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Apare cu sprijinul Primãriei Târgoviºte

Roman teatral

Tudor Cristea

De vreme ce anul ãsta în literaturã nu s-a întâmplat mai nimic, romancierii abandonându-ºi
ocupaþia trudnicã la capãtul cãreia, de obicei, nu-i aºteaptã decât dificultatea de a-ºi publica
produsul în câteva exemplare împãrþite pe la critici ºi pe la prieteni sau adunând praful de prin
puþinele magazine de carte netransformate în cârciumi, viaþa noastrã politicã s-a gândit cã ar
fi nimerit sã scrie ea, pe o secetã cumplitã, un roman mai palpitant decât cele (ne)scrise de
pretinºii profesioniºti ai genului. ªi cum mai întotdeauna viaþa bate filmul (ºi romanul), el s-a
scris, în chip clasic, cu expoziþiune, intrigã (ºi intriganþi!), conflict, desfãºurare, punct culminant
ºi deznodâmânt. Dar ºi cu lovituri de teatru, cu momente de suspans, ºi, mai ales, cu multe
episoade de literaturã interactivã, cãci cititorii/ spectatorii acestui roman teatral, ca sã-i zicem
aºa, aveau ºi ei intervenþiile lor: în stradã, pe micile ecrane, în pagini de ziar ºi în subsolul
acestora, pe site-uri, pe facebook sau pe bloguri... Suntem o þarã de autori de literarturã
nescrisã, care þine, pentru moment, locul celei scrise.

Evident, autorul-protagonist al acestui roman a fost cel care ne bântuie, de vreo opt ani,
trezia ºi somnul, preºedintele ales, cel de la care limba românã a cãpãtat cel puþin douã cuvinte
noi: bãsist ºi bãsism (cum erau, pe vremuri, ceauºist ºi ceauºism). Deºi declarã cã n-a citit (vorbã
sã fie!) decât Levantul ferventului sãu admirator Mircea Cãrtãrescu, autorul-personaj al romanului
nostru pare mai curând un frecventator al prozei sud-americane sau mãcar un cunoscãtor al
scrierii �Racul�, de Alexandru Ivasiuc, ale cãrei prime pagini seamãnã izbitor cu unele dintre cele
ale (ne)scrierii estivale care ne-a marcat ultimele luni (dar poate ºi viitorii ani).

Romanul nostru teatral a început, cum stã ºi frumos, cu un prolog cam derutant, al cãrui
sens nu-i era, se pare, cunoscut la vremea aceea decât autorului: cãderea guvernului. Apoi,
o expoziþiune de asemenea înºelãtoare, ezitantã, brusc insolitatã de o loviturã de teatru (care
nu era, însã, decât rodul unui plan auctorial bine pus la punct): plagiatul!

Existã (iar cei care scriu sau mãcar citesc cunosc foarte bine asta) momente în care autorul
cade în capcana propriei sale scrieri. Iar dacã este vorba de un roman scris de viaþã, atunci poate
deveni chiar victima intrigii puse la cale. Aºadar, lovitura de teatru (iar nu de stat!) capãtã o
replicã fulgerãtoare: înlocuirea avocatului poporului ºi a ºefilor celor douã camere, întâmplare
care l-a lãsat (cel puþin la prima vedere) mascã pe cel care, aºa cum se va dovedi la final, a þesut
toate firele acestei poveºti. E o simplã pãrere, totuºi, pentru cã, se ºtie, autorii au întotdeauna
niºte aºi în mânecã, iar unele fapte ce par de neînþeles la un moment dat îºi dezvãluie înþelesul
dupã ultima filã. Curios, în prim-planul textului apare un arbitru pe nume, care valideazã aceste
lovituri socotite, inclusiv în cadrul dimensiunii interactive a operei, cu încrâncenare, cu urã, cu
patimã, anticonstituþionale. În orice caz, protagonistul pare a se confrunta cu doi antagoniºti
pe mãsurã. Însã arbitrul, pe care unii îl declarã cumpãrat, trecuse cu vederea ceva doar spre a
impune altceva, mult mai important. Cum s-ar spune la fotbal (sport care are o evidentã legãturã
cu romanul!), se fãcuse cã nu vede un fault la centrul terenului, pentru a dicta, imediat, un
penalti: cvorumul. În proza sau în teatrul ãsta care sfideazã convenþiile ºi uzeazã de orice
element care poate fi util, pare a se profila un prim punct culminant. Dar, ca în cronicile naþionale
sau ca în romanele mai vechi, intervine o instanþã extratextualã, un fel de Deus ex machina, care
va reorienta acþiunea ºi faptele. Unul dintre antagoniºti este chemat la ordin undeva, departe, ºi
se întoarce nu doar îmblânzit, dar ºi oarecum speriat. Timorându-l ºi pe cel de-al doilea, care
putea deveni el autorul romanului, sau mãcar protagonistul, în cea de-a doua parte a lui. Are în
mânã chiar un instrument simbolic: stiloul cu care poate promulga perfida (în felul cerut de
arbitrii de margine ºi de centru) Lege sau o poate retrimite în Parlament (unde s-ar împotmoli sine
die). N-are, însã, curajul de a deveni autor, promulgã ºi trece în plan secund, devenind un
personaj oarecare, aproape jalnic. Înscris pe un anume fãgaº, romanul teatral al lungii noastre
veri are un sfârºit previzibil, cãruia doar epilogul, realizat cu mânã fermã ºi minã perfid-ironicã de
cãtre autorul protagonist, i-ar mai putea da culoare! O culoare tristã!...
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BARBU CIOCULESCU (n. 10 august 1927,
Montrouge, Franþa) � corifeu ºi fondator al �Grupãrii
Litere� � cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani,
sãnãtate, putere de muncã, proiecte finalizate, prezenþã
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La mulþi ani!

1.VII.1929 - S-a nãscut Costache Olãreanu (m. 2000)
2.VII.1905 - S-a nãscut Victor Brânduº (m. 1989)
4.VII.1943 - A murit N.O. Dallocrin (n. 1877)
5.VII.1980 - S-a nãscut Andrei Gheorghe
6.VII.1954 - S-a nãscut Ioan Vintilã-Fintiº
7.VII.1988 - A murit Mihail Cruceanu (n. 1887)
9.VII.1943 - S-a nãscut Mihai Stan

CALENDAR DÂMBOVIÞEAN
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10.VII.1929 - S-a nãscut Marin Ioniþã
10.VII.1947 - S-a nãscut Maria Mirea
12.VII.1797 - A murit Ienãchiþã Vãcãrescu (n. 1740)
12.VII.1816 - S-a nãscut Ion Ghica (m. 1897)
13.VII.1947 - S-a nãscut Iosefina Olimpia Tulai
13.VII.1954 - S-a nãscut George Ioniþã
14.VII.1943 - S-a nãscut Mihai Oproiu
15.VII.1919 - S-a nãscut Aurel Iordache (m.1975)
15.VII.2000 - S-a nãscut Marta Anineanu (n. 1914)
16.VII.1916 - S-a nãscut Bucur Stãnescu (m. 1999)
17.VII.1882 - A murit Pantazi Ghica (n. 1831)
17.VII.1945 - S-a nãscut George Sânpetrean
17.VII.1976 - S-a nãscut Roxana-Magdalena Bârlea
18.VII.1931 - S-a nãscut Nicolae Neagu (m. 2009)
18.VII.1947 - S-a nãscut Florin Gheorghe Mageriu
18.VII.1950 - S-a nãscut Mircea Drãgãnescu
18.VII.1951 - S-a nãscut Dan Grãdinaru
20.VII.1960 - S-a nãscut Maria Tufeanu
20.VII.1879 - S-a nãscut Ilie El. Angelescu (m. 1964)
22.VII.1955 - S-a nãscut Ionuþ Cristache
21.VII.1971 - S-a nãscut Anda Alecu-Prioteasa
23.VII.1924 - S-a nãscut Vladimir Diculescu
25.VII.1927 - S-a nãscut Radu Urziceanu (m. 1998)
25.VII.1978 - A murit Petre Iosif (n. 1907)
26.VII.1925 - S-a nãscut Theodor Nicolin
27.VII.1942 - S-a nãscut Erich Kotzbacher
29.VII.1938 - S-a nãscut Aurelian Trandafir (m. 1999)
29.VII.1946 - S-a nãscut Nicolae Rãdulescu
31.VII.1906 - S-a nãscut Gheorghe Mareº (m. 1982)
31.VII.1939 - S-a nãscut Tiberiu Cercel
 2.VIII.1933 - S-a nãscut Mihai Gabriel Popescu (m. 2011)
 3.VIII.1921 - S-a nãscut Radu Gioglovan (m. 1979)
 4.VIII.1935 - S-a nãscut Gabriel Mihãescu
 4.VIII.1941 - S-a nãscut Constantin Condrea
 4.VIII.1948 - S-a nãscut Dumitru Radu Luca
 4.VIII.1951 - S-a nãscut Virgil Voinescu- Orãºanu
 4.VIII.1972 - S-a nãscut Simona Cristina Noveanu
 5.VIII.1973 - S-a nãscut Veronica Dumitrescu
 9.VIII.1948 - S-a nãscut George Piteº
11.VIII.2000 - A murit Vivi Anghel (n. 1956)
13.VIII.1982 - S-a nãscut ªtefan Peca
14.VIII.1941 - S-a nãscut Alexandrina Dinu
14.VIII.1969 - S-a nãscut Carmen Patraulea-Moraru
16.VIII.1941 - S-a nãscut Victor Petrescu
17.VIII.1944 - S-a nãscut ªtefania Viorica Rujan
18.VIII.1937 - S-a nãscut Ion Coca
18.VIII.1951 - S-a nãscut Marian Curculescu
20.VIII.1924 - S-a nãscut Alecu Vaida-Poenaru (m. 2004)
21.VIII.1915 - S-a nãscut Ion Crãciun (m. 2001)
21.VIII.1916 - S-a nãscut Zoe Enãchescu (m. 2008)
21.VIII.1926 - S-a nãscut Mihai Constantinescu (m. 1987)
24.VIII.1872 - S-a nãscut Raicu Ionescu-Rion (m. 1895)
24.VIII.1938 - S-a nãscut Emil Vasilescu
26.VIII.1948 - S-a nãscut Constantin Geambaºu
30.VIII.1927 - S-a nãscut Radu Petrescu (m. 1982)
30.VIII.1993 - A murit Valeriu Liþã-Cosmin (n. 1937)
31.VIII.1985 - A murit Ion G. Vasiliu (n. 1910)
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Barbu Cioculescu

BREVIAR

Extrema ciudãþenie a perioadei de timp
cuprinsã între finele lunii august a anului
1944 ºi sfârºitul anului 1947 a rãmas vie
în memoria celor care au trãit-o ºi e
aproape sigur cã nu spune nimic generaþiei
actuale � la urma urmei, prin ce anume ar
putea-o interesa? Desigur nu fiindcã istoria
s-ar putea repeta, ci doar pentru aceea cã
între fenomene depãrtate în timp,
inconfundabile, deci cu un specific cât se
poate de precizat, se petrec coincidenþe,
în care opereazã factori provocatori din
aceeaºi familie. Mai cu seamã când în joc
este însãºi schimbarea de orânduire,
rãsturnarea stãrilor, înlocuirea legilor,
generala dezrãdãcinare a societãþii.

Dupã 23 august 1944, restaurarea
instituþiilor democratice permitea României
ieºirea dintr-un coºmar istoric, regãsirea
chipului dintotdeauna, simplul fapt cã
armatele noastre luptau acum de partea
aliaþilor nãºtea speranþa restaurãrii tuturor
libertãþilor, un viitor democratic asigurat,
în ciuda împrejurãrii cã teritoriul þãrii se
afla sub ocupaþia unei puteri strãine. ªi a
unor împovãrãtoare despãgubiri de rãzboi.
Aveam de unde � o situaþie nefericitã, cãci
ni se va pretinde din ce în ce mai mult.
Pãrea cã acesta este preþul revenirii la
democraþie, þara se întorcea la vechea ei
Constituþie, cea de dupã reîntregirea
hotarelor. Dar tot atunci un vierme se
instalase în miezul mãrului gãsind
nepregãtitã o lume ce se descoperi
neapãratã în faþa celui mai sever jaf al
libertãþilor civile, produs în acel scurt,
istoriceºte vorbind, interval de timp. Adicã,
în termeni calendaristici, între septembrie
1944 ºi martie 1945, data instaurãrii
guvernului Petru Groza. Rãstimp în care
o luptã inegalã s-a purtat între invadatorul
roºu, care a adus la putere formaþia politicã
a aºezãrii sale pe lung timp ºi forþele politice
democratice, cu mâinile legate, totul sub
privirile indiferente ale celorlalþi aliaþi.

ÎNCHIDEREA  VREMURILOR*

* Din volumul în pregãtire la Editura Bibliotheca
intitulat Amintirile unui uituc � Exerciþii dememorialisticã

A-þi înghiþi repulsia, revolta, ruºinea ºi
a te pune bine cu comuniºtii, cu puciºtii
câºtigãtori, cu oamenii vrãjmaºului, spre
a-þi asigura un minimum de securitate
personalã � inclusiv a familiei � sau a con-
tinua sã te opui, asumându-þi un risc
incomensurabil, iatã sfâºietoarea alegere. Al
celor cãrora le mai era îngãduitã alegerea.
Ce-þi ofereau cei care te chemau sub steag?
Un sprijin venit dinafarã, ce nu putea sã
întârzie. Numai cã atunci când lui Franklin
Delano Roosevelt începu sã i se limpezeascã
privirea, ceaþa morþii o ºterse cu totul.

Sceptici n-au lipsit nici atunci. Dar e
posibil sã te dai pe mâna lor? ªi cum sã-þi
accepþi horoscopul care-þi obstrua
douãzeci de ani, dupã primii douãzeci, pânã
la reuºitã? Astrele au ºtiut mai dinainte. Le
era cunoscutã ºi împrejurarea cã nu voi
pieri, cu câteva poezii publicate, în rândul
tuberculoºilor din marile istorii ale literaturii
române. În horoscop nu era atât de
limpede cã tot începând de la patruzeci de
ani voi dobândi o sãnãtate statornicã, dar
mi-o sugera, totuºi, vestindu-mi o viaþã
lungã, de 82-83 ani, pe care, de altfel, am
depãºit-o cu lãcomie. E de presupus cã
moartea mã cãuta prin dormitor, pe când
eu scriam la birou. În mansardã, unde cei
foarte bãtrâni, ca dânsa, urcã cu greu...

Da, în anii de care vorbesc s-a jucat
României o farsã sinistrã, în absenþa unui
singur prieten. Poporul român a primit o
lecþie istoricã, din pãcate din arealul acelora
ce nu învaþã niciodatã nimic, în curgerea
feroce/absurdã a epocilor. Lumea zilelor
noastre nu ºtie cât datoreazã celor care
s-au opus, cât de mulþi au fost. Iar dintre
aceºtia, cât de numeroºi anonimii. Nici câþi
ºi-au dat viaþa. Pânã acolo merge ignoranþa
publicã, încât te întrebi dacã plãmada
româneascã astãzi existentã nu e cumva
directa urmaºã a celor care au fost, totuºi,
beneficiarii trecutului regim. Fantastica
aroganþã a comuniºtilor, dupã cãderea
regimului lor, aºa îmi rãsunã. Robia aduce
avantaje unora � iar dintre aceºtia, celor
norocoºi, nesperate.
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Partea tragicã a luptei anticomuniste a
constat în împrejurarea cã cei care au dus-o
n-au ºtiut cã ea era de la început pierdutã.
Încât chinul cel mare, în acei ani de
foamete, de sãrãcie, de persecuþie, a fost
violenþa speranþei care nu voia sã moarã.
Imaginea este a câinelui vagabond care
moare de foame ºi sete, ocolit milimetric
de paºii trecãtorilor. Mila vine pe urmã.
Câinii ceilalþi mor prin alte pãrþi. Cert este
cã ceva trebuie fãcut. Înainte sau dupã.
Spre a înlocui remuºcãrile cu regrete.

Nu doar Barbu ª. Cioculescu, din
strada dr. Turnescu ºi Iosif Visarionovici
Stalin, din Kremlin, laturã necunoscutã,
credeau în iminenta izbucnire a celui de al
treilea rãzboi mondial, ci ºi cei mai mulþi
riverani. Eram, pe atunci, prin mijlocirea
unei prietene mãritatã cu un demnitar,
destul de des în compania unor
nomenclatoriºti cãrora nici prin cap nu le
trecea cã au ca interlocutor un prãpãdit de
normator � de cuie, lighene ºi plase de
sârmã. Cum, poate nu bãnuiau nici natura
exactã a relaþiilor mele cu soþia colegului
lor din ministerul de externe. În prelungite
discuþii, obsesia lor era rãzboiul atomic în
perspectivã. Le explicam, în cea mai
strânsã logicã, din care motive un rãzboi
nu va izbucni, de ce nu va pica peste dânºii
bomba cu hidrogen, proaspãt inventatã.
Argumentele mele le mergeau la inimã. Le
mai spuneam, în treacãt, cã dacã totuºi,
un al treilea rãzboi mondial ar izbucni, s-ar
sfârºi cu spânzurãtori la fiecare colþ de
fostã stradã. De aceea ºi luptam cu toþii
pentru pace. ªi ce am mai luptat � numãrul
de petiþii cereri, hârtii oficiale, cu numele
meu sub aceastã sublimã lozincã depãºeºte
suma icrelor depuse de somoni, de toni ºi
heringi, în mãrile ºi oceanele lumii. Am
luptat, am dus greul luptei ºi am învins.
Interlocutorii mã priveau cu neprefãcutã
simpatie. Aveau nevoie de încurajãri, în
sinea lor, odatã cu rãzboiul rece ºi cel de
al treilea începuse. Unul dintre ei, ministru
al podgoriilor pieri într-un accident de
automobil. Era ºi cel mai vesel.

În aceste vremuri închise de care
vorbesc, iniþial, libertãþile recâºtigate
începuserã sã dea roade cel puþin în
domeniul artelor, din belºug. Loja din care
gustam priveliºtea era chiar cercul poeþilor
de la �Kalende�. Mai marii mei prieteni, la
propriu ºi la figurat, Constant Tonegaru ºi
Pavel Chihaia, care înfruntaserã cenzura
antonescianã, primirã, odatã cu rãsplata
curajului, pe aceea a talentului. Constant
primi premiul Fundaþiilor Regale pentru
debutanþi, fundaþie la a cãrei editurã i se
publicã volumul premiat, intitulat
�Plantaþii�. Pavel Chihaia publicã la

faimoasa editurã Cultura Naþionalã,
renãscutã, masivul roman �Blocada�, dupã
ce fusese onorat cu acelaºi premiu al
Fundaþiilor, pentru piesa de teatru, cu
subiect dobrogean, �La farmecul nopþii�.
Recolta generalã a fost chiar mai bogatã,
cu debuturile în roman ale lui Dinu Pillat,
Mihai Villara, Sorana Gurian, cu apariþia
prozelor lui Petru Dumitriu, din �Eurydice�.

Studentul în medicinã Alexandru Lungu
primea premiul recent înfiinþat �Ion
Minulescu�, pentru volumul de versuri �Ora
25�. O întreagã generaþie se pregãtea sã ia
cu asalt reduta celebritãþii. Îºi fãcuserã
reapariþia ºi suprarealiºtii, în climatul libertãþii
redobândite. Va înþelege oricine cât de puþin
îmi convenea situaþia de licean ºi încã în
umbra ameninþãtoare a bacalaureatului. Cu
fizicul meu matur, cu bun simþ, în
companie, eram acceptat în lumea acestor
viitori giganþi. Îi urmam, în trecerile lor prin
urbe, când, de pildã Constant Tonegaru mã
luã cu el în vizitã la pictoriþa Magdalena
Rãdulescu, frumoasã foc, în genul brunelor
cu sprâncenele îmbinate, încântarea mea era
deplinã, pe când Tonel îmi atrãgea atenþia
asupra picioarelor artistei, murdare de
vopsele. Cu o zi mai înainte o vizitase
Vladimir Streinu, care, plin de amenitate,
se pierduse de admiraþie în faþa pânzelor
expuse. �� De unde ai luat culorile acestea?�,
o întrebase, inspirat. �� De la Fondul plas-
tic�, îi rãspunsese pictoriþa.

Nu cea mai dulce armonie domnea în
lumea literaturii. Tonel îºi râdea de versurile
lui George Dan, matelotul, afirmând cã
marinar fusese, într-adevãr, ºi anume pe
yachtul de la Snagov, al mareºalului
Antonescu. Nu o înghiþea nici pe Monica
Dan, soþia poetului, nãscutã Valter,
prozatoare plinã de spirit ºi gurã rea, ca ºi
Tonel. Cu aluzii, Tonel glumea pe seama
amiciþiei acesteia cu Ion Caraion, pe atunci
secretar de redacþie la Scânteia tineretului
� la aceeaºi masã cu tânãrul Nicolae
Ceauºescu �, râdea de experienþele de spi-
ritism, dacã nu de alte încercãri ocultistice
ale Monicãi în compania lui Caraion,
efectuate pe întuneric, departe de soþul
îngãduitor. Adevãrat sau nu, Monica Dan,
într-o nuveletã privind ºedinþele cenaclului
Lovinescu, îl enumera pe Tonegaru printre
poeþii care, nemaiavând loc în salon,
stãteau în baie, unde Tonel ar fi mâncat
pasta de dinþi. Era costeliv, ceea ce, la
marea lui înãlþime îl fãcea sã parã ºi mai
slab. În audienþã la ministrul culturii, Mihai
Ralea, care dãdea ajutoare scriitorilor în
nevoie, aºtepta decizia ministrului, care-i
citea petiþia � obiºnuit banii se cereau pentru
efectuarea unei operaþii de apendicitã � cu
stiloul deschis, spre a pune apostila
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salvatoare, ridicând capul de pe hârtie, Ralea
îl întrebase: �� Dumneata, din ce formaþie
faci parte?� �� Din formaþia foamei,
domnule ministru�, rãspunsese Tonel, ieºind
în trombã. Ralea îl trimisese pe portar sã-l
aducã înapoi, dar poetul luase distanþã.
Dintru început ruptura dintre cele douã
tabere fusese clarã ºi definitivã. Între arta
angajatã � tocmitã, îi zicea Vladimir Streinu
� ºi cea pe criterii estetice, tonul de violenþã
întrecea mãsura, pânã la grosolana injurie �
ºi ameninþare. �Vom avea o artã socialistã
sau nu vom mai avea nici una� � citeai în
oficiosul partidului, Scânteia, cãreia i se mai
zicea ºi Scrânteala. Arestãrile în rândurile
foºtilor publiciºti ai extremei drepte se
apropiau de rândurile publiciºtilor neangajaþi,
directorul ziarului �Fapta�, în care publicau
mulþi începãtori, Mircea Damian, arestat,
muri în închisoare, ziarul lui dispãru, cum
pe încetul cam toate celelalte.

Neruºinarea în paginile presei
comuniste întrecea orice închipuire, citind
un articol din �Scânteia�, al lui Gheorghe
Apostol, lider sindical, unul din cei ºapte
tipi ale cãror portrete se vedeau
pretutindeni, câte trei de-a stânga ºi de-a
dreapta lui Gheorghiu Dej, o sacrã mânie
puse stãpânire pe mine, redactai un lung ºi
argumentat rãspuns, îl trecui pe curat, pe
douã mari coli de hârtie, pe care le fãcui
sul ºi cu care m-am transportat la redacþia
ziarului �Dreptatea�, oficiosul Partidului
Naþional Þãrãnesc. Ajuns la poarta clãdi-
rii, ºi astãzi existentã, dar numai cu faþada
încastrarã într-un bloc, am dat sã intru în
curte. De la primii paºi, din fundul curþii
tipografi ieºiþi din clãdire au început sã dea
cu pietre în mine. O vreme am încercat sã
mã apãr, cu sulul de hârtie din mânã, apoi
am plecat uluit cum un partid de talia celui
Naþional Þãrãnesc nu gãsise tipografi cu
acelaºi ideal politic � ºi cum de-ºi avea
duºmani în propria casã. Împrejurarea m-a
pus pe gânduri. Cum ziarul, condus de
gazetarul Nicolae Carandino nu avea un
nivel prea ridicat, Iuliu Maniu îi ceru
acestuia sã-ºi îmbogãþeascã semnãturile,
cei invitaþi au fost ªerban Cioculescu ºi
Vladimir Streinu. Prezenþa tatei la
�Dreptatea� consterna pe mulþi colabora-
þioniºti, care, ºtiindu-l pe ªerban
Cioculescu om de stânga, nu puteau crede
cã nu trecuse pe linie, cum mulþi ºi fãcuserã
dintre intelectualii de frunte ai þãrii. De unde
pânã mai ieri presa roºie îi fãcea curte,
acum îl ataca cu furie pe... inspectorul
antonescian ªerban Cioculescu. Chemat de
cãtre senatul universitãþii din Iaºi sã ocupe
catedra lãsatã liberã, prin plecarea la
Bucureºti a lui G. Cãlinescu, noul profesor
universitar îºi pierdu catedra dupã primul

an de cursuri odatã cu desfiinþarea
autonomiei universitare. Respectul de
sine devenise costisitor, bunele sfaturi
ale lui Baltazar Gracian inoperante. ªi
totuºi i le-am urmat: �Urmeazã-þi pornirile
inimii�. Asta pe când ziua, dar mai ales
noaptea, se auzeau focuri de armã pe la
colþuri de stradã.

Încã din anul începutului rãzboiului,
care afectase bugetul familiei Cioculescu,
aceasta închiriase etajul casei, unei familii
compusã din douã persoane, bãrbatul, pe
nume Andrei Bonyhadi, falnic, energic,
radiind simpatie, evreu maghiar, om de
afaceri, soþia, româncã, nepoatã, dupã
spusele ei, de episcop, au devenit chiriaºi
statornici. În anii care au urmat, de
puternicã inflaþie, tata nu a vrut sã le
sporeascã chiria, ca sã nu parã cã profitã
de situaþia unul evreu, care nu i-ar fi putut
refuza cererea. Dl. Bonyhadi cãlãtorea, deºi
evreii n-aveau voie sã pãrãseascã oraºul.
De sigur, noi nu vedeam nimic. Dupã 23
august 1944, cu afaceri de import-export,
cãlãtorea la Budapesta, de unde adusese,
o scurtã vreme, o rudã, pe juna Buba, a
cãrei þinutã sumarã când trecea spre baie
îmi producea ameþeli. Pe urmã-l aduse pe
lângã sine pe Soni, un bãiat de vreo 12-13
ani, salvat de la moarte, dacã îmi amintesc
bine, de cãlugãri catolici. Din întreaga
familie, lui ªoni îi rãmãsese în viaþã unchiul
Andrei. Acesta se înscrisese în partidul
comunist, mã întreba, confuz �� Ce vrea
Maniu acesta?� ªi-mi venea greu sã-i spun:
�� Basarabia�. Oricum, n-ar fi înþeles, pe
cât era de inteligent.

Bolnav de plãmâni, într-o cãmãruþã a
casei, ar fi fost cazul sã-mi redobândesc
odaia luminoasã, de la etaj. �� ªi ce ar trebui
sã facem noi?� întrebase, cu uºoarã notã
de ironie, dl. Bonyhadi. La ingerinþa mamei,
cã ar fi cazul sã se mute, chiriaºul îi arãtã
spre finele strãzii, unde pe strada
perpendicularã tocmai se construise un bloc.
Acolo, soþii Bonyhadi cumpãraserã un
apartament, în care urmau sã se instaleze
de cum s-ar fi uscat zugrãveala pereþilor.

Era iarnã, boleam cu febrã mare,
dormeam peste zi ºi peste noapte, cu cãderi
în adâncime, când pe scãri se auzirã
zgomote, neobiºnuite, paºii subþiri ai lui
ªoni, urcând ºi coborând în trombã, alþi paºi
apoi, voci strãine. Apãru mama care-mi
comunicã, gãsindu-mã treaz: domnul
Bonyhadi fusese împuºcat în cap, de un
ofiþer sovietic, în poarta casei. Rusul îi
ceruse ceasul, soþia þipase, vãzând arma
îndreptatã înspre fruntea soþului, rusul
trãsese, împrãºtiindu-i creierii. Pe braþe,
muribundul fu dus pe scãri în apartament,
sosi Salvarea, îl luã, i se fãcu o operaþie de
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urgenþã, murind sub cuþit. �� Ruºii tãi
te-au omorât�, se vãita vãduva, iar apoi:
�ªi era frumos banditul, mai înalt decât
Andrei� � acesta avea un metru nouãzeci.
�Ruºii tãi, la care þineai atât de mult�. Încã
din dimineaþa zilei de vãduvie, i se atrase
atenþia sã nu mai aducã vorba de ruºi. În
presã apãru informaþia cã legionari, în
uniforme ale trupelor aliate, îl asasinaserã
pe luptãtorul comunist Andrei Bonyhadi.
Acesta fu înmormântat înfãºurat într-un
steag roºu, cu onoruri militare. Vãduvei i
se asigurã un post însemnat în Ministerul
de Externe. Din nou, ªoni rãmase singur
pe lume. Iar omului cãruia toate-i mergeau
din plin i-a fost fatal ceasul rãu...

În intervalul august 1944 � decembrie
1947 fãceau primii paºi în literaturã, sau se
pregãteau sã-i facã, tineri înzestraþi, precum
Alexandru George, Tudor Þopa, Radu
Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Marcel
Gafton, Alexandru Vona, Nicolae Steinhard,
Radu Cãplescu � ei au trebuit sã aºtepte
zece, douãzeci de ani, pânã sã publice, ºi
atunci cu o cât mai redusã cotã de stat, dar
de sub acelaºi clopot de vid. Mulþi alþii n-au
mai apucat, au pierit pe drum, într-un
nesfârºit convoi. Formula de rezistenþã prin
culturã, mult vehiculatã, de care se face tot
mai mult caz îmi pare o diversiune, o
capcanã în care cad inocenþi ºi interesaþi în
egal numãr. Câþi sunt cei care cunosc în ce
mãsurã ºtia sã fie elastic regimul comunist,
când interesele i-o cereau. ªi cum întorcea
foaia, de cum socotea.

Când m-am ridicat din boalã, am gãsit
societatea în cãtuºe. Slãvitorii regimului
stãpâneau în totalitate media. Puteam sã scriu
acum oricât, primejdia celebritãþii dispãruse.

