpatice.
Larga ei rãspândire va fi folositã ca pretext
de cãtre conducãtorii politici ºi militari din
Imperiul Romano-German, Ungaria sau
Transilvania pentru a-ºi extinde autoritatea
în toate cele trei Þãri Române.

Primul dintre aceºtia este Giovanni
Battista Castaldo (1493-1563), faimos
condottier italian, aflat în serviciul împãratului
Carol Quintul. El este comandantul trupelor
imperiale ce ocupã Transilvania în 1551. În
anul urmãtor se implicã în înlãturarea domnilor
ªtefan Rareº din Moldova ºi Mircea Ciobanul
din Þara Româneascã, punând în locul lor
�locotenenþi� români pentru a aduce cele trei
Þãri Române sub stãpânirea directã a
suveranului sãu. Reuºita este de scurtã
duratã, dar Castaldo, abil propagandist,
profitã de moment pentru a se proclama
�restitutor Daciae� (restauratorul Daciei) �
titlu care îi va fi mai târziu atribuit � doar de
cãtre istorici � ºi lui Mihai Viteazul.

Castaldo bate în amintirea momentului ºi
douã medalii din bronz. Prima, cu diametrul
de 50 mm, atribuitã ºcolii lombarde, pe la cãrei
avers apare chipul sãu privind cãtre stânga,
cu inscripþia: �Ioan Bapt(ista) Castaldvs dvx
belli max(imus)� (Ioan Baptista Castaldus
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comandant suprem), iar pe revers imaginea
sa în costum antic roman (tunicã ºi cuirasã)
cu sceptru, întinzând mâna unei femei aºezate,
simbolizând Dacia. Compoziþia este
înconjuratã de inscripþia care o continuã pe
cea din avers: �Svbactae Daciae restitvtori
optimo� (cel mai bun restaurator al Daciei
cucerite). Medalia se aflã în prezent în
colecþiile British Museum din Londra. A doua
medalie din bronz, cu diametrul de 46 mm, se
aflã tot la British Museum din Londra ºi este
bãtutã probabil în 1552 de cãtre artizanul
lombard Annibale. Are pe avers bustul lui
Castado înconjurat de inscripþia �IO. BA.
CAS. CAR. V. CAES. FER. RO. REG. ET.
BOE� (Ioan Baptista Castaldus, general al
armatei împãratului Carol V ºi a lui Ferdinand,
rege al romanilor ºi al Boemiei). Pe reversul
medaliei sunt înfãþiºate patru siluete, de la
stânga la dreapta: un turc cu turban, o
femeie, Castaldo în costum militar roman,
oferind un sceptru femeii ºi un bãrbat în
tunicã. Compoziþia este înconjuratã de
inscripþia �CAPITIS SVBAC. FVSISO. REG.
NAVAR. DACIAE. ET. OLIM. PERSA.
TVRCDVCE� (Regatele Navarei ºi Daciei,
înainte pierdute cãtre stãpânul turcilor,
ocupate, supuse ºi capturate).

Folosindu-se de aceiaºi noþiune,
Sigismund Báthory (voievod ºi principe al
Transilvaniei în mai multe perioade 1581-
1597, 1598-1599, 1601) va reuºi o primã unire
politicã a celor trei Þãri Române, de data
aceasta prin intermediul tratatelor ºi, ca
urmare, cu mai mare valoare în diplomaþia
europeanã a momentului.

Primul pas l-a constituit tratatul încheiat
de Sigismund cu împãratul Rudolf al II-lea la
Praga (18/28 ianuarie 1595), tratat care, la
cererea sa, fãcea referire ºi la teritoriile
româneºti extracarpatice. Sigismund era
recunoscut ca principe, iar Transilvania era
ridicatã de la rangul de voievodat la cel de
principat, dar nu a putut obþine nici coroana
Ungariei ºi nici eventuala stãpânire asupra
Moldovei ºi a Þãrii Româneºti. Tratatul
prevedea cã toate teritoriile dobândite de
principe de la turci (aici fiind incluse Þara
Româneascã ºi Moldova) deveneau vasale
împãratului Rudolf II, în calitatea sa de rege
al Ungariei.

Chiar ºi aºa, tratatul i-a permis principelui
transilvan acþiuni abuzive în celelalte douã
Þãri Române. La 17/27 martie 1595, în actul de
convocare a Dietei din 6/16 aprilie-22 aprilie/
2 mai 1595, care avea sa aprobe tratatul cu
împãratul, Sigismund se intitula �principe al
Transilvaniei, Moldovei ºi Valahiei
Transalpine�, titulaturã ce apare în actele din
2/12 mai, 26 mai/4 iunie, 31 mai/10 iunie, 8/18
august 1595, ca ºi în gravurile din acelaºi an
care îl reprezintã.

În Moldova, Aron Vodã Tiranul a refuzat
sã-i recunoascã suzeranitatea. Domnul
Moldovei încheiase la 6/16 august 1594, la
Iaºi, un tratat cu Rudolf al II-lea, prin care
angaja Moldova în lupta contra turcilor,
beneficiind de protecþia imperialã ºi de
admiterea în confederaþia statelor germane.
Ca urmare, sfãtuit de cancelarul ºi vechiul sãu
prieten de origine românã, Stefan Jósica (el
însuºi interesat de tronul Moldovei sau al
Þãrii Româneºti), Sigismund hotãrãºte
eliminarea domnului moldovean, profitând de
complicitatea lui Mihai Tolnay, comandantul
gãrzii sale ungureºti, ce primea instrucþiuni
de la Alba Iulia. Mai întâi, i-au fost tãiate
contactele cu imperialii prin Transilvania.
Apoi, dupã refuzul unei noi cererei de
recunoaºtere a suzernaitãþii principelui, Aron
a fost arestat de cãtre hatmanul ªtefan Rãzvan
(aflat în legãturã cu Jósica) în noaptea de 25-
26 aprilie/5-6 mai 1595, sub acuzaþia unei
înþelegeri cu turcii ºi expediat a doua zi la Alba
Iulia, cu familia ºi tezaurul sãu. La scurt timp
murea otrãvit din ordinul lui Sigismund
Báthory. Instaurat domn al Moldovei, ªtefan
Rãzvan s-a recunoscut �guvernator� sau
�locþiitor� al principelui în Moldova, tratatul
încheiat de trimiºii lui Rãzvan la Alba Iulia (24
mai/3 iunie 1595) stabilindu-i drepturi ºi
obligaþii interne, foarte precis menþionate. Mai
mult, asemenea sultanului, Sigismund i-a
acordat diploma de învestiturã în domnie ºi
însemnele respective.

Cu Mihai Viteazul situaþia a fost mai
uºoarã, graþie complicitãþii boierilor munteni
trimiºi sã încheie tratatul cu principele
Transilvaniei (10/20 iulie 1595, Alba Iulia),
care, împotriva instrucþiunilor lui Mihai, îl
recunosc pe Sigismund �principe al nostru
ºi domn al Þãrii noastre Transalpine ºi rege
ereditar al nostru�, Mihai devenind
�locþiitorul� sãu ce urma a primi însemnele de
învestiturã, în �principatul nostru
Transalpin�. Mai mult, Mihai ºi Rãzvan nu
puteau administra vistieria þãrii singuri, fãrã
acordul principelui, important atribut al
suveranitãþii. În plus, câte trei soli din Valahia
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ºi Moldova trebuiau sã participe la Dieta
Transilvaniei, care devenea forul suprem
pentru cele trei þãri. De asemenea, boierii
munteni ºi moldoveni nu mai putea fi executaþi
fãrã învoirea principelui Transilvaniei.

În baza acestor tratate Sigismund
Báthory se putea declara principe al celor trei
Þãri Române, bãtând în iulie 1595 medalii cu
titlul de �Serenissim principe al
Transilvaniei, Valahiei ºi Moldovei�. Astfel
Sigismund realiza o primã unire politicã a
acestora, recunoscutã prin tratate
internaþionale, recunoaºtere de care Mihai
Viteazul nu va beneficia în 1600. Habsuburgii
au acceptat abuzurile lui Sigismund Báthory
pentru cã aveau nevoie de un front
antiotoman solid în zona Dunãrii. Practic, aºa
cum afirmã istoricul Marius Diaconescu,
unirea a þinut efectiv pânã în august 1595,
când Moldova este ocupatã de armata polonã
ºi pe tronul þãrii urcã Ieremia Movilã.