Cred cã am început sã scriu versuri,
într-o casã în care poezia era consideratã
axa artelor, din mimetism, pe fondul
inconºtient al cãutãrii unei identitãþi. Poemul
cu care se deschidea volumul intitulat iniþial
�Bunã dimineaþa la Steaua Pãstorului�,
conþinea un portret: �M-am nãscut în Casa
Soarelui / Sub semnul lui Venus / Într-o
lungã dupã amiazã / Soarele mi-a dat
pecetea leului / ªi ochi în miezul lor galbeni.
/ Flacãra treazã�. Cu încã mai precise
trãsãturi: �Leul m-a însemnat cu nãri lungi,
/ Cu nãri largi ºi frunte înaltã / Aproape
pleºuvã, pãrul mai coamã / Fâlfâie, tresaltã
ºi cade pe frunte / Leul mi-a dat majestate�.
Nu doar el: �Venus mi-a dat buze groase,
adânci, rãsfrânte, arcuite ºi grele, / Pieptul
fierbinte, pãr mãtãsos / Sprâncene ca aripi
ºi late / ªi-o galeºã moliciune în oase�. Nu
mai modest decât eroul baladei lui Radu
Stanca: �Sunt cel mai frumos din oraºul
acesta...�. Însã portretul pe care mi-l
fãceam pe la optsprezece ani se încheia

melancolic � în Weltschmerz. Cunoºteam
spleen-ul: �Fiecare zi e luni, marþi, joi / ªi
din bielã nu ieºi nici înainte nici înapoi /
Nici sub vânt, nici sub nori, nici sub ploi /
Nici visând, nici dormind, nici bând...�,
cu dictonul: �Suntem nãscuþi sub Steaua
Setei�. Foarte lung, poemul fusese citit în
cenaclul Lovinescu � cel de dupã decesul
criticului � ºi-i plãcuse Monicãi Lovinescu;
ea tocmai îºi lua licenþa, în litere, ca ºi
colega ei, Sanda, care avea sã-mi fie mulþi
ani prietenã. Poetã, lucra la teza de licenþã,
pe tema naturii în lirica lui Victor Hugo.
Aceastã legãturã între un viitor
bacalaureat ºi o licenþiatã universitarã
masca vârstele, fãrã violenþã. Cele mai
multe din versurile acelei perioade sunt
tradiþionale: �Fiindcã noaptea zãpada are
un miros atât de proaspãt / Un cântec
neritmic am vrut sã-þi scriu. / Ceasul
tãcuse dintr-odatã / Parcã niciodatã n-ar
fi fost viu / Timpul însã-nvinsese climate
ºi firi / Întins peste lume pe spate / Îl trãgeai
în piept când ai fi vrut sã respiri / Scãpat
din lanþurile eleate / Cerul pãrea de cernealã,
/ Acoperiºurile aveau ceva dezolat, /
Pãmântul plutea în spaþii-ngheþate, / De
grea zãpadã purificat // Doar câinii mai
lãtrau, aburos, harnic, / Zãpada de cer abia
se ghicea, / Câinii lãtrau departe, zadarnic,
/ În ere pure pãmântul se recupera�. Iar
peste strofe: �Din zãpadã urºi albi stãteau
gata sã sarã, / Umbra lor ce lungã sub
steaua polarã / Din umezealã zãpada un
suflet suav ridica, / Din ceruri înalte o sin-
gurã stea guverna�.

Iubita era pomenitã: �Când te-am vãzut
întâia datã / Þi-am spus cã Regulus e steaua
preferatã / ªi te-am minþit, iubitã, fãrã
îndoialã, / Cãci Regulus e-o stea de mâna-
ntâi, regalã�. Apoi: �Þi-am arãtat: Aldeba-
ran era roºie, / Sirius, o stea albã, / Arctu-
rus galbenã. // Þi-om povestit de Jupiter,
un patriarh / Urmat de nouã sateliþi, / Nouã
cuconi auriþi, / Când aº fi vrut sã spun /
Cã stelele ºi tu, de vã iviþi / În inima mea
pâlpâiþi. // Þi-am vorbit de Steaua
Amurgului, a noastrã, / Venus caldã, clipind
albastrã, / Luceafãrul greu de searã, /
Insidios în noaptea clarã de varã / Pe
suitoarea scarã a viitorului�. Cu final
simfonic: �Începuse noaptea sã fie de
moale cenuºã / Ceaþa de lapte vibra jucãuºe,
/ Atunci ai auzit, tare, vocea cãlãtorului: /
Bunã dimineaþa la Steaua Pãstorului!�.

Poeme de noapte, ale unui adolescent
care credea în ele: �Era o noapte de peruzea
ºi durere, / Cu pace, cu umbre, amintiri ºi
unghere / Cu grãdini pentru inima noastrã
prea iute, / Cu nesomn, cer sticlos / ªi
duhuri nevrute.� Dar mai cu seamã, beþie
de astre: �Din toate, rotundele spaþii / Ne
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înconjoarã, ne strâng, constelaþii. // Peste
frunte ºi sub tãlpii avem stele, / Stele grele
stele reci, stele moi, stele rele / În vârful
fiecãrui deget o stea se aflã / La câteva
milioane de kilometri luminã�. Trebuia sã
le cunoºti: �O stea de treflã conduce gura,
/ Un Jupiter sferic se imprimã pe frunte /
O stea cu nouã colþuri te apasã pe burtã, /
Una mai scurtã îþi despicã bãrbia / Cum
steaua venind din unghi / Te împunge-n
genunchi / (Era o noapte).

Elegiac: �M-aº înfunda-n tristeþe ca
într-un bazin / Cu capu-n jos, cu braþele
întinse, / În apele tristeþii stinse înfunda
tãcut, târziu�. Vocal: �Mi-e amintirea vie
ca un joc de iezi / ªi dupã fiecare clipã tu
urmezi. / Vezi, suav, cucernic stãruie-n
mine / Un duh de livezi // E-n toate o boare
ce are / Septembre ca un mãr domnesc /
O aura mistuitoare, / ªi anul chiar e-o
licoare / În care lin mã chinuiesc�. (Elegie
III). Precum ºi stihuri de cea mai spontanã
inspiraþie, precum aceastã �Africa neagrã�,
pe care am ºi citit-o la cenaclul Lovinescu:
�Sunt Rimbo / Regele strachinã / Taie struþ /
Rupe cãruþ / Umblã dup-o paþachinã. /
Dimineaþã mã scol / Beau ceaºca mea de
nãmol / În bãtaie de tobe / Intru în rol / Sunt
Rimboo, Rimbo, tot Rinbo, / Lumea-mi
spune bine, da mai schimb-o / Vine Marta
Mirska, zefir, / Marta Mirska are-n buric un
safir. // Sunt Rimbo, regele prãpãd / În Soare
scuip, oriunde-l vãd / ªi-n Lunã-mi las cipicii
seara, / Mai ales joia ºi vara. / Mai tulbure
ca-n luna ploii Warta, / Fiindcã, vedeþi, îmi
place Marta. / Marta Mirska când jumule
gâºte / Nici nu vrea sã ºtie / Ce iscã sã riºte.
// Sunt Rimbo, regele trestie, / Ziua-i o bestie,
/ Îmi face cu mâna de sub un prun / Aceea /
Iar numele ei nu vi-l spun�.

Ultimele file ale caietului, cu coperþi
cartonate, roºu-viºiniu, în care, cu scrisu-i
frumos, mama îmi transcrisese operele, lip-
sesc, ele conþineau un poem cu mesaj poli-
tic. Era vorba de întoarcerea
Liberatoarelor, de aceastã datã, spre a ne
salva. Cu încheierea: �Pe aripi, ca semn al
speranþei, / Alb, pur ºi involt / Crinul
Franþei�. Cel monarhist, vasãzicã. Tot
întârziind ele ºi tot zicând eu of!, am dat
în boala cu acelaºi nume în popor: oftica.

Mã revãd, în cumplita varã de secetã
a anului 1945, la Câmpina, venind de la
Telega, pe vasta masã de zinc a unui
sanatoriu, sub braþul fãcãtor de radiografie,
întins pe spate sub monstru, pe când, pe
margini, tata discutã cu un tânãr medic
foarte cultivat despre Nicolae Roºu, filosof
de extremã dreaptã, probabil din Câmpina,
medicul tocmai spunea cum insul poate la
fel de bine scrie despre Kant sau despre
papucii lui Mahmud, dar ºtirea zilei a fost

alta, peste oraºul Hiroºima, din Japonia
cãzuse o bombã de un tip necunoscut, dar
de putere fantasticã: întregul oraº fusese
ºters de pe faþa pãmântului. Pacientul avea
o dublã pleurezie, i se recomandau puncþii.
E tânãr, nu se pune problema. Oare?

La Telega dejugasem dupã ce �efectul
primar�, adicã prima fazã a morbului lui
Koch, fusese depãºitã ºi mai rãmânea sã
mã fortifice. În convalescenþã era reco-
mandabilã o localitate nu prea frecventatã,
dar cu aer curat. O singurã distracþie: lacul,
acoperind fosta salinã romanã, atât de
sãrat, într-adevãr, încât te þinea la suprafaþa
apei chiar dacã nu ºtiai sã înoþi. Ajungea
sã faci �bicicleta�. La o masã de brad a
scris aici tata: �Introducere în poezia lui
Tudor Arghezi�, carte pe care, ca
încurajare, mi-o ºi dedicã. Intrã chiar ºi în
undele lacului circular. O revãd pe Sorana
Þopa, actriþã ºi poetã, localnicã, înotând
vitejeºte cãtre critic, gata sã-i treacã braþele
pe sub piept, spre a-l învãþa sã înoate. Deºi
nu era nevoie. Vedeai, câte un bãrbat obez
bãtând cu delicii apa, în mijlocul lacului.
�� Când te gândeºti cã ai dedesubt patru
sute de metri�, îi ºopti un suflet bun, iar
omul începu sã se zbatã.

Îmi amintesc o noapte tropicalã, în
oraºul unde totul mirosea a sare ºi chiar
perele culese din pom aveau o zeamã
sãratã. Stãteam sub un nuc milionar în
frunze, lângã o fatã � fiicã/nepoatã a unui
scriitor pe linie cunoscut în epocã. Cu
respiraþia, sub bluzã i se ridicau cei mai
plastici sâni în formã deplinã ºi þipând parcã
sã vinã o mânã sã-i susþinã. Am simþit acest
imbold cum urca irezistibil în mine, într-o
secundã am mãsurat scandalul � sau poate
miracolul � ºi m-am abþinut.

În acea noapte, învârtindu-mã în patul
cu tãblie metalicã ornatã cu îngeraºi
albãstrii-roz, am rãcit, cu ferestrele
deschise, cum mi se recomandase.
Doctorul care descinse din ºaretã, figurã
de medic eroic de þarã, ca din Flaubert, iar
pe nume tot Þopa, îmi ciocãni coastele,
puse urechea pe spatele meu ºi grãi: dublã
pleurezie. Din geanta cu ustensile scoase
o siringã cu un ac cum nu mai vãzusem
ca grosime, spre a-mi scoate apa. L-am
pomenit în romanul pe care nu l-am
terminat ºi care se intitula �Cadenþele
omului claustrat�. ªi nici pentru bacalaureat
n-am învãþat, într-o stare de istovire, de
indiferenþã faþã de propria persoanã de
pesimism cu obiect risipit. Cum zice
scepticul: �Nu se poate mai rãu�, dar
optimistul: �Ba se poate�.

Bãtãlia care se dãdea în afarã se pierdea
pas cu pas.

Dar numai pentru patru decenii ºi jumãtate.
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Mihai Cimpoi

ORA  STELARÃ  A  EPISTOLEI*

VALENÞE  LITERARE

Vremea în care scrie Ion Ghica ºi care îi
dicteazã, vorba lui Alecsandri, �singura formã�
indicatã, este vremea regalitãþii estetice a
epistolei. Aºa cum vremea începuturilor
eminesciene era a lirismului în plan universal.
Romanul românesc ca gen se va afirma mai
târziu, iar povestirea intrã într-o primã etapã a
afirmãrii ca specie.

Prin preocupãrile de istoria politicã ºi
socialã, de istoria limbii ºi a literaturii de care
dau dovadã Kogãlniceanu, Hasdeu, Xenopol,
Onciul, Iorga, Radu Rosetti, Lambrior,
Philippide, Densuºianu Moldova depãºeºte
Muntenia care a avut numai un singur mare
istoric, pe profundul Bãlcescu.

Carabet Ibrãileanu extinde observaþia ºi
asupra genului memorialistic: �Dacã apoi ne
îndreptãm atenþia la un gen care þine de istorie
ºi de literaturã � �amintirile� � atunci
constatãm acelaºi lucru. Faþã cu opera
neîntrecutului Ion Ghica din Muntenia � în
Moldova avem, ca sã dãm câteva exemple,
bogatele Suvenire contemporane, singurele
pagini de valoare ale lui G. Sion;
încântãtoarele Legende, singura operã viabilã
a mult productivului V. A. Ureche, care a fost,
de altfel, ºi istoric ºi nuvelist; evocatoarele
Amintiri din �Junimea�, ale lui G. Panu, plin
de tipuri vii ca un roman; Amintiri din
�Junimea�, cea mai bunã operã a lui Iacob
Negruzzi, ºi mai ales amintirile din copilãrie
de la sfârºitul cãrþii, care sunt unele din cele
mai substanþiale ºi mai frumoase pagini
despre trecutul societãþii moldoveneºti; ºi
bogatele, instructivele ºi plãcutele volume
ale lui Radu Rosetti, Poveºti ºi Alte poveºti
moldoveneºti. Amintiri � ºi romanele sale
Pãcatele sulgerului ºi mai ales Cu paloºul,
romanul cel mai palpitant scris în limba
noastrã, atât de plin de viaþã veche
româneascã, istoricã ºi legendarã. E, sã mai
adãugãm romanele istorico � sociale ale lui
D. Moruzzi (G. Ibrãileanu, Pagini alese, 2,
Bucureºti, 1957, p. 69).

Exegeþii au vorbit ºi de bogata tradiþie
* Fragment dintr-un eseu monografic în curs de

apariþie la Editura Bibliotheca

europeanã a speciei, impusã de Doamna da
Sevigné, Doamna de Maintenon, Cardinalul
de Retz, de Montesquies cu Scrisorile
persane, Saint-Simon, Rochefaucaut. La lista
impunãtoare a lui Ibrãileanu se mai adaugã
Scrisorile lui Constantin Negruzzi, intitulate
Negru pe alb, Scrisorile lui Iacob Negruzzi,
memoriile de cãlãtorie ale acestuia ºi ale lui
Ion Maiorescu (Din itinerariul în Istorie,
Cãlãtorie în Africa de V. Alecsandri ºi
memoriile ca atare (Un episod din 1848,
încorporatã în nuvela Dridri) Istoria misiilor
mele diplomatice, Amintirile din copilãrie
ale lui Creangã, Scrisorile lui Papadopol �
Calimah (de asemeni cãtre Alecsandri),
Amintiri din teatru de I. Luca, impresii de
cãlãtorie din Italia ale lui I. Slavici, ºi din Banat
ale lui A. D. Xenopol, amintirile din rãzboiul
pentru independenþã ale lui A. Chibici
Râvneanu. Abundenþa de bucãþi
memorialistice din Convorbiri literare ne
îndeamnã sã presupunem �cã incita ambiþia
mai veche la Ghica, pe atunci director general
al teatrelor, ºi în aceastã calitate în contact
nemijlocit cu scriitorii ºi cu creaþia artisticã,
de a fi el însuºi scriitor� (D. Pãcurariu, Ion
Ghica, Bucureºti, 1965, p. 282-283).

Propunându-ne aceastã listã de
memorialiºti, prezenþi chiar în Convorbiri
literare, unde publicã ºi Ghica, D. Pãcurariu
vine ºi cu precizarea cã redactarea Scrisorilor
cãtre V. Alecsandri nu începe din 1879, cum
se crede avându-se în vedere prima apariþie
în revistã, ci în 1858, când îi adresa o scrisoare
în care relata o cãlãtorie în Marea Egee ºi pe
þãrmul Asiei Mici, întreprinse în 1857. Ea
apare, într-o formã restrânsã, în 1892 în
Convorbiri literare sub genericul Fragment
dintr-o scrisoare ineditã cãtre V. Alecsandri,
fiind contopitã cu o relatare a altei cãlãtorii,
care a avut loc în 1855. Gãsim aici aceeaºi
evocare nostalgicã a �episodurilor vieþii dupã
care am oftat de o mie de ori ºi cãtre care
memoria mea sã întoarce adesea cu plecarea
ºi cu întristarea unui bãtrân cãtre zile de
dezmierdare ºi de iubire� Scrisorile ºi
Convorbirile economice, pe de o parte,
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proiectele de tinereþe, pe de altã parte, ne
determinã sã meditãm asupra existenþei a
douã ipostaze de scriitor (scriptor) în cazul
lui Ion Ghica. Am vãzut cã în Prefaþa la
Convorbiri economice se autodefineºte ca
scriitor ºi crede cã corespunde în totul
statutului estetic al acestuia ºi literaturizând
cu bunã ºtiinþã, evocând scene ºi configurând
tipuri sociale ca un sãu literar autentic. Gândul
ascuns e de a depãºi cadrul documentar-
istoric, reconstituit sub semnul adevãrului, în
spiritul istoriilor lui Herodot. El râvneºte, cel
puþin accidental, în anumite momente, sã obþinã
ºi proiecþii ficþionale. Scrie, în acest scop, o
povestire, încearcã sã realizeze un roman,
plãsmuieºte o imaginarã scrisoare de pe altã
planetã, proiecteazã ºi scrierea unei drame.

Remarcãm câteva mãrturisiri autoriceºti
care aduc dovada unei dorinþe de a schimba
modul sãu obiºnuit de a vedea lucrurile � cu
exactitate veristã, �pozitivistã�, cu ochiul ager
al moralistului. Ghica ne propune, acum, o
perspectivã ludicã, inversatã în chip histri-
onic, �balcanicã�. Se pomeneºte cã priveºte
realitãþile de la umbra fagului sãu (sub
tegumine fagi): �De la umbra fagului meu mã
uit la amândouã capitolele Rumânii, una îmi
aduce în minte timpurile de glorie ºi de putere,
cealaltã, timp de slãbiciune ºi de ruºine. La
dreapta, capitala lui Mircea, Radu ºi Mihai, la
stânga capitala lui Caradja ºi Bibescu�.

Unul din personaje priveºte dintr-o
anticamerã lumea din jur printr-un ocean înfipt
într-un picior cu trei crãci: ��Când, ce sã vãz?
Biserica din mijlocul curþii, întoarsã cu turnu
în jos, oamenii umbla cu picioarele în sus, pe
orice puneam ocheanu sã întorcea cu josul în
sus; mai pe urmã, multe întâmplãri ale petrecerii
mele în �Sf. Sava� le atribuiam efectului acelui
ochean; astfel îmi explicam ºi intervertiþia
pãrþilor numelui meu ºi o priveam ca de bun
augur, socotind cã acel domn era sã prefacã
þara cu totul întorcând ca în ochean�.

În Fragmentul de comedie, portretizarea
capãtã proporþii, personajele având o þinutã
ºi un comportament ridicol: �Pe o canapea de
roze, la cotitura unui colnic, pe marginea
tufiºului de liliac, sta gânditoare ºi melancolicã
înmlãdioasa d-nã Cocoþeanu, un adevãrat vis
de primãvarã, c o rochie de tafta broºe,
suflecatã la ºolduri peste o jupã de atlaz rose-
tendre, pãlãrie paie de Florenþa, încoronatã
cu mãrgãrite ºi atârnatã de gât, pe spate; un
Boucher scos din budoarul madamei Du
Barry. Mai dincolo un atlaz cu trena de o
culoare samanie, º-o dalie la ureche,
voluptuos sprijinitã ca o iederã de braþul
nervos al doamnei Mijlocescu, era doamna
Aluneceanu, floarea florilor, zâna zânelor;
formau împreunã un grup demn de dalta lui
Thorvaldsen, Fosfora ºi Espera. D-na
Mijlocescu purta o rochie austerã de catifea

purice îmbrãcatã pânã sub bãrbie, ai fi zis o
metampsicozã a doamnei de Maintenon��.

ªi în Epistola studenþilor facultatea
creierilor din Planeta Jupiter dãm de o
proiecþie imaginarã grotescã, plinã de vervã
ºi de aluzii concrete la tristele epistole ale
studenþilor din universitãþile Germaniei,
Franþei, Engliterei ºi Italiei, în care se vorbeºte
încã �de frãþire, de iubire�, uitând �cã omul
este omnivor ºi cã are canine, dinþi câineºti,
cã este mai aproape cãmaºa decât antiriu, cã
trebuie sã ei dacã vrei sã ai ºi o mie de alte
adevãruri fizice ºi morale�.

Portretizarea Planetei Jupiter se face de
asemenea în scopul ridiculizãrii celor ce se
întâmplã pe Planeta Pãmânt.

�Înainte de a vã scrie ce avem sã vã zicem,
este de trebuinþã sã vã spunem cine ºi de
unde suntem.

ªtiþi cã planeta ce locuim este mare ºi
tare, a voastrã pe lângã a noastrã d-abia este
ca o alicã de vrãbii pe lângã guleaua cu care
d. Verne an în lunã.

Sunt acum câþiva ani, nu sã ºtie nimic
despre noi, dar dl Fontenelle în scrierea sa
De la pluralité des mondes ºi Toussennel în
scara armonicã au descoperit cã noi existãm
ºi e dovedit cu ochi ºi cu sprâncene cã
rãsuflãm, bem, mâncãm ºi ne plimbãm, cã
avem cap ºi picioare ºi unghii, ºi ce cap! al
oamenilor voºtri cei mai vestiþi ºi chiar al
sacerdotului Bolliac d-abia este pe lângã
capul nostru ca o gogoaºã de tufã; fãrã
ochelari vedem tot ce aveþi în minte ºi în suflet,
în gând ºi în cuget, într-o clipã sorbim ºi auzim
condeiul vostru pe hârtie, ºi când se întoarce
roata tipografiei�.

Jupiter e un adevãrat Paradis, în care
bunurile pãmânteºti curg ca din Cornul
abundenþei: �La noi prin câmp ºi prin curþi,
fazani ºi curcani îngrãºaþi cu migdale, cu
fisticuri ºi cu trufe, porumbei cu penele de
aur, papagali, cacadu, colibri mititei; fântânile
curg vin ºi rachiu de Bordeaux, de Malaga,
de Ciuraºau, de Danzic, pe câmpii cresc
ananaºi, ciuperci, blamangé, savorine ºi
cârnaþi, plouã numai cu miere ºi unt�.

Nu lipseºte precizarea, scumpã autorului,
cã cei de pe Pãmânt sunt �niºte bieþi oameni
nãscuþi în ticãloºie ºi crescuþi în prejudeþe�:
au fost ºi cei de pe Jupiter plini de �eresuri�,
dar, glorie lui Ierid, au rupt lanþurile sclaviei
ºi trãiesc acum în libertate.

Pamfletul e scris, prin urmare, în
corespundere cu preceptele morale ale lui Ion
Ghica. Astfel de incursiuni în sfera
imaginarului, confirmã harul lui de povestitor
în mãsurã sã opereze ºi cu procedeele
ficþionalului.

Fantezia sa, arabã� (dupã expresia lui
Cãlinescu), erupe, se strãmutã uºor din
�ordinul� realului subjugãtor.
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Ghica s-a gândit ºi la un proiect de ro-
man, având ca model Jérôme Paturot à la
recherche d�une position sociale de L.
Reibaud, fapt întâmpinat cu mult entuziasm
de Vasile Alecsandri într-o scrisoare din 12
mai 1849 adresatã lui Alexandru Hurmuzachi,
redactor al ziarului Bucovina, în care
intenþiona sã-l publice: �Am citit cu multã
plãcere rândurile ce mi-ai scris, ºi drept
rãsplatã îþi fãgãduiesc în curând sã-þi trimit
bogatã materie pentru foiletonul ziarului
Bucovina. Aici am descoperit la un prieten al
meu � om cu duh ºi cu judecatã � o scriere
însemnatã, plãcutã ºi folositoare þãrilor
noastre, un roman de moeurs, un soi de
Jérôme Paturot românesc, de îndatã am gândit
la tine, iubite chiþegoiule. Aceastã scriere, ce
bate în moravurile ºi defectele societãþii
noastre din Bucureºti, este menitã a trage
luare-aminte� a tuturor cititorilor, ºi în
urmare cred cã nu poate figura mai bine aiure
decât în Bucovina. Mã îndatorez dar a-þi
trimite peste puþin partea întâia ºi îl îndemn a
o tipãri regulat foiletonul gazetei tale.
Prietenul meu, ce doreºte anonimul pentru
toþi afarã decât pentru tine, îþi este cunoscut
bine, cãci numele lui este Ion Ghica. Destul
este sã cunoºti numele autorului ca sã cunoºti
meritul operei sale. El aºteaptã hârtiile sale de
la Bucureºti, ºi îndatã ce le va primi, eu însumi
þi-oi expedia partea întâia a scrierii de care
þi-am vorbit mai sus�.

Manuscrisul nu a mai fost gãsit, lui Ion
Ghica atribuindu-se un alt fragment, Don
Juanii din Bucureºti, care aparþine mai
degrabã lui Pantazi Ghica.

D. Pãcurariu dovedeºte, cu certitudine,
cã povestirea fãrã titlu, intitulatã de el Istoria
lui Alecu, completatã de un alt fragment,
rãmas de asemenea în manuscris � Istoria lui
Alecu ªoricescu � este, prin acþiunile ºi prin
viaþa protagonismului, asemãnãtor cu
romanul lui Reybaud. Paturot este jurnalist,
apoi industriaº, ofiþer, membru a mai multor
societãþi ºtiinþifice ºi literare, deputat: Alecu
este de asemenea jurnalist, membru a mai
multor societãþi ºtiinþifice, candidat la
deputãþie. Ziarele la care lucreazã ei au
denumiri similare: L�Aspic (Aspida) ºi Racul.
Unele scene sunt traduse aproape ad-literam
de Ghica (D. Pãcurariu, op. cit., p. 108-109).

Sunt, totuºi câteva aspecte ale
proiectului de roman demne de luat în seamã,
constituind o dovadã incontestabilã a darului
sãu literar ºi al reuºitei posibile în cazul în
care ar fi fost finisat. Avem, înainte de toate,
recunoaºterea de cãtre Alecsandri a
meritului sãu literar. Materia romanescã
este, apoi, una româneascã, alimentatã din
experienþa de viaþã a autorului. Constatãm, în
sfârºit, procedeul configurãrii aliterative a
personajului, el fiind conceput ca un

�ideolog� al sãu care-i împãrtãºeºte
preceptele morale ºi felul de a înþelege lumea.

Personajul apare structurat, aºa cum se
obiºnuieºte în Scrisori� ºi în Convorbiri
economice pe baza unor dezbateri îndelungi
cu prietenii privind �principiurile adevãrate ºi
mântuitoare�, din care urmeazã �dezvoltarea
duhului omenesc, mãrirea ºi fericirea societãþii�.

Programul gazetei, pe care o fondeazã
prezintã un tablou al relaþiilor sociale, al
datoriilor omului, modul în care trebuie zis
adevãrul sã se lupte cu rãtãcirile ºi cu
demagogia, sã fie ajutatã naþia ºi guvernul.
Un amplu program vizeazã dezvoltarea
teatrului. Devenind membru al unei societãþi
literare, Alecu þine o lungã cuvântare, în care
exprimã principiile politice pe care trebuie sã
le urmeze românii, printre acestea fiind ºi un
catehism al omului: �Omul este un ce foarte
trecãtor, ambiþia care þine de un om singur
este ºi ea scurtã ºi trecãtoare ca ºi noi: iar
ambiþia care se þine de idei folositoare omenirii
este mare, nemãrginitã, nemuritoare ca ºi ideile
acelea. Acea ambiþie pare cã are ceva vecinic
ca ºi duhul omenesc. Adevãrata slavã nu
poartã numele unui om, ea poartã numele unui
veac, al omenirii�.

Istoria vieþii lui Alecu ªoricescu se
dezbracã de acest pathos retoric, fiind o
adevãratã fiziologie a unei persoane ce
întruchipeazã entuziasmul, nevinovãþia de
copil, viaþa trãitã sub semnul poeziei;
�nenorocirile� ºi �decepþiile� îi slãvesc
caracterul, îi schimbã �credinþa� ºi
�convicþiile�. El �petrece toatã sfera ideilor
moderne, în felul literar, filosofic ºi industrial
ºi n-a hotãrât sã se retragã la Mãmãligeni
decât dupã ce a fost filozof ºi ciocoi�. Sufletul
lui e otrãvit de �scârbã ºi de urã� ºi e vizitat
de ispita rãzbunãrii. Este efectul pierderii unui
proces, care-l face sã mediteze asupra
�socotelii drepte� de care trebuie sã dea
dovadã cei �cu slujbe judecãtoreºti�.

Este anunþat, în aceste fragmente, un
personaj complex, ajuns sã înfrunte primele
probleme existenþiale � plãsmuire ficþionalã a
unui romancier, care nu s-a realizat în
deplinãtatea înzestrãrii sale.

Ilarie Ghendi observa anume o aservire
fanteziei ºi formei: �Caracterul solid ºi memoria
aleasã a lui Ghica sunt o chezãºie pentru cele
afirmate ºi mai ales pentru buna sa credinþã,
dar nu mai puþin adevãrat este cã, de dragul
efectului ºi a formei literare, adeseori dã ºi el
fanteziei un rol preponderent ºi cã multe din
moravurile descrise ºi din galeria de tipuri se
aseamãnã figurilor din romanul lui Filimon, cari
nici ele nu sunt exact istorice. Se poate chiar
ca multe din figurile contemporane sã fi fost
descrise sub înrâurirea raporturilor sociale ºi
politice (Prefaþã la Ion Ghica, Scrisori cãtre V.
Alecsandri, IV, Bucureºti, f. a, p. 24).
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CAPODOPERA sau, mai exact, întâia
capodoperã a lui Eugen Barbu este romanul
�Groapa�. Dupã mãrturisirile autorului, ideea
cãrþii i s-a revelat în 1946, când a auzit pentru
prima datã despre închiderea celebrei gropi a
lui Ouatu, astfel cã, un an mai târziu, avea
scrise peste 300 de pagini ale unei prime
versiuni. Tot dupã mãrturisirile sale, vor mai
urma încã opt, romanul fiind tipãrit în 1957,
fãrã ca varianta publicatã sã fie ºi ultima:
prozatorul va mai interveni asupra textului în
reeditãrile ulterioare, declarând definitive, de
pildã, ediþiile din 1963 ºi 1982. E de discutat
dacã intervenþiile asupra textului reprezintã
veritabile rescrieri ale acestuia. Mai ales cã
unele de dupã prima ediþie constau în suprimãri
de pasaje ori de capitole. În orice caz, în ochii
comentatorilor (dar ºi ai cititorilor), romanul,
contestat la apariþie de cãtre critica aservitã
pentru caracterul imoral (sau amoral) al lumii
înfãþiºate, ca ºi pentru naturalism, se impune
ca atare prin ediþia sa �definitivã� din 1963,
retipãritã în 1966, la Editura pentru Literaturã,
în cadrul colecþiei �Biblioteca pentru toþi�, în
tirajul, care azi pare de domeniul fantasticului,
de 60160 de exemplare.

Pentru momentul în care a fost publicat,
romanul �Groapa� este, indiscutabil, o
apariþie insolitã ºi chiar curajoasã. Cu toate
cã Eugen Barbu face ºi aici, ca ºi în nuvele,
felului impus în epocã de a vedea relaþiile ºi
mecanismele vieþii sociale concesii evidente,
care afecteazã viziunea ºi care nu vor dispãrea
decât parþial prin intervenþiile ulterioare. De
altminteri, tocmai intenþia de a face în �Groapa�
ºi literaturã de aspect social dãuneazã
romanului.

Ar mai fi de observat faptul cã, asemenea
celorlalte câteva opere de valoare apãrute în
anii �50 (�Bietul Ioanide�, Moromeþii�,
�Cronicã de familie�, �Scrinul negru�),
romanul lui Eugen Barbu ilustreazã o
întoarcere nevoitã la formula tradiþionalã a

Tudor Cristea

REVIZUIRI  CRITICE

EUGEN  BARBU �
TEZISM  ªI  LITERATURÃ (II)*

prozei, impusã de Slavici ºi de Rebreanu (de
ai cãrui �Golani� nu este strãin) ºi, având în
vedere mediul ºi tematica, George Mihail
Zamfirescu, prin �Maidanul cu dragoste� ºi
�comedia tragicã� �Domniºoara Nastasia�;
dar, probabil, ar mai trebui amintitã ºi comedia
liricã dintre cele douã rãzboaie, cu amestecul
ei de tristeþe ºi umor ºi cu interes pentru lumea
mãruntã, perifericã ori provincialã, cu indivizi
pitoreºti ºi ciudaþi, în felul celor din creaþiile
lui Victor Ion Popa, Eftimiu, George Ciprian,
Tudor Muºatescu. ªi, în plus, dar nu cu
urmãri dintre cele mai favorabile, scrierile
autorilor de stânga mai vechi, ºi în primul rând
ale lui Sahia, din opera cãruia par a fi redupli-
cate unele personaje.

Când se afirmã, însã, despre cele câteva
mari romane apãrute în deceniul ºase cã sunt
tradiþionale ca formulã, nu trebuie absolutizatã
aceastã observaþie. Fiecare autor aduce, în
felul sãu ºi în pofida presiunii epocii,
refractarã faþã de inovaþie, contribuþia sa
modernã, lucrând cu discreþie în interiorul
structurii impuse. Marin Preda diminueazã
omniscienþa, utilizând, mai ales în prima parte
a �Moromeþilor�, tehnica decupajului ºi
nuanþeazã obiectivitatea vocii naratoare, care
se moromeþianizeazã pânã la a deveni
complice cu perspectiva personajului, efect
slujit ºi de stilul indirect liber. Petru Dumitriu
scrie o vastã cronicã de familie din care nu
lipseºte balzacianismul, dar nici influenþa lui
Proust ºi aduce în roman medii ºi personaje
care impun, prin simpla lor prezenþã, un relief
sufletesc complicat ºi o problematicã
modernã. Acelaºi lucru se întâmplã în textele
cãlinesciene ºi, mai ales, în �Bietul Ioanide�,
roman al existenþei urbane ºi al mediilor
universitare ºi artistice. Nu e mai puþin
adevãrat, însã, faptul cã, raportate la miºcarea
europeanã a prozei, toate aceste romane apar
ca produs al condiþiei robinsonice a literaturii
noastre din acel moment. A le raporta, totuºi,
la formulele ce le-ar fi contemporane � romanul
existenþialist ºi noul roman francez � este deja* *Din volumul Revizuiri ºi consemnãri, în

pregãtire la Editura Bibliotheca
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prea mult, dar poate explica relativa lor lipsã
de ecou în afarã. Doar �Cronicã de familie�
ºi �Groapa� vor fi traduse destul de rapid
în Franþa, ceea ce s-ar putea explica prin
interesul ºi anvergura problematicii sau a
viziunii ori prin cel al subiectului, dar ºi
printr-o modernitate mai lesne sesizabilã a
reprezentãrii.

Textul lui Eugen Barbu satisface tocmai
unele dintre aceste exigenþe: este un roman
cu subiect insolit, incluzând o dozã de
senzaþional, dar ºi unul care, cu sau fãrã
intenþia autorului sãu, aduce evidente note
de modernitate la nivelul tratãrii ºi chiar al
viziunii. �Groapa� este romanul întemeierii
unei lumi ºi, în context, al sfârºitului alteia,
din care nu lipsesc anumite simboluri care-i
dau un vag aer de parabolã, nici o anume
dozã de lirism, care-l înscrie într-o linie a dez-
epicizãrii prozei moderne. L-am putea apropia,
forþând, totuºi, destul de mult lucrurile, de
textele faulkneriene ale întemeietorilor
civilizaþiei sudiste, dacã Stere, cârciumarul
care-ºi ridicã baraca sa în Cuþarida ºi, apoi,
cu banii primiþi de la socrul sãu, dogarul
Marin Roºioarã, tatãl Linei, îºi înalþã o casã
de zid, ar fi un personaj mai reliefat atât social
cât ºi psihologic. Am putea face apropieri
chiar de stilul viitor al lui Márquez, cu
modularea rapsodicã a vocii naratoare, cu
jocul destul de sugestiv al perspectivelor, dar
ºi cu liricizarea discursului, dar acestea sunt
simple accente.

DIN PUNCTUL de vedere al construcþiei,
�Groapa� nu este un roman de puternicã forþã
epicã, ci unul mai curând secvenþial, liric ºi
descriptiv. Vocaþia realã a lui Eugen Barbu
nu este cea de arhitect, de constructor de
monumente epice de largã cuprindere, ci una
de poet epic, de rapsod, de povestitor ºi
nuvelist. �Groapa� este poemul unei
infraumanitãþi care, printr-o parte a ei, îºi
trãieºte sfârºitul, iar printr-o alta se zbate sã
acceadã spre luminã, bunãstare ºi demnitate.
Spaþiul în care se consumã drama acesteia
este Cuþarida, cu ceva din neaºezarea
bordeienilor lui Sadoveanu, în care cârciuma
ºi apoi biserica sunt primele instituþii
civilizatoare. Ea creºte pe malurile miºcãtoare
ale gropii ºi în adierile când rãvãºitoare când
pestilenþiale ale gunoaielor ºi ale vegetaþiei,
visând luminile din zare ale oraºului ºi
fãcându-ºi un ideal din mahalaua veritabilã a
Griviþei. Scriitorul nu construieºte epic, ci
însceneazã din secvenþe, dar reuºeºte, mãcar
în parte, sã ajungã la viziune. Povestea
extinderii mahalalelor veritabile ale marelui
oraº cãtre periferie, contrapunctatã pitoresc
de cea a decãderii bandei de hoþi a lui
Bozoncea, care-ºi vede ameninþate sãlaºurile

din malurile gropii, este aºezatã între un
prolog ºi un epilog, ambele avându-l în centru
pe bãtrânul Grigore, un fel de slujbaº al
primãriei însãrcinat sã pãzeascã niºte unelte
ºi sã þinã socoteala camioanelor de gunoi
descãrcate, ori a chivuþelor care adunã zdrenþe
pentru o fabricã de textile, martor al tuturor
evenimentelor, arhivã vie a trecutului ºi a
prezentului ºi, într-un fel, simbol al timpului
care curge, dar nu impasibil, ci sensibilizat.
Vocea naratoare adoptã tonalitãþi variate,
împrumutând modulaþiile ºi perspectiva
eroilor sau devenind, ca la Slavici (dar, avant
la lettre, ºi ca la prozatorii latino-americani) a
colectivitãþii sau chiar a istoriei, nu doar cu
ceva sentenþios ºi poetic, dar ºi metafizic în
inflexiunile sale ºi în cuprinderea ei
panoramicã. Peste aceastã voce modulatã, e
de sesizat acompaniamentul permanent al
naturii. Prologul constituie, astfel, imaginea
simbolic-poeticã a unei trudnice întemeieri,
cu ceva din acordurile unei uverturi de operã
sau de oratoriu: �Când îºi adusese Grigore
nevasta ºi lopata sã-ºi sape bordeiul, împrejur
nu era þipenie de om. Un an de zile pãzise
singur tinichelele gropii ºi gura ei adâncã. [...]
Pe urmã mai veniserã oameni. Mahalaua se
lãrgise spre marginea gropii, de-a lungul
drumului Cuþaridei. [...] Anii treceau pe
neºtiute. Încet, încet, maidanul se umpluse
într-o parte. Nu mai cunoºteai. Se ridicau case
de lut, se croiau strãzi noi ºi soseau alþi vecini.
[...] Când se strica timpul, se culcau devreme,
osteniþi. Rãmânea singur cu baba lui. [...]
Salcâmii rari ai Cuþaridei îngãlbeneau. Frunza
lor rotundã suna trist seara. Câmpul
învineþea. Ierburile opãrite în vipiile verii se
mãcinau. Din cerul leºiatic cãdea câte un stol
de brabeþi, împrãºtiindu-se pe pãmântul tare.
[...] În câteva zile frigul se înteþea. Cerul cãdea
peste malurile sãlbatice. [...] Apoi nopþile se
limpezeau. Cerul avea o ºirã verde de stele.
Dinspre rãsãrit, peste malul stingher se
pornea un crivãþ furiº, scormonind tulpinile
mãtrãgunei. Vântul culca scaieþii, urca râpile
tunse ºi mãtura praful cãrãmiziu al maidanului.
Salcâmii uscaþi rãsunau. Gerul apãsa. [...] Dupã
aceea cãdea zãpada. [...] Dupã o zi, nãmeþii
acopereau groapa ºi câmpul. Mahalalele
vecine se mistuiau. Auzea numai câinii, afarã,
scuturându-ºi blãnile la uºa bordeiului. [...]
Nu mai ieºeau. Grigore se apuca sã
împleteascã mãturi. [...] Nevasta îi fierbea ceai,
timpul trecea repede. Veneau nopþi lungi,
nesfârºite. Asta pânã sosea primãvara. Într-o
noapte, Grigore auzea lunecarea tãcutã a
gunoaielor. Pe acoperiºul bordeiului se topea
zãpada. Bãtrânul simþea cum tot pãmântul acela
sterp se trãgea mai spre fund, aºezându-se strat
peste strat. Ieºea afarã ºi chema câinii. Ceata
se aduna împrejur. Privea mahalaua adormitã
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ºi cerul limpezit. Stelele cãlãtoreau peste
Cuþarida. Dinspre groapã adia vântul de
martie. [...]

Spre dimineaþã rãsunau strigãtele
ascuþite ale cocoºilor. Se chemau de departe
peste câmpul sur. Urechile lui bãtrâne auzeau
umbletul furiº al unor oameni. Cãtre fundul
gropii se miºcau umbre aplecate. Câinii
tresãreau în somn, ridicau capetele, dar nu
lãtrau. Se întorceau hoþii. [...]

Trecuserã zile dupã zile, unii muriserã, el
vãzuse nunþi ºi petreceri, copiii mahalagiilor
crescuserã sub ochii sãi bãtrâni, îºi aducea
aminte de un foc ce mistuise casele, de niºte
întâmplãri de care mai râdea ºi acum, cã aºa e
viaþa, ca o panoramã...�.

CEEA CE þine efectiv de roman în
�Groapa� este imaginea ascensiunii
cârciumarului Stere, într-un plan, ºi
senzaþionala poveste a bandei de hoþi, cu
lupta dintre Bozoncea, �stãpânul� mai
vârstnic, ºi Paraschiv, ucenicul, în celãlalt.
Planurile se întretaie incidental ºi e greu de
stabilit relaþii între ele altfel decât la nivel
macrotextual ºi altfel decât în latura poematicã
ºi de meditaþie retrospectivã indusã de
Grigore, care ar putea fi considerat una dintre
vocile textului, ºi anume cea unificatoare.
Poate fi adãugat, în acest sens, ºi cel de-al
treilea plan, construit secvenþial, în cadrul mai
multor texte care ar putea fi citite ºi indepen-
dent: romanul Cuþaridei, al gropii pe malurile
cãreia se încheagã o lume de oameni necãjiþi,
pe care uneori autorul o înfãþiºeazã în modul
tendenþios al epocii.

Planul, aºa-zicând, realist ºi tipizant al
cãrþii este reprezentat, în primul rând, de cele
trei capitole (�Nunta�, �Lume� ºi, spre final,
�Stere�), în care este înfãþiºatã viaþa
cârciumarului, încadrabil în relativ bogata
tipologie a negustorilor dornici de înavuþire,
lacomi ºi lipsiþi de scrupule, prefiguratã de
Ghiþã din �Moara cu noroc� ºi consolidatã
prin Stavrache al lui Caragiale. Cu deosebirea
cã Stere pare sã aibã ºi ceva din arivismul
unui Iancu Urmatecu, nu însã ºi anvergura
acestuia ºi nicidecum fascinaþia lui pentru
lumea bunã ºi chiar pentru orizontul spiritual.
El rãmâne un negustor ºi un arivist mãrunt,
lipsit de simþul dramei, pornit de jos ºi
nutrind ambiþii modeste. Dar Stere este, în
felul lui, un întemeietor, fiind printre primii
care se aºazã în Cuþarida, pe marginea gropii,
unde-ºi construieºte mai întâi o baracã de
scânduri, iar apoi, din zestrea nevestei, o casã
de zid, într-o parte a cãreia se aflã cârciuma.
În maniera rezumativã sesizabilã ºi în nuvele,
autorul întregeºte traiectul biografic al
cârciumarului, bãiat de la þarã care slugãrise
de la vârsta de doisprezece ani la un negustor

din Lipscani, domnul Pandele Vasiliu, aspru
adesea, dar socotit un adevãrat model ºi chiar
protector al sãu. Lecþia finalã, cu care patronul
îl trimite în lume, este pe deplin însuºitã., cu
atât mai mult cu cât ea va fi reiteratã ºi chiar
consolidatã printr-o micã ºi, totuºi, naivã
teorie a circulaþiei bãneºti, dar ºi prin câteva
sfaturi cinice, atunci când Stere, încercând
sã-ºi extindã afacerea, merge la fostul sãu
stãpân sã-i solicite un împrumut: �...banul e-al
dracului. Dacã nu ºtii sã umbli cu el, e mort!
Nu miºcã, gata! Bagã în cap ce-þi spun, cã-mi
place de tine, nu lãsa miile în tejghea! Asta-i
moartea francului! Când stã, cocleºte, prinde
ruginã! Iei azi o sutã din vânzare, n-o pune
sub saltea, dã fuga a doua zi la piaþã cu ea,
cumpãrã ceva, adu la prãvãlie. Iar mai vinzi, iar
mai cumperi. Marfa nu se stricã niciodatã dacã
ºtii s-o conduci. Cârciumãritul e ca la moarã,
macinã într-una ºi te-alegi cu ce curge. Pierzi la
unele, altfel nu se poate, curaj sã ai, vin alte
câºtiguri. Numai în brâu sã nu þii banii! [...]

 � Jupâne, la mine e lume sãracã, nu prea
au parale. ªi-au fãcut casele din te miri ce.

Pe buzele subþiri ale lui Pandele trecuse
un zâmbet.

 � Ce dacã sunt sãraci? Nu se spalã, nu
mãnâncã? De unde cumpãrã mãlaiul,
sãpunul? Nu de la tine, de la altul! N-au bani
totdeauna? Nu-i nimic. Dã-le pe datorie, te-am
mai învãþat. Datoria e ca buba coaptã, de ce-o
laºi, de-aia creºte. Îl ºtii cu leafã, fã-i loc în
carnet! Azi îi dai, mâine-i dai, el nu zice nu!
Tu scrii! La ziua lor, scoþi socoteala: atât
ºi-atât! Trebuie sã plãteascã! Altfel nu le mai
dai ºi, când i-ai obiºnuit, e greu sã-i mai
dezveþi. Socotelile ºtii cum se fac. Tragi din
condei. Din ºase, ies ºaisprezece. Ce, adicã,
dacã ei ar fi în locul tãu, n-ar face la fel? Dacã
le place, cã n-o sã cânte cocoºul tãu pe gardul
lor! N-ai sã te duci sã le ceri!�

Un asemenea discurs este menit a arunca,
în spiritul epocii ºi într-un mod destul de
simplist, o proastã luminã asupra unei
îndeletniciri ºi a unui tip dezavuat. Este, de
altfel, un efort pe care autorul, uneori prin
diferiþi exponenþi textuali, îl face permanent.
În acelaºi timp, deºi încadrarea tipologicã e
convingãtoare, mecanismul ascensiunii �
totuºi relative � a cârciumarului este precar
explicat, fiind redus la o anume tenacitate sub
raportul slujirii scopului ºi la mijloace destul
de primitive de spoliere a celor care încep sã
populeze mahalaua, oameni amãrâþi, ceferiºti,
tramvaiºti, cu familiile lor numeroase, a cãror
sãrãcie scriitorul o amplificã pentru a obþine
efecte de contrast. Tocmai de aceea, romanul
social din �Groapa�, fie cã priveºte
ascensiunea lui Stere, fie viaþa mahalalei, este
modest, artificial ºi schematic. Astfel, un capi-
tol cu titlul �Truda� conþine cam toate cliºeele
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curente în epocã privind exploatarea
muncitorilor ºi luptele greviste. Bãrbaþii din
Cuþarida care lucreazã la tramvaie sau la calea
feratã au �feþele galbene, trase� ºi parcurg,
ca sã ajungã la slujbã, un drum foarte greu,
mai ales iarna. Conducãtorul unui tramvai cu
cai, Cristache Cuþu, invalid de rãzboi, bun la
inimã, care uneori plãteºte el însuºi biletul
vreunui sãrman, ezitã îndelung sã ia parte la
acþiunile sindicale, dar pânã la urmã, simþindu-se
lezat în drepturile sale, ajunge mai întâi într-o
salã supraîncãrcatã de muncitori care vorbesc
despre exploatare, iar apoi ia parte la greva
brutal ºi sângeros reprimatã de jandarmi ºi
soldaþi, pierzându-ºi viaþa, ca un alt Bozan,
strãpuns (acum) de o baionetã. Finalul
secvenþei este realizat, ca de altfel ºi întregul,
în cel mai pur stil proletcultist. La fel de
tendenþios este episodul �Rudele lui Bicã-
Jumate�, unde sezizãm ºi obiºnuitul gust
pentru senzaþional al autorului. Brutar,
cãmãtar ºi speculant lipsit de omenie din
Griviþa, Bicã-Jumate moare, iar rudele lui cautã
sã-i ascundã decesul, deoarece în jurul casei
sale s-au adunat, tãcuþi ºi ameninþãtori, cei
pe care plecatul din viaþã i-a adus în sapã de
lemn. Deºi familia, în frunte cu fratele, �speriat
ca un ºobolan�, cheamã pompele funebre abia
pe înserate, gloata tãcutã urmãreºte cortegiul
pânã în apropierea cimitirului Strãuleºti, unde
atacã dricul, luând sicriul ºi aruncându-l în
râul sub gheaþa cãruia se va pierde. Faptul cã
autorul a suprimat capitolul �Truda� în ediþia
din 1982 nu rezolvã mare lucru, întrucât
pasaje, consideraþii ºi afirmaþii tendenþioase
ori teziste se aflã pretutindeni în text.

De altfel, este evident cã nu vocaþia
realistã ºi nicidecum cea de analist al
mecanismelor vieþii sociale îl caracterizeazã,
aºa cum li s-a pãrut multor comentatori, pe
Eugen Barbu în nuvelele ºi în romanele sale.
Prin consecinþã, chiar vocaþia de creator de
tipuri, deseori evidenþiatã, este discutabilã.
Tipologia lui Barbu e mai curând previzibilã
ºi, oricum, câtã este de luat în seamã, nu
ilustreazã propriu-zis latura realistã. Partea cu
adevãrat interesantã din �Groapa� þine de
poematic, de pitoresc ºi de senzaþional.
Aºadar, de romantic. Felul de a vedea lucrurile
al scriitorului este mai mereu excesiv: oamenii
sunt prea sãraci, negustorii ºi exploatatorii
sunt prea lipsiþi de omenie, unii inºi umili,
precum Mielu, cel care face pomanã din pâinea
lui Bicã-Jumate, împãrþind-o gratuit
muºteriilor, în semn de revoltã, sau Cristache
Cuþu, care se ceartã cu taxatorul prea sever
cu cãlãtorii sãrmani, sunt prea buni. Dar
tocmai aceste laturi dau culoare scrisului sãu,
cu condiþia ca exagerãrile sã nu fie de tot
tendenþioase. Sunt interesante, totodatã,
aspectele etnografice, pitoreºti ºi excesive ºi

ele, fie din romanul lui Stere, fie din cel al
mahalalei sau al hoþilor, cu fixarea unor
obiceiuri ºi momente cum ar fi peþitul, nunta,
botezul, ospeþele pantagruelice sau mesele
simple, ilustrând, ca ºi reacþiile faþã de
miºcarea naturii, latura de senzualitate a lumii
romanului.

DE SENZAÞIONAL, de pitoresc ºi de
romantic þine romanul hoþilor. Aici limbajul
capãtã culoare argoticã, iar scenele ºi trãirile
sunt tari pânã la violenþã ºi crimã. Este o
lume agonicã, reprezentatã de membrii
bandei lui Bozoncea � bãtrânul hoþ
Gheorghe, zis Treanþã, Nicu-Piele, Sandu
Mânã-Micã, Oacã, Florea ºi, alãturi de
aceºtia, tânãrul Paraschiv, proaspãt venit în
ceatã, care începe sã râvneascã la þiitoarea
Stãpânului, aþâþãtoarea þigancã Didina, ca
ºi la puterea acestuia. Plinã de culoare ºi
senzualitate, lumea hoþilor este, însã, lipsitã
de orice orizont moral, deºi scriitorul
încearcã sã inducã o micã schemã tezistã:
Bozoncea ar fi un cap de bandã abuziv, care
ia jumãtate din ceea ce furã supuºii lui ºi
trãieºte într-un soi de huzur (e drept,
sezonier) umplând-o de daruri pe þiitoare.
Spre deosebire de el, Paraschiv se declarã
un soi de haiduc. El îºi propune ca, odatã
ajuns cap al bandei, sã împartã totul în mod
egal. Momentele înfruntãrii dintre cei doi
sunt bine gradate, deºi trãirile sunt, mai
curând, convenþional surprinse, scriitorul
fiind un analist mediocru al stãrilor interioare,
cãruia nici lumea evocatã nu-i oferã
suficientã substanþã. Dupã ce este prins în
patul Didinei ºi e grav rãnit, femeia fiind
pedepsitã exemplar, Paraschiv se vindecã ºi
îºi ucide rivalul chiar în ziua nunþii sale cu
þiitoarea. Momentul e relatat de o voce
naratoare greu identificabilã. Totul e
oarecum în exces. Înainte de a fi luatã în
stãpânire, femeia, bãnuitã de viclenie, e datã
hoþilor. Apoi, dupã o perioadã de detenþie,
în care îndurã, alãturi de Gheorghe, cumplite
torturi, salvat de Didina, care-i cumpãrã pe
gardieni, Paraschiv îl ucide pe vânzãtor, într-o
scenã sângeroasã petrecutã în cârciuma
lui Stere, înfãþiºatã cu rãcealã narativã, pe
care nota de senzaþional a cântecului de
moarte intonat de lãutari încearcã s-o
justifice, dacã nu moral, mãcar artistic.
Problema e chiar aceasta: lumea hoþilor,
oricât de pitoreascã sub raportul tipologiilor,
al limbajului, al mentalitãþilor, este una a
violenþei, a crimei ºi a lipsei totale de orizont
moral. Paraschiv nu este un haiduc, ci un
criminal sângeros, pe care nici aspiraþia
eroticã, nici falsul spirit de echitate nu
reuºesc sã-l salveze. El îºi recunoaºte, de
altfel, cu cinism ura patologicã faþã de
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oameni. Prezenþa lui Gheorghe, hoþul bãtrân,
care n-a dat niciodatã cu ºuriul, cum s-a
lãudat toatã viaþã, ºi, ajuns la bãtrâneþe, se
viseazã într-o casã a lui, liniºtit ºi crescând
porumbei, dar care moare, în final, de glonþul
jandarmilor, nu asigurã, în chip convingãtor,
contrapunctarea necesarã ºi, poate, doritã
de autor. Chiar ultima scenã, a morþii
bãtrânului ºi a încercãrii disperate a lui
Paraschiv de a scãpa de urmãritori, este
echivocã, întrucât pare a aprecia la criminal
setea de libertate: �Sticleþii au pus mâna pe
gagicã. Pe manglitori n-au mai avut de unde
sã-i ia. Sãriserã în curtea cârciumii ºi se
strecuraserã pe lângã niºte butoaie goale.
De acolo au trecut maidanul spre groapã. I-au
mirosit. Fãcuserã moarte de om ºi nu i-au slãbit.
[...] Gloanþele ºuierau alãturi. Se înfigeau,
fâºâind, în mâlul moale. [...]

Gheorghe cãzu în genunchi.
 � Ce-i, Treanþã? se mirã Paraschiv.
El râse numai. Avea o privire limpede,

netulburatã.
 � Mã Gheorghe, ce-ai, mã?
 � Uite, ia tu banii ãºtia, ºi scoase din

buzunarele nãdragilor largi un pachet de hârtii.
Voiam sã-mi iau casa cu ei, ºtii tu, Paraschive,
sã fi crescut porumbei, ehe, ce bine-ar fi fost,
cã sunt ostenit, mi-ajunge...

Ochii îi îngheþarã. Paraschiv îl lãsã.
Sergenþii erau aproape. Roti privirile ºi vãzu
câinii.

Dulãii alergau spre rampã, liberi�.
DAR CARTEA nu se reduce la cele

douã planuri, ci îºi adaugã mai multe
secvenþe consubstanþiale, care întregesc
imaginea vieþii Cuþaridei. �Groapa� este, în
acest sens, un roman caleidoscopic. De
altminteri, în afarã de Stere ºi, parþial, de Lina,
prezentaþi în evoluþia lor, ca ºi de banda de
hoþi, cu Bozoncea ºi Paraschiv ºi lupta lor
pentru femeie ºi pentru putere, toate celelalte
personaje sunt apariþii episodice ºi, mai ales,
statice. Dar alcãtuiesc, laolaltã, imaginea
panoramicã a unui fragment de umanitate.
Trecând peste cele deja amintite, �Truda�
sau �Rudele lui Bicã-Jumate�, alte secvenþe
aduc în luminã figuri noi, variate, pitoreºti,
tragice sau comice. Aºa este Sinefta, fata în
aparenþã nevinovatã, dar în realitate vicleanã,
de care se îndrãgosteºte pânã peste urechi,
spre hazul celorlalþi, hoþul Nicu-Piele; sau
�Aia micã�, pe numele ei Veta, fata domnului
Aristicã Mârzu, de la Tramvaie, în sufletul
cãreia începe sã înfloreascã iubirea pentru
un medicinist pe care tatãl ei are ideea
nefericitã de a-l primi în gazdã, dar care se
vindecã de micul ei bovarism, odatã ce
pãrintele sesizeazã primejdia ºi, dându-l
afarã pe student, pe ea o cãsãtoreºte cu un

lucrãtor de la tramvaie. Un text cu valoarea
unui excepþional reportaj, amintind de cele
ale lui Geo Bogza din lumea tãbãcãriilor, este
�Moartea lui Marin Pisicã�, în care un parlagiu
care la slujbã înjunghie animalele, iar în afara
acesteia nu are inima sã taie un pui, alintat de
imaginea paradisiacã a unei armonii generale
între oameni ºi animale, este ucis de un tãuraº.
Se adaugã pitorescul �Nea Fane�, lucrãtorul
plin de umor de la morgã, client statornic al
cârciumii lui Stere, frizerul Tilincã ori croitorul
Gogu, a cãrui moarte e deplânsã fals de
nevastã; apoi pisicile ºi câinii mahalalei, aflaþi
în Sãptãmâna Brânzei, copiii care bat
maidanele ºi uneori le vând ponturi hoþilor,
povestea senzaþionalã ºi tragicã a lãutarilor
care, atacaþi în mijlocul zãpezilor de o haitã de
lupi, cântã ca sã se apere, dar mor pe rând, cu
excepþia unuia singur; sau bãtrânele
bârfitoare care merg la spovedit ori ronþãie,
primãvara, morcovii uneia dintre ele,
bucuroase cã au mai ieºit dintr-o iarnã. ªi, în
sfârºit, o poezie a anotimpurilor, a curgerii
vremii, a lunecãrii gunoaielor, ori imaginea
simbolicã, màrquezianã, a lui Tudose, tãietorul
de lemne, a cãrui trecere prin mahala cu toporul
pe umãr anunþã moartea cuiva. Peste toate,
epilogul vine sã uneascã memorabil frânturile
de viaþã ºi umbra lor în memorie: �Peste
salcâmii Cuþaridei treceau brabeþii. Se lãsau
stoluri-stoluri la rampã.

Grigore privea cerul fãrã culoare, adânc,
strãveziu. [...] Se aºezase pe un scãunel ºi
privea groapa. Peste malurile ei galbene
zburau pãsãri. Bãrbatul se gândea cã iar
începe treaba. Nu se schimba nimic din viaþa
lui. Era mai bãtrân ºi mai ostenit, nu-l mai lua
somnul, se scula cu noaptea în cap, dãdea
târcoale avutului primãriei, pe care-l pãzea.
Cine sã vie aici, sã fure niºte mãturi? Nu mai
apucase sã strângã bani sã-ºi ridice ºi el o
casã. Câmpul Cuþaridei se umpluse de lume.
Nu mai aveai loc. Sã se fi sculat morþii, s-ar fi
rãtãcit prin mahala. Se tãiaserã strãzi noi, se
mai deschiseserã câteva prãvãlii, unii nu mai
erau, numai el ºi cu Aglaia nu se clintiserã de
la rampã, acolo-ºi aºteptau moartea...

Noaptea de primãvarã, rece ºi înaltã, îºi
aprinsese toate stelele. Aglaia tot mai bodogãnea.

 � Grigore, trece spãrgãtorul de lemne, tu
nu-l auzi?

Bãrbatul ascultã puþin ºi spuse dând din
umeri:

 � Þi se pare, creºte iarba...�
Din aceastã perspectivã, �Groapa� nu

este în primul rând un roman social, ci, în
cadrele lumii rotite caleidoscopic prin luminã
ºi umbrã ºi înscrisã între abject ºi sublim,
tragic ºi pitoresc, prozaic ºi senzaþional, un
poem plin de savoare, dar ºi marcat de accente
teziste, al condiþiei umane.
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Alex ªtefãnescu

UN VERS DE EMINESCU

Un bãrbat cu pãlãrie, grav ºi gânditor, ºi
un drac de fatã, care se cam plictiseºte cu el
ºi vrea sã-l atragã în jocul dragostei � aceasta
este situaþia de un fin umor descrisã în Floare
albastrã. Nu este singura datã când
Eminescu se ironizeazã pe sine pentru
preocupãrile sale înalte ºi abstragerea din
realitate. Nu este singura datã când simpatia
sa merge cãtre frivolitatea inocentã a celei
care ºtie parcã mai bine decât toþi învãþaþii
lumii cum trebuie trãitã viaþa.

Eminescu se vede pe sine dinafarã ºi
înþelege cã este ºi ceva comic în condiþia de
poet, cu privirea pierdutã mereu în infinit. El
urmãreºte ce fac oamenii obiºnuiþi � inclusiv
în momentele lor de hârjonealã amoroasã �
cu o bunãvoinþã de matur care priveºte joaca
unor copii. Uneori simte chiar o nostalgie faþã
de un fel de a fi la care nu mai are acces.