Noþiunea de �restitutor Daciae� þine în
primul rând de acþiunile lui Sigismund, ea fiind
atribuitã târziu, ºi iniþial doar ca metaforã, lui

Mihai Viteazul. Izvoarele domniei sale nu
spun nimic despre acest concept, iar termenul
�restitutor� nu apare în latina documentelor
sale, aºa cum observã Constantin
Rezachievici. De la aceastã metaforã, la
atribuirea aceluiaºi voievod a unui �plan
dacic� nu mai era decât un singur pas. Pas
fãcut fãrã nici o bazã documentarã ºi care acum
apare în majoritatea cãrþilor noastre de istorie.

Interesant de observat cã forþa militarã a
celor trei Þãri Române unite, doveditã la
sfârºitul anului 1595 prin alungarea turcilor
peste Dunãre, a îngrijorat Istanbulul, dar mai
ales Viena. Dupã ce au încurajat ºi finanþat
acþiunile unei uniri strategice pentru crearea
unui front antiotoman la Dunãre, imperialii
profitã de psihicul labil al lui Sigismund
Bathory, susþinându-i renunþarea la tronul
principatului, în schimbul unor ducate
sileziene. Însã, abilul militar ºi diplomat, Mihai
Viteazul, realizase ºi el de ce forþã putea
dispune ºi ce rol putea juca prin stãpânirea
celor trei Þãri Române, dupã ce mai bine de
un an dusese greul luptelor cu turcii.

În dreptul cuvântului rumân autorul
prefeþei a inserat o notã, a cãrei citire
destãinuie adevãratul nume al autorului:
�Între rumâni ce zicem cuprindem ºi pre
moldoveni cã tot dintr-o fântânã curã�.
Cuvintele din aceastã notã sunt de o
asemãnare izbitoare cu cele scrise de
stolnic în a sa Istorie a Þãrii Rumâneºti:
�însã rumânii nu înþeleg nu numai ceºtea
de aici ce ºi den Ardeal carii încã ºi mai
neaoºi sunt ºi moldovenii ºi toþi câþi ºi într-
altã parte sã aflã ºi cu aceastã limbã...cã
toþi aceºtea dintr-o fântânã au izvorât ºi
curã� (Idem, p. 181).

Expresiile folosite în prefaþã, concepþia
privind unitatea tuturor românilor sunt
tipice stolnicului Constantin Cantacuzino.
Niciodatã, oricât le vom mai cãuta, nu le
vom putea gãsi în puþinele rânduri lãsate
de Teodosie. Întrebuinþarea în prefaþã a
unor expresii, în afara celor deja citate, ca
rodul nostru, deplângerea permanentã a
oamenilor de rând, poporul trist etc.
întãreºte credinþa cã stolnicul a fost autorul
ei real. Erau expresii dragi lui Constantin
Cantacuzino, care le-a folosit frecvent în
scrierile sale.

De ce nu a semnat efectiv textul? S-ar
putea ca stolnicul sã fi susþinut cu prudenþã
miºcarea culturalã din Þara Româneascã,

Stolnicul Constantin
Cantacuzino ªi pasiunea

sa pentru carte

(urmare de la pagina 82) în primul rând renaºterea tiparului. Am
afirmat cã a procedat cu prudenþã,
deoarece la începutul domniei fratelui sãu,
ªerban, lupta cu facþiunea condusã de
Stroe Leurdeanu nu era încheiatã (Spiridon
Cristocea, Din trecutul marii boierimi
muntene: marele vornic Stroe Leurdeanu,
Editura Istros, Brãila, 2011, passim),
raporturile dintre cei doi fraþi � stolnicul ºi
domnul � nu erau prea calde, iar apropierea
stolnicului de cãrturarii pãmânteni de
seamã, fraþii Greceanu, se va realiza abia
dupã 1691 (Antonie Plãmãdealã, Dascãli
de cuget ºi simþire româneascã, Bucureºti,
1981, p. 198).

Prin truda lui, de scriere a prefeþei în
limba românã ºi de impulsionare a tipãririi
Liturghierului, stolnicul a relevat, din
nou, caracterul profund umanist al
pregãtirii sale: aºeza omul obiºnuit în
centrul atenþiei, urmãrind satisfacerea
microcosmosului cotidian, depãºind
barierele ridicate de ierarhi care puneau
divinitatea în centrul preocupãrilor. O
trãsãturã a umanismului stolnicului, tipicã
întregului umanism românesc, este acum
pregnantã ºi uºor sesizabilã: esenþa
popularã. Stolnicul lucra pentru
satisfacerea nevoilor culturale a unui
numãr cât mai mare de oameni ce trebuiau
sã aibã acces la cartea tipãritã în limba
vorbitã de toþi românii. Sãmânþa sãditã de
stolnic a rodit, chiar în condiþiile rãcirii
raporturilor cu ªerban Cantacuzino.
Liturghierul se aflã în prezent la
Biblioteca Academiei Române sub
numãrul de inventar CRV 71.
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Dan Gîju

ARS  LONGA...

INFANTERIST  ªI  POET (2)

Toate bune ºi frumoase, cel puþin
aparent, pânã în anul 1979 când, dupã o
nouã serie de realizãri în plan publicistic �
mai apãruserã volumele uºor
compromiþãtoare în contextul actual A fi
comunist (1978) ºi Staþia de
radioamplificare transmite (1979) �,
ofiþerul-poet �iar are tendinþe de înfumurare
ºi automulþumire�, în vreme ce în viaþa de
familie �au apãrut din nou animozitãþi [�],
lipseºte de acasã, nu se ocupã
de soþie�. Evident, ºi de
aceastã datã �partidul a
discutat îndelung cu el� ºi
�se remarcã o revizuire a
conduitei� (notarea pe
1979), dar e clar cã viaþa lui
Cozma, atât cea profe-
sionalã, cât, mai ales, aceea
particularã se derula pe o
turnurã nu prea fastã. ªi
cum la revista de culturã ºi
artã a armatei nu se întrezãreau perspec-
tive de promovare, în plus, cum era tot
mai atras de lumea audiovizualului, aparent
mai puþin încorsetatã, din 1978 se mutã
aici, la Secþia Radio ºi televiziune (condusã
atunci de colonelul Stelian Dragnea ºi
subordonatã, ca ºi redacþia revistei �Viaþa
militarã�, Direcþiei Propagandã ºi Culturã
din Consiliul Politic Superior al Armatei, al
cãrei ºef era generalul-maior Gheorghe
Gãinuºe), iniþial ca stagiar pentru
televiziune ºi apoi, din 15 iulie 1980,
încadrat cu forme în bunã regulã. Numai
cã, schimbarea locului de muncã � pe
undeva mult mai lejer decât în presa scrisã
� nu-i regleazã ºi modul de viaþã în par-
ticular, de astã datã atrãgându-i-se atenþia
cã nu respectã prevederile Codului etic
comunist, cã frecventeazã anturaje
necorespunzãtoare cu statutul sãu de ofiþer
al armatei române ºi, nu în ultimul rând,
cã tinde sã consume �în exces� bãuturi
alcoolice, fapt pentru care nu putea primi

* Fragment din studiul Contribuþii la o istorie a
literaturii militarilor, în pregãtire la EdituraBibliotheca.

un alt calificativ decât acela de
�satisfãcãtor� ºi, probabil cã ºi acesta
acordat cu indulgenþã, de la îndepãrtarea
sa din rândul cadrelor armatei salvându-l,
nu avem nicio îndoialã, talentul, realizãrile
realmente notabile pentru un militar obþinute
în domeniul literar cât ºi atitudinea
înþelegãtoare a unora dintre camarzaii ºi
prietenii sãi de liceu ºi de ºcoalã militarã
ajunºi în funcþii din ce în ce mai importante