Exact aceasta este atitudinea sa în Floare
albastrã. Poezia începe direct cu dojenirea
poetului de cãtre fatã, agasatã de
îndeletnicirile lui metafizice, care îl fac
indisponibil pentru ritualul dragostei:

�«Iar te-ai cufundat în stele/ ªi în nori
ºi-n ceruri-nalte?/ De nu m-ai uita încalte,/
Sufletul vieþii mele!»�

Este remarcabilã capacitatea lui Eminescu
de a intra în rolul fetei. Monologul ei, compus
cu artã, te face s-o vezi, zbânþuitã ºi înciudatã,
zgâlþâindu-l pe bãrbatul de o inoportunã
seriozitate. El recidiveazã, nu s-a cufundat în
stele, ci iar s-a cufundat în stele, astfel încât
partenera sa, oarecum resemnatã, vrea sã
salveze ceea ce mai e de salvat: sã nu fie uitatã
cu totul. Eminescu foloseºte aici,
surprinzãtor, în loc de �mãcar�, regionalismul
�încalte�, pentru cã trebuie sã facã sã rimeze
cu �înalte� un vers de numai opt silabe, care
nu-i prea lasã loc de întors, dar ºi pentru cã îi
plac cuvintele învãþate de la þãrani. Mi-aduc
aminte cã bunica mea din comuna Boroaia,
dintre Fãlticeni ºi Târgu Neamþ, recurgea
frecvent la acest cuvânt, în contexte de genul:
�în rãzboi am pierdut multe, încalte mi-o rãmas
maºina de cusut, pe care am îngropat-o în
grãdinã� sau �încalte o scãpat popºoiul
neatins, dupã grindina de astã-noapte!� Un
cuvânt ca �încalte�, rudimentar-trainic, ca un

�HAI  ÎN  CODRUL  CU  VERDEAÞÃ�

piron bãtut în lemn de o mânã asprã de þãran,
fixeazã versul în mintea cititorului.

De altfel, însuºi personajul feminin din
poezie este o þãrancã stilizatã. Timid-
îndrãzneaþã, ea nu lasã iniþiativa în seama
bãrbatului, ci îl provoacã neastâmpãratã,
necãjindu-l, flatându-l, ispitindu-l. Femeile
cochete din Iaºi sau de la Bucureºti îl fãceau
pe Eminescu sã se gândeascã la Dalila. În
schimb, femeile, tot cochete, din mediul rustic
îi aduceau în minte romantica �floare albastrã�.

Volubilã (�gureºã� ar fi spus Eminescu),
femeia are nenumãrate argumente pentru
înduplecarea bãrbatului.

�«În zadar râuri în soare/ Grãmãdeºti �n a
ta gândire/ ªi câmpiile Asire/ ªi întunecata
mare;// Piramidele �nvechite/ Urcã �n cer
vârful lor mare �/ Nu cãta în depãrtare/
Fericirea ta, iubite!»�

Imediat dupã ce încearcã sã-i ºteargã din
minte, aºa cum ºtergi cu un burete de pe o
tablã, fantasmele culturale, zgâtia de fatã
(expresia apare într-o altã poezie, postumã) îi
ºi descrie paradisul terestru care îi aºteaptã
pe ei doi:

�«Hai în codrul cu verdeaþã,/ Und� izvoare
plâng în vale,/ Stânca stã sã se prãvale/ În
prãpastia mãreaþã.// Acolo �n ochiu de pãdure,/
Lângã trestia cea linã/ ªi sub bolta cea seninã
/ Vom ºedea în foi de mure.»�

Compunând acest discurs de ademenire,
Eminescu dã încã o datã dovadã de talent
actoricesc, intrând perfect în rolul fetei. ªi mai
dã dovadã de o excepþionalã capacitate de a
schiþa un peisaj din numai câteva cuvinte.

Codrul cu frunziº bogat, de varã, în care
doi îndrãgostiþi se pot pierde fãrã urmã,
izvoarele care nu curg pur ºi simplu, ci plâng
în vale, un plâns monoton-melodios, acelaºi
de mii de ani, stânca stând sã se prãvale în
prãpastie, dar neprãvãlindu-se, ceea ce
creeazã o impresie de mãreþie dramaticã,
culcuºul secret de pe malul unui iaz, mai
primitor decât orice budoar, din aceste
câteva elemente, inspirat selectate ºi repede
ºi precis evocate, Eminescu creeazã o
priveliºte mai realã decât realitatea. Dupã ce
termini de citit poezia, îþi vine sã crezi cã ai
fost ºi tu în acele locuri.
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Iordan Datcu

REVELAÞIILE  LECTURII

CONFESIUNILE  �CONFRERIEI�

Dl. Mihai Stan a ºtiut, fãrã îndoialã, ce
lecturã interesantã îmi va prilejui oferindu-mi
cartea sa, Confreria. Convorbiri ºi confesiuni
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2009, 386 p.).
Mi-a ºtiut interesul vechi pentru mãrturisiri,
amintiri, interviuri. Ca editor, am contribuit la
ieºirea în lume a câtorva cãrþi de acest tip.
Amintesc, mai întâi, cã am strâns în volum, în
1971, la Editura Minerva, Mãrturisirile
literare, organizate de D.
Caracostea, între anii 1932-1933,
la Facultatea de Litere din
Bucureºti, unde au fost invitaþi
sã se mãrturiseascã în faþa
studenþilor scriitori precum
Octavian Goga, I.Al. Brãtescu-
Voineºti, Cincinat Pavelescu,
Jean Bart, Gala Galaction, Ion
Minulescu, Ion Agârbiceanu,
Liviu Rebreanu, Nicolae
Davidescu, Ion Pillat, Ion
Barbu, George Bacovia, cele
mai multe apãrute în Revista
Fundaþiilor Regale. Din
pãcate, din sumar lipsesc, din
cauza cenzurii, mãrturisirile lui Nichifor Crainic
ºi Dimitrie Nanu iar unele, incluse în sumar,
au fost cenzurate barbar, ca acelea ale lui
Cincinat Pavelescu, care fãcea pe câteva
pagini, elogiul regilor noºtri. Ca redactor la
Editura Minerva, am rãspuns, de câteva
volume de profil: Vasile Netea, Interviuri
literare (1972), publicate, între 1936 ºi 1940,
în Naþiunea românã, Tribuna din Cluj ºi
Vremea, cu scriitorii Mihail Sadoveanu, Liviu
Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu,
Camil Petrescu, Tudor Arghezi, G. Bacovia,
Ion Minulescu, Claudia Millian, Perpessicius,
ºi Ioan Massoff, Despre ei ºi despre alþii
(1973), interviuri apãrute iniþial, între anii 1924
ºi 1946, în Rampa. A convorbit cu scriitori ca
Hortensia Papadat-Bengescu, Constantin
Banu, Tudor Teodorescu-Braniºte, N.D.
Cocea, Mihail Dragomirescu, Octavian Goga,
Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Constantin
Kiriþescu, E. Lovinescu, C. Rãdulescu Motru,
Simion Mândrescu, Iacob Negruzzi, Camil
Petrescu, Ion Petrovici, Timoleon Pisani, Liviu
Rebreanu, I.M. Sadoveanu, Al. O.

Teodoreanu, Ionel Teodoreanu. Cronicar de
teatru, Ioan Massoff a dialogat ºi cu mulþi
actori ºi regizori de teatru. La aceeaºi editurã,
în 1987, am fost redactor al volumului lui
ªerban Cioculescu, Dialoguri literare, în
care, folosind o formulã dialogalã întâlnitã ºi
la E. Lovinescu ºi G. Cãlinescu îi pune acum
sã dialogheze, pe varii teme literare, pe
învãþãcel cu Eudoxiu, ºi unul ºi altul de fapt

autorul, ªerban Cioculescu,
prezent ºi aici cu erudiþia ºi
ºarmul sãu inconfundabile.

Dl. Mihai Stan a avut, ºi
înaintea cãrþii pe care o co-
mentãm, un demers remarcabil
în domeniul provocãrii de
interviuri, convorbiri, confe-
siuni, unele apãrute în paginile
revistei Litere. Este ºi autorul
cãrþilor Destin într-un timp
dogmatic. Ion Gavrilã în dia-
log cu Mihai Stan (2005) ºi
Rãtãcirile unui caligraf.
Mircea Horia Simionescu în
dialog cu Minai Stan (2006).

Confreria conþine dialoguri cu 34 de scriitori,
membri ai Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni,
colaboratori la Litere ºi tipãriþi la Editura
Bibliotheca. Substanþiale mai de fiecare datã,
într-o privinþã sau alta, interviurile ºi-au
asigurat aceastã calitate graþie bunei
cunoaºteri de cãtre cel care pune întrebãri, a
operei ºi biografiei celui chestionat, flerului
de a-i incita pe toþi de a-ºi evoca momente
semnificative ale biografiei lor, de a da relaþii
asupra creaþiei lor. Lectura integralã a celor
intervievaþi este una dintre calitãþile de cãpãtâi
ale interviurilor, operaþie deloc facilã în cazul
unor autori cu bibliografie amplã. Mircea
Horia Simionescu s-a prezentat la convorbire
cu bãnuiala cã nu i-au fost citite toate cãrþile.
Surpriza sa, plãcutã, a fost sã constate cã
Mihai Stan îi parcursese cu mare atenþie tot
ceea ce tipãrise. �Recunosc � spune M.H.S.
� cã m-am înºelat: m-ai citit ºi m-ai înþeles mai
bine decât unii critici de meserie�. Rãmânând
la interviul luat acestuia, notãm semnificativa
ºi surprinzãtoarea sa afirmaþie cã o jumãtate
de secol de comunism i-a oferit continuu
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substanþã pentru scrierile sale: �Mã îndoiesc
cã o altã perioadã a secolului 20 ar fi fost mai
prielnicã (poate, ca sã scad din gravitatea
afirmaþiei, sã spun: mai potrivitã tipului meu
de artist). Nicicând, înainte, lumea nu m-ar fi
þinut atât de încordat ºi de jignit înaintea
porþilor ei bãlãbãnindu-se între miraculoase
grãdini ale raiului ºi profunde, pestilenþiale
bolgii ale urii, primejdiilor iminente,
dezagregãrii. Subiecte la fiecare pas ºi orã,
probleme ºi ziua ºi-n toiul nopþii, destrãmãri
în trepte ºi cascade, derute existenþiale de
toate intensitãþile, continui, pârjolitoare. Un
Dostoievski sau Balzac ar fi fost copleºiþi de
aºa-numitul, îndrãgit termen, spectacol final
al lumii, cel fãrã de început ºi sfârºit.� ªi-a
alcãtuit o metodã ºi un stil, care i-au facilitat
sã rãmânã liber: �Atunci când furcile puterii
vânãtoreºti s-au îndesit, am creat cu
instrumentele gramaticale ºi figurative o
oglindã textualã în argintul cãreia sã se poatã
contura fidel viciile, neajunsurile, agresiunile,
crimele. Incizate, ermetice, stãrile þãrii, ale
individului au fentat ecranele ºi interdicþiile.
Pretind cã am cãutat � ºi am realizat � o bunã
vedere literarã a lucrurilor. Cineva a observat:
«Ai înºelat cenzura chiar sub lãmpile ei
iscoditoare.» Da.�

Din interviul, la fel de substanþial, al
lui Alexandru George, reþinem precizãrile
privind scurtul sãu episod biografic
târgoviºtean, relaþiile cu componenþii ªcolii
de la Târgoviºte, ºi reproducem mãrturisirea
privitoare la precocea sa cristalizare literarã:
�M-am format hotãrâtor înainte de venirea
comunismului, pe acesta eu încã din
adolescenþã l-am considerat repulsiv,
necondiþionând pentru un viitor intelectual
de tipul meu nimic atractiv. Precocitatea
aceasta, pe care o regãsim ºi la grupul
târgoviºtean alcãtuit totuºi din tineri ceva
mai vârstnici dar ºi faptul cã asemeni lor
proveneam dintr-un mediu de oarecare
culturã m-au prezervat faþã de iluziile
propagandei comuniste ºi de dorinþa,
altminteri fireascã, de a merge «în pas cu
vremea». Formaþia mea îmi dirija interesul
spre generaþia precedentã rãzboiului ºi, mai
departe, spre realizãrile de frunte ale
literaturii interbelice.� Barbu Cioculescu
evocã, fãrã complex provincial, anii
petrecuþi (1924-1935) cu pãrinþii sãi la
Gãeºti, apoi anii formaþiei sale literare, când
pe strãzile din Cotroceni îi întâlnea pe
prietenii tatãlui sãu, scriitori ca V.
Voiculescu, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu,
Adrian Maniu, Ion Barbu. În fine, vorbeºte
despre îndelungile sale preocupãri pentru
mai buna cunoaºtere a vieþii ºi operei lui
Mateiu I. Caragiale.� Ce are mai personal
lirica mea � scrie el �, cred cã este vitalismul
ei, o senzorialitate înzestrând-o cu
palpabilitate. Termenul de calofilie, de liricã

livrescã, nu þine seama de plenitudinea
formei. E, oricum, o liricã semnatã.�

Un scriitor din altã generaþie, Tudor
Cristea, director al revistei Litere, evocã
preparativele editãrii acesteia, care a avut loc
�într-un moment când la Târgoviºte se petrecea
ceva care nu era în favoarea literaturii�. Alte
consideraþii privesc alternanþele în creaþia sa
între poezie ºi criticã literarã.

Literatura interviurilor, a confesiunilor
devine, nu de puþine ori, locul expunerii unui
ego supradilatat, care se autoadmirã, uitând
de cei care l-au sprijinit, într-un moment sau
altul al vieþii literare, sã se afirme. N-am întâlnit
acest exces de autoadmiraþie în cartea
domnului Mihai Stan. Dimpotrivã, remarc
câteva lãudabile cazuri de respect pentru
fãcãtorii de bine. Domnii Gh. Buluþã ºi Victor
Petrescu îi sunt recunoscãtori profesorului
Dan Simonescu pentru ceea ce au învãþat de
la el în domeniul bibliologiei. Domnul Liviu
Grãsoiu îºi laudã tatãl, demn ofiþer de artilerie,
apoi profesorii din liceu, pe cei din facultate,
în fine, colegi de la Radio. H. Zalis îi poartã
un cult lui Eugen Barbu, care, dincolo de
multele ºi scandaloasele derapaje publicistice
de la revista Sãptãmâna, de dihonia
întreþinutã în breasla scriitorilor, a lãsat o
operã, pe care criticul literar se strãduieºte
s-o scoatã la luminã. Dl. Zalis exagereazã când
vede în Eugen Barbu, în felul sãu unic, o
sintezã între un Dimitrie Cantemir, Ion
Budai-Deleanu, Nicolae Iorga. Mircea Horia
Simionescu vorbeºte cu multã consideraþie
despre colegii sãi Costache Olãreanu ºi Radu
Petrescu. Doamna Sultana Craia, fiicã a unui
aromân ºi a unei basarabence declarã, în
numele obiectivitãþii, cã în anii copilãriei
bunicii au crescut-o �într-un spirit
mic-burghez foarte îngust, cam bigot, mi-au
cultivat respectul pentru valorile unei
societãþi civilizate, dar ºi multe prejudecãþi, ei
fiind bine intenþionaþi dar limitaþi într-o
mentalitate provincialã ºi de secol 19.�
Domnul Mircea Constantinescu vorbeºte cu
recunoºtinþã despre Mircea Sântimbreanu ºi
M.R. Paraschivescu, care i-au sprijinit
afirmarea literarã.

Confreria. Convorbiri ºi confesiuni este
cartea unor destine literare ºi, totodatã, ceea
ce ºi-a dorit sã fie: o carte a Grupãrii Litere,
utilã celui care va scrie, cândva, o istorie a
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.

Cu totul remarcabilã ºi semnificativã este
prezenþa în carte a basarabenilor Mihai
Cimpoi, Nicolae Dabija, Iulian Filip ºi Ianoº
Þurcanu.

În final sunt dator cu un compliment,
adresat doamnei Daniela Olguþa Iordache,
care, în interviul sãu, apreciazã ca excelentã
�colaborarea revistei Litere cu specialiºti de
talia domnului Iordan Datcu�. Respectul
este reciproc.
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�Eu mã scriu, tu mã citeºti, noi
existãm�, spune Flori Bãlãnescu în motto-
ul din deschiderea blogului sãu ºi aceastã
sugeratã simbiozã dintre ea ºi lector este
sesizabilã în recent-apãrutul jurnal-
confesiune �În mâinile tale� (Editura
Blumenthal, Bucureºti, 2012). Este un ro-
man despre tot ºi despre
toate, dar, în esenþã, o
cãutare pasionatã, tensionatã
a Sinelui, o meditaþie când
poematic-înfioratã, când sar-
castic-colocvialã asupra
condiþiei umane ºi, în par-
ticular, asupra sufletului
feminin. Lectura acestei cãrþi
prilejuieºte cititorului o
permanentã descoperire ºi
redescoperire, o reevaluare a
sa ca individ social ºi ca
specie, precum ºi a relaþiei
cu ceilalþi ºi cu propriul eu.
�În mâinile tale� este cu atât mai interesant
cu cât pãstreazã permanent contactul cu
lectorul, într-o confesiune care-i induce
acestuia tentaþia empatizãrii prin
dimensiunea autenticã, vie ºi profund
omeneascã pe care aceastã radiografie a
sufletului feminin o propune într-un con-
text socio-istoric bine delimitat: societatea
comunistã absurdã ºi concentraþionarã ºi
cea contemporanã, la fel de închistatã,
alienatã ºi lipsitã de repere. Ceea ce
surprinde încã de la primele pagini este
alternanþa analizelor lucide, tãios-
argumentate (care o trãdeazã pe istoricul
Flori Bãlãnescu) cu reflecþiile plastice, pline
de poezie ºi încãrcate de nostalgia
rememorãrilor ale unui suflet artist ºi
frãmântat. Tonalitatea de ansamblu a
romanului este una marcat personalã ºi
emoþionalã, pe alocuri colocvial-umoristicã

Margareta Bineaþã

CRONICÃ  LITERARÃ

CULEGÃTOAREA  ªI  VÂNÃTORUL
DE  CUVINTE*

ºi mustind adeseori de o savuroasã oralitate.
O succintã caracterizare a lui Ceauºescu
este edificatoare în acest sens: �Iar el... un
cretin ºiret, un bâlbâitul dracului. Cu
decretul, mai mult a omorât femei decât
ºi-a înmulþit orbii. A crezut cã le controleazã
viaþa, vânturându-le aºternuturile. Boul

criminal, versat ca o curvã de
lux!� Multitudinea vocilor
naratoriale este sesizabilã încã
de la început, cãci, deºi
redactatã la persoana I,
autobiografia (mai mult sau
mai puþin fictivã) a lui Flori
Bãlãnescu dã cuvântul, pe
rând, personajelor care
populeazã romanul (mama,
tatãl, fraþi, unchi, mãtuºi,
prieteni) într-o bine orches-
tratã polifonie.

�În mâinile tale�
surprinde douã lumi: una a
evaziunii, purã, patriarhalã,

idiferentã la capriciile istoriei (întruchipatã
de Coºoveni, satul natal al autoarei) ºi una
a realitãþii cotidiene, nudã, dospind în ea
mizeriile determinãrilor social-politice
aberante. Bucolicul vieþii rurale este evocat
în enumeraþii voluptuoase, bine dozatate,
vãdind poezia: �Atâtea flori de primãvarã,
ºi mulþimile care-ºi aºteaptã rândul:
cuiºoare, crini albi, imperiali ºi roºii,
trandafiri, bujori, micºunele, gladiole, dalii,
tufãnici ºi crizanteme... ªi bruma asta de
flori de cireº, fluturi adiind în moarte, ce
nu se vor topi vreodatã�. Când evocã
realitatea imediatã, discursul devine amar
ºi sarcastic-muºcãtor, marcat de
luciditatea analiticã a istoricului care
constatã cã în plan mental ºi atitudinal nu
s-a înregistrat niciun progres între
comunism ºi zilele noastre: �Pe cine
pãcãlim noi? Românii nu visau veritabil,
aºa cum nu o fac nici azi. E normal cã
dacã atunci idealul era sã mãnânce mai* *Flori Bãlãnescu, În mâinile tale, Ed. Blumenthal,

Bucureºti, 2012, 236 p.
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multã carne � ºi le era teamã sã o spunã,
acum standardele ridicate sunt culese de
la televizor�.

Cele douã lumi sunt subsumate
universului lãuntric al autoarei, frenetic,
tumultuos, contradictoriu, pictura
oamenilor, locurilor ºi diferitelor întâmplãri
rememorate realizându-se exclusiv prin
prisma acestor intense trãiri.

Evocarea vieþii neaoº-olteneºti, cu
iuþeala ei specificã, dar nu lipsitã de
cãldurã ºi de bucuria apartenenþei la
comunitatea ruralã reprezintã doza de
savuros ºi pitoresc a romanului. Pentru
autoare, întoarcerea la rãdãcini este o
regãsire a Sinelui, o reconfigurare a unei
vieþi zbuciumate petrecute în iadul
comunist ºi în contemporaneitatea
aliena(n)tã, în care, aºa cum ea însãºi
mãrturiseºte, Flori Bãlãnescu încearcã din
rãsputeri �sã rãmânã om�: �Oltenii mei
gãlãgioºi ºi grijulii. Pe ei pot sã-i înþeleg �
ºi buni, ºi mai puþin buni, mã pot privi în
ei din când în când ca sã-mi recunosc
slãbiciunile, golurile, prea-plinurile ºi chiar
mai puþin relele�.

Discursul poematic, presãrat cu
metafore, epitete în cascadã, enumeraþii
melodioase, se întrepãtrunde cu lexicul
frust ºi bolovãnos al omului de la þarã,
care nu se sfiieºte sã înjure pe ºleau de
mamã sau sã explice hâtru nepotului sãu
denumirile amintind de diverse pãrþi
anatomice ale unor buruieni obiºnuite de
la þarã: �Pavel, cum se numeºte tatã
floarea asta roºie ºi frumoasã, ºtii? Îþi
spune unchiu� � «Pizda þigãncii». ªi asta
galbenã e «Bãºina porcului». Trebuie sã
ºtie copilul. Ce, þie þi-a spus mãmica altfel
când erai micã?�

În acest jurnal-puzzle în care se
alãturã, aparent disparate, crâmpeie de
gânduri, mici istorioare savuroase, panseuri
în care intensitatea trãirii se exacerbeazã
în cascade de cuvinte, dragostea este raiul
biblic visat, evocatã în adevãrate poeme
în prozã: �Urmãreºte, aºadar, harta,
bãrbatul meu, vino sã recapitulezi istoria
mãruntã, neconsemnatã! Când pui piciorul
pe uscat, te urmãresc, privirea îmi trece
prin tine ca sãgeata. Dacã îmi place vedenia
vietãþii tale o adulmec pe sub frunzele grele.
Sânii mei sunt arãmii ca pãmântul ars de
soare, albi ca zãpada pe crestele necucerite,
verzi ca inscripþiile nedescifrate, cresc ºi
descresc asemenea imperiilor�. Flori
Bãlãnescu poposeºte ºi asupra ei înseºi,
pentru a-ºi creiona autoportretul moral ºi
fizic, deosebit de percepþia celorlalþi asupra
ei, de vreme ce fiecare ia din ea �ce

trebuie�, fiecare când �are nevoie�, atunci
când nu este vãzutã pur ºi simplu ca o sursã
de fantezii erotice de niscai �taximetriºti
de tranziþie� ori de vecini binevoitori:
�Uneori sunt ca ploaia repezitã de afarã,
alteori sunt tãcutã, tandrã ºi aºteptândã ca
un fir de Regina Nopþii în clipele magice
în care gãlãgia lumii amuþeºte�. În acest
context, Flori Bãlãnescu relevã cu
simplitate, într-un limbaj colocvial,
dezinhibat, prejudecãþile generale legate de
femeile �sexoase, alunecoase ºi cu
glagorie�, combinaþie mai mult decât
imposibilã în ochii bãrbaþilor, pentru care
o reprezentantã a sexului slab ori e
frumoasã ºi proastã, ori e deºteaptã ºi urâtã,
�are ea un defect, nu se poate�. Prilej
pentru autoarea jurnalului de a puncta, cu
ironicã amãrãciune multiplele posibilitãþi ale
femeii de a se reinventa, (ignorate, fireºte,
de bãrbaþi), de a deveni, pe rând, mamã,
iubitã, sorã, amantã sau fatã neprihãnitã:
�E în stare sã iubeascã toatã viaþa un singur
bãrbat, sã nascã, sã facã avorturi, sã stea
pe spate, pe burtã, caprã, etc. ªi în nopþile
cu lunã plinã sã se simtã fecioarã�. Fãrã
sã alunece pe panta feminismului (pe care,
de altfel, îl ºi discrediteazã cu termenul de
�ciumã�), romanul este grefat de
numeroase consideraþii asupra bãrbaþilor,
femeilor ºi a inechitãþii relaþiilor dintre
aceºtia. Flori Bãlãnescu pleacã de la
premisa cã între cele douã sexe existã o
inexorabilã falie, o incompatibilitate primarã
ºi insurmontabilã, din moment ce
dezideratele lor sunt din start fundamental
diferite: femeia are idealuri legate de familie,
stabilitate, fidelitate, dragoste statornicã, iar
bãrbatul, cu mici excepþii, este centrat
exclusiv pe sexualitate. �O femeie este
curatã dacã este dedicatã, sângele ei nu
urmeazã alt curs decât pe al inimii care
creºte ºi descreºte în ritmul chemãrilor.
Nu existã altfel de iubire.(....) Bãrbatul are
un organ special care îl avertizeazã cã e
fãcut sã evadeze prin plãcere «mecanicã»,
ceea ce îl împiedicã sã înþeleagã neputinþa
femeii de a iubi altfel decât total�. Deºi juste
pânã la un punct, aceste diferenþieri legate
de atitudinea ºi mentalitãþile celor douã sexe
denotã pe alocuri tendinþe homofobe: �N-au
pic de tandreþe, de înþelegere pentru fiinþa
aia care zace bolnavã, obositã, fãrã chef
într-un colþ. Decât sã o bage în seamã,
mai bine o bagã în mã-sa, dorm, îºi varsã
nervii pe ea, citesc, îºi trimit copiii dupã
ziare, þigãri ºi pâine sau îi rup în bãtaie,
etc. Pânã ºi declaraþiile lor de dragoste sunt
egoiste, cântãrite, studiate�. Simþindu-se
o fiinþã dualã, ca ºi jurnalul ei, între �Pãmânt
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ºi Cer�, între �Bãrbat ºi Dumnezeu�, Flori
Bãlãnescu aspirã la perfecþiunea unei iubiri
absolute, vãzute ca o realã comuniune
paradisiacã, aproape de dumnezeire, în
pagini pline de poezie, de un intens erotism,
carnale ºi pline de sevã, îndrãzneþe ºi suave
în acelaºi timp: �îmi plãcea când mã priveai,
erau cele mai intense momente de dragoste.
mã priveai de-mi ajungea inima-n gât, eram
plinã de iubire, îmi pocneau urechile ca un
corcoduº când îi plesnesc miile de flori
primãvara. (...) ºi când mã cauþi, copil
însingurat, ca un prunc înfometat apuci
sânul... ºi dintr-odatã, devenit bãrbat, te
înfigi ca un taur ºi te zbaþi. ºi oboseºti.
gemetele îþi încetinesc loviturile. mã strecor
sã te pot privi, ca o floare sãlbaticã lipesc
oaza vieþii de abdomenul tãu�.

Deºi �În mâinile tale� este un roman
preponderent al ideilor ºi reflecþiilor
personale ale scriitoarei pe teme diverse
(iubire, Divinitate, dihotomia masculinitate-
feminitate ºi implicaþiile socio-morale ale
acesteia, tarele unei lumi �pline de
hârtoape�), nu lipsesc micro-episoade
epice bine scrise: episodul cu un neamþ
�mort de beat, rupt în figuri�, care face
show în autobuzul de �23 August�;
descrirerea �mesei de sâmbecioare� pe
care autoarea ºi familia ei o fac la pomenirea
de 40 de zile de la moartea mamei;
dizenteria de care a suferit în copilãrie ºi
care era sã-i aducã sfârºitul; controlul
ginecologic periodic, pe vremea
comunismului, pentru preîntâmpinarea
avorturilor clandestine; povestea licenþios-
umoristicã (relatatã de mama autoarei, una
din vocile naratoriale ale cãrþii) a unui rus
dintr-un batalion sovietic cantonat la
Coºoveni �în toamna lui 1944�, care hãrþuia
sexual femeile mai tinere din sat; sau
mineriada din 1990, evocatã în acelaºi
registru puternic impregnat de emoþional:
�Universitatea e încercuitã de trupe de
ordine, nu putem ieºi din clãdire decât
legitimându-ne chiar la uºa facultãþii.
Urmeazã alergarea bezmeticã,
înspãimântatã, þinându-ne de mâini, sã nu
ne pierdem, în micul perimetru încercuit
între bulevardul Elisabeta � librãria
�Eminescu� � Arhitecturã-Edgar Quinet.
(...) Pulane, pietre, fum, tot arsenalul de
înnebunire. Studenþii baricadaþi în
facultatea de Arhitecturã. Sângele de pe
Edgar Quinet. Toate încheieturile paralizate.
Genunchii nu mã mai ascultã�.

Din jurnal nu lipseºte spiritul ludic: Flori
Bãlãnescu aºeazã dezinvolt laolaltã poeme
personale, fragmente din convorbiri pe
internet, anecdote, textele cântecelor

preferate (cu rol catharctic), peripeþii
onirice nocturne, mostre din repertoriul
folcloric oltenesc. În virtutea aceluiaºi
apetit pentru jocul cu textul, autoarea
iniþiazã relatarea unui episod epic pentru a
glisa pe nesimþite spre poemul în versuri,
sau opteazã pentru scriitura gen dicteu
automat, înlãnþuind idei fãrã o logicã
aparentã, în absenþa quasi-totalã a
ortografiei ºi punctuaþiei.

Dincolo de astfel de experimente
textuale (care lasã uneori impresia de
artificiu literar exterior dinamicii interne a
romanului), piesa de rezistenþã a acestui
jurnal-confesiune o reprezintã pictura
umanului, în speþã disecarea ºi redefinirea
feminitãþii cu toate meandrele ºi volutele
sale, permanent oglinditã în masculinitatea
uneori hulitã, alteori condamnatã, dar
finalmente doritã, mãcar ca vis de iubire,
pe fundalul frãmântat al unei societãþi
româneºti care, în pofida deceniilor ºi a
mutaþiilor istorice, a rãmas la fel de
închistatã, de plinã de prejudecãþi ºi de
rigidã. În sondarea profunzimilor sufletului
feminin, Flori Bãlãnescu se opreºte asupra
celor douã constante definitorii ale acestuia
� dragostea maternã ºi cea filialã. Întregul
jurnal este marcat de iubirea pentru locurile
natale � satul Coºoveni � ºi pentru pãrinþii
a cãror prematurã pierdere provoacã
ireparabile sfâºieri lãuntrice. Dorul de
pãrinþi apare ca un laitmotiv al acestei
scrieri, o litanie tulburãtoare, simplã,
fireascã, profund umanã ºi autenticã: �Eu
plâng. Ascult, îmi amintesc lucruri
luminoase despre mama ºi despre noi.
Plâng. Mama e aici, n-a plecat, toate
lucrurile pãstreazã atingerea ºi chinul ei
de-o viaþã�. În acelaºi registru cald ºi di-
rect vorbeºte Flori Bãlãnescu despre
dragostea pe care i-o poartã fiului ei, mult
dorit ºi îndelung aºteptat din cauza unei
boli endocrine pe care o aminteºte, cu
resemnare ºi amãrãciune, de-a lungul
romanului: �Mã uit la cãpºorul lui blonduþ,
cu ciuful neregulat, cu cele douã vârtejuri
din creºtet. Este dulce, dulce.... îmi dau
silinþa sã-l privesc cu detaºare. Nu pot, îl
iubesc cu spaimã. Este al meu, chiar dacã
nu seamãnã cu mine foarte evident�.

Într-o succintã autoanalizã a
demersului sãu literar (realizatã într-una din
multele paranteze ale romanului), Flori
Bãlãnescu se vede ca o �culegãtoare� de
cuvinte, fapte, întâmplãri, evenimente, din
care îºi reconstituie cu migalã puzzle-ul
existenþial.

(continuare la pagina 35)
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Henri Zalis

UN  NUME  NOU,
LA  O  PRIVIRE  SELECTIVÃ

RECITIRI

În buna tradiþie a literaturii noastre
practicate de femei, iatã, citesc, de ceva
vreme, proze semnate de Eliza Roha.
Pentru mine a fost un nume nou într-o
lume certificatã cu tot felul de apariþii. Ale
Elizei Roha sunt în primul rând
numeroase, autoarea izbutind în ultimul
deceniu ºi ceva sã publice diagrama din
unghi subiectiv cât sã
alcãtuiascã materia a zece
titluri: o realã, activã (parcã
prea activã) operã a
imaginaþiei.

Cât mã priveºte am
parcurs atent patru scrieri.
Aproape toate atestã
memorie, opþiuni proble-
matice, talent în relatãri,
sentimente, un soi de inefabil
al prezenþelor umane, în
atitudini de reacþie, de
febricitare, mai rar, din
pãcate, maturitate în spiritualizarea
personajelor, în necurmata lor echilibristicã
prin faptele de viaþã.

Doamna Eliza Roha, deschisã la
feluritele destine, linii de evoluþie sau
involuþie, mã surprinde într-un plan care
nu este, de fel, unul oarecare. Ea percepe
drame, le destãinuie mirãrile, încheagã
anumite oferte. Deocamdatã mai are de
fãcut un lucru: sã le proiecteze pe un fundal,
sã le perceapã epic expresia. Asta
înseamnã, mi se pare mie, actul de neocolit
al intrãrii existenþei unora în investiþia de
umanitate a celorlalþi. Nu prin relatãri
(însuºire utilã, desigur) cât mai ales prin
meticuloasa poezie a verbului, înscris � cât
este necesar � în scenariu, în imanenþa
acestuia dupã o cadenþã atent condusã,
elaborat legitimatã, menþinutã în funcþie de
spiritul întregului. Cu prisosul bine
controlat al miºcãrilor sufleteºti, la adãpost
de coincidenþe, de aglomerãri nedorite, de

potriveli neverosimile.
Ar fi pãcat ca talentul Elizei Roha sã

nu-ºi gãseascã tonalitatea potrivitã.
Condiþia nu este insolubilã. Sã renunþe la
redresãri în timp prea scurt, prea accelerat
ºi, mai ales, sã nu precipite procese
existenþiale la modul sumar. Legile
romanului au neprevãzutul lor. Forþa

acestuia nu se mãrgineºte la
o simplã tentativã de ocultare
a gradaþiilor potenþate mereu
de narativitate.

În cele ce urmeazã mã
voi referi la douã dintre cãrþile
Elizei Roha pe care le-am
selectat pentru o primã
lecturã. Cãrþile în discuþie
deschid o perspectivã asupra
modului în care trãirile
reþinute, latura lor verosimilã
sau cu motivaþii insuficiente
analitic afecteazã epicul,

întreþin doar parþial curiozitatea cititorilor.
Din capul locului pun o întrebare de

principiu: se mai poate scrie astãzi, dacã ai
ales lumea micilor drame, predestinãri,
tensiuni din viaþa cartierelor mãrginaºe aºa
cum le-au evocat în urmã cu decenii G.M.
Zamfirescu ºi Carol Ardeleanu? Rãspund:
citind prozele Elizei Roha, cu deosebire
�Deceniul obsedat�, caut sã aflu dacã mai
este, oare, posibilã ºi opþiunea transferului
de la povestirea bazatã pe succesiunea
�glasurilor� la dilemele trãirii umile?

Cotidianul, atât de divers ºi totuºi
unificat de comune încordãri, oferã Elizei
Roha oglinda cerutã de propriul ei demers.
Acela de a consemna, fãrã teama cã survin
accidente sociale (ascensiuni, prãbuºiri,
redresãri) o ideaþie redusã la un real simplu,
vegheat de mici nostalgii, simple reducþii
pe terenul câtorva planºe prestabilite.

Afirmaþia mea nu vrea sã minimalizeze
buna impresie de viaþã surprinsã în
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adevãrul ei fluid. Cum afirmam, încã de la
început, autoarea ºtie sã povesteascã ºi sã
valorizeze banalitatea. Prezintã mãrunte
descãrcãri sufleteºti într-un timp revolut.
Este în discuþie ce se întâmplã, pe linie
realistã, la modul natural în douã-trei familii,
cu încrengãturile lor, de la o zi la alta.
Tabloul rãmâne uman chiar dacã un
personaj, Matilda, are deformãri ºocante
de comportament, iar Iva, micuþa ei fiicã
vitregã, suferã din plin din cauza modului
în care este tratatã.

Negreºit, metoda de aglutinare a unei
duzini de rubedenii, una mai ºtearsã decât
cealaltã, propune o picturã de tip pseudo-
naturalist. Nu ne întâmpinã naturalismul
învãlmãºit în anecdotã, ferocitate expusã
la vedere ºi biologism vizionar. Eliza Roha
a ales realismul �insular� cu accente
intermitent naturaliste, mai curând infiltrate
de afectivitate accidentalã, grefãri pe
tribulaþii sentimentale, mereu corectate,
alterate de descumpãniri brutale, foarte rar
erotice, cel mai adesea dominate de primi-
tivism orgolios, neºlefuit.

S-a înþeles, presupun, cã avem de ales
între postnaturalism ºi neorealism.
Autoarea, ea însãºi, susþine când o tendinþã
când alta, practicându-le, alternativ, pe
amândouã. Cum este tributarã propriei
feminitãþi, cu reuºite certe în portrete (vezi
excelentul desen fãcut Ivei, fetiþa de cinci
ani ºi jumãtate) pare de multe ori înclinatã
spre descrieri ingenioase, pe un fundal de
lãmuriri, reveniri, succinte convergenþe,
derivaþii suprapuse. Probabil cã o alegere
mai decisã ne-ar fi scutit de efectele
limbajului modulat de indeterminare.

Ajuns în acest punct, aº recomanda
ceva naratoarei: ar fi ieºirea din episodism.
Din fragmentarism. Recomandarea s-ar
întregi cu studiul mai atent al epicului, între
discursul narativ ºi cel descriptiv. Eliza
Roha este stãpânã pe intercalãri sensibile,
însã ca sã ajungã la romanesc (e vorba de
romanescul în stare sã întreþinã curiozitatea
generalã) ar mai avea nevoie de mobilarea
acestuia cu o bunã tehnicã a expoziþiei
incidentelor, ca ºi de un câmp mai larg al
grupului social. Acesta supus, în mod egal,
sãrãciei, lipsei de educaþie, denivelãrilor
cauzate de situaþiile de viaþã, nu rãmâne la
gesturi ritualizate.

În orizontul altor condiþii de existenþã
se înscrie recentul roman al Elizei Roha,
de astã datã intitulat �Chipuri de apã�.
Construcþia are meritul cã adaugã la
limitele cunoaºterii amendarea telepaticã.

Nu voi insista prea mult asupra
aspectului, încã singular în proza noastrã.
În schimb voi nota cã personajul titular,
Nicoleta, strãbate întreg spaþiul narativ,
probã cã povestitoarea a înþeles ce
funcþie îndeplineºte �realismul biologic�.
Respectiv acel raport între biograficul
detaliat ºi descrierea psihologicã, cu
referire la viaþa interioarã a femeii
invocate în acþiune, depãºind simple
analize de parcurs.

Traiectul revelat de discursul narativ
pare sã indice unele posibile sugestii la
�Dimineaþa pierdutã� a Gabrielei
Adameºteanu. Parcurgem de astãdatã o
prozã vie, pitoreascã. Cu merite certe
datoritã modificãrilor survenite în
registrul stilistic, cu deosebire în
construcþie. Nu numai pentru cã sunt
propuse ºi alte oferte.

Publicat în 2011, nemenþionat în ciclul
�Fata din pomul cu mere�, �Chipuri de apã�
pare scris de o autoare predispusã la
noutate. Include pagini, nu puþine,
încãrcate de ficþiuni telepatice. Eliza Roha
a imaginat povestea Nicoletei ca pe un ro-
man al personificãrii femeii înverºunate sã
reuºeascã dupã ce a trecut prin grele
încercãri. Prima sutã de pagini denunþã
procesul privatizãrilor de dupã decembrie
1989. Suntem proiectaþi în perfectã unitate
cu agonia unor întreprinderi silite sã moarã
spre a împlini pofte neruºinate, spre a
satisface setea unor inºi dornici de
îmbogãþire pe seama celor prefãcuþi în
victime sigure.

Romanul ia o turnurã, aº spune
decorativã, dintr-o perspectivã
neanunþatã, în înþelesul pe care îl
presupune miºcarea exuberantã, de la
trãirea copleºitã de dramatism la o alta,
marcatã de iluminãri. Nicoleta cea pãrãsitã
de soþ, în cãutare de o minimã siguranþã
social-profesionalã, îºi gãseºte perechea
graþie dualitãþii elanului auctorial. Pe de o
parte apare minima verosimilitate, pe de
altã parte apar trãiri ca în imaginar.
Viziunea alterneazã între traume ºi
declanºãri biografic nesperate, ceea ce
presupune motivaþii noi, dezvoltãri
înlãuntrul omenescului la care Eliza Roha
nu dãdea, iniþial, semne cã aspirã.

Printr-o îngrãmãdire de imponderabile
Nicoleta, deºi soþul ei se întoarce � în cele
din urmã � acasã, se va cãsãtori cu omul
care îi transferã bio-energie. Pentru
curiozitatea cititorului sã menþionãm cã
întregul proces reclamã filtre nu chiar puse
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în luminã suficient de credibil. Soþul, Liviu,
va restabili relaþii convenabile cu familia
Nicoletei: �Onoratul Profesor�,
îndrumãtorul acestuia, cel care îl adusese
în America, vreme de 15 ani, renunþã sã
mai înmagazineze, prin interpuºii lui,
energie astralã în trupul Nicoletei, astfel
cã femeia simte, în sfârºit cã se ºtie (este)
�fericitã, puternicã, deasupra tuturor relelor
pãmântului�.

Este o aglomerare de rezolvãri pe
ultima lungime a romanului, ca într-un
�dans criptat�, cum afirmã însãºi
naratoarea. Chestiunea care se pune
priveºte ºi alte cãrþi ale Elizei Roha, cea
care pe fila finalã a �Chipurilor de apã�
anunþã la fiºa �De acelaºi autor�, nu mai
puþin de patru romane scoase între 2010
ºi 2011. Productivitatea pare
remarcabilã. Întrebarea priveºte direcþia
spre care se îndreaptã respectivele titluri.
A fost oare în stare sã þinã piept
provocãrilor unor biografii trepidante
sau, mai de grabã, a dorit sã le
acomodeze implicãrilor afective, de
naturã sã reþinã satisfãcãtor unele, doar
unele detalii ºi alternanþe* culese din
peisajul similiraþional? (O sã rãspundem
ºi la aceasta întrebare).

Nu doresc sã abuzez de spatul
grafic afectat prezentei cronici, dar cred
cã mai am de fãcut câteva menþiuni.
Prima. Deºi autoarea are tendinþa sã
mizeze pe energiile biosenzoriale, ea
izbuteºte sã le credibilizeze dându-le
rãgazul sã apropie misterul liric de
unghiul deschis al spiritualitãþii celor trei
personaje: Nicoleta, fostul soþ Liviu, ºi
actualul ei pretendent, Miºu. A doua:
Eliza Roha ar fi de dorit sã spaþieze
comandamentele episodismului, sã nu
eludeze nevoia de a lãsa intervale de
respiraþie între ele. În fine, a treia: îi
recomandãm sã dezvolte raporturi
echitabile între discursul narativ ºi cel
descriptiv. De data aceasta, acþiunea �
în partea secundarã a poveºtii � rezervã
þesãturii romaneºti un bun echilibru. Nu
sacrificã raportãri epice în beneficiul
celor lirice, se bazeazã pe acomodãri
corecte între descripþia rapidã ºi
simbolismul narativ. Pur ºi simplu are
de câºtigat relieful portretistic, percepþia
care polarizeazã conduita subtextualã.

*
Prozatoare ieºitã din comun datoritã

facultãþii de a depãºi condiþia personajului
principal, Eliza Roha întregeºte destinul
acestuia graþie �constelaþiei biografice�.
Numesc astfel talentul scriitoarei atentã la
un ºir de micro-menþiuni, cu ajutorul
cãrora nenumãrate purtãtoare de mesaj
existenþial definesc peisajul, revin când ºi
când la mica lor autonomie, surprind un
întreg univers.

Genul pe care îl înscriu într-un desen
digresiv, practicat curent de Eliza Roha o
ajutã vizibil în ciclul �Fata din pomul cu
mere�. Construcþia romanescã, la nivelul
primelor douã volume creeazã o apariþie
cumva autobiograficã. Numele eroinei, Iva,
de la prenumele Paraschiva, ne sporeºte
interesul la lecturã. Are în vedere trecerea
de la autobiografic spre constelarea
viziunii, pe mãsurã ce apar însoþitorii
eroinei, odatã cu lãrgirea câmpului social,
pe urmã datoritã detaliilor fizionomice. În
chip natural, orizontul strict, local, iese la
luminã nu doar restrâns la ºcolaritatea Ivei.
Pe mãsurã ce problemele de viaþã cunosc
diversificarea, Iva trece prin unghiuri
discret puse în umbrã ca alte individualitãþi
sã aparã în cadru. Astfel, constelaþia in-
clude realitatea publicã asimilatã când ºi
când corelaþiei cu ieºirea din ritmul burghez
de activitate. Suntem la hotarul unei lumi
noi, cu mentalitãþi, apucãturi, valori încã
neasimilate. Aspiraþia Elizei Roha de a
deveni cronicara acestei copleºitoare
tranziþii, chiar dacã numai schiþate
deocamdatã, se va accentua pe seama
diverselor tentative menite sã acapareze
psihologiile, caracterele, în final nemila
unuia faþã de celãlalt. Funcþioneazã aprig
conceptul numit �luptã de clasã� devasta-
tor în unele privinþe.

Dacã naratorul este activ în a-ºi
expune, cumva, autobiografia o întrebare
se pune, totuºi, în legãturã cu modul de a
comunica miºcarea din jur, ceea ce numim
latura complementarã a trãirii
autobiografice. Va trebui spus cã ideal ar
fi fost ca, din punctul de vedere al vizunii,
privirea Ivei, a fetei în curs de maturizare,
sã îmbrãþiºeze ce se întâmplã dincolo de
hotarele cartierului, la liceu, ce se petrece
cu Tãticuþu, cu mãtuºile ei, cu prinþesa,
ulterior cu întregul ei serviciu. În aceastã

* Comuniuni cu puteri extrasenzoriale, telepatice sau dispariþii deloc explicate, precum pierderea
Monei, aruncã naraþiunea pe o pantã misterioasã, aburitã de succesiuni vecine cu scenariile poliþiste.
Deºi episodice, atari creionãri furnizeazã romanului aspecte puternic controversate. Din multe puncte
de vedere nu ºtiu dacã au suficientã relevanþã. Autoarea va trebui sã decidã!
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doritã miºcare de pendul socio-profesional,
Eliza Roha avea posibilitatea sã-ºi confirme
capacitatea de gradaþie tipologicã. Iar odatã
cu ea, cu ieºirea din aerul convenþional, sã
presare puþin ºi din apartenenþa eroinei la
ceea ce azi numim �societatea civilã�.

Este aici locul sã apelãm la inventivitatea
povestitoarei, excelentã, în alte construcþii,
de astã datã oarecum repetitivã.

Or, autobiograficul, ca restabilire epicã
a unei existenþe date, reclamã, în numele
spectrului (spiritului?) de legitimitate
destinalã, sã nu ocolim raportul de
cauzalitate între diferitele determinãri. Spun
astfel cã Iva datoreazã reacþii distincte,
uneori lui nea Vasile, clienþilor croitoriei
ªtefan Enea, lui tanti ªtefania º.a.m.d.

În absenþa mamei naturale, Iva
datoreazã enorm profesoarei de românã de
la liceu, cum la fel de mult ºi altora, despre
care ne rãmâne sã revenim.

De ce în acest context, când Eliza Roha
pomeneºte fugitiv despre Gheorghiu-Dej
ºi asasinarea, la ordinele sale, a lui Foriº ºi
a lui Pãtrãºcanu, nu lãrgeºte minimal cadrul
sã ne spunã ce au însemnat acele crime,
cum s-au dovedit sovieticii stãpânii în fapt
ai unor triste evenimente în istoria
deceniului cinci?

Credinþa cã pagina care încorporeazã
trimiteri la propria viaþã îngusteazã spaþiul
convenþional al povestirii mi se pare
greºitã. Întrucât a relata autobiografic date
strict personale nu exclude imersiunea în
unitatea interioarã a destãinuirilor celorlalte.

Nu mi-am propus, aici, în eseul de
faþã, sã pun în relaþie �Deceniul obsedat�
cu alte volume din ciclul �Fata din pomul
cu mere� însã ºi ideea de a articula detalii,
pentru lãrgirea cadrului istorico-moral, este
salutarã ºi meritã tratatã ca atare.

De altfel, Eliza Roha a ambiþionat
dezvoltarea subiectului în slujba cãruia pune
pe lângã talent portretistic, numeroase alte
calitãþi. Nu pot trece nepãsãtor pe lângã
trama care face loc tensiunilor caracteriale.
Se înþelege cã ele apar drept urmare la unele
confruntãri personale. În tot acest
succedaneu autoarea expliciteazã reacþii;
spune, uneori ce a însemnat înscãunarea
comunismului pentru clasa de oameni de
condiþie mijlocie, cãsãpitã de autoritãþi, iar
când doar sugereazã procesul o face în ºirul
de meandre ale acelui ceas, teribil de atroce.

Aºadar, �Femeia în verde� (�Deceniul
speranþei�) ne apropie o epocã, în
cotidianul ei banal, consecutiv acelor
ocoluri reclamate de asumarea unei istorii

tulburi, aglomerate de combinaþii toxice,
tangente implicaþiilor de tot felul.

Revin la natura autobiograficã (deºi nu
tocmai recunoscutã) a �Femeii în verde�.
Iva parcurge etapele unui destin alcãtuit
din decepþii. Oare acest fapt nu impieteazã
asupra ritmului în care decurg compo-
nentele lui: copilãria, ºcolaritatea, serviciul?
Cred cã Eliza Roha are nevoie de o
percepþie a temporalitãþii care sã includã ºi
elemente ale decorului social (referiri la
viaþa cartierului aºa cum l-a anturat în jurul
cimitirului Bellu) dar ºi despre ceilalþi
protagoniºti (Tãticuþu, unchiul Costel º.a.).
Atari microbiografii, alternative la cea
dominantã, vor permite sã dispunem de o
tramã mai bogatã ºi epic vorbind mai
cooperantã cu întregul.

Eliza Roha ºtie sã intre în detalii
cinematografice, sã surprindã �relieful� lor
documentar. Asemenea dezvoltãri i-ar
permite sã propunã accesul la secretele epocii
din anii �50-�60, una de care ne amintim bine
cei care am trãit-o. Ceilalþi au dreptul s-o
descopere graþie reconstrucþiei prin decupaje,
în nici un caz neutre, fals patetice.

Între altele, gãsesc absolut surprin-
zãtoare absenþa oricãrui accent erotic în
portretizarea Ivei, altminteri deloc paralizatã
de pervertiri fiziologice. Romanul ar avea
numai de câºtigat dacã la temele expuse s-ar
afla ºi contribuþia feminitãþii, inclusiv a
sensualitãþii netrucate. De ce la vâltoarea
istoricã a clipei sã lipseascã puterea de a
distruge pe cât ºi de a purifica a simþurilor
(invocarea acestora aparþine, în largã
mãsurã, acelui determinism pe care unii îl
includ într-un naturalism inferior, minat,
chipurile, de precaritate).

Proza în discuþie nu oferã o unicã
formulã; sub semnalãrile gãsite ori în curs
de proiect þin sã observ generozitatea Ivei
în a-ºi manifesta omenia. În ciuda
loviturilor primite ea are încredere în ceva
ce îi rezervã sorþii. Cum autoarea se
identificã, pânã la un punct, cu Iva, un
alter-ego al ei, felul ei de a fi ospitalierã,
sãritoare, deschisã la motive obºteºti se
suprapune în conduita amândurora.
Aceasta garanteazã înþelegerea noastrã
chiar ºi atunci când este afectatã de mul-
tiple situaþii inacceptabile.

Pe scurt, am parcurs cu �Femeia în
verde� o experienþã incitantã, coroboratã
cu un episodism bazat pe vivacitatea
viziunii, amestec de jurnal intim, naraþiune
biograficã ºi, pe alocuri, diafane
ingenuitãþi.
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CONTRADICÞIILE  UNUI  CREªTIN
FASCINAT  DE  PÃGÂNISM:

VASILE  VOICULESCU (II)

EXERCIÞII  DE  REGÂNDIRE
Sultana Craia

Am observat cã ortodoxia este cadrul în
care Vasile Voiculescu îºi trãieºte copilãria ºi
cã aceastã dimensiune creºtinã, totuºi nu
lipsitã de dramatism pe parcursul vieþii, cu
accente uneori tragice în ultimii ani (Postume)
este coloana vertebralã a operei.

Cu toate acestea, în mod complementar,
creaþia sa exploreazã ºi un filon original,
precreºtin, mitic/magic, prezent în lumea
satului prin credinþe ºi eresuri pãgâne,
acceptate fãrã sentimentul unei contradicþii.

Aºa cum în Sburãtorul þãranca recurge
în mod egal la �taica popa� ºi la �vrãjitor�,
fãrã sã uite serviciile femeilor cunoscãtoare
într-ale magiei domestice, ºi cum în Baltagul
vãduva lui Lipan se conformeazã aceloraºi
proceduri, tot astfel în lumea satului din proza
lui V. Voiculescu practicile creºtine ºi cele
magice, pãgâne, sunt complementare.

În nuvela Lacul rãu un tânãr þãran se
întoarce de la armatã schimbat ºi încalcã o
interdicþie moºtenitã din bãtrâni, legatã de
pescuit. Satul este încredinþat cã duhurile apei
pedepsesc drastic ignorarea unor legi tacite,
strãvechi, ºi se pare cã aºa se ºi întâmplã.
Tânãrul care provoacã stihiile se îneacã în
chip tulburãtor, confirmând credinþele
necreºtine. Apele refuzã cu îndãrãtnicie sã
restituie trupul celui care le-a sfidat ºi toate
încercãrile de recuperare dau greº.

Tot satul se aflã pe mal dupã ce pare cã
orice era omeneºte posibil s-a epuizat, când
apare bãtrâna Savila, ultima poate din
generaþia ei, în orice caz cea din urmã
deþinãtoare a unor puteri/cunoaºteri pe care
urmaºii le-au pierdut.

Femeia preia conducerea operaþiunilor, cu
autoritatea acestei stãpâniri a unor forþe
misterioase. La sfatul ei, pe apa lacului este
pusã ºi lãsatã sã pluteascã o turtã în care sunt
înfipte patru lumânãri. Pentru cã satul este,
fireºte, creºtin, bãtrâna respectã un protocol
formal ºi cere preotului sã sfinþeascã turta. La

argumentul acestuia, cum cã nu are cartea
necesarã ºi nici alte obiecte obiºnuite pentru
aceasta, Savila sugereazã lipsa de importanþã
a actului: �Nu-i nimic. Zici aºa, pe deasupra, o
blagoslovenie, din ce þii minte. Popa, rãscolit,
gãsi în amintire frânturi de molifte, ectenii ºi
psalmi, împletite cu rugãciuni cu care cerºi
milostivire pentru sufletul înecatului�.

Odatã simulacrul de ritual oficiat, Savila
începe sã loveascã apele cu toiagul dând
naºtere unui curent care împinge turta. Dupã
câtãva vreme apa se agitã singurã, iar ceea ce
se întâmplã ºi pare privitorilor magie este
numai un efect normal. �Se înteþea astfel sub
ochii bãtrânei un curent de lãcomie între doi
poli de hranã. Cu nesmintita ei înþelepciune
pescãreascã, Savila citea tainicele rune, cu
care lacul îºi scria legile lui veºnice. Dar pentru
toatã lumea cealaltã semnele rãmaserã
nevãzute, slove ascunse în adâncuri. Numai
bãtrâna înþelesese tâlcul fâºiei curgãtoare
între douã momeli. O momealã era cea pe care
o întinsese ea: azima de pe mal. Dar acolo, în
copca rãzleaþã, de unde pornea roiul de
peºtiºori lacomi, ce putea fi?�.

Dacã valorile creºtine sunt certe ºi ferme,
încremenite în rituri ºi în icoane, semnele lumii
pãgâne sunt echivoce. Ambiguitatea
prezideazã prozele din acest registru, atât în
Lostriþa ºi Sezon mort, cât, mult mai preg-
nant, în Iubire magicã ºi Ultimul berevoi.

Iubire magicã este o povestire bizarã,
cum s-au scris nu puþine în secolele XIX-XX
în literaturile europene ºi americanã, gen însã
rar, foarte rar, la noi.

Un folclorist ºi un poet merg într-un sat
de munte neatins de civilizaþie, într-un peisaj
aspru, grandios ºi sãlbatic, stãpânit parcã de
puteri fantastice. Acolo coboarã din þinuturi
ºi mai misterioase nora þãranului-gazdã,
Mãrgãrita, femeie de o frumuseþe stranie ºi
neliniºtitoare, în prezenþa cãreia bãrbaþii devin
masculi înnebuniþi, rãscoliþi de instincte,
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captivi fãrã putinþã de a se împotrivi puterii
magice a unei seducþii satanice. Poetul cade
pradã combustiei erotice, dar folcloristul, mai
lucid, încearcã o rezistenþã ºi, pentru a-l elibera
îl convinge sã o viziteze pe vrãjitoarea localã
oficialã, bãtrâna Sibila. Aceasta îi previne cã
irezistibila Mãrgãrita, cea care umple
încãperile în care intrã cu �miros de dragoste,
busuioc amestecat cu dârbovnic� ºi îl supune
la supliciu pe poetul exaltat, este de fapt o
fiinþã a Iadului, bãtrânã ºi urâtã, ascunsã în
spatele unei splendori iluzorii.

Poetul refuzã orice argument ºi cere,
dimpotrivã, gata sã-ºi vândã sufletul, puterea
de a o poseda. Sibila însã îl elibereazã cu o
vrajã prin care anuleazã vraja maleficã a
Mãrgãritei. Poetul descoperã cu oroare
adevãratul chip al vrãjitoarei, �unealtã a
Necuratului� ºi, pãrãsind satul de munte, este
salvat, dar rãmâne marcat pentru totdeauna
de aceastã experienþã care îl va face sã se
teamã de femei.

Pentru cã l-a sustras, ca mijlocitor, vrãjii
funeste, folcloristul va muri însã în �chinuri
groaznice� diagnosticat cu �psihozã excito-
maniacalã cu delir sistematizat�, de pe urma
�unui farmec ce i s-a fãcut�.

Puterea farmecului magic este tot atât de
ambiguã ºi în Ultimul berevoi.

Împotriva unui urs care face ravagii,
într-o vreme tulbure, în care oamenilor li s-au
confiscat armele iar vânãtorii sunt umiliþi de
insucces, s-a încercat tot ceea ce, raþional,
era posibil.

Confuz, oamenii cred cã fiara are puteri
necunoscute ºi în cele din urmã este cãutat
un bãtrân �fãrã ani, fãrã nume, în minþile cãruia
stãruiau bãtrânele solomonii�. Vraciul poartã
cuºma dacicã împletitã din lânã ºi trãieºte
ascuns, tãinuindu-ºi meºteºugul, pentru cã
timpul lui a trecut. În noua ordine a lumii rurale
comunitatea nu mai are încredere în puterile
lui: �hãrþuit de popi, prigonit de învãþãtori,
târât de doftori pe la judecãþi, ajuns de hula
tineretului�, magul îmbãtrânit poartã în
sihãstria lui �puteri adânc tescuite� în care
nu mai crede decât el însuºi.

Atunci când toate mijloacele încercate
împotriva ursului se dovedesc ineficiente,
colectivitatea pãstoreascã apeleazã totuºi la
vraci, cãutând instinctiv sã opunã unei forþe
bãnuitã ca ieºitã din ordinea fireascã, o altã
forþã de aceeaºi naturã. Odatã invocat,
solomonarul renaºte din decãderea
senectuþii, însufleþindu-se miraculos. Ceea
ce urmeazã este un ritual complex, un
spectacol cu mai multe acte, prin care vraciul
exorcizeazã puterea fiarei, întorcând lumea
muntelui înapoi la �era lemnului ºi la vârsta
pietrei�. Dacã Savila recurgea formal la datini
creºtine, chiar sumare ºi îndeplinite cu

neglijenþã, fãrã implicare moralã, vraciul
anonim desfãºoarã o ceremonie pur pãgânã,
pãstratã în cele mai adânci straturi ale unei
tradiþii pierdute. Practica magicã foloseºte,
asceza, simulacrul, scenariul epic, episodul
sexual cu funcþie de transfer al forþei,
protagoniºtii mascaþi rãmânând pentru
totdeauna necunoscuþi.

Scenariul reprezintã însã aparenþa
spectaculoasã, destinatã neiniþiaþilor, prin
care vraciul îºi ia revanºa socialã, atunci când
este investit din nou cu puterea de a porunci.
Ceea ce este eficace în toatã desfãºurarea
ritualã este actul diurn în care vraciul
acþioneazã asupra animalelor. Exorcismul sãu
este fals; de fapt, înfometate, vitele sunt silite
sã-ºi învingã spaima în faþa ursului închipuit
dintr-o blanã veche. Odatã ce foamea este
mai tare decât teama, vitele vor reacþiona simi-
lar ºi în faþa ursului viu, cãlcându-l sub copite
într-o ºarjã furioasã. Secretul bãtrânului este
simplu ºi aceasta este singura parte cu efect
real a ceremoniei. Dar tocmai în acest moment
animalele, a doua oarã poate nu îndeajuns de
flãmânde, reacþioneazã greu, refuzând cu
încãpãþânare sã se conformeze scenariului.
Drama solomonarului nu este istovirea magiei,
sentimentul pierderii condiþiei oculte, a ieºirii
din timpul dinaintea istoriei, din mit, ci a
orgoliului unei fiinþe care ºi-a dorit o revanºã
tardivã. Provocând taurul în împrejurãrile în
care o face, bãtrânul moare pentru a-ºi dovedi
forþa în faþa comunitãþii, mai mult decât pentru
a-ºi desãvârºi opera magicã; gestul implicã
orgoliul mai mult decât sacrificiul altruist. Dar
actul sãu rãmâne tragic ºi, pe fundalul
muntelui sãlbatic, în acel cadru solemn, se
converteºte în final într-o victorie, transferatã
animalului vindecat de spaime ºi proiectând
abia acum fiinþa vrãjitorului în mãreþia unei
legende efemere. Triumful orgoliului se
confundã cu triumful tragic al ideii de vechime
a forþei magice, deºi vraciul ºtie cã ºtiinþa lui,
intratã în timp, devine de prisos.