ºi care, deºi nu toþi, se vor
feri sã-l �înfiereze� în
adunãrile de partid. Printre
alþii, caracterizarea sa de
serviciu din aceastã perioadã
este supervizatã ºi de
generalul-locotenent Ilie
Ceauºescu, pe atunci ad-
junct al ministrului Apãrãrii
Naþionale ºi secretar al
Consiliului Politic Superior al
Armatei. Cum în 1982

apãruse gazeta de educaþie ostãºeascã �La
datorie� (sub conducerea locotenent-
colonelului Nicolae Pop, ºi acesta poet în
timpul liber, mai apoi a colonelului Anghel
Rafa, un mai vechi prieten al sãu), din 10
decembrie 1984 îl regãsim pe GFC aici,
ca redactor, bogata sa culturã generalã ºi
activitatea în plan literar de pânã atunci
recomandându-l pentru realizarea rubricii
�Contingent liric�, destinatã elevilor din
instituþiile militare de învãþãmânt, un fel de
�îndrumãtor al tinerelor talente�, cum ar
veni� Între timp, tot la Editura Militarã, îi
apare placheta de versuri Pecete de etern,
motiv ca poetul ªtefan Augustin Doinaº,
la vremea aceea autoritate indiscutabilã a
lumii literare, inclus în manualele de liceu,
într-o notã criticã reprodusã fragmentar
pe coperta patru, sã remarce la deja
consacratul Cozma o �stãpânire deplinã a
versului, irezistibilã tentaþie a rimei, eleganþã
ºi rafinament al frazãrii, sentimentalism abia
deghizat, sugestie sprintenã a unui univers
de culturã ºi sensibilitate cu care, din
pãcate, nu suntem ispitiþi destul de des la
lectura altor tineri�. Este un volum nu prea
consistent dar bine închegat, în care apar
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cu deosebire versuri patriotice, unele destul
de inspirate, mici bijuterii lirice, chiar,
necontaminate de acel fals entuziasm, de
aplombul conjunctural, suculent ºi
impregnat cu bombasticisme �sudate�
aidoma þintelor de mucava coloratã pe
buzduganul de lemn al epocii, atât de
întâlnite la barzii neamului între care, dintre
militari, excelase Nicolae Tãutu, dar ºi mai
modestul Adrian Mierluºcã (1927�2008).
Apar aici, aproape cã inevitabil, ºi câteva
poeme �închinate� �farului cãlãuzitor� al
momentului, cu titluri gen Partidului,
Adevãr comunist, Ostaºul cãtre partid, dar
toate acestea sunt ºi umbrite vor rãmâne
întotdeauna de versurile închinate patriei
ºi, totodatã, ostaºului român, de la grãnicer
ºi transmisionist la tanchist ºi chiar la
soldatul întâlnit pe câmp, toamna, la culesul
porumbului ori pe ºantierele economiei
naþionale, aspectul acesta din urmã,
impresionându-mã profund ca unul
provenit tocmai dintr-o astfel de armã, cu
palpabile stagii pe ºantiere în anii
locotenenþiei (tocmai într-un astfel de con-
text întâlnindu-l pe Cozma-jurnalistul),
dar, culmea!, deºi scrisesem, chiar
publicasem câteva poezioare, fãrã sã-mi
treacã vreodatã prin minte cã acei soldaþi
cãrora, ce-i drept, mai târziu le-am dedicat
un roman, mi-ar putea inspira ºi versuri.
Ca atare, cu atât mai mult am fost surprins
acum, peste ani, când România nu mai are
nici ºantiere ºi cu atât mai puþin soldaþi,
sã-i regãsesc pe �diribiºtii� de odinioarã în
versurile lui GFC, ºi încã redaþi printr-un
filtru metaforic atât de nobil: Aburesc pe
ºantierele verii soldaþii,/ aburesc de
nesomn ºi lunã tãgãduitã;/ uneltele au
trupuri frumoase,/ imprimate pe liniile din
palme�/ Seara, se umplu barãcile de
cuvinte, sunt scoºi de la piept salcâmii/ ºi
se cioplesc fete ºtiute;/ apoi rãsare luna/
ºi toate drumurile se zvârcolesc,/ izgonite
acasã� (Reportaj liric). Mai ales cã, dacã
analizãm bine, în versurile sale cu punct
de plecare în contextul politic al timpului,
cel puþin în cele din aceastã plachetã al cãrei
titlu este dat de poezia de la pagina 30,
partidul comunist este doar pretextul de a-
ºi enunþa marile sale iubiri, negru pe alb:
Spun România ºi-mi numãr iubirile: trei!/
Firea, ºi Graiul, ºi Viaþa. Neîntinate �/
sãlãºluind într-un spaþiu râvnit ºi de viermi
ºi de zei,/ apãrându-se din trei pãrþi cu un
singur cuvânt: Unitate�  (poezia
Partidului, pag. 57). Tributare mai mult
sau mai puþin situaþiei la zi a României de
atunci ºi tuturor celorlalþi factori
conjuncturali, orice s-ar zice, versurile lui
GFC din acea perioadã sunt foarte bune,
valabile în timp ºi mai deloc criticabile, dar
caracterizarea sa de serviciu � consemnatã

de colonelul Anghel Rafa în dreptul
capitolului referitor la �spiritul de ordine ºi
disciplinã, comportarea î serviciu, familie
ºi societate� � confirmã o datã în plus
situaþia nu prea fastã prin care trecea
poetul: �Traverseazã o perioadã grea din
viaþa sa; un ºir de slãbiciuni ºi greºeli
anterioare au contribuit în mare mãsurã la
distrugerea familiei, la amânarea, de mai
multã vreme, a înaintãrii în grad ºi la alte
neîmpliniri ºi rãmâneri în urmã. Eforturile
sale de a ieºi din aceastã situaþie, de a rupe
relaþiile cu anturajul care l-a influenþat
negativ au dat rezultate care-l pot ajuta sã
înlãture cauzele neîmplinirilor, ale
rãmânerilor în urmã� (notarea pe anul
1985). Camarazii sãi de redacþie, câþi or fi
mai reuºit sã dribleze coasa morþii, îºi mai
amintesc, probabil, cum într-o bunã zi din
perioada cât lucrase la Radio ºi Televiziune,
sub ochii generalului Gãinuºe, cãpitanul
Cozma s-a trecut în misiune pentru vreo
trei-patru zile (regula era cã va rezolva
problema în douã zile iar pe celelalte douã
i le va dedica muzelor Euterpe, Erato sau
poate cã alteia, cum ºi-a pus geanta tip
�Diplomat� în portbagajul autoturismului
ºi cum soþia sa, Mariana, inspiratoarea
unora dintre cele mai frumoase versuri ale
sale din anii de început, s-a trezit imediat a
doua zi, la prima orã, cu aceasta pe
pervazul geamului de la bucãtãrie (locuiau
la parter), spãrgãtorii de ocazie � care mai
mult ca sigur cã, enervaþi de faptul cã în
loc de bani sau alte valori palpabile gãsiserã
exclusiv manuscrise cu poezii �, reþinând
adresa din vreun act rãtãcit pe acolo (deºi
se pare cã erau chiar vecini cu el), se
gândiserã, totuºi, sã-i facã un bine... Numai
cã, intrând în alertã toatã lumea, de la soþie
ºi pânã la redactorul-ºef Stelian Dragnea,
ºi cum poetul-cãpitan Cozma nu a mai
apãrut la interval decât la finalul misiunii,
aºa cum era consemnatã aceasta în ordinul
de zi pe unitate, chipurile de pe undeva din
garnizoana Olteniþa, deznodãmântul ºi aºa
pus sub semnul întrebãrii al poveºtii sale
matrimoniale a fost ca ºi parafat. Probabil
cã este ºi unul dintre motivele pentru care
colectivul ºi ºefii sãi de la gazeta �La
datorie� sunt înþelegãtori, totuºi,
acordându-i calificativul �bine� per total.
Conform principiului-zicãtoare însã cã �tot
rãul e spre bine�, un reviriment se va
observa ºi în cazul acesta, ºi încã destul
de repede. Acum, în 1986, se recãsãtoreºte
cu profesoara ºi traducãtoarea Ana Haº,
neîncetând sã se preocupe de creºterea
copiilor ºi, bineînþeles, face eforturi sã
scape de patima alcoolului. De altminteri,
ºi sãnãtatea dã semne de înrãutãþire.
Practic, de acum reintrã în zodia fastã, pe
multiple planuri, dovadã cã toate acestea �
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familia ºi profesia, adicã, poate cã ºi creaþia
� sunt, pe undeva, interdependente. Obþine,
dupã mulþi ani, calificativul �foarte bine�,
este înaintat la gradul de maior ºi, în mare,
îºi regãseºte echilibrul din multe alte puncte
de vedere, în 1988 devenind �activist de
bazã în cadrul redacþiei�, fapt repercutat
iarãºi atât în dosarul de cadre cât ºi în
operã, totul culminând cu obþinerea
Premiului I la Festivalul cântecului
ostãºesc pentru cântecul patriotic Spre
Marea Unire. Este perioada când am avut
ºansa sã-l cunosc personal, reiterez ideea,
deºi destul de superficial, ca orice ziarist de
vârsta ºi valoarea lui vizitând punctul nostru
de lucru din Podul Grant prea în grabã ºi
consemnând mai mult din inerþie declaraþiile
noastre de atunci (era prin luna mai a anului
1989 ºi lucram la Metrou, în cadrul unei
companii ce aparþinea de Batalionul de cãi
ferate din Focºani, iar articolul, cu ilustraþii,
cu numele tuturor comandanþilor mici ºi
mari, inclusiv al meu, a apãrut în gazeta �La
datorie�). A fost prima oarã când l-am vãzut
atunci, în ziua când a documentat articolul,
aproape o paginã cu ilustraþii, ºi ultima datã
câteva zile mai târziu, când ne-a adus ziarul
ºi a luat masa cu noi, la cantina liceului de
sub pod�

Adevãrata vocaþie a lui Cozma însã,
din câte se pare, ca jurnalist, va fi ºi va
rãmâne nu presa scrisã ci radioul,
evenimentele din decembrie 1989
propulsându-l, în sfârºit, pe funcþia de re-
dactor principal în Redacþia emisiunilor de
radio ºi televiziune pentru armatã (din 19
ianuarie 1990), aflatã atunci sub
conducerea maiorului Gh. Derevlean (re-
dactor-ºef adjunct), la rândul sãu acesta
fiindu-i subordonat locotenent-colonelului
Valeriu Pricinã, ambii cu preocupãri
literare ºi, deci, mult mai apþi ca sã
interpreteze situaþia realmente specialã a
camaradului ºi, de fapt, a prietenului lor
GFC cãruia, având în vedere cã, pentru o
relativ scurtã perioadã, contextul facerii ºi
desfacerii jocurilor tactice inclusiv în
jurnalistica militarã va fi cu totul altul, adicã
mult mai relaxat ºi promiþãtor, îi vor sublinia
cu deosebire calitãþile ºi nu defectele, cum
aveau obiceiul ºefii din perioada de apus a
comunismului de la noi. Preocupat de
realizarea unei fonoteci proprii a redacþiei
militare de radio, cu piese muzicale
ostãºeºti ºi de fanfarã din repertoriul
naþional ºi internaþional, magnetizând prin
vocaþie ºi experienþã întreg colectivul
redacþional, Cozma devine de acum
încolo, ca prin farmec, dupã cum a rãmas
consemnat în �scripte� (martorii
confirmând întotdeauna), �un bun coleg�,
iar din punct de vedere strict profesional
genul care �nu admite improvizaþia, nu

agreeazã facilul, produsele muncii sale fiind
un rezultat al mobilizãrii resurselor sensibile
chiar ºi pentru subiecte mai puþin
importante� (notarea pe anul 1991),
emisiunile girate de el având o �plasticitate
auditivã aparte, o reverberaþie liricã de cea
mai bunã calitate, un simþ al proporþiei în
arhitectura interioarã, date ce conferã
acestei mult apreciate «Ore a oºtirii»
unitate, congruenþã, un discurs auditiv
excelent orchestrat ºi condus. Toate aceste
repere sunt în mare mãsurã reflectãri ale
culturii sale solide, ale volumelor sale de
versuri ºi prozã (ce-l recomandã ca pe una
din vocile lirice «în uniformã» de cea mai
aleasã facturã). În relaþiile cu colegii este
exemplar. Are o fire generoasã, cultivã
boema «subþire», elevatã, este un excelent
camarad� (caracterizare din 22 septembrie
1993 semnatã de maiorul ºi regizorul
Haralambie Barzan), �un poet important
al generaþiei sale ºi al þãrii, un om de culturã
ºi un gazetar de excepþie al oºtirii� (maior
Benone Neagoe, secretar general de
redacþie). Este momentul sã observãm,
totodatã, diferenþa frapantã de limbaj între
evaluatorii-decidenþi (cum se zice azi) de
dinainte, de formaþie strict militarã, ºi de
cei apãruþi în contextul postrevoluþionar,
amãnunt extrem de important când la
mijloc este vorba despre o personalitate fie
aceasta ºi de mai micã anvergurã a armatei
� pur militarã, venitã din zona cercetãrii
istorice, a muzicii, sportului etc. �, mulþi
dintre evaluatorii de ocazie, parte dintre ei
persoane ºterse, ajunse prin diverse
conjuncturi de gaºcã ºi de clan, din
oportunism, graþie blindãrii cu patalamale
ºtampilate ori pur ºi simplu norocului pe
capra trãsurii, la butoane, neavând habar
cã au în vârful peniþei o eventualã filã de
istorie care poate fi susþinutã sau desfiinþatã
total de fapte, mãrturii, evenimente
ulterioare ºi, îndeosebi, strict valabil în
cazul scriitorilor, de însãºi opera acestora.
Reîntorcându-le la cazul nostru, sã mai
reþinem cã la 15 noiembrie 1993, GFC mai
urcã o treaptã, devenind secretar de
redacþie în Redacþia emisiunilor radio (din
Redacþia emisiunilor militare radio ºi
televiziune), ca la numai un an ºi trei luni
dupã aceea, pe 14 februarie 1995, de acum
cunoscutul om de televiziune Benone
Neagoe, un entuziast activat relativ recent
din viaþa civilã ºi, deci, mai puþin
contaminat cu tarele specifice politrucilor
ºi în fond militarilor de carierã din armata
de dinainte de 1989 (a nu se înþelege cã nu
era contaminat cu altele, specifice�
civililor!), cu un discurs mai deloc
influenþat de celebra �limbã de lemn� a
epocii, constata (de fapt, întãrea ceea ce
spusese iniþial, când scrisese prima datã
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despre colegul sãu de redacþie) cã, aidoma
altor �câteva cazuri de creatori militari,
GFC a fost prea puþin rãsplãtit faþã cu
puterea vocii lui puse în slujba oºtirii
române� din care motiv, �având doar
numai (sic!) doi ani pânã la expirarea
termenului de avansare în gradul de colo-
nel�, va propune, �prin notarea de serviciu,
acordarea acestuia în avans, act care ar
face dreptate pentru una din personalitãþile
armatei române�. ªeful lui Neagoe ºi cel
cãruia, de altminteri, îi va datora destul de
multe pe linia deveniri sale profesionale nu
atât ca om de televiziune (era cunoscut ºi
apreciat dinainte) ci ca jurnalist militar,
colonelul Pricinã, nu putea fi decât de
acord. Este, profesional vorbind, aºa cum
observam ºi mai înainte, cea mai fastã
perioadã a vieþii lui GFC aceasta de dupã
1989. Din pãcate, una foarte scurtã,
întrucât este din ce în ce mai bolnav,
buletinele de analizã arãtând negru pe alb
cã suferea de hepatitã cronicã. Ca un fãcut
ºi, totodatã, spre binele tuturor, concluzia
pe dosarul sãu de cadre, mai bine-zis pe
ultima notare de serviciu a lui GFC, cea
corespondentã anului 1995, datatã 20
ianuarie 1996, o va lãsa pentru istorie ºi,
de ce nu, pentru eternitate, tot un poet,
amintitul deja colonel Valeriu Pricinã,
alias Val, pentru apropiaþi, ºeful Redacþiei
emisiunilor militare radio-TV, care a scris,
probabil neºtiind cã subiectul caracterizãrii
lui, din ce în ce mai bolnav, nu va mai
ajunge niciodatã sã ia la cunoºtinþã, con-
form instrucþiunilor militare, pe bazã de
semnãturã, ceea ce s-a spus despre el în
urma unui întreg an de trudã ºi sacrificii
pe frontul cuvintelor: �Este un ofiþer care
la gradul ºi la vârsta sa are deja în urmã o
veritabilã ºi excelentã carierã de scriitor,
ziarist, redactor radio. Pentru calitãþile ºi
talentul ofiþerului mãrturisesc cu brio toate
cãrþile, lucrãrile ºi materialele sub titlurile
cãrora ºi-a aºternut semnãtura�. Douã zile
mai târziu, locþiitorul ºefului Direcþiei
Informaþii ºi Relaþii Publice (denumirea
postrevoluþionarã a Consiliului Politic Su-
perior al Armatei), locotenent-colonelul Ion
Chiciudean, va contrasemna sec tot ceea
ce afirmase Pricinã. Necunoscându-l prea
bine pe Cozma, probabil cã necitindu-i
nicio carte sau, ºi mai probabil, fiind prea
grãbit, generalul ºi profesorul universitar
de mai târziu nu mai adãugase nimic
memorabil. De acum încolo însã, caz
valabil pentru majoritatea scriitorilor
militari, o vor face exclusiv criticii literari
ºi cititorii cãrþilor lui. ªi mi-a fost de ajuns
o simplã privire pe internet sã constat cã
azi, la mai bine de 15 ani de la trecerea sa
la cele veºnice (4 octombrie 1996), GFC
este citit, redescoperit ºi chiar apreciat. Iar