Dincolo de atmosfera sãlbaticã, de forþa
peisajului, de ambiguitatea faptelor, efectul
literar impresioneazã prin sugestia de
strãvechime a unui pãgânism boreal, silvan,
de arhaism tulburãtor, aºa cum nu-l întâlnim
decât în câteva poeme ale lui Eminescu ºi,
mai blând, mai prietenos, la Mihail
Sadoveanu.

Cele douã curente de idei, cel pãgân ºi
cel creºtin, care irigã fertil opera lui V.
Voiculescu apar uneori la suprafaþã, alteori
dispar în subteran, uneori se întâlnesc ºi
se amestecã. Cel creºtin întâlneºte, la alte
confluenþe, ºuvoaiele ori firele de apã ale
ortodoxismului mai multor congeneri. Cel
pãgân, nãscut mai târziu, este însã ºi cel
mai original.
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Ana Dobre

LITERE  ªI  SENSURI

SPAÞIUL  ÎN  LITERATURA
HORTENSIEI  PAPADAT-BENGESCU

Galaþiul nu este în literaturã un spaþiu
epic. E o lume care nu ºi-a gãsit metafizica.
Nu are un scriitor care sã-i dimensioneze
spaþiul printr-o transcendere convingãtoare
capabil sã-l transforme într-un topos viabil,
verosimil, comparabil cu alte spaþii � spaþiul
teleormãnean prin toposul Siliºtea-Gumeºti
din proza lui Marin Preda, brãilean prin
Panait Istrati ºi Fãnuº Neagu, humuleºtean
prin Ion Creangã, general-moldovenesc
prin Mihail Sadoveanu sau universal ca
Yoknaphathawpha lui William Faulkner,
Salinasul lui John Steinbeck sau Macondo-
ul lui Gabriel Garcia Marquez.

O încercare de localizare literarã a
tentat Victor Ion Popa printr-o serie de
toponime în romanul Velerim ºi veler,
Doamne ca ºi în piesa de teatru Take, Ianke
ºi Cadâr, cu slabe rezultate estetice sau
persuasive. Spaþiul este surprins sub zodia
bizarului, cu oameni pãtimaºi, sub semnul
tragicului. O eroare judiciarã îl transformã
pa Manlache Pleºa într-un fel de Jean
Valjean din Mizerabilii romanticului
Victor Hugo. Un subiect romantic este
tratat balzacian ºi zolist, dar rezultatul nu
convinge ºi spaþiul a ratat ºansa de a intra
în literaturã cu o identitate proprie.

Hortensia Papadat-Bengescu nu-ºi
propune sã realizeze un spaþiu epic, ea fiind
interesatã mai mult de oameni decât de
locuri. Poate cã nu toposul ca atare conteazã
în literaturã, ci capacitatea lui de a organiza
centripet o lume, de a o face purtãtoare de
sens, de a propune o atitudine în faþa
existenþei marcate de ironie, sarcasm,
dramatism, sentiment tragic al existenþei.

Preocupatã de spectacolul umanitãþii,
conºtiente sau inconºtiente de rolul pe
care-l joacã pe scena lumii, scriitoarea pare
sã ignore locul, spaþiul. Indirect, însã, locul
condiþioneazã evoluþia ºi modul de a
reacþiona în faþa vieþii ºi a existenþei.
Personajele sale par dezrãdãcinate,
înstrãinate. Nu par sã aibã un loc al lor
spre care sã se întoarcã pentru a se

regenera. Asta ar explica viziunea lor în
negativ, într-o luminã necruþãtoare. Locul
o influenþeazã pe scriitoare, îi modeleazã
concepþia ºi viziunea despre oameni ºi
despre lume. Maliþia, ironia, sarcasmul,
imposibilitatea de a ierta prostia, snobismul
ca formã fãrã fond aparþin locului iar
viziunea sa artisticã se lasã contaminatã de
aceastã mentalitate a locului aproape fãrã
sã-ºi dea seama.

Proza sa propune o imagine a unei lumi
dominate de tare, sociale sau ereditare, o
lume cu rãdãcini bolnave ºi evoluþii
nefireºti. Parcurgându-i prozele rãmâi cu
sentimentul greu al unei umanitãþi
inferioare, atinse de o boalã incurabilã, dar
aproape nimic despre spaþiul epic. Un fel
de egocentrism anuleazã reperele spaþiale
ca neesenþiale ºi inoportune ºi lasã
personajul într-un vid existenþial. Absenþa
reperelor le determinã involuþia. E un fapt
evident cã lumea sa nu evolueazã. Sub
semnul unui crepuscul aspaþial ele alunecã,
cele mai multe, spre variate doze de imund.

Deºi multe dintre personajele sale �
buna Lina, Licã Trubadurul � se trag de
prin pãrþile Iveºtiului sau ale Tecuciului,
lãsând acolo rude care le viziteazã din când
în când, cele mai multe nu mai au nici
rãdãcini, nici ancore pentru acest spaþiu
pe care, dintr-un motiv sau altul, l-au
pãrãsit. Investigarea altor medii nu le
schimbã, nu le transformã. Ele dovedesc
o imobilitate sufleteascã, psihicã ce le þine
departe de marile fioruri ale existenþei. Robi
ai aparenþei, sunt ca niºte plante
transplantate într-un alt sol ºi nimic din
ceea ce reprezintã la un moment dat al vieþii
lor nu aminteºte de spiritul unui loc pe care
sã-l evoce cu nostalgie.

Astfel, spaþiul în care evolueazã aceste
personaje este unul strãin, neprietenos ºi
ele fac efortul sã se adapteze, sã i se
integreze. Lumea pe care o populeazã ei
pare o lume de transfugi, cãci ei vor stabili
relaþii, vor socializa cu cei asemeni lor,
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proveniþi printr-o dezrãdãcinare voitã, din
acest spaþiu. E o miºcare simultan
centrifugã ºi centripetã. Ele dau mereu
impresia cã fug de ceva, de o fantomã din
viaþa lor, cã fug de undeva, cãutând sã se
aciueze în jurul cuiva, tânjind dupã faimã,
dupã lumea bunã, cãutând sã se integreze
acestei lumi, sã fie primite aici. Închid per-
manent uºa lumii lor, a spaþiului de unde
provin pentru a fi, departe de acel loc,
altceva ºi altcumva. Dar acest altceva nu
este suficient pentru a le umple viaþa sau
pentru a o remodela în sensul dorit. Vor
prelua forme ca Ada Razu sau Licã
Trubadurul, dar nu vor aparþine niciodatã
acestei lumi care-i va respinge în ciuda
unei aparente aproprieri. Vor fi mereu niºte
toleraþi, însã ei nu sesizeazã absurdul.
Acceptã pentru cã întoarcerea nu este
posibilã. Acasã nu existã. Spaþiul care ar fi
putut îndeplini aceastã funcþie este rejetat,
anulat în chiar planul conºtiinþei lor
afective. Emoþionalitatea lor nu are nevoie
de acest spaþiu. Ei cred cã pot trãi în afara
unui spaþiu care sã îndeplineascã rolul unei
matrice spirituale. Pragmatismul þine loc
de afect, de emoþie, de sensibilitate.

Vocea auctorialã ºi vocea naratorialã
se intersecteazã de multe ori. Autoarea îºi
lasã personajele sã evolueze, le pune faþã
în faþã � în aceeaºi lume sau în lumi
diferite, le lasã sã se scruteze, sã se judece
nemilos, sã colporteze vorbele dintr-o parte
în alta. Lasã, astfel, sã evolueze toatã
�murdãria lustruitã� lumea ei având un
adevãrat cult al aparenþei. Predominã atunci
vocea naratorialã. Vocea auctorialã dã re-
lief necruþãrii, duritãþii, exigenþei într-o
evaluare inclementã.

În absenþa unui spaþiu epic, pentru care
nu a simþit nicio atracþie, pentru care nu a
avut nici penelul potrivit, pentru care,
poate, nu a simþit nici simpatie, pe care nu
l-a iubit, din care s-a simþit respinsã,
Hortensia Papadat-Bengescu dã contur ºi
realizeazã, indirect, pentru aceastã zonã
socio-culturalã, un profil psiho-cultural
sugerând o atitudine existenþialã. Aceasta
se resimte mai puþin prin personajele sale,
mai puþin prin vocea naratorialã, cât prin
cea auctorialã.

Scriitoarea nu a realizat un spaþiu epic
de forþa celor amintite, dar lumea pe care
a creat-o sub ochiul necruþãtor al exigenþei
are drept de viaþã literarã prin veridicitate,
verosimilitate, printr-un anume fior al
universalului dat ºi de absenþa unei localizãri
prea evidente. Ea ºi-asumat rolul de
observator ca-n Glossa lui Eminescu. S-a
detaºat dar nu s-a obiectivat complet.
Subiectivismul transpare în frecventa
ironie, în maliþie, în inclemenþã.

Existã desigur pretutindeni un spirit al
locului pe care zonele geo-culturale ºi-l
arogã sau îl asumã, în ale cãrui trãsãturi
psihoculturale ne putem regãsi în efortul
de definire a identitãþii noastre spirituale,
în emotivitatea noastrã, în capacitatea
noastrã de a raporta sisteme de referinþã,
de a ne defini printr-un referent.

Lumea prozelor Hortensiei Papadat-
Bengescu dã contur unui spiritus loci prin
alternanþa unei francheþe derutante cu
tendinþa spre disimulare. Observaþiile sunt
notate cu acuitate, gândite necruþãtor,
afirmate dezinvolt sau desprinse din
atitudine, gesturi, mimicã, un adevãrat
spectacol al elementelor paraverbale ºi
nonverbale care le dubleazã replicile ºi de
multe ori sunt mai concludente. Nu e o
disimulare moromeþianã, ci una care este
expresia plãcerii de a critica, de a spune
(de) rãu, de a exersa puterea corectoare a
cuvântului. Dar nu este o lume sensibilã la
cuvânt. E o lume sensibilã pentru
snobisme, pentru exhibiþionism, pentru
aparenþã, cultivând aparenþa.

Când se �inspecteazã� unele pe altele,
aceºti oameni sunt neiertãtori cu defectele
altuia, deosebit de indulgenþi cu propriile tare.
Vorbele nu ajung sã se materializeze; supuse
unei cenzuri drastice, ele trec în plan se-
cund personajul ca atare, lãsând sã transparã
vocea auctorialã. De aici se desprinde
atitudinea nemiloasã faþã de tot ce este fals,
snob, lipsit de frumuseþe ºi de adevãr.

Bengenscianismul ar traduce
atitudinea aceasta neiertãtoare în faþa
falsului, a fadului, a inautenticului, a
imitaþiei, a formei fãrã fond. Autoarea dã
expresie artisticã acestui principiu clamat
de Maiorescu vãzând în cultul formelor un
pericol pentru o evoluþie fireascã.

Din acest punct de vedere, dacã
Hortensia Papadat-Bengescu nu a creat un
spaþiu epic, pot spune cã a creat unul spiri-
tual ºi moral aflat la marginile moralei, a creat
o atmosferã, atmosfera proprie acestui loc
cu oameni iuþi, neiertãtori, de o francheþe
care poate leza spiritul unui alogen, firesc
însã pentru autohton, cel aparþinând locului.

Ea nu a fost atât de interesatã de
locuri, de casele privite din exterior, de
aspectul material, deºi personajele sale se
bucurã de o anumitã bunãstare sau, poate,
tocmai de aceea. Ea este interesatã de
sufletul acestei lumi, de mentalitatea, de
felul ei de a fi, de atitudinea existenþialã, de
aºteptãrile ei într-o realitate care alunecã
permanent spre hotare imprevizibile. Iar
spaþiul creat sau doar sugerat corespunde
acestei viziuni. Este un spaþiu atipic purtând
însemne specifice � spaþiul bengescian, cu
geometria lui inefabilã, imponderabilã.
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ªCOALA CA RAÞIUNE DE A FI.
SARCASMUL SINGURÃTÃÞII

INTARSII
Daniela-Olguþa Iordache

�Partitura muzicii va fi cea cosmicã�
(Maria Octavian Pavnotescu)

Prima copertã a cãrþii Mariei Octavian
Pavnotescu �Viaþa ca reprezentare�, apãrutã
la editura Junimea din Iaºi în 2012 reprezintã,
în partea de sus, faþada clasicã a unei ºcoli de
înalt prestigiu, Colegiul
Naþional Sfântul Sava, clãditã
pe o bibliotecã vastã cu
deschideri spre universalitate.

Realizatã de nepoata
scriitoarei, Arina Clara Sava,
imaginea esenþializeazã întregul
edificiu al vieþii autoarei
reprezentat în carte de un jurnal
epistolar epicizat, unde
stãpâneºte memoria afectivã în
dauna banalei cronologii.

Jurnalul se bazeazã ºi pe un
artificiu compoziþional: este
alcãtuit din scrisori adresate de
autoare unui fost Profesor al ei,
scrisori neexpediate în cele din urmã dar având
rolul de a reprezenta viaþa ca pe o experienþã
profesoralã sacrã, ce trece astfel, ca un destin
implacabil de la o generaþie la alta.

ªcoala apare în carte ca un adevãrat ax
al lumii, un suport moral al vieþii autoarei în
care se succed biografii, conferinþe la radio ºi
apariþii la TV, examene, studii, manuale, toate
menite sã punã în umbrã lupta fragilei fãpturi
cu o viaþã nemiloasã, din care nu lipsesc
internãri în spital, intervenþii chirurgicale,
experienþe parapsihologice, suferinþe, cãderi,
eºecuri, toate încheiate inexorabil cu �boala
singurãtãþii� ºi obsesia morþii.

Dupã propriile mãrturisiri, scriitoarea nu
crede în moartea lentã a literaturii epistolare,
deºi lumea asistã astãzi la moartea epistolei
înseºi.

Poeta considerã însã cã �genul� este încã
�modern, având o realã deschidere liricã�.
Referentul i se pare cu atât mai interesant cu
cât el se modeleazã într-un proces când epic,
când liric, când dramatic.

Subiectivitatea devine însã atât de vie
încât poate sã lase sã pãtrundã în �structura
amintirilor� ºi o dozã însemnatã de ficþiune
�ficþiunea opereazã în tot ce punem pe hârtie�.

Ideea de viaþã ca adevãr
suferã ºi ea modificãri în
funcþie de elementul ficþional
care tinde s-o destructureze.�
O fiinþã vie s-a dezintegrat
de-a lungul hârtiei, refuzând sã
trãiascã�.

�Am ajuns la jurnal�,
mãrturiseºte autoarea, pentru
cã nu mi-a plãcut sã citesc sau
sã predau literatura de
frontierã. Mi se pãrea cã nu
ajung la creaþie, cã n-am sã
pot recepta ce este ficþiune în
aceste scrieri.�

În jurnal, ºcoala este
privitã ca o raþiune mai adâncã de a fi,
deoarece ea presupune mari exigenþe; trebuie
sã fie prima ºcoalã a þãrii, îºi propune autoarea
ºi într-adevãr ºcoala ei este cea dintâi.

Omul care stãpâneºte catalogul este deci
o voinþã în ciuda vieþii personale, pe care o
trece în mod expres în planul al doilea. ªcoala
funcþioneazã ºi ca un catalizator în stare sã
dea sens unei existenþe adesea devastate.

Profesoara trãia alãturi de elevii ei
sentimente trainice: �trãiam cu o convingere
sacrã cã ei trebuie sã cucereascã viaþa cu
inteligenþã finã, cã existã o instanþã care ne
înconjoarã ºi ne cere înþelepciune�; �l-am
iubit, i-am apãrat de deziluzii ºi le-am
sugerat spre ce sã se îndrepte în viaþã. Copiii
mei sunt sinceri, altruiºti, liberi ºi frumoºi.�

Subiectivismul ficþional literaturizeazã
voit unele pagini. De exemplu Moº Nicolae,
simbolul bunãtãþii ºi milostiveniei se
transformã pentru Maria Octavian
Pavnotescu într-un simbol malefic. Ziua
sfântului este ºi ziua întâlnirii autoarei cu
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�diavolul din oglindã� care îi provoacã
paralizia ambelor picioare din cauza unor
sechele de poliomielitã. Acelaºi sens malefic
îl are ziua ºi în cazul cãsãtoriei, urmatã de
infidelitatea ºi nepãsarea soþului, precum ºi
în cazul naºterii Roxanei Pavnotescu, ºi ea
scriitoare, aducãtoarea sentimentelor de dor
ºi înstrãinare, deoarece fiica va pleca de
timpuriu în America, unde s-a cãsãtorit cu
fiul lui Iosif Sava iar nepoata, Arina Clara se
va naºte tot acolo, departe de sentimentul
de familie, sacralitate româneascã, dor de
limbã ºi þarã.

Dispariþia soþului aduce un sentiment al
neînþelegerii de sine cãci �a trãi pe pãmânt cu
atâta neiubire� pare complet inutil deoarece
asta poate însemna �a nu trãi nici timpul
propriu, nici pe al fiicei�, deºi �era frumoasã,
cu ochii de apã ºi trupul de aer, ca peºtii
scãpaþi din acvariu peste pietriºul înflorit�.

Existã însã ºi compensaþii ale vieþii, locuri
emblematice (Sighiºoara, de exemplu),
afecþiunea unor fãpturi cu frumuseþe ºi har
(Draga Olteanu ºi A.), pasiuni împlinite mai
mult sau mai puþin ca atracþia pentru istorie,
arheologie, metafizicã, magie ºi ºtiinþe oculte.

La acestea se mai adaugã ºi nenumãraþii
actori ai vieþii sale, �unii sufocaþi de
cotidian�, �nemaicãutând aerul sacru al
creaþiei� ºi având o �aºezare cam strâmbã în
ordinea lumii�.

Biografii vagi de rude întemeietoare,
prieteni ºi elevi îngroaºã paginile acestor
neobiºnuite memorii în care se înºirã teme
fundamentale cum ar fi originea
(ardeleneascã), dragostea (în toate ipostazele
ei), solidaritatea, infidelitatea, gratitudinea/
ingratitudinea etc.

Existã ºi douã epistole ce funcþioneazã
ca laitmotiv, una închinatã viselor care
izvorãsc ºi ele din soartã iar alta simfoniei
destinului ºi dorului ca destin.

Dintre rude se desprinde imaginea
autoritarã a veriºoarei Eleonora, un fel de
�Victoria Lipan a vieþii mele�. Provenitã dintr-o
familie cãzutã în dizgraþie istoricã ºi cãsãtoritã
cu Nicolae, ºef de post în miliþie, Eleonora
este înºelatã de bãrbat. Ea este neclintitã însã
în atitudinea ei de a nu-l ierta. Disperat, acesta
se spânzurã. Eleonora îl pune într-o roabã ºi-l
duce la familia lui.

Purtatã de firul afectivitãþii, cartea
integreazã nenumãraþi foºti elevi ajunºi ziariºti,
oameni de culturã, regizori, politicieni, medici
chirurgi celebri, profesori universitari
deoarece, afirmã autoarea �ei m-au ajutat sã
nu mor de tot�.

Alãturi de ei au fost meniþi sã
îmblânzeascã destinul poeþii admiraþi: Beniuc,
Blaga, Arghezi, Eminescu, marii profesori G.
Cãlinescu, T. Vianu, ªerban Cioculescu, Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, D. Micu, foºtii colegi

de facultate Gabriel Dimisianu, Nicolae Velea,
Ileana Vulpescu sau Nichita Stãnescu întâlnit
cu ocazia redactãrii lucrãrii de doctorat
�Direcþii în poezia contemporanã�.

Dacã rememorarea începe cu anii de la
Sfântul Sava, ea se terminã cu începutul, cu
primul an de învãþãmânt petrecut la Gãeºti
unde scriitoarea l-a cunoscut pe medicul
Vaida Alexandrescu, ºi el romancier. �Era un
bãrbat urât ºi sublim (...) Era cel mai bun diag-
nostician întâlnit prin spitalele prin care am
trecut. Când a murit, am simþit cã îmi pierd
încrederea de a mai putea exista fãrã ajutorul
lui. Fãrã ajutorul lui.�

Seria amintirilor legate de oraºul provin-
cial rãmâne luminoasã mai ales cã fiica tinerei
profesoare avea sã se nascã peste numai
patru luni.

�Aºa mi-am fãcut intrarea în casa
doctorului Vaida ºi în liceul înfiinþat de Ion
Nanu în care au predat Simion Stolnicu,
ªerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Vasile
Maciu, Aurel Iordache, Grigore Florescu, Ion
Minculescu, ocazie în care mi s-a prezis un
viitor strãlucit. Nu am fost la înãlþimea celor
enumeraþi mai sus, dar am devenit colegã cu
profesorii Vasile ªova, Grigore Ixaru, Aurel
Iordache, Costin Dragu pe care i-am apreciat
ºi care au contribuit la formarea mea ca dascãl.
Fireºte, profesorii citaþi ne sugereazã
ascendenþa spiritualã ºi profesionalã a unor
tineri deveniþi personalitãþi enciclopedice ca
George Anca, specializat în indianisticã,
antropologie culturalã, literaturã universal
comparatã. Profesor universitar, George Anca
a þinut cursuri ºi conferinþe în toatã lumea ºi
pe mai toate continentele. Parcã ºi Liviu Ixaru
ºi Cornelia Rotaru trec ca o flacãrã rece prin
amintirile mele din primul an de învãþãmânt
1959-1960.�

Sfârºitul, prin urmare, se confundã cu
începutul ca în orice destin rotund.

�Dar cine sunt eu în realitate nu m-am
gândit niciodatã sã-þi povestesc. Cine sunt?
De unde vin ºi ce voiam? Cu cine ai fi vrut sã-þi
împãrþi viaþa? Imaginea idealã nu am atins-o
niciodatã, am ajutat doar la supravieþuiri
sociale ºi profesionale. Scriam versuri ca
«Unde mã sfârºeam» în timp ce partitura
muzicii va fi cea cosmicã, a muzicii de sfere ca
în jurãmântul lui Romeo, care lasã în urma lui
atâta durere.

Cel mai tânãr bãrbat pe care-l iubeam
era, Doamne, foarte bãtrân.
Sub ochiul orb de albastru
rãmâne povestea neîntâmplatã
cu muzica îngropata în aer de piatrã.
ªi eu îl rugam, râzând,
plângând ca fulgerul
trecut prin varã, prin toamnã�
În cerul gurii mele amintiri se rãstoarnã
ca un strigãt tandru de moarte.�
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TENTAÞIA  ROMANULUI

ROMÂNUL  A  RÃMAS  POET?

Abordarea prozei de cãtre poeþi s-a
întâmplat de multã vreme, rezultatele
situându-se adesea la nivelul de sus atins de
producþiile lirice ale scriitorilor de rasã, ce
ºi-au permis o aventurã realizatã profesionist
ºi nu dintr-un capriciu. Istoria literaturii a
înregistrat cazurile, iar cele mai multe
comentarii s-au dovedit la înãlþimea
subiectului ales. Îmi vin în minte rapid, dintr-
o sumedenie de contribuþii, cãrþile
consacratului Mihai Zamfir ºi ale tânãrului
Ioan Rãducea. Între ele, cum spuneam, o
infinitate de studii dedicate prozei scrise de
cãtre poeþi, adicã despre un fel special de
adulter, nu o datã spectaculos ºi chiar
�revoluþionar� în plan estetic. Mai puþin s-a
vorbit însã despre un alt mod de a fugi de
poezie al poeþilor, anume încercãrile
romaneºti, denotând ruperea totalã cu
practicarea curentã a versificaþiei în toate
aspectele ei. Romanul a rãmas o tentaþie
puternicã, obsedantã, dar ºi un fruct oprit
dupã cum s-a putut constata de cãtre
îndrãzneþii condeieri, dar ºi de cãtre cei
condamnaþi sã comenteze fapta literarã,
criticii. Cred cã o rapidã reamintire n-ar fi
inutilã. Primul care a avut curajul (sau
inconºtienþa explicabilã prin vârsta fragedã
a literaturii noastre) a fost Dimitrie
Bolintineanu, cu ale sale Manoil ºi Elena,
romane datate strict din punct de vedere
artistic, notabile însã pentru efortul poetului
paºoptist de a transpune în prozã romanticã
ceea ce reþinuse din amplele poeme epice
ale lui Byron, Puºkin ori Musset. Dupã circa
patru decenii, în preajma începutului de
veac XX, Duiliu Zamfirescu, dupã ce
debutase ca poet salutat de cei pricepuþi,
avea sã se abandoneze cu totul romanului,
în formula lui de construcþie epicã amplã,
reuºind, în ciclul Comãneºtenilor, un
adevãrat punct de cea mai rezistentã
expresie modernã ºi realistã în domeniu. Un
domeniu unde eºuase Al. Macedonski cu a
sa Thalassa, autorul Poemei rondelurilor
neposedând suflu epic, narativ, ci doar
capacitatea de a fixa pe hârtie trãiri, visãri,
fantazii repetând pânã la insuportabil
experienþele simboliste, impresioniste,

Liviu Grãsoiu

halucinante, dominante în proza poeticã
franþuzeascã, binecunoscutã de Al.
Macedonski prin refugiul nedorit în oraºul
luminilor. În perioada interbelicã, doar T.
Arghezi, dintre poeþii mari, s-a încumetat
sã redacteze un roman original din toate
punctele de vedere (Cimitirul Buna Vestire)
dar ºi puþin comentata încercare numitã
Lina. În rest, monºtrii sacri ai liricii, nu
ºi-au fãcut publicã tentaþia spre roman, adicã
spre construcþia solidã, bine articulatã,
având ceva din arhitectura unei simfonii
clasice. A încercat câte ceva Felix Aderca,
dacã îl considerãm ca aparþinând ordinului
de neegalatã nobleþe, al poeþilor pur-sânge.
În mod curios, câþiva dintre ei au devenit
romancieri (recunoscuþi, comentaþi ca atare
pentru contribuþia lor într-adevãr
excepþionalã) abia cãtre sfârºitul carierei. Mã
gândesc la Ion Vinea cu ale sale succese de
public ºi de criticã intitulate Lunaticii ºi
Venin de mai ºi mai ales la V. Voiculescu
adevãrat fenomen într-ale genialitãþii
manifestate (dupã 60 de ani) cu
emblematicul Zahei Orbul, roman inegalabil,
de citit în vreo douã-trei chei, precum
vechile scrieri rãmase în manuscris, fãrã a
fi descifrate nicicând în totalitate. Opera
congenerului sãu Lucian Blaga, Luntrea lui
Caron nu a zguduit conºtiinþe sau formule
estetice, dupã cum s-au aºteptat unii,
reprezentând doar un titlu stimabil într-o
creaþie complexã, insuficient aprofundatã de
noile generaþii. Dintre autorii de dupã rãzboiul
al doilea, poeþi ambiþionând stãpânirea
acestui monstru cu o mie de înfãþiºãri numit
romanul modern, se detaºeazã Valeriu
Anania cu Strãinii din Kipukua, scrieri
nepereche în literatura românã (cititorii ºtiu
de ce), Ion Brad, adept surprinzãtor al
tradiþionalismului realist ardelenesc, în buna
tradiþie Slavici-Agârbiceanu-Rebreanu, A.E.
Baconsky cu Biserica Neagrã ºi Adrian
Munþiu, poet prea puþin cunoscut, preferând
romanul de analizã în Ringul ºi în Caii de
la bicicletã. Încercãrile au fost reluate de
cei din Generaþia �80 culegând aplauzele
comentatorilor Mircea Cãrtãrescu (s-a
muncit din greu la impunerea Orbitorului)
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ºi recent Marta Petreu, scriitoare de rarã
complexitate, binemeritând suita de premii
pentru Acasã, pe Câmpia Armaghedonului.
Nu poate trece neobservat, în succintul re-
member, nici voluminosul Sub soarele
sudului, roman frescã semnat de poetul de
nuanþã phillipidianã Emil Stãnescu.

Dupã cum se observã, nu am amintit nici
un titlu din memorialistica poeþilor, ci doar
reuºitele de dupã întruparea unui vis: romanul
obiectiv, adicã o lume (sau mai multe) o viaþã
(sau mai multe) fixate în obligatoriile linii de
rezistenþã ale infinit de capriciosului termen
literar cu numele de roman.

N-aº fi scris rândurile de mai sus
(poate plictisitoare pentru cei bine ºcoliþi)
dacã nu aº fi fost provocat de rugãmintea
unui vechi prieten ºi coleg de redacþie din
Televiziune de a citi manuscrisul (vorba
vine, cãci totul iese acum din calculator,
nu din pix ºi degete) unui roman încheiat,
ce ar urma sã ia calea tiparului. Nu mi-a
ascuns marile speranþe legate de cele 500
de pagini, bãnuind cã va fi lovitura cea
mare, izbânda finalã, înregistratã abia dupã
vârsta de 70 de ani pe care nu o aratã însã
deloc, nici fizic, nici psihic.

Primele pagini, primele cinci-ºase
capitole mi s-au pãrut cuceritoare prin
dezinvoltura stilului, prin eleganþa frazei,
prin bogãþia vocabularului, prin umorul fin,
alternând abil cu întrebãrile grave privind
existenþa individualã, ºansele ce se oferã
de cãtre societate (aceea ceauºistã) unui
tânãr ieºit din puºcãrie dupã cinci ani
(motivele nu le dezvãluie, ele þinând de

substanþa unui roman anterior) a cãrui
obsesie este una singurã: de ce a murit
mama sa, implicit care i-a fost condiþia
moralã. În fiecare secvenþã, personajul
principal (am crezut cã ar fi un fel de picaro
modern dar m-am înºelat dupã parcurgerea
a peste 300 de pagini) se întâlneºte cu câte
un individ, intrã în câte o combinaþie, nu
atât pentru a-ºi câºtiga existenþa, cât luat
de valuri absurde, se încurcã cu câte o
femeie mai mult ori mai puþin fatalã, mai
mult ori mai puþin interesantã pentru cititor
ºi tot aºa, pânã izbucneºte� revoluþia din
1989 decembrie, care ne-a fericit pe toþi.

Pãcatul cel mare îl constituia lipsa
suflului epic, incapacitatea de a construi la
alt nivel decât acela al câtorva pagini. În
propriul roman coexistã numeroase
povestiri, nuvele ce ar fi bine sã fie publicate
ca atare. Ele însã nu converg spre o
arhitecturã, nu comunicã una cu alta. Liantul
reprezentat de personajul principal este prea
subþire, iar eroul-inconsistent. Misterele,
câte sunt, se devoaleazã repede, iar revenirile
fac lectura, pânã spre final, greu digerabilã.
Savoarea unor descripþii de interior, de
naturã, arta realã de portretist, nu salveazã
decât fragmente, nu întregul. Concluzia,
poate asprã, este cã nu am citit un roman,
ci un mozaic de naraþiuni uneori savuroase,
alteori dramatice, mozaic de unde lipsesc
obligatoriile linii de forþã.

ªi astfel, întrebarea dacã românul a
rãmas poet se pãstreazã în integralitatea
ei, iar romanul are niºte legi speciale, nu
întotdeauna cunoscute autorilor.

Dupã propria-i mãrturisire, jurnalul sãu
este adresat fratelui nenãscut, dragului
�antedus� la care mama a trebuit sã renunþe
înainte de a-l naºte din cauza sãrãciei ºi a
lipsurilor. Autoarea iniþiazã cu el un dialog
dincolo de spaþiu ºi timp, îi încredinþeazã
gândurile ºi speranþele ei, ºi-l vede ca pe un
avid �vânãtor de cuvinte�, lectorul ei ideal,
sufletul geamãn. Excedatã de platitudinea
autosuficientã ºi cliºeizatã a indivizilor ºi
societãþii, autoarea sperã ca tandemul
culegãtoare ºi vânãtor de cuvinte sã salveze
omenirea prin artã, sã redescopere
�candorile începuturilor pentru a le reda
oamenilor�, sã aducã luminã acolo unde este
purulenþã ºi viciu. Tot ea ºtie cã acest
demers frumos ºi lãudabil este de fapt doar
�o mincinoasã utopie� la care nu poate însã

renunþa, de vreme ce �mâzgãlirea� hârtiei
ºi confruntarea cu propria-i interioritate sunt
factorul stabilizator într-o lume în care,
deseori simþi nevoia imperioasã �sã pocneºti
din degete ºi sã dispari�. Evocându-l adesea
pe scriitorul, istoricul ºi eseistul Paul Goma
în paginile romanului sãu, Flori Bãlãnescu
îºi construieºte discursul chiar în spiritul
acestuia, pentru cã, aºa cum ea însãºi
afirma într-un interviu acordat în 2011
revistei românilor din diaspora �Athe-
neum�, Paul Goma are �curajul de a spune
exact ceea ce ºtie ºi gândeºte, pentru cã
are exerciþiul libertãþii, al normalitãþii� într-
o lume schematicã, �deformatã de reþete
gata mestecate�.

De o remarcabilã densitate ideaticã, �În
mâinile tale� este spovedania unui suflet
sincer, direct, nesofisticat, a cãrui
simplitate deschisã ºi fãrã fard dezvãluie
frãmântãri general-umane, dar ºi forþa de
a spune adevãruri, chiar ºi atunci când ele
dor. O carte care pune pe gânduri, o
invitaþie la lecturã ºi re-lecturã.

Culegãtoarea
ºi vânãtorul de cuvinte

(urmare de la pagina 23)
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Niculae Ionel

CU  OPINCILE
ªI  CIORAPII  DE  LÂNÃ

NOTE  DE  LECTURÃ

Argeºeanã prin origine, nãscutã în
1969, Cristina Onofre a debutat cu volumul
de poeme �Pavilionul de ceai� (Exas,
Piteºti, 1993). A continuat sã scrie harnic
poezie, cernutã cu grijã ºi strânsã în alte
ºapte volume, douã tipãrite peste hotare �
în Franþa (�Le poème de la haute demoi-
selle�, Editions Nouvelle
Pléiade, Paris, 2005) ºi în
Italia (�Autoportrait �
Autoritratto�, ediþie bilingvã,
Schena Editore, Fasano di
Brindisi, 2007). Dintre toate,
�Poeme din þara scaunului
cu trei picioare� (Tipoart,
Piteºti, 2007) atrage atenþia
asupra modului aparte prin
care biograficul (copilãria),
cade în poezie, desluºind
mai limpede profilul artistic
al autoarei.

Încã frumoasã, þinând de
zona musceleanã bogatã în folclor,
comuna natalã a poetei, Mihãeºti, are Râul
Târgului ce curge dinspre Câmpulung,
pãdure apropiatã de satele Valea Bradului,
Valea Popii, Drãghici ºi Furnicoºi, poiene
de pãºunat, precum ºi puþine petice de
pãmânt pentru semãnãturi, rãspândite pe
povârniºuri, sãtenii fiind prinºi prin
înzestrarea locului cu alte nevoi, cu
creºterea vitelor ºi îngrijirea livezilor.
Localitatea ºi-a schimbat mult vechea înfã-
þiºare � un sat, Vãcarea, s-a pierdut, râul
nu mai miºcã, ca într-o vreme, mori (ultima
în picioare e prefãcutã în joagãr), iar de
vãzut, din ce era odatã, n-au mai rãmas
decât doar câteva case acoperite cu
draniþã, o bisericuþã de cimitir cu pereþii
din �vârghii� (lemn cu lut), în care se
slujeºte arar, ºi, pentru poame, poverne de
fãcut þuica. Satul copilãriei era altul � cel
trãit în preajma bunicilor, imuabil, scãldat
în lumina unui prezent etern, dar ºi cel de
poveste, din vremea strãbunicilor.

Poezia Cristinei Onofre a crescut din
solul tradiþionalismului mai întâi pillatian,
dar în versul liber al unui duh propriu.
Planul nemiºcat din primul poem deschide
perspectiva trecutului pe care poeta îl
trãieºte rememorându-l: �Fiecare scãunel
cu trei picioare,/ oale de lut afumate,/ uºiþa

pisicii, firida sobei, prispa,/
mirosul lânii ºi al lutului,/
leagãnul sub formã de
copaie/ atârnând de grindã./
Toate sunt la locul lor ºi
acum,/ în cãsuþa aceea,/
stând cuminþi,/ asemenea
unor seminþe/ ale unui suflet
mare/ care mereu e-n Cer,/
mereu e pe Pãmânt.�
(�Toate sunt la locul lor�)
Natura dã mãrturie despre
Dumnezeu, lucrurile
meºteºugite dau mãrturie
despre oameni. În literaturã,

reprezentarea cât se poate de materialã a
lumii, potrivitã intenþiei de simbolizare, e
posibilã prin restabilirea raporturilor
senzitive ale scriitorului cu cuvântul.
Textele scurte din �Poeme din þara
scaunului cu trei picioare�, mai toate, pre-
zintã o dualitate. O frângere vindecatã
printr-o dialecticã a actului poetic, prin care
realitatea devine metaforã iar metafora, o
nouã ºi magicã realitate.

Obiectele þãrãneºti nu sunt niºte simple
obiecte, sunt vii, investite spiritual. De aceea
ele sunt teme pentru multe poeme, iar unul
(scaunul cu trei picioare) intrã chiar în titlul
cãrþii. Aºa cum iese el, din simplitatea
gestului de þãran ori de þãrancã, lucrul
reprezintã o pledoarie pentru firescul
rafinamentului ºi smerenia fastului. Cristina
Onofre îl aºazã emblematic în organicitatea
unei ortodoxii populare, care gândeºte
antinomic ºi refuzã abstracþia. Procedeul
se aflã pe latura mai de relief a unui
expresionism de sorginte ruralã. Scaunul,
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bunãoarã, e pretutindeni socotit ca simbol
al autoritãþii, mai cu seamã unul
supraînãlþat; e tron al împãratului, ºi peste
lume, tron al firii. Scaunul cu trei picioare,
scãunelul, se gãseºte la capãtul unei
descensiuni, expresie a simplitãþii ºi semn
al smereniei, al înãlþãrii prin coborâre. E,
fãrã tãgadã, o cale de mijloc, pentru cã,
mai spre rãsãrit de noi românii, întâlnim
aºezatul pe jos, pe pãmânt. E simþul
mãsurii, al cumpenei � cãutarea sau aflarea
lui Dumnezeu, mereu expusã pãcatului.

Þãranul sfinþea fiecare început cu o
cruce. Semnul crucii fãcut de om ºi cel
implicat într-o fereastrã, mai tare poate
decât al unei troiþei �Cruce dreaptã/ fãceau
degetele bunicii,/ aceeaºi cruce dreaptã/ ca
lemnul care unea/ ochiurile ferestrei/ cu
odihna pãdurii din apropiere,/ cu odihna
vecerniilor de iarnã...� (�Crucea ferestrei�)
Sacrul ºi profanul conlucrând. Datoritã
sacralitãþii inclusã condiþiei de pãstorire (ºi
a oamenilor), fãptura ciobanului (preotul,
înlocuitor pe pãmânt al lui Iisus, Bunul
Pãstor), se aratã nimbatã religios. Zãpada
devine metaforã a sfinþeniei (�furatã�,
cãpãtatã prin nevoinþã), a turmei
(comunitatea sãteascã, în fapt, una cu
comunitatea bisericii). Spaþiul de pãºunare,
în miros de cetinã ºi stâncã (de tãimâie ºi
zid), protejat prin uºile cerului (uºile îm-
pãrãteºti ale iconostasului), poate fi
perceput drept raiul de jos (domeniul na-
tal, biserica aceea care încreºtineazã prin
botez, urmând a fi ºcoalã întru credinþã):
�Uneori,/ uºile cerului pãreau a fi din lemn
de brad,/ ºi ploaia pãrea a fi verde,/ abia
lãsând soarele/ sã iasã pe pajiºte,/ acolo
unde ciobanul aºtepta,/ cu sarica lui pusã
pe umeri,/ cu oile lui furate zãpezii,/ cu
mãgarul ºi câinii,/ cu bâta lui încrustatã.../
Mirosea, a cetinã/ ºi a stâncã mirosea/ pe
pajiºtile unde ciobanul acela/ îºi pãºtea oile./
Oile lui furate zãpezii.� (�Uºile cerului�) De
locul natal, domeniul formãrii spirituale, nu
te poþi îndepãrta decât riscând.

Bisericile, receptacule ale energiei di-
vine ce penetreazã ireversibil întreaga
materie: �Când noi le pãrãsim,/ bisericile
nu rãmân singure./ În chip tainic,/ cu mers
subþire,/ ele se ascund în nãframe,/ în
aburi,/ în fluturi,/ în tãmâia/ din grãdinile
noastre,/ tãmâia aceea, plinã de ceruri/ atât
de bine ascunse/ în bisericile/ care nu
rãmân niciodatã singure/ când noi le
pãrãsim.� (�Bisericile�) Clopotul, sunetul
lumii de dincolo, vestind prin jertfã ordinea
celestã, geometria lucrurilor ºi fãpturilor
pure: �La vecernii ºi utrenii,/ în încãperea
de tainã/ a unei sfinte duminici de iarnã,/

bãtaia clopotului/ înlocuia cântecul lovit al
trupului,/ ca pe niºte oase ale unui timp/
ce nu mai voia sã plece./ Îl recunoºteam
de departe,/ El însoþea cu bãtãile lui,/
rugãciunile subþiri ale cãlugãrilor,/ fãclii de
sunete coapte/ izgonind tunetele de
pierzanie/ ascunse pânã ºi în livezile de
mãslini/ ale altarelor,/ rugãciuni ce se
împleteau în aer/ pânã, dincolo de hotarele
cerurilor./ ªi mult mai departe./ Mereu,
mult mai departe.� (�Clopotul�)

Aducând a rit, atitudinea gestualã
deschide calea spre mister, adâncitã fãrã
limite de �zarea bisericii�: �Îºi pregãtea
bunicul/ lighenaºul de-aramã, sãpunul,/ ºi
apoi trecea încet briciul/ înainte-înapoi,/
înainte ºi înapoi,/ pânã când apa limpede/
a tãiºului/ întâlnea ziua de iarnã,/ o zi de
duminicã/ ce reflecta peste umãrul sãu,/
în oglinda agãþatã, în cui,/ zarea bisericii.�
(�Briciul�)

Copilul învaþã din sinergia fenomenelor
casnice, tot de la lucruri: �De la fusul bunicii
am învãþat sã dansez,/ învârtindu-mã atât
de uºor,/ din caierul ei/ au pornit toate visele
mele,/ cutreierând pãmântul întreg,/
asemeni unor repezi ºi neaºteptate ploi...�
(�Învârtindu-mã atât de uºor�). Necunos-
cutul este cel mai omenesc dintre atributele
fiinþei supreme. A privi cu uimire, cãutând
a înþelege, aºazã persoana în jubilaþia unui
climax care sã deschidã revelaþia ºi lasã
urme ale experienþei trãite: �Printre linguri,
strãchini ºi oale/ am descoperit într-o zi,/
în bucãtãria bunicii,/ fiinþa ciudatã ºi mare/
a unei copãi din lemn de plop./ Era iarnã./
În pântecele ei dospea coca./ Aroma,
liniºtitã/ ajungea pânã la privirile înstelate/
ale zãpezii de-afarã./ Acum, doar gândul
la ea/ îmi alungã, fantasmele toate.� (�Fiinþã
ciudatã ºi mare�)

Zbaterea gospodãriei þãrãneºti se
cuprinde într-o lapidaritate gnomicã: �Vatra
ºtia toate grijile acelei case,/ toate grijile
casei/ pline de bucuriile plitei.� (�Chipul
acelei vetre�) Hrana din sânul naturii, prin
trudã e pusã pe masa-altar, ofrandã curatã
primind lumina harului de Sus,
binecuvântarea ºi bunãtatea � rãsfrângerea
frumuseþii interioare pe chip: �Albul cel mai
liniºtit/ din adâncurile ierburilor,/ albul
laptelui cãlduþ,/ era pus în putineiul din lemn
de brad./ Mai târziu, bunica/ rostogolea din
el/ roþi subþiri de unt/ pe o masã luminatã
din cer,/ sub ochii mei uimiþi,/ sub zâmbetul
în ºirag al bunicii.� (�Putineiul�)

Lumea noastrã în continuã solidificare:
lemn, piatrã, fier... Dumnezeu iubeºte ceea
ce e fragil, slab� Odinioarã satul era con-
struit din lemn, din apã ºi lut, mai puþin din
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piatrã. Cruci de lemn, case de lemn,
mulþime de obiecte de lemn � o civilizaþie
româneascã a lemnului. O viziune
suprarealistã în sensul compensator al unei
desolidificãri � moara de lemn se ridicã din
râu în vãzduh, urmând circuitul apei ºi
angajând sacrul într-un timp rotitor:
�Adeseori,/ lemnul morilor de apã/ lasã în
urmã râul,/ se-nalþã pânã la cer/ rostogolind
mai întâi norii,/ apoi cerurile toate...�
(�Morile�)

În poemele Cristinei Onofre, sublimul
pare a-ºi dizolva consistenþa într-o sferã
mai largã a esteticului: �Doamne,/
odinioarã/ cârciumile erau palate/ cu aromã
de lãmâiþã,/ cu aromã de dojanã/ ºi
cântare./ Erau palate de vorbe/ aruncate-n
aburindul apus al bãuturii./ Numai atunci
era pururea tânãr soarele,/ când bãtea între
sprâncene/ ºi fãcea sã luceascã privirile/
cum numai privirile mierii lucesc...�
(�Cârciumile�) Întâlnim astfel de cadre ale
sãrbãtorescului, în aura sublimului însuºi,
inundate de culoare ºi luminã, având un
aer odihnitor ºi familiar. E o privire
pregnantã ce se bizuie nu atât pe dramul
de miºcare narativã, imbold vivifiant ºi el,
cât pe o manierã a descriptivului cu totul
particularã. Bunica þesând: �Stãteam
adesea lângã bunica mea/ ºi-i priveam
salba, care-i înconjura gâtul/ cu câþiva,
bãnuþi de aur./ Ea mânuia suveica, printre
iþe,/ ca pe o pasãre zburând/ peste tãiºul
lunii,/ lãsând în urma, ei/ o fiinþã nevãzutã,/
o fiinþã vãlurind uºor cerul odãii/ cu
rãsuflãri tinere de borangic./ Lumina puþinã
a amiezii/ cãdea pe salcia privirilor ei.�
(�Rãzboiul�) Bunicul este prins ca în
fulguranþa unei paste impresioniste: �De o
floare/ înfloritã ºi mare/ era umbrit/ chipul
bunicului meu./ Într-un nor parfumat de
tutun,/ îl vedeam stând, uneori,/ pe prispa/
din lemnul unei lespezi/ a nopþii...�
(�Prispa�) Lucrul mâinilor, în trecut,
reflecta spaþiul sãtesc în toatã amploarea
lui, era simþit, nãscut din nevoie adevãratã
ºi dragoste. �Bunica mea/ þesea din lânã,
cânepã ºi in/ legende ºi poveºti nesfârºite,/
pline de nori înalþi,/ cugetãtori,/ ce coborau
apoi/ în cãmãºile noastre/ de lânã, de
cânepã, de in...� (�Þesãtura�) Tiparele de
viaþã ºi frumuseþe se pãstrau din vechi:
�Lada de zestre/ închidea în inima sa/
luceferi ºi sori/ zburând/ pe vâlnice,/ pe
fote,/ pe lemnul înmiresmat al zorilor.../
Lada de zestre/ venea de departe,/ din
vremuri închinate cu cruci,/ petrecute cu
vorbe,/ tãmâiate cu dorinþe,/ cu flori
înflorate,/ cu vâlnice ºi fote,/ cu ii ºi
nãframe...� (�Lada de zestre�)

Expresionismul Cristinei Onofre e unul
mult îmblânzit, cu totul altul decât cel al
poeþilor etniciºti ai anilor �70, unul de
crochiu, recoltat din câteva secvenþe de
sugestie: �Pe sub tuciul rãsturnat/ ºi
cenuºiu al cerului/ treceau zilnic bãtrânele
satului,/ purtând în spate/ legãtura cu
vreascuri./ Vârtejuri uºoare de zãpadã/
veneau din urmã,/ însoþindu-le/ pânã la
marginea pãdurii/ ºi pãzind/ pasãrea liniºtitã
a vorbelor lor.� (�Tuciul rãsturnat�)

Întâmplãrile din timpul strãbunicilor
ajung prin poveste pierdute în indeterminãri
mitologice. Iatã o suavã legendã:
�Strãbunicul meu a trãit o vreme/ într-un
bordei sãpat într-un bot de deal./ Mi s-a
povestit cã într-o noapte/ l-a trezit din
somn/ o liniºte ce nu putea fi/ decât a
ciobului de lunã/ coborând în grãdina lui./
Oamenii spun cã o zânã a locului/ ºi-ar fi
înþepat talpa piciorului/ în ascuþiºul auriu
al lunii/ ºi cã ar fi sângerat în urma ei/ flori
ca niºte bãnuþi argintii,/ flori care mai pot
fi vãzute ºi acum/ ducând din grãdina
strãbunicului meu/ spre pãdurea din
apropierea satului.� (�O zânã a locului�)
Sau acest eres, venit din stratul pãgân al
lumii rurale: �Punea un fir din funia
clopotului bisericii/, sub ºaua calului,/
pentru ca, inima ei/ sã-l audã venind de
departe./ Apoi, sãrutându-l îi punea/ la
cingãtoare/ un os de viþã crãpatã/ sã uite
duºmanii de el./ Mult îl mai iubea/
strãbunica mea pe haiducul acela!� (�Mult
îl mai iubea�)

Cum e cunoscut îndeobºte, opinca
(întrupare a simplitãþii) este simbolul întãrit
al þãranului vechi, al tradiþiei ºi al spiritului
de comuniune arãtat ºi prin hore: �Bãtând
pãmântul,/ opincile,/ în forma lor de
pirogã,/ sãltau hore ºi sârbe/ pânã la apele
de dincolo de ceruri/ revãrsate în duminicile
de varã/ ale satului nostru.� (�Opincile�)
Din locul de naºtere ºi al copilãriei nu poþi
pleca fãrã risc, însã curajul de a înfrunta
lumea, cu toate ispitele ei, îl poþi întemeia,
fãrã greº, pe tradiþia întreagã a satului tãu,
comoarã de înþelepciune pentru orice
împrejurare: �Când îmi legam opincile,/
pânã peste ciorapii de lânã,/ ºtiam cã pot
pleca oriunde:/ în ierburi, în flori,/ în
pãmântul de-acasã/ ºi-n stelele toate.� (�Cu
opincile ºi ciorapii de lânã�)

Izvor al copilãriei fericite, poezia
Cristinei Onofre mãrturiseºte ceva dintr-o
lume aflatã cândva atât de aproape de
adevãr, de trãirea nededublatã, mai în firea
lucrurilor. Dar ceea ce nedumireºte,
fermecând totodatã, este forma originalitãþii
sale þesutã în simplitate din imponderabile.
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Dumitru Ungureanu

PROBA  TIMPULUI

ALAMBICOTHECA

Editura Curtea Veche continuã � e drept,
cu lentoare dictatã de scãderea pieþei de carte
� seria de autor Paul Goma, îngrijitã cu acribie
de Flori Bãlãnescu. Recent a apãrut volumul
al doilea din Scrìsuri, cuprinzând �interviuri,
dialoguri, scrisori, articole�. Acordate,
purtate, expediate, chiar publicate (nu-i un
paradox, citiþi ºi vã cruciþi!), textele de faþã,
însumând 510 de pagini format mare, acoperã
intervalul 1990-1998. Cum ºtim astãzi, au fost
anii în care societatea româneascã pãrea cã
s-a trezit dintr-o lungã noapte civicã ºi moralã,
dar n-a izbutit sã iasã la un liman luminos, în
ciuda ambiþiilor ºi a energiei cheltuite. ªi este
azi evident cum s-a înclinat balanþa: ambiþia
indecentã a unor personaje cu influenþã
nefastã a neutralizat energia risipitã de câteva
conºtiinþe (mai mult de trei, dar nu peste cinci:
Paul Goma, Dan Petrescu, Dorin Tudoran).
Vocea lucidã a celor nominalizaþi s-a pierdut
în vacarmul mediatic al foºtilor politruci
reciclaþi, dar ºi-n ab(ramb)ureala intelectualilor
de curte, de harem ºi �de estradã� (sintagma
lui Dan Petrescu). Nãimiþi, noicãiþi (de la nou,
ºi de la Noica!), nãuci, giruete rãsplãtite dupã
obedienþã, inteligenþii naþiei au fost decoraþi
de preºedintele-jucãtor ºi fãcuþi de ruºine de-
un simplu muncitor, Vasile Paraschiv: omul
care, concomitent cu Goma, a avut curajul sã
se opunã sistemului comunist când sistemul
pãrea imuabil, dar ºi demnitatea sã refuze
decoraþia buhuitului prezident, cãruia
majoritatea elitiºtilor de profesie filosofi, cum
îºi zicea unul dintre ei, îi pupã azi chelia.

Era bine dacã ambiþia intelectualilor cu
ºtaif se menþinea doar în cercul profesional
de interese, ºi nu deversa într-o opoziþie civicã
aposteriori, esenþialmente falsã. Opera
literarã, filosoficã sau eseisticã nu le-o
contestã nimeni. Dar de ce ºi-au atribuit post-
factum calitãþi de anticomuniºti, opozanþi,
dizidenþi, proscriºi, interziºi, luptãtori pentru
libertate ºi aºa mai departe � ceea ce ei
niciodatã n-au fost? E un mister psihologic
banal ºi o nenorocire pentru spaþiul public,
locul unde trebuiau sã vorbeascã despre
libertate doar cei îndreptãþiþi de-un trecut clar:
oamenii care s-au manifestat liber pe vremea

dictaturii. Problema societãþii noastre era însã
derizorie: majoritatea românilor voia doar burtã
plinã ºi circ gratis. Le-a avut, le are. Azi
culegem � nu toþi, din pãcate, roadele prostiei
de-acum douã decenii.

Paul Goma este singurul scriitor român
ale cãrui cãrþi apãreau în strãinãtate, la cele
mai prestigioase edituri, el supravieþuind în
România comunistã, unde nu i se publica
nimic, iar valuta încasatã i se reþinea la
Uniunea Scriitorilor, asociaþie profesionalã
din care a fost exclus în timp ce era arestat
pe motive politice. În anii 1990, Goma a þinut
ochii deschiºi cãtre scena localã, deºi trãia
la Paris, ºi nu mânca deloc bine. Dimpotrivã,
în acel deceniu s-a mutat cu locuinþa de
câteva ori, neputând sã-ºi achite chiria, dar
nu ºi-a cãlcat principiile de-o viaþã, fiindcã �
vorba lui: �sunt prea sãrac ºi nu mai rãmân
chiar cu nimic�! Obligat sã accepte
expedientul editurilor bãºtinaºe mici, chiar
edituri-fantomã, deoarece �marile� edituri, în
frunte cu Humanitas, l-au boicotat ºi i-au
topit cãrþile, Goma n-a avut parte de-o
receptare normalã, nici de audienþã pe
mãsurã, ba s-a trezit împotrivã cu toþi
publiciºtii permanenþi sau ocazionali.
Momentul s-a datorat excepþiei Nemira,
editurã ce-a tipãrit trei volume de Jurnal, în
1997, declanºând rãzboiul tuturor contra lui
Paul Goma. Atunci �curajoºii cu voie de la
poliþie� ºi-au muiat limba în hazna, scuipând
în direcþia celui care îndrãznise sã punã
oglinda în faþa �elitelor� de carton presat.
Nume de toatã mâna s-au simþit mândre sã
contribuie la demolarea statuii celui care
merita, în fapt, sã fie preºedintele României!
ªi merita mãcar pentru a fi scutiþi de
vãicãrelile câte unui fitecine cã �n-am avut
ºi noi un Havel�! N-am avut Havel, am avut
� ºi încã avem un Paul Goma!

La aproape trei luºtri de la ultimul articol
cuprins în volumul Scrìsuri II, citind fãrã
patimã pro-domo, se poate constata simplu,
cu vorbele lui Dan C. Mihãilescu: �Goma are
dreptate în vreo 90% din cazuri în ceea ce
spune�.

Q.e.d.!



40 LITERE � Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

Liviu Ofileanu

DULCEA  UªURÃTATE
A  FIINÞEI  JUVENILE

LIRÃ  DE  BRAÞ

Dotatã cu trei luãri-aminte uºor pre-
cipitate (cuvântul înainte, o prefaþã ºi o
postfaþã�), cartea Transplant de iubire
(Ed. Emma Books, Sebeº, 2011)
consemneazã debutul devencei Bianca Dan,
o participantã la majoritatea concursurilor
literare. Iatã ºi câteva aºchii din cele trei
puncte de vedere: �Gândurile
mã dor, anotimpurile,
umbrele��, (autoarea);
�Volumul [�] produce o
neaºteptatã uimire revelaþiei
asupra posibilitãþii semantice
a cuvântului.� (prefaþã de
Ion Kamla, p. 3); �Intensele
trãiri sunt în cãutarea unui
suflet cu care sã-ºi împartã
neliniºtea, nefericirea ºi
trecerea timpului��,
(postfaþã de Petru Fãgãraº,
p. 100). Acelaºi limbaj banal
este acum transpus în paginã
ca motiv al aºteptãrii feminine: �ai
întârziat,/ cafeaua s-a rãcit de mult, pe
colþul mesei/ iar ceasul indicã o orã înainte./
Nu încerca sã te scuzi cã traficul e de vinã,/
ochii te trãdeazã,/ ºtiu cã nu ajungi
niciodatã la timp/ ºi îmi spui cã sunt mult
prea imaturã,/ dar puteam sã stãm în
ºezlong, sã ascultãm ploaia/ ºi sã ne
smulgem buruienile din suflet. [�]�,
(Ploaie de incertitudini, p. 6). Desigur,
autoarea marcheazã aceste nuduri textuale
(economie de tropi) cu un crez poetic � al
scriitorului care nu poartã mascã: �Un poet
e un om fãrã mascã.�. ªi odatã alcãtuit
�programul� bazat pe un discurs comun,
omul fãrã mascã îºi pune mãºtile
sinceritãþii ºi dezbate una dupã alta �temele
majore ale existenþei��

Dupã primele texte parcurse am
observat cã Bianca Dan are la îndemânã
calitãþile novicelui: candoarea ºi grija de sine
a fiinþei cochete, limbajul termenilor poetici
(al lecturilor din clasici), o dorinþã de fuziune

cu universul, poate ºi credinþa cã tot ce
scrie este piatrã de hotar. Când apasã tema
dragostei poeta alocã nuditãþii colocviale
ºi porþii de lirism, nu fãrã cliºeele necesare
desprinse din ºcoala simboliºtilor: �Las
fereastra deschisã,/ parcã ieri era
primãvarã/ ºi stoluri de liliac/ împrãºtiau

miresme violet.�, (Frumoasa
adormitã, p. 7). Ar fi culmea
sã nu dãm ºi peste porþiuni
acceptabile cum sunt
versurile de abordare-
tachinare: ��îmi spui sã-þi
desfac nodul de la cravatã,/
dar nu încerci sã mã seduci,/
e doar o metodã de abandon./
/ Întotdeauna am cãutat
altceva�, (Poþi sã mã acuzi
de poezie, p. 10). În scenã
îºi anunþã intrarea Cupidon,
lacrimile de Monalisa,
Stãpânul Inelelor, Dumnezeu,

Jack Spintecãtorul, desenele de la Nazca,
Penelopa, solitudinea, emoþia interacþionãrii
cu opusul dezirabil ºi familia. Însã
portretizarea celuilalt suferã de poetizare
ºi abundã în cliºeele sentimentalismului de
tip minulescian: �Abia îþi vãd sufletul prin
tricoul pãtat,/ rugina þi s-a aºezat pe coapsa
stângã,/ m-aºtepþi mereu, în aºternuturi
reci, cu decibelii la maxim./ Pãrul þi-e
încâlcit de prea multã rutinã/ ºi mult prea
lung, pentru un rebel fãrã cauzã,/ ce
practicã yoga [�]�, (În beciul cu fluturi,
p. 19). ªi autoare citeºte ºi traduce pentru
sine alte sensuri noi. Nici terapeutica
scrisului nu scapã atenþiei remodelatoare
în urna bacovianã: �Îmi port poemele ca
pe-un pansament,/ chiar dacã spitalele-n
care stau sunt reci/ ºi ploaia intrã prin
crãpãturile din tavan/ în reprize
dezordonate.�, (Conexiuni, p. 20).

Descrierile de interior-exterior
alterneazã cu schiþele imaginare ºi subiectul
liric îºi proiecteazã fiinþa pe curgerea
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lucrurilor, ipostaza unui eu dezmãrginit ºi
romantic: �Te joci cu pãrul meu de mãtase
putredã,/ nu ºtiu dacã þi-ai dat seama,/ am
murit de mult,/ m-a otrãvit ploaia/ în averse
subliminale/ ºi-ai rãmas sã-mi culegi oasele/
din curcubeu.�, (Ultima dorinþã, p. 23).
Existã o sumedenie de astfel de performanþe
retro ce indicã o preferinþã a lecturilor, aºtep-
tarea iubirii ºi împlinirea ei obþinându-se prin
generozitatea tipic femininã: ��Nu lua
nimic, inima þi-o dau benevol,/ pentru cã
nu poþi sã faci din ea/ nici mãcar un trans-
plant de iubire.�, (Transplant de iubire,
p. 29). ªi acest �cod� al revenirii la
vocabule simple se susþine din partea
autoarei care îºi întâmpinã cititorul:
�Fiecare cuvânt are dreptul/ la
resuscitare�, (Resuscitare, p. 31). Iatã ºi
alt mod al directeþii care prinde urechea
fãrã intonaþii somnolente, aici poemul
chiar are forþa unei autoare americane
pliind simbolurile din Cântarea Cântãrilor
într-un pãgânism de supermarket: �Dã-mi
iubire pe pâine,/ pentru cã am inima mai
neagrã decât Africa/ ºi mai fierbinte decât
Sahara.// Dã-mi iubire pe pâine,/ pânã mi
se umple gura cu þãrânã/ ºi flori.// Dã-mi
iubire pe pâine/ ºi nu ºterge cuþitul./ Fã-o
încet, ca un ritual,/ ca ºi când ai deschide/
o conservã cu vise.�, (Iubire pe pâine,
p. 32). ªi mai dãm peste câteva poeme
pãtimaºe care demonteazã rotiþele
sentimentului de dragoste, dar nu mai
citãm, pot fi însã reþinute cu uºurinþã
acele metafore scãpate din condei pentru
a colora nudul textual de care vorbirãm
la început.