dacã Premiul �George Florin Cozma�,
instituit de revista �Viaþa armatei� � în fond
de cãtre camarazii ºi prietenii sãi, scriitorii
militari din redacþia respectivã � imediat
dupã aceea ºi pe care însuºi autorul acestor
rânduri, la vremea aceea simplu ofiþer într-
un batalion din provincie, l-a câºtigat de
douã ori (în 1997 pentru debut în prozã ºi
în 2000 pentru romanul Diribiºtii) a
dispãrut odatã cu publicaþia respectivã, în
2001, numele sãu încã este purtat cu re-
spect de cãtre cenaclul literar al elevilor
din Colegiul liceal militar �ªtefan cel Mare�
din oraºul în care a vãzut lumina zilei ºi în
care, probabil, atins de fiorul dragostei, a
dãruit lumii cele dintâi versuri ale sale.
Oricum ar fi însã, în istoria jurnalisticii
militare ºi, îndeosebi, a literaturii militarilor,
pagina sa este una dintre cele mai
interesante, luminoase, tandre ºi blânde,
adicã exact aºa cum se poate deduce
inclusiv din versuri precum acestea cãzute
sub lupã întâmplãtor, efectiv, dupã o
incursiune pe internet, în vreme ce cãutam
cu totul altceva: Pe dealul tandru al uitãrii
stã un cireº fãrã de moarte./ Stã ºi-ºi
vorbeºte sieºi cântec ºi versuri fãrã
cãpãtâi./ Deasupra dãinuie cocorii cei
blânzi ºi-n stare sã ne poarte/ În �te
iubesc� ºi-n �draga nenii� ºi-n
pãmânteanul �mai rãmâi�� (Pastel).

În concluzie, fãrã sã cãdem în
subiectivismul copilãresc-egolatru al
camarazilor sãi de liceu militar, de redacþie
ºi, îndeosebi, de pahar, �boema subþire�
cum se exprima cineva cândva, ºi care
aproape cã l-au transformat într-un mic
zeu, ci încercând o abordare la rece,
exclusiv axatã pe dosarul de cadre
(criticabil ºi acesta, bineînþeles, însã
extrem de important pentru un militar de
profesie) ºi, desigur, a operei sale, cu
regretul cã poetul nu a putut învinge omul,
deºi, iatã, a cucerit un segment bine trasat
din arcul timpului, ne permitem sã afirmãm
fãrã rezerve cã GFC îºi meritã gloria
postumã, atâta câtã e. Fie ºi pentru simplul
fapt cã, aºa cum el însuºi, aproape cã
scuzându-se, cu smerenie ºi cu durere,
poate, a mãrturisit, într-un limbaj de o
simplitate ºi totuºi de o cuprindere
desãvârºite, cum numai poeþii nãscuþi o pot
face, cã nu a scris pentru nimic altceva
decât �pentru greºelile, pentru memoria,
pentru drumurile ºi pentru iubirile noastre�.
Drumurile ºi iubirile� Ale lui, ale
infanteristului eºuat în ziarist militar ºi ale
noastre, soldaþi din plumb sau �din carne
ºi sânge�, inocenþi sau pãcãtoºi, inteligenþi
sau proºti, cultivaþi ori inculþi, comuniºti,
patrioþi, delatori, dezertori sau eroi,
oportuniºti, snobi, idioþi, genii�, într-un
cuvânt � oameni.
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Societatea Scriitorilor Târgoviºteni

Comunicat SST
Universitãþii �Valahia�, Teatrului Munici-
pal �Tony Bulandra� ºi Filarmonicii
�Muntenia�, SST este unul dintre vectorii
culturali europeni din Cetate. Pe acest fondde rezultate notabile, sâmbãtã, 27 aprilie
a.c., la sediul SST din Târgoviºte a avut
loc adunarea generalã de dare de seamã ºi
alegeri. A fost ales noul Consiliu directordin care fac parte: preºedinte executiv �
prozatorul ºi editorul Mihai Stan;
vicepreºedinþi: acad. Mihai Cimpoi
(preºedinte al filialei SST din RepublicaMoldova), scriitorii George Coandã, Tudor
Cristea, Emil Stãnescu, Vali Niþu ºi
istoricul literar Victor Petrescu; ºefi de
departamente, scriitorii Iulian Filip(Chiºinãu), Constantin Voicu, Mihail-
Florin Stan, Nicolae Scurtu (Bucureºti),
Ion Mãrculescu, Grigore Grigore,
Florea Turiac, George Toma Veseliu,
Corin Bianu, Dan Þop, Lucian Penescu.
In memoriam, s-a pãstrat ca preºedinte de
onoare fondator Mircea Horia Simionescu.
Este demn de reþinut cã unii membri ai SSTsunt ºi membri ai Academiei Române, ai

Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova,
ai Academiei Americano-Române de Arte
ºi ªtiinþe din SUA, ai AcademieiInternaþionale �Mihai Eminescu� (India/
România), ai Uniunii Scriitorilor din
România, ai Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova, ai Uniunii Scriitorilordin Serbia ºi ai Asociaþiei Scriitorilor
Români din Canada. (Observator)

Apãrutã în geografia culturalã a
României în octombrie 2005, Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni (SST) s-a impus
� fiind recunoscut acest fapt acum ºi înþarã ºi peste hotare � drept al treilea
fenomen cultural-istoric, cu valoare
renascentistã, dupã �momentul ctitorilor

literaturii moderne româneºti� (VasileCârlova, Ion Heliade-Rãdulescu ºi Grigore
Alexandrescu) ºi �ªcoala de prozã de la
Târgoviºte�. SST � organism cultural
nonguvernamental, apolitic ºi de utilitatepublicã, validat de Ministerul Justiþiei ºi de
Ministerul Culturii ºi Patrimoniului
Naþional, cât ºi prin hotãrâre judecãtoreascã
� reuneºte scriitori nu numai din Târgoviºteºi judeþul Dâmboviþa, ci ºi din întregul
spaþiu istorico-geografic românesc, dar ºi
din câteva orizonturi europene (Republica
Moldova, Serbia, Italia, Franþa). �Carteasa de vizitã� este ilustratã de nume cu
rezonanþã naþionalã ºi europeanã cum sunt
cele ale istoricilor ºi criticilor literari acad.
Mihai Cimpoi, Barbu Cioculescu, HenriZalis, Florentin Popescu, Liviu Grãsoiu,
Ioan Adam, Iordan Datcu, Sultan Craia,
Ana Dobre, Victor Petrescu, Tudor
Cristea, Agnes Erich, poeþilor GeorgeAnca, George Coandã, Iulian Filip, Vasile
Romanciuc, Ianoº Þurcanu, Grigore
Grigore, Vali Niþu, Daniela-Olguþa
Iordache, Ion Iancu-Vale, CorneliuBerbente, Florea Turiac, Victor Sterom,
Emil Stãnescu, Dan Gîju, ºi prozatorilor
Mircea Constantinescu, Ion Mãrculescu,
Dumitru Ungureanu, George TomaVeseliu, Aurelian Silvestru, Corin Bianu,
Mihai Stan Victor Davidoiu. De asemenea,
SST este implicatã în organizarea unor mari
manifestãri culturale naþionale, iar încolecþia �Opera Omnia� a editurii ieºene
Tipo Moldova au fost oferite creaþiile unor
membri de marcã ai Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni. Trebuie recunoscut cã, dupãevenimentele din decembrie �89, alãturi de
înfiinþarea Arhiepiscopiei Târgoviºtei,
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Societatea Scriitorilor Târgoviºteni,
la �Zilele Bibliotecii Ion Heliade-Rãdulescu�

�Zilele Bibliotecii Ion Heliade-
Rãdulescu�, manifestare cultural-ºtiinþificã
tradiþionalã, desfãºuratã în acest an între 22-
23 aprilie, au cuprins în calendarul lor, în ultima
zi mai multe lansãri de carte. Prezentarea
acestora în Sala de conferinþe a instituþiei a
fost fãcutã de scriitorul ºi editorul Mihai Stan,
de scriitorii Vali Niþu ºi George Coandã, de
istoricii literari Victor Petrescu, de Agnes
Erich, directorul instituþiei organizatoare a
manifestãrii, ºi pr.dr. Marian Robert Puiescu,
consilier cultural al Arhiepiscopiei
Târgoviºtei. Volumele, expuse de altfel ºi în
holul bibliotecii judeþene într-un stand
organizat de Editura Bibliotheca, au fost:
�Literatura românã veche� (autor Victor
Petrescu); �Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni. Din istoria unei grupãri literare�,
un important document istorico-literar, având

ca autori pe Mihai Stan � coordonator, Vic-
tor Petrescu ºi George Coandã. Au fost
lansate ºi revistele �Litere� (an XI, nr. 3/ 2013,
editatã de Societatea Scriitorilor Târgoviºtei)
ºi �Curier. Revistã de culturã ºi bibliografie�
(an XVIII, nr. 1-2/2012, editatã de Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa).