Ne apropiem de mijlocul volumului ºi
notãm cã influenþele ºi firea nativ romanticã
plãtesc facturile onirismului: �Pe degetul
inelar port infinitul/ pulsând ca o inimã,/
iubirea ºi-a construit ziduri ºi ferestre,/ în
câmpurile cu maci, /unde trãiesc bestii
îmblânzite/ ºi tineri elfi.�, (Cealaltã
jumãtate de poveste, p. 46); sau:
�Viseazã-mã, ca pe un far la malul mãrii/
sau un mesaj în sticlã, venit de departe�,
(Acum, p. 47); �Cândva,/ te visam în luptã,/
erai în linia-ntâi�, (Poet, enigmatic out-
sider, p. 62); �Te-am visat într-o staþie de
autobuz�, (Grotesque, p. 63), ºi încã o
perlã: �Mi-e somn ºi tu eºti departe� (p.
48) fiind de departe un vers prost alcãtuit.
Rostirea înaltã ºi sonoritatea cuvintelor este
hipnotizantã la unii debutanþi (e vorba de
infinit, unicorni ºi flãcãri, mare ºi ploaie,
fluturi, frunze ºi petale etc. amalgamate
inepuizabil), astfel pot fi înþelese aceste
abuzuri de oralitate devenitã semn fãrã o
minimã supraveghere. Dar, tot lecturile mai

pot salva câte un bruion la nivel semantic
� trecerea prin volumul dinescian Moartea
citeºte ziarul îi provoacã autoarei o
emulaþie: �Moartea ne citeºte horoscopul/
dimineaþa, la prima orã/ la cafea/ cu ziarul
în mânã/ apoi îºi ascute coasa/ în timp ce
noi mergem la serviciu.�, (Albume de
familie, p. 55).

Este interesant sã urmãrim cum se
recunoaºte subiectul acestor poeme: �Mã
numesc Bianca/ ºi sunt dependentã,/ poate
v-am ºocat/ ºi nu aþi înþeles care este de
fapt/ mesajul./ În cercul poeþilor
somnambului/ strãjuie o statuie de cearã/
cu arma la umãr [�]�, (Mã numesc
Bianca, p. 64). În final, vom spune cã
domeniul viselor fuzioneazã aici cu
realitatea posibilã a celei oglindite în
scriiturã, acest lucru neînsemând cã poeta
scrie cum trãieºte ºi cum simte; e vorba
de o proiecþie de tip oniric, o lume a poetei
(ºi �cercului de poeþi somnambuli�) în care
accesul se face printr-un transplant de
organe de simþ ºi de vãz, alias Poezia.
Adicã, nimic nou în afarã de vocalize ºi
înduioºãri încadrabile începutului de secol
XIX, fiindcã asistãm totuºi, la o liricã a
gingãºiei desuete ºi a pãpuºilor mari: �La
un colþ de coridã/ o fetiþã duce gunoiul,/
vântul îi smulge fundiþa din pãr,/ aplauzele
au încetat.�, (Ceva vechi, ceva nou, p.
67). Cu siguranþã autoarea deþine
manuscrisul viitorului volum cu poeme mai
bine lucrate ºi este atentã cu acele cliºee
luate de-a gata ºi care îi trag textele înapoi.
Transplantul de iubire dinspre semeni ºi
cãtre semeni este un lucru de dorit, însã
nu constituie decât statuia de cearã a unui
idealism (cum bine spune textul).

La un debut nu se umflã potul chiar
dacã am avea în faþã o carte foarte bunã,
cãci nimeni nu ºtie dacã urmãtoarea o va
depãºi pe prima. Pornind cu stângul,
inocenþa acestor texte este scuzabilã din
mãcar douã motive: 1) autoarea se aflã
într-o etapã de sedimentare a lecturilor ºi
are fireasca nevoie de oglindire în ele, ºi
detaºare de ele; 2) prima carte nu aratã
decât un quelque chose dintr-un autor care
devine pe mãsurã ce scrie. Faptul cã nu
premediteazã unele texte ºi le suflã pe
paginã denotã graba caracteristicã fiinþei
juvenile, dornicã sã înregistreze momentul
în defavoarea unei sculpturi ideatice perene.
Bianca Dan propune o poezie întoarsã spre
sine, smulsã parcã dintr-un dialog sfâºiat
de vreo aducere aminte, ori de ivirea
neaºteptatã a iubitului, evident, moment
pândit ºi sugerat prin acele împãunãri
specifice feminitãþii.
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UN  ROMANCIER:  DAN  MIRON

ªerban Tomºa

NEGRU  PE  ALB

Mã gândeam cu amãrãciune la
condiþia scriitorului român care trebuie sã
accepte servicii umilitoare sau sã
îndeplineascã tot felul de corvezi pentru
a supravieþui. Tragedia este însã mult mai
adâncã. Sunt autori autohtoni total
ignoraþi de public ºi de confraþi, pentru
cã nu sunt deloc mediatizaþi.

Nu se vorbeºte, de pildã, aproape
deloc despre Dan Miron,
autor al romanelor Aºtep-
tarea Regelui Pescar, Ed.
Nemira, 1995, Premiul
Nemira ºi Scândurica ,
Polirom, 2006. Ultima carte,
cu o avizatã ºi, cum sã
zic, foarte exigentã prefaþã
semnatã de Antonio Patraº,
a fost comentatã favorabil
de Dan C. Mihãilescu ºi s-a
bucurat de aprecierea
cititorilor. Cum e tardiv sã
scriu o recenzie, mã voi
mãrgini la câteva impresii de lecturã.

La Dan Miron, povestea este
esenþialã. Citatul din Canetti nu este
întâmplãtor: �Orice cuvânt rostit e
prefãcut. Orice cuvânt scris e
prefãcut. Orice cuvânt e prefãcut. Dar
oare ce existã fãrã cuvinte?� A povesti
înseamnã a privi realitatea prin vitraliile
cuvintelor. Bine construit ºi scris cu in-
stinct narativ, romanul Scândurica este,
dupã opinia mea, o dovadã de
virtuozitatea literarã: dialoguri vii,
autentice, personaje conturate cu mânã
sigurã, acþiune bine condusã. Textura
epicã este oarecum faulknerianã, fãrã
însã atmosfera sufocantã din cãrþile
americanului, tonalitatea naraþiunii fiind
mai degrabã bãºcãlioasã ºi infuzatã cu
umor. Oriunde am deschide însã volumul,
dãm peste pasaje seducãtoare: �Într-o
zi am vãzut în curtea blocului, lângã
o tufã de trandafiri, un dulãu, o

corciturã cafenie, care-ºi depunea
excrementele sub colþii ameninþãtori ai
unei dihãnii cenuºii. Instantaneu am
înþeles cã era vorba de o provocare,
la fel ca ºi cea cu trasul brazdei. O
paginã de istorie mi se revela: Romulus
ºi Remus în blanã se confruntau sub
balconul meu. Am pariat pe cafeniu,
dar, din nenorocire, Romulusul meu a

fost învins de Remusul
cenuºiu ºi a tulit-o
schelãlãind fãrã pic de
glorie. În timp ce istoria
se întorcea cu fundu� în
sus, Remus a astupat
excrementele învinsului ºi
imediat ºi-a celebrat
victoria, golindu-ºi
intestinele lângã tufa de
trandafiri. Din ziua aia,
de câte ori auzeam
cuvinte solemne ºi
încãrcate de mãreþie �

eroi, sacrificiu, datorie, patrie �,
vedeam douã cotarle încãierându-se
pentru privilegiul de a-ºi depune
conþinutul intestinelor sub o biatã tufã
de trandafiri. Punct. �Autorul are
abilitatea de a transforma, prin povestire,
banalul cotidian în scene strãlucitoare,
evitând uneori, la mustaþã, ternul,
neinteresantul. Perspectiva narativã este
încredinþatã unor personaje, patru la
numãr, ale cãror voci preiau ºtafeta
relatãrii pe rând, odatã cu începerea
fiecãrui capitol. Stilul este limpede, direct,
specific prozatorilor de meserie, iar
construcþia relevã o evidentã inteligenþã
artisticã. Dan Miron stãpâneºte bine
registrul argotic folosit de liceeni ºi îmi
aminteºte, prin aceasta ºi numai prin
aceasta, de Ovidiu Verdeº ºi Dan Lungu.
La pag. 93 gãsim ºi o micã profesiune de
credinþã legatã de limbajul operei: �Dar
e vorba de o convenþie literarã ca
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oricare alta. Dacã în secolul optºpe
ºi chiar nouãºpe personajele vorbeau
atât de preþios, cã þi se fãcea greaþã,
acum vorbesc ca oamenii obiºnuiþi ori,
ultima modã, ca bãieþii de cartier.�
Romanul are cursivitate, citindu-se uºor,
cu plãcere. Dan Miron face parte dintre
acei autori care ºtiu cã o carte este scrisã
pentru a fi cititã, reuºind sã creeze iluzia
vieþii adevãrate, adicã lucrul cel mai im-
portant ºi mai greu de realizat pentru un
prozator. Titlurile capitolelor � �Sexolita
aflã un secret de familie�, �Sorin
îndrãgostit�, �Floriana intrã în con-
flict cu domnul Vomã� etc. � au rolul
de a crea suspans, ispitindu-l, într-un mod
inocent pe cititor. În fine, personajele
feminine sunt foarte convingãtoare, ceea
ce, iarãºi, nu este de ici, de colo.

Când am citit Scândurica ºi, pe
urmã, am urmãrit consideraþiile lui Dan
C. Mihãilescu despre carte, nu ºtiam cã
autorul îmi este conjudeþean, funcþionând
ca profesor de istorie la un liceu din
Zimnicea. Mai are patru romane în
manuscris, în mai multe variante, pe care
le cizeleazã continuu. Este un
profesionist al scrisului, deloc interesat de
recunoaºtere ori publicitate, ducând o
existenþã discretã, aservitã în
totalitate actului de a scrie.

De ce nu-i apar, totuºi, cãrþile? De
ce destui scriitori de valoare din România
rãmân în umbrã, cvasinecunoscuþi?
Rãspunsul e simplu. Ce, noi avem nevoie
de scriitori talentaþi? Avem alte griji. De
ce au dezertat, ca ºobolanii de pe corãbiile
aflate în pericol, Sulã Verde ºi Unturã
Umblãtoare? Se ºtie cã oamenii aceºtia,
care n-au niciun merit vizibil, sunt socotiþi
mari personalitaþi politice, vânturã banii
cu lopata, au vile ºi maºini luxoase,
ducându-ºi viaþa la standarde la care un
scriitor nici n-ar putea visa. Doar fac parte
din niºte partide politice mari! Din
nefericire, la nivel social ºi cultural, trãim
de azi pe mâine, într-un regim animalier,
bãtând cãtre Comuna Primitivã. Ignarii
au pus mâna pe pârghiile economiei ºi
ale puterii ºi îºi bat joc nu numai de
cãþeanul obiºnuit, ci ºi de realizãrile
artiºtilor ºi oamenilor de ºtiinþã, fiind
preocupaþi, pânã la nebunie, exclusiv de
propriul buzunar. Cine are ghioagã ºi o
turmã de proºti în spate pune mâna pe
tot vânatul.

În altã ordine de idei, de ce sã mai
deplâng lipsa agenþilor literari ºi chiar a

unei pieþe veritabile de carte, când noi
uitãm mâine ce am lãudat azi? Sunt mari
autori � am scris despre Ioan Dan
Nicolescu � despre care nimeni nu mai
suflã nimic.

Malraux inventase noþiunea de
muzeu imaginar. �Muzeul imaginar
înseamnã, în fapt, cã fiecare epocã,
fiecare individ îºi recompune propria
familie de opere, comunicând astfel cu
lumea. Astfel, omul îºi gãseºte locul în
eternitate.�, noteazã Ioana Ristea pe
blogul sãu. De ce n-am accepta ideea
existenþei unei biblioteci imaginare, în
care sã aibã acces toate cãrþile
semnificative ale literelor româneºti? Un
paradis al literaturii. Dar se pare cã noi,
românii, suntem blestemaþi sã nu avem
acces acolo ºi sã nu realizãm lucruri care
sã dureze, fiindcã n-avem memorie
culturalã ºi ne place prea mult sã
distrugem.

O speranþã avem, totuºi. Existã,
printre scriitorii români contemporani,
spirite nobile, altruiste, care iubesc mai
mult cãrþile confraþilor decât pe ale lor.
Aºa cum era, pe vremuri, neuitatul critic
literar ºi prozator Valeriu Cristea. Impor-
tant este cã printre ei gãsim ºi critici
literari de mare valoare, ale cãror glasuri
se aud puternic ºi distinct.

P.S. Adevãrata istorie nu este scrisã
de politicieni, care devin personaje
comice ºi groteºti în desfãºurarea
evenimentelor, ci de marii scriitori ai unei
epoci. Urmaºii politrucilor de azi se vor
bucura cu ghimpi de averile acumulate
de strãbunii lor, când îi vor vedea pe
aceºtia în oglinda neiertãtoare a literaturii.

Dar nici cronicarul nu este fericit sã
scrie despre niºte monºtri ignoranþi ºi
insaþiabili.
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Geta Truicã

SOLILOC

OPERA  LUI  PAVEL  DAN �
UN  LAMENTO

Opera lui Pavel Dan rescrie o veche
poveste a umanitãþii: odiseea trudei
omeneºti, sfinþitã prin suferinþã ºi resemnare;
eroii sãi sunt proiecþii artistice ale propriei
neliniºti, exprimând imboldul revãrsãrii
sufleteºti în efuziuni de un tulburãtor lirism.

Scrierile sale par niºte reprezentãri ale
unor tulburãtoare simfonii muzicale, calmul
descriptiv al peisajelor împletindu-se
cu vuietul mulþimii ºi înãlþându-se
într-un final apoteotic care
zdruncinã fiinþa sau rãscoleºte în
ea amintirea unei pasiuni uitate.

Axis mundi al Câmpiei
transilvane-crotopul lumii lui,
Tritenii lui Pavel Dan reprezintã
un topos al transfigurãrii, imagine
lipsitã de idilismul coºbucian, dar
încãrcatã de coloratura marilor
dureri, vuind în sufletul sãu de
copil. În Zborul de la cuib,
casa pãrinteascã este leagãn
al copilãriei, loc de protecþie
ºi echilibru. El este spaþiul
intim care ascunde poverile
grele ale inimii. Bachelard crede
cã un cuib oferã securitate, deºi e
instabil, dar tocmai aceastã precaritate
îl înstãpâneºte clipei trecãtoare, vieþii de copil,
care nu rãmâne eternã decât în sufletul
nepieritor. Întoarcerea în trecut prin
rememorare deschide larg uºile casei de
odinioarã, trece prin cimitirul cu mormintele
vechi, scufundate, reduce imensitatea
spaþiului uitat la clipa unei grele cumpãniri. ªi
odatã cu ele, chipurile secrete ale unui timp
rãsfrânt într-o imagine care ajunge sã ne
locuiascã. Gaston Bachelard credea cã dacã
sufletul este o locuinþã, ne obiºnuim în
aceastã reverie plãcutã sã locuim în noi
înºine. Dar în cãlãtoria imaginarã, sufletul
copilului devenit adult s-a metamorfozat. De
la curioasa cuprindere a lumii cu privirile
inocenþei, el s-a încrâncenat în ascuþita durere
a deºertãciunii înþelese târziu. Reveria lui Pavel
Dan aduce cu ea nu melancolia caldã,
duioasã, ci tremurul sufletului pribegit, plecat
din sine cãtre o lume prea strãinã.

La Pavel Dan, viaþa, rãmasã fãrã sevã, se
suspendã în aer. Tânãrul plecat din sat reînvie
prin fluxul memoriei imaginea copilãriei cu izul
ei de frunze veºtede ºi salcâmi despuiaþi din
apropierea cimitirului. Aceastã curioasã
vecinãtate îi va fi înlesnit scriitorului de mai
târziu privirea sobrã asupra lumii ºi o acuitate
fãrã seamãn în sesizarea detaliului.

Þãranul sãu sau þãranul
dintotdeauna � tot una. În

pragul morþii, târând ultimele
clipe ale unui trup greoi, el se
scurge în puterea nopþii sã

priveascã cu ochi mari, pentru
ultima oarã, universul: �S-a

aºezat cu coatele pe târnaþ ºi
se uita aºa, se uita... se uita aºa

de lung la toate, ca ºi cum ar fi
ºtiut cã le vede pentru cea din

urmã oarã. S-a uitat la fântânã,
apoi s-a dus la ºurã ºi s-a uitat la

plug, la grapã. I se duceau ochii
pe toate.� Fiecare lucru
din curtea sãracã este
chip al Rostului sãu care
îl leagã de glie. În jocul

premoniþiei �...aºa se uita
de lung la toate. A vãzut

securea în mijlocul grãdinii ºi a pus-o bine,
sã nu o ia cineva. A legat apoi sub streaºinã
scara cea lungã.� Aceeaºi grijã meticuloasã
pentru rostul lui �chit cã nu e el cine ºtie ce�
o surprinde prozatorul Marin Preda la Ilie
Moromete, þãran-filosof, contemplativ dintr-un
alt spaþiu, pentru care pãmântul înseamnã
bucuria vieþii, libertate interioarã. La bietul
þãran, cartea filosofiei morþii se deschide la
capitolul simplitãþii obiºnuite. Moartea are
raþiunile ei, pe care viaþa nu le poate înþelege:
�Aºa ne ducem toþi, pe rând.� Ea îndeamnã
pe om la curãþie, venirea ei cântãreºte
echilibrul moral, pune întrebãri conºtiinþei,
face sinteza vieþii. Închis într-o fatalitate
ineluctabilã, mersul monoton, repetabil, al
lumii, îl supune pe om nimicniciei. Pe cine sã
întrebe, cine sã dea socotealã? Un retorism
sec, vlãguit, încarcereazã fiinþa la marginea
limitei. Împãcarea lui vine din resemnare, cã
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toate sunt cum au fost mereu ºi aºa trebuie
sã rãmânã.

Sub emergenþa codului etic, tatãl e
petrecut în moarte de amintirea caldã a
sãtenilor care-i pomenesc omenia. Ce rãmâne
din om sunt cuvintele care se spun când el
nu mai poate sã rosteascã, metatextul
existenþei. Moartea rescrie ritualul magic al
jalei transpuse în bocet, devenind pretext
pentru o comunicare pe care numai cel plecat
dintre vii poate s-o rostuiascã: la cãpãtâiul
mortului femeile trimit vorbã celor plecaþi sã-ºi
doarmã somnul veºnic despre însingurare ºi
teamã, neputinþã ºi sãrãcie, neorânduialã sau
necinste, toate, suferinþe izbucnind în afarã
prin vocile unui cor tragic. Bocetul lor este
trâmbiþa morþii. Cel adormit, strãjuit de cei vii
se contopeºte în acest lamento izbucnit din
pãtimaºul foc lãuntric. Astfel se naºte chinul
revenirii la sine când totul e gol, devastat de
risipirile fiinþei: fie printre strãini, fie în
deºertãciuni, fie în tristeþile voluptoase ale
marilor însingurãri. Mama pãrãseºte cu greu
cuibul, îmbrãþiºând stâlpul casei, zguduitã de
fiorul unei mute deznãdejdi. Îndreptat spre
cer, dar adâncit în pãmântul care pãstreazã
toate sevele, stâlpul casei, asemenea coloanei
brâncuºiene, înalþã spre infinit taina inimii
omului rupt de rostul sãu în amurgul vieþii. Ea
cuprinde cu mâinile, cu fiinþa întreagã,
amintirea celui dispãrut, timpul scurs
împreunã, viaþa însãºi. E legatã de pãmânt ca
vegetalele, iar smulgerea din rãdãcini
înseamnã desfiinþare, pieire. Lemnul putred,
strãin de durerea mamei, recupereazã trecutul,
cu toatã ruina lui. În colbul drumului, ochii
grei privesc ca într-o ceaþã pustiul, rãsfrânt
înãuntru, la cotitura unei cãi fãrã întoarcere.

Singurul personaj care se sustrage
oricãrei ambiþii, purtat de mirajul setei de
libertate este bãtrânul Urcan, din cel douã
nuvele: Urcan bãtrânul ºi Înmormântarealui Urcan bãtrânul. Având înfãþiºarea unui
peregrin sãrac, el minte, furã ºi cerºeºte, fãrã
sã se aleagã cu nimic, trãind sub acoperiºul
unei case modeste un dor neînþeles de nimeni
al cuprinderii spaþiului, într-o îmbrãþiºare
cosmicã. Sufletul îi rãmâne strãin de orice
pornire pãtimaºã, cãci nu se poate deprinde
cu viaþa boiereascã. Întors din drumurile sale,
nu are grija rostuirii bunurilor strânse, nici a
banilor câºtigaþi. Bãtrânul Urcan e ca o slugã
la stãpân, munceºte pentru altul, nu se bucurã
de roadele trudei. Discursul analitic îi lipseºte,
de aceea nu se aventureazã în descrieri de
detaliu ale gesturilor sau determinãrilor
interioare. Acþiunile sale nu-l implicã
emoþional, rapacitatea nu-i pune jug. De aceea
el rãmâne un om bun, nedorind rãul nimãnui.
El e cel mai puþin un Urcan. Mobilul sãu nu e
îmbogãþirea, din contrã, e dezlipirea de toate.
Dincolo de a fi un harpagon, e un bogat sãrac.
Ce are, dã. Averea lui e drumul, el îl odihneºte.
De aceea, bãtrânul Urcan nu e un nefericit,

un suferind, ci poartã nimbul seninãtãþii, fãrã
remuºcãri pentru faptele sale, deseori
reprobabile. Pentru a trãi, nu alege calea
ostenelii þãrãneºti, ci a umilinþei. Nu din cauza
lenei nu alege munca, ci datoritã unui elan
contemplativ al vieþii. Deºi o practicã, el nu e
interesat de îmbogãþirea pe cãi ocolitoare, ci
de un trai liber, în afara oricãrei constrângeri
exterioare. A înlesnit ridicarea întregului neam
din sãrãcie, dar interesul pecuniar îi e strãin.
El e un poet astral, ignorat, neºtiut de nimeni,
atât în viaþã, cât ºi în moarte, un boem: �Astfel
umbla zile ºi sãptãmâni din sat în sat, de la
casã la casã. Dormea unde îl apuca noaptea:
în pãdure, pe frunze uscate, legãnat de
vuietul crengilor bãtute de vânt, de cântecul
paserilor în nopþile liniºtite: dormea în
câmpul întins, cu capul pe un rãzor, sub
larga boltã înstelatã, în casã de om
credincios ºi sãrac, jos, lângã vatrã, pe un
braþ de paie�. Bogãþia nu l-a înfumurat.
Îngâmfat nu e el, care a purtat greul, sunt
ceilalþi, care se vãd stãpâni peste noapte:
�Sunt numai falã�. Nora Ludovica îl
dispreþuieºte, alungându-l din casa mare într-o
camerã, aproape de poartã, adicã de ieºire,
dar ea este prima care se revoltã în cazul
întabulãrii pãmântului pe numele fiului ei,
Valer. Fiindcã e naiv ºi dezinteresat, uitã de
Simion, moºtenitorul de drept. Gestul sãu nu
implicã însã nicio urmã de interes meschin.
Deprinderea smereniei a urmat-o din tinereþe,
dormind pe jos, fãrã pernã la cãpãtâi. El
împlineºte adevãrul cã nu bogãþia te face
fericit, ci liniºtea colibei tale, dupã cum credea
ºi bãtrâna mamã a Anei, din Moara cu noroc.

Bãtrânul Urcan nu se revoltã în pragul
morþii cã nimeni nu-i calcã pragul, cã nu se
îngrijesc de el, cã e uitat de copii, nepoþi, de
rude, cã nu e adus doctorul sau preotul. El a
înþeles cã omul e singur, cã bucuria ºi pacea
nu-i pot veni de la cei din jur, orbiþi de
adãpostul unei avuþii trecãtoare, ci din
simplitatea vieþii ºi contemplarea firii. Urcan
cel bãtrân a devenit vizionar. Sfârºitul vieþii lui
e învãluit într-o emoþionantã duioºie. În cele
trei zile are timp sã facã sinteza vieþii cu bãtrâna,
alãturi de care rememoreazã înlãcrimat
împlinirea a 52 de ani de convieþuire.
Coborându-ºi ochii de la cureaua pãstratã din
feciorie pe ºuviþa albã, ieºind de sub nãframã,
sufletul sãu strãbate din nou, ca un fulger de-o
clipã, drumul care i se îngusteazã. Este timpul
în care îºi ia rãmas bun. Amândoi plâng,
dezvãluind jalea despãrþirii pentru totdeauna.

În acest lamento despre viaþa ºi moartea
lui Urcan, autorul descrie o subtilã poveste
de dragoste, neînvinsã de timp. Bãtrâna l-a
aºteptat dupã sãvârºirea fiecãrui drum,
întâmpinându-l în tremurul inimii, ca sã-i ia
din spate desagii grei. Acum, ea îi înlãturã
povara ultimelor clipe. Din adâncul inimii ei
vlãguite emanã mireasma iubirii trecute, din
care a rãmas numai ºoapta unei repetate
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chemãri: �Dragul meu drag!� Tot ea, dãruitã
singurãtãþii ºi tãcerii, îi va pãstra în adânc
amintirea. În odaia cu lume, la cãpãtâiul
mortului, bãtrâna toarce din lãmurirea acestui
sentiment, caierul marilor înþelesuri. Ea pare
ieºitã dintr-o poveste, în care timpul îºi pierde
limitãrile: �Toatã ceremonia îngropãrii cu
mort, bocitoare ºi oameni mulþi pãrea cã
dureazã astfel din alt veac, pe alt tãrâm�.
Lacrimile morþii dau seninãtate perindãrii
efemere a omului pe pãmânt: �Aºa cum i-a
fost viaþa, prin limpezimea lacrimilor, tot
pare mai luminoasã...�. Fiinþa ei gârbovã se
înconvoaie în sinele cugetãtor spre oglindirea
vieþii intime, a ei ºi a lumii. Acum, la sfârºit, se
vede deºertãciunea tuturor luptelor,
zadarnicele zbateri omeneºti: �...pentru ca la
urmã, cei rãmaºi, pentru bruma de avere ce
le-o laºi, sã-þi punã oasele trupului într-un
coºciug ºi sã-l vâre în inima pãmântului,
iar sufletul, cu faptele bune, ca ºi cu cele
rele, sã se înfãþiºeze înaintea Tatãlui la
judecatã. Aºa e scrisa omului!�. Aici,
înãuntrul sãu, bãtrâna se pãtrunde de o altfel
de luminã, pe care numai negura morþii o face
sã rãzbatã în afarã, sub forma unei puteri noi.

Moartea bãtrãnului Urcan aduce cu ea
adevãrata oglindire a vieþii, un noian întreg
de suferinþe ºi rãbdare: �Drumul omului pe
pãmânt e plin de chin ºi de amar. Ne naºtem
ºi murim în durere. Cât trãim, ne bat durerile
cum ne bat vânturile ºi ploile. Suferim când
ne striveºte carul, suferim junghiul, boalele
ºi bãtãile.� Simion, în umbra Ludovicãi, are
acelaºi simþãmânt al nimicului, care îi învãluie
pe oameni la ceasul morþii unuia dintre ei. Este
un plâns mereu repetabil, ascuns de grijile
rãsunãtoare ale fiecãrei zile, dar al cãrui ecou
sfâºietor se iscã mai degrabã la popasuri,
când moartea cere un tribut al odihnei spre
câºtigul inimii, prinsã lamentabil în chinga
unui þel efemer. Atras de o chemare pioasã,
acum ºi Simion are timp sã gândeascã, la
cãpãtâiul tatãlui. În mintea sa timpul se
succede cu repeziciune, peste episoadele
dezlânate ale filmului interior, pânã ajunge la
cãpãtâiul propriei morþi ºi dincolo de ea, la
copiii sãi îmbãtrâniþi ºi ei, pânã la viaþa
nepoþilor, deprinºi dintr-o generaþie în alta
cu strânsul averilor. Numai cã peste toate, se
ridicã fumul de tãmâie al amintirii, din ce în ce
mai rãzleþ, învãluind în sfioasã duioºie
mormintele surpate, iarba ºi bãlãriile...

Bocirea mortului în curtea Urcãneºtilor e
un fel de lamento cu atât mai nenatural, cu cât
cel ce cântã jelania e mai strãin. La Ludovica,
fiind transformat într-o fudulie a suferinþei,
aduce a neobrãzare. Ea devine o spovedanie
cu public, din care mortul nu trebuie sã iasã
pãgubaº, fiindu-i învestite atribute pe care n-a
fost vrednic sã le primeascã în viaþã. Deºi
fãþarnicã, þãranul simplu, în tãioasa lui
inteligenþã, o aprobã, punând masca jocului
grotesc, din care musteºte greaua batjocurã.

Astfel, femeile �... îºi strâng cercul, vârându-se
unele în altele. Buzele li se lãþesc, gura se
mãreºte ºi ochii, miciþi de abia se vãd, ard
vicleni. Glasurile molatice, miorlãitoare, se
înãspresc deodatã, devenind tãioase,
ºuierãtoare ca ale limbilor de ºerpi.� Etica
popularã sancþioneazã caracterul diform,
enorma lui modificare, compromisã, fãrã þinutã.
Intervenþia usturãtoare a preotului care judecã
fãþiº întregul neam cuprins de patima avariþiei
ºi a lãcomiei conduce dialogul în atmosfera
unei tensiuni dramatice.

Cortegiul funerar e descris în linii
caricaturale, de la urcarea familiei în carul cu
boi, pânã la mulþimea flãmândã, un amestec
pestriþ de sãteni sãraci, þigãnime zdrenþãrosã,
cerºetori ºi vagabonzi. Drumul spre cimitir e
acompaniat de sunete dintre cele mai diverse,
produse fie de zuruitul carului de fierãrie, de
bãtaia clopotelor sau de plânsul ridiculizat al
bocitoarelor. Adunate în ecoul rãsfrânt peste
dealuri, autorul surprinde schimbarea de
tonalitate când, nimerind într-o groapã mai
adâncã, jelania mortului devenea un þipãt ascuþit
de pasãre, tânguire zdruncinatã de împrejurãri
ºi de rãsunetul clocotitor al stãrilor interioare.

Eroii lui Pavel Dan sunt fiinþe de neuitat. Ei
sunt vii în lumina idealului, trãiesc viaþa în foc ºi
patimã. Nu cunosc molcomul, pacea, indolenþa
sau bucuria. În faþa spectacolului operei sale
nimeni nu râde. Dincolo de cortina cenuºie a
scenei, privirile actorilor sãi sunt serioase ºi
încãrcate de o solemnitate exemplarã. Firile lor
adânci se izbesc precum valurile repezi din
munte. Ei sunt stãpânii unui vis care se adaugã
lumii lor fantastice ºi o întregesc