Luni 22 aprilie 2013, la Biblioteca
Academiei, sub egida Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare în Informaticã, s-a
desfãºurat Simpozionul �Rolul ICT în
dezvoltarea durabilã. Biblio-
tecile ºi agenda digitalã 2020.
Viitorul bibliotecilor virtuale�
organizat de prof. dr. ing.
Doina Banciu, director general
al ICI Bucureºti. În deschi-
derea simpozionului au vorbit
acad. Florin Filip, directorul
general al Bibliotecii Academiei
Române, dl. Bebe Viorel
Ionicã, secretar de stat în
Ministerul pentru Societatea
Informaþionalã, reprezentanþi ai
Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi ai Ministerului
Culturii. Dupã prezentarea proiectului e-Cul-
tural Highway (Autostrada culturalã) realizat
de Ionuþ Petre ºi Antonio Cohal de la ICI

Bucureºti ºi prezentarea platformei ROMBIB,
s-au desfãºurat dezbateri privind viitorul
bibliotecilor virtuale, moderate de prof. dr.
ing. Doina Banciu ºi prof. univ. dr. Ion

Stoica. Din partea Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni au
fost invitaþi Mihai Stan,
directorul Editurii Bibliotheca,
Gheorghe Buluþã, Victor
Petrescu ºi Octavian Mihai
Sachelarie, cunoscuþi biblio-
logi , autori ai volumului
�Biblioteca XXI. Manage-
ment & Marketing�, care a
servit drept exemplificare
pentru prezentarea platformei
ROMBIB, ICI achiziþionând
de la Bibliotheca drepturile de
autor. Reprezentaþii SST au

relevat în intervenþiile lor stadiul la care
fiinþeazã în judeþul Dâmboviþa bibliotecile
virtuale. (Observator)

In memoriam Ioan Suciu
Poet prin excelenþã, suflet generos ºi cald, IOAN SUCIU ne-a

pãrãsit în data de 4 aprilie a.c., lãsând în urma sa un imens regret. Al
concetãþenilor sãi braºoveni, al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni ºi
al Filialei �Ion Heliade-Rãdulescu� a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti
din România al cãror membru a fost ºi, nu în ultimul rând, al cititorilor
sãi. Creator de remarcabilã sugestivitate, neobosit în înnoirea
propriilor sale formule lirice, IOAN SUCIU a dãruit literaturii române
numeroase volume care vor sta cu onoare în orice bibliotecã.

Transmitem familiei îndoliate îndurerare condoleanþe. Îi vom pãstra o caldã aducere-aminte
celui care a fost poetul IOAN SUCIU. Dumnezeu sã-l înveºtmânte în Lumina Sa eternã.

Colegiul director al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni
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Organizat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa, Primãria Oraºului Pucioasa,
Unitatea Administrativ-Teritorialã Pucioasa,
Compartiment Culturã Biblioteca �Gh.N.
Costescu� Pucioasa�, Centrul Cultural �Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti� Pucioasa,
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, concursul
se desfãºoarã pe urmãtoarele secþiuni: Poezie
� (5 lucrãri), Prozã � (3 lucrãri a 3 pagini), Teatru
scurt � (2 piese de un act), Jurnalism � (reportaj;
2 lucrãri a 4 pagini). Participã tineri creatori
(14-35 de ani) nemembri ai vreunei uniuni sau
asociaþii scriitoriceºti ºi care nu au publicat un
volum propriu. Lucrãrile vor fi expediate pânã
la 20 mai 2013, data poºtei, cu precizarea
�pentru concurs� � pe urmãtoarea adresã:
Luminþa Gogioiu, Biblioteca �Gh.N.
Costescu� Pucioasa, str. Fântânelor, nr. 7,
oraº Pucioasa � Jud. Dâmboviþa. Lucrãrile vor
purta un motto, iar într-un plic închis vor fi
trecute acelaºi motto, numele ºi prenumele

concurentului, data ºi locul naºterii, adresa,
telefonul. Juriul concursului este alcãtuit din
reprezentanþi ai urmãtoarelor instituþii:
Uniunea Scriitorilor din România, Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni, Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România, Direcþia pentru
Culturã Culte ºi Patrimoniu Cultural
Dâmboviþa, Centrul Creaþiei Populare
Dâmboviþa, Alianþa pentru Pace din România,
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu�
Dâmboviþa. Vor fi acordate: Premii I, II, III � la
fiecare secþiune, Menþiuni la fiecare secþiune,
Premiul special �Dumitru Stancu� ºi Trofeul
�Primãvara albastrã�, premii ale unor
instituþii de culturã, ale unor ziare, reviste,
posturi de radio ºi televiziune. Manifestãrile
festivalului vor avea loc în oraºul Pucioasa.
Relaþii suplimentare la telefon: 0734450877.

Preºedintele Festivalului � prof.
dr. George Coandã

Directorul Festivalului � ªef Compar-
timent Culturã Bibliotecã � Luminiþa Gogioiu

Festivalul � Concurs Naþional de Culturã
ºi Literaturã �Primãvara Albastrã�

Seria a II-a � Ediþia a X-a
22-24 Mai 2013, Pucioasa � Judeþul Dâmboviþa

1. Mihai Stan (coordonator), Victor Petrescu,
George Coandã, Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni. Din istoria unei grupãri literare,
Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2013, 522 pag.;

2. Anatol Covali, Rugãciuni, Editura Bibliotheca,
Târgoviºte, 2013, 120 pag.;

3. Doina Cherecheº, Iedera, Editura Nico, Târgu-
Mureº, 2013, 684 pag.;

4. ªtefan Neagu, Rãsplata. O poveste de pe râul
vieþii, Editura Transversal, Târgoviºte, 2013,
134 pag.;

5. Nicolae Rãdulescu, Ferestre spre Adevãr.
Aforisme, cugetãri, consemnãri (1990-2012),
Editura Transversal, Târgoviºte, 2013, 174
pag.;

6. Cristian Vasile Petcu, The Organisation of the
Romanian Orthodox Church in the Inter-war
Period and its Canonical Underpinnings,
Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2013, 334 pag.;

7. Alin Vrãbiescu, Alte cuvinte, Editura Bibliotheca,
Târgoviºte, 2013, 100 pag.;

1. Curier, revistã de culturã ºi bibliologie, anul
XVIII, nr. 1-2(35-36), 2012, Târgvoiºte, redac-
tor fondator Victor Petrescu, redactor-ºef
Agnes Erich;

2. Pro Saeculum, revistã de culturã, literaturã ºi
artã, anul XII, nr. 1-2 (85-86), 15 ianuarie� 1
martie 2013, Focºani, fondatori � Alexandru
Deºliu, Valeriu Anghel, redactor-ºef � Mircea
Dinutz, secretar general de redacþie � Rodica
Lãzãrescu;

Cãrþi ºi reviste primite la redacþie
3. Bucureºtiul literar ºi artistic, revistã lunarã, anul

III, nr. 3(18), martie 2013; nr. 4(19), aprilie
2013, Bucureºti, fondatori Coman ªova � di-
rector ºi Florentin Popescu � redactor-ºef;

4. Sud, revistã editatã de �Asociaþia pentru Culturã
ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu�, anul XVI,
nr. 1-2(146-147), ianuarie-aprilie 2013, serie
nouã, director fondator � Constantin Carbarãu,
redactor-ºef Vasile Grigore;

5. ProArme, revistã trimestrialã de culturã militarã
ºi patrioticã, anul V, nr. 1(13), ianuarie-aprilie
2013, Târgoviºte, apare în colaborare cu
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, director
fondator Bogdan Didescu (Dan Gîju);

6. Nord literar, anul XI, nr. 4(119), aprilie 2013;
apare sub egida Consiliului Judeþean
Maramureº, Baia Mare, director Gheorghe
Glodeanu;

7. Luceafãrul de dimineaþã, lunar de culturã al USR,
nr. 3 (1033), aprilie 2013; nr. 4 (1034), aprilie
2013, Apare cu sprijinul Primãriei sectorului 2,
Bucureºti, primar Neculai Onþanu, redactor-ºef
Dan Cristea;

8. Convorbiri literare, anul CXLVII, nr. 4 (208),
aprilie 2013, revistã a Uniunea Scriitorilor din
România, fondatã de Societatea Junimea din Iaºi,
la 1 martie 1867, redactor-ºef Cassian Maria
Spiridon, redactor-ºef adjunct Dan Mãnucã;

9. Acasã, periodic cultural, anul VI, nr. 1-2 (21-
22), ianuarie-iunie 2013, Bucureºti, editor
Fundaþia Naþionalã �Satul românesc�,
preºedinte Alexandru Brad.
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Ion Mãrculescu

GALERII

AI  NOªTRI!...

Sunt popoare care îºi creeazã mituri
ºi astfel rãmân în istorie. Sã ne gândim, de
exemplu, doar la Grecia!

Am durerosul sentiment cã,
dimpotrivã, noi, locuitorii dintotdeauna ai
acestei þãri, ne strãduim sã ne ascundem
valorile ºi nu de puþine ori sã le anihilãm ca
pe fapte hidoase. Devenim propriii noºtri
inamici ca ºi cum ni s-ar dicta asta dintr-o
genã sinucigaºã.

Un simplu exemplu revoltãtor este cazul
celui mai mare poet al nostru, al cãrui nume
este terfelit de indivizi cu vederi de scârnã.
Cele câteva propuneri care ne priveau,
pentru Premiul Nobel, despre care s-a
întâmplat sã se vorbeascã în ºoaptã de parcã
s-ar fi supãrat cineva, nu au avut nicio ºansã
ºi asta nu pentru cã s-a opus cineva din
afarã, ci pentru cã noi am rãmas chirciþi,
invidioºi ºi nefericiþi în inimile noastre.

Sunt atâtea nume româneºti despre
care se ºtie ºi se vorbeºte în toate colþurile
lumii, numai la noi nu. Scoatem persona-
litãþile din cartea noastrã de istorie ca sã
facem loc cine ºtie cãrui guþã, ºi, dacã
ne-ar întreba cineva, nici mãcar nu am ºti
sã spunem de ce o facem . Ne mândrim la
televizor în câte o emisiune de cinci minute
cu tinerii noºtri olimpici internaþionali,
cãrora vreun ciumpalache de ministru al
învãþãmântului le transmite, în loc de
felicitãri, cã nu-i poate premia în nici un
fel pentru cã suntem în recesiune
economicã. Tineri care, cât de curând, se
vor duce sã se împlineascã pe cine ºtie ce
meridiane ºi paralele ale lumii, unde sã-ºi
serveascã cu har patria adoptivã.

Dacã nu mã înºel, Henri Coandã
spunea ceva de genul: Dacã fiecare popor
ar da, proporþional cu numãrul sãu de
locuitori, atâþia oameni de valoare mondialã
cât a dat poporul român, în mod sigur
omenirea ar fi fost mai avansatã cu vreo
douã sute de ani! Ucigãtoare vorbe pentru
conºtiinþele curate! Sã le auzi ºi sã mori de

ciudã! Ce listã fraþilor! Ce listã! Eugen
Ionescu, Emil Cioran, Constantin Brâncuºi,
George Enescu, Henri Coandã, Traian
Vuia, ªtefan Odobleja, Dimitrie Cantemir,
Victor Babeº, Mircea Eliade, Nicolae Iorga,
Emil Pallade, Nicolae Paulescu, Dumitru
Prunariu, Ileana Cotrubaº, Gheorghe
Zamfir, Emil Racoviþã et cetera et
cetera�ºi fiecare dintre noi ar putea con-
tinua lista cu atâtea nume celebre, câte
avem în cap.

Norocul acestor oameni celebri (dar
ºi al nostru pentru cã ei se numesc totuºi
români!) a fost cã, dincolo de graniþele þãrii,
s-au gãsit posibilitãþile ca ei sã se dezvolte
pânã la pragurile genialitãþii.

Dar câþi sunt cei ce nu au avut norocul
de a fi cunoscuþi în lumea largã deºi sunt
mine de diamante ale minþii ºi, din pãcate,
la noi nu depãºesc nici mãcar cota de
popularitate a unui fotbalist din divizia B
sau C?

Fie ca aceste rânduri sã parã un mani-
fest pentru marile noastre valori naþionale
care, din când în când, rãmânând necunos-
cute în þara în care s-au nãscut, reuºesc
sã împãneze ºi sã împãuneze patrimoniul
cultural ºi ºtiinþific al altor popoare!

Îmi susþin manifestul din aceste rânduri
ºi cu exemplul spectaculos al unui pictor
despre care nu prea s-a auzit pe plaiurile
mioritice, ADRIAN GHENIE, nãscut la
Baia Mare în 1977: ,,�ºi-a inaugurat
expoziþia la �Pace Gallery� din New York,
cu toate cele treisprezece pânze expuse,
vândute deja înainte de vernisajul care a
avut loc anul acesta pe 7 martie. Pânzele
lui au fost cumpãrate la preþuri record,
cuprinse între 65.000 ºi 350.000 de dolari,
fiecare. Succesul ultimei expoziþii personale
deschise de artistul român la New York
a fost comentat în ediþia americanã a
ziarului �The Wall Street� din 16 martie
2013, sub titlul �Slopstick With Dicta-
tors/ Bufonadã cu dictatori�. Acelaºi ziar
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publica pe 2 octombrie 2012 sub titlul
�Cities on the Edge�, o cronicã la expoziþia
la Muzeul de Artã din San Francisco în
care fusese expusã ºi o lucrare a tânãrului
din Cluj. Articolul reproducea doar pictura
lui Ghenie �The Trial / Procesul�, datatã
2010, reprezentând în culori de pãmânt,
de lut galben cleios ºi ruginã cuplul ceauºist
aºezat la masa în formã de L, unde ºi-au
ascultat rechizitoriul ºi condamnarea la
moarte. O picturã a dictatorilor în apus.
Paleta funerarã spulberã toate poncifele
unor serii dominate de triumfalism ºi cultul
personalitãþii. Pictura lui Adrian Ghenie
smulge de pe soclul grandorii simbolismul
unor ideologii�Creºterea cotei artistului în
doar câteva sãptãmâni este spectaculoasã.
Ea va depãºi în continuare aºteptãri ºi
prognoze pânã mai ieri incredibile. Interesul
pieþei de artã faþã de lucrãrile lui Adrian
Ghenie era prevãzut dupã preþul aproape
triplu faþã de cel estimat, cu care s-a
adjudecat, la Londra �la Sotheby�s�, pictura
artistului intitulatã �Dr. Mengele 2�.

Iatã ºi alte fragmente-portret, semnate
de condeiul celebru al Doinei Uricariu,
nume important al literaturii române,
transmise pe calea Internetului: �Tânãrul
artist are în spatele lui o activitate
internaþionalã remarcabilã. Trãieºte ºi
lucreazã febril la Cluj ºi Berlin ºi este
cunoscut de mai mult timp la Londra. În
America a expus în muzee de mare
prestigiu ºi este privit ca un artist vânat de
colecþionari, galerii ºi case de licitaþii. La
celebra �Pace Gallery�, vizitatorii expoziþiei
se înghesuie. Comentariile sunt continue,
cataloagele se vând, nimeni nu trece
indiferent sau blazat pe lângã picturi��

�Ghenie are dezinvoltura autodefinirii
ºi este interesant în declaraþii ºi interviuri.
Spune o poveste care îl individualizeazã.
Are aplomb, nu este patetic ºi nu ºi-a
pierdut inocenþa jocului, salvatoare în orice
experiment.

A reuºit sã treacã de crispare,
complexe ºi frustrãri, ºi mai ales de ºocul
unor experienþe agonizante, trãite la Viena
în 2002.�

�Pictura (sa) este o Judecatã de Apoi.
Ea suprapune în acelaºi portret continuu
un dialog între cãlãi ºi victime, anxietate ºi
vindecarea prin derizoriu, sarcasm ºi
batjocurã sau happening. Portretele iau în
rãspãr ideea de pozã ºi de grandomanie a
reprezentãrii. Chipurile sunt atacate ºi,
deseori, mâinile personajelor pictate
încearcã sã se elibereze ºi sã-ºi cureþe faþa

de materia vâscoasã ºi batjocoritoare care
a invadat-o...�. �Pasta picturalã voluptoasã,
încãrcatã precum la Rembrandt, are
sarcasmul ºi furia lui Eduard Munch,
strigãtul ºi scrâºnetul animalic, de abator
uman din pictura lui Francis Bacon. Locul
reprezentãrii pe fundal de carcase de carne,
replicã la portretul Papei, pictat de
Velasquez, e luat de studiile ºi galeria
fizionomiilor nãclãite, puhave, perplexe din
seria �Fie Fight�.

� O primã lucrare �Dr. Mengele� a fost
expusã la �Haunch of Venison� în 2011.
Ea dezvoltã paradigma portretului
desfigurator, galeria unor chipuri de
criminali notorii sau anonimi luaþi în rãspãr,
desfiguraþi si pedepsiþi acum prin artã. Din
reproducerea picturii pe Internet, vedem
cum o pensulã mare de zugrav acoperã
figura dispreþuitã ºi înjositã sub asediul
tuºelor de ulei, ca o bidinea ce împroaºcã
de-a valma ºi încarcã pereþii. Asistãm la o
nouã zugrãvire în batjocurã a unei istorii
vinovate, la un ritual al eliberãrii de fricã
prin acþiunea picturii. Peste imagini de
arhive ºi citate figurative, mâna artistului
azvârle pictura ca o lapidare, ca o mascã
pentru filmele horror. Uleiurile aºazã pe
pânzã o tectonicã a oprobriului. Jeturile de
picturã folosesc împrãºtierea ºi azvârlirea
materiei picturale ca pe un ritual simbolic
de luare a dictaturii în derâdere. Faþa lui
Mengele, ideologul rasei pure, inspirat de
teoriile darwiniste ale rasei pure, afiºeazã
mai mult decât aparenþele de vigor mortis,
descompunerea unui hoit sub petale mari
de albastru cobalt ºi indigo. În luna
februarie a acestui an, �Dr. Mengele� s-a
vândut cu 190.826 de dolari. În �Pie Fight
Interiot 8� o pânzã mare expusã la �Pace
Gallery�, Hitler este portretizat într-un halat
de casã albastru cu cercuri efeministe de
culoare, ce sugereazã sub aparenþa unor
flori sau motive decorative stridente un
gust îndoielnic, un univers dominat de o
intimitate grotescã, plinã de kitsch.
Dictatorul în halat ºi papuci de casã, are
gura cãscatã într-un discurs infinit ºi se
þine de pântece într-o pozã a semeþiei
vulgare. Pe peretele din biroul acestui soldat
fanfaron al nazismului, troneazã o carpetã
ca un tablou cu un cerb uriaº care ne
trimite (cu gândul) la vânãtoarea puterii ºi
a genocidului ce a urmat�.

�Bãtãliei cu friºcã � spune Doina Uricariu
în comentariul de pe Internet � îi ia luat locul
ideea cã ºi veghea raþiunii poate naºte monºtri.
Ca sã ne vindece de somnul ei.�
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Revista se distribuie: • în Bucureºti, la librãria Muzeul Literaturii Române  • în Târgoviºte, la
librãria Gaudeamus ºi prin Primãria Municipiului Târgoviºte. Abonamentele se fac prin poºtã la
redacþia Târgoviºte ºi la librãria Gaudeamus a Editurii Bibliotheca.

Puricele ºi elefantul
Revista revistelor

Într-o revistã de bunã þinutã, cum este Cafeneaua literarã, o ia tot mai des razna un critic
care îmbãtrâneºte urât: ªtefan Ion Ghilimescu. Simptomul este confirmat ºi de ceea ce emite în
paginile celeilalte reviste piteºtene, Argeº. * De câtãva vreme, acest iubitor de neologisme ºi
cuvinte rare, scoase cu penseta de prin dicþionare ºi implantate, în vecinãtatea unor cacofonii,
în texte construite, de multe ori, într-o jalnicã limbã de lemn, se viseazã un soi de procuror moral,
chemat, el, sã acuze (fãrã argumente serioase) ba colaborarea cutãrui important scriitor cu
Securitatea, ba regimul comunist ºi literatura sa, ba criticii care nu s-au pronunþat ºi n-au
denunþat... * Astfel, în numãrul pe martie al Cafenelei literare, bietului om i se nãzare cã ar fi
îndreptãþit sã gloseze �În jurul metamorfozei purpurii a lui G. Cãlinescu�. * Nu înainte de a lua în
tãrbacã, într-un mod simplist-ideologizant, dar pe un ton þâfnos, toate organismele ºi persoanele
care ar fi fost obligate ca, în perioada postdecembristã, sã procedeze la �o serioasã examinare ºi
analizã a celor patruzeci de ani de dictaturã aºa-zis «democrat-popularã», în care cultura ºi
literatura românã au fost obligate, sub forme care mai de care mai aberante, sã subziste�:
�Academia Românã ºi institutele ei de specialitate, ca sã nu mai vorbesc de universitãþi ºi alte
organisme cu sarcini de serviciu în materie n-au întreprins aproape nimic temeinic în acest sens,
mulþumindu-se sã perpetueze, prin vocea unor intelectuali apolinici, pentru a nu le spune
apolitici (citeºte nostalgici), judecãþi de valoare ºi examinãri evaluative menite mai curând sã
escamoteze tensiunile de pe un front gata oricând, dupã pãrerea lor, sã fie crunt rãvãºit de
explozii incontrolabile.� * Dupã aceste generalitãþi anapoda, omul nostru trece la obiectul
propus: �Mã opresc deocamdatã aici cu exprimarea deschisã a unor atari opinii reflectând o
situaþie ce se poate observa oricând cu ochiul liber, ºi deschid, poate cu mai mult folos, o
discuþie despre unul dintre cei mai apropiaþi ºi mai devotaþi sprijinitori ai regimului comunist,
criticul de mare amplitudine intelectualã, dar ºi de mare fariseism doctrinar, G. Cãlinescu.
Escamotat ºi deturnat de o serie de emuli încã în viaþã, cazul lui de trãdare intelectualã � unul
dintre cele mai «ciudate» ideologic, dar de la care s-ar putea porni o temeinicã analizã a unui
pseudo fenomen literar-istoric � continuã sã rãmânã deschis.� * Pe acest ton de sporovãialã
importantã, demnã de Guþã Popândãu, zisul Ghilimescu, precar documentat, socoate cã marele
critic, care a trecut de la �cronica pesimistului� la �cronica optimistului�, a ajuns �sã-ºi renege
vechea operã ºi sã-ºi trãdeze idealurile general umane, trecând la remorca ideologiei partidului
comunist, de unde, în circa 20 de ani, abia a mai putut sã însãileze câteva opere mult sub
valoarea primelor�. * Nu mã cobor pânã la a-i aduce contraargumente celui care exprimã, cu
apodicticã morgã, asemenea opinii privind �însãilãri� precum �Bietul Ioanide�, sã zicem. * Îl las
sã piarã pre limba lui, mai reproducând urmãtorul pasaj: �Recompensat de tovarãºi, în orice caz,
cu titlul de academician, unde îl avea coleg de bancã pe Leonte Rãutu, principalul ideolog al
partidului unic, deputat în Marea Adunare pânã la moarte (1965), director al Institutului de
Istorie Literarã ºi Folclor ce mai târziu îi va purta numele, �varzã cãlitã� � cum îl numeau îndeobºte
emulii lui Nae Ionescu � s-a bucurat de mare trecere în rândurile camarazilor comuniºti care
efectiv nu mai ºtiau cum sã-i rãsplãteascã adeziunea ºi fidelitatea faþã de Stalin, la început; mai
în urmã, tot mai jenant, faþã de Gheorghe Gheorghiu-Dej, ºeful suprem de partid ºi de stat, cu
care se spune cã a fost prieten la toartã.� * Fãrã îndoialã cã G. Cãlinescu are (ca ºi Arghezi, Camil
Petrescu, Sadoveanu, Galaction ºi încã mulþi alþii) pãcatele sale, care pot fi discutate în chip
serios. * Ceea ce este, însã, de-a dreptul prostesc la Ghilimescu este tonul ridicat, care-l duce în
vecinãtatea unui soi de pamflet ridicol (ºi plin de gafe, precum cea a preluãrii apelativului �varzã
cãlitã�, utilizat de legionari). * Ghilimescu, care în perioada comunistã a fost metodist la o casã
de culturã dintr-un orãºel de provincie (girând, carevasãzicã, texte omagiale ºi brigãzi artistice
de agitaþie) este un biet purice roºu vopsit în gri care, când vorbeºte despre titani precum G.
Cãlinescu, pare a se rãsti, piþigãiat, la un elefant...(T.C.)
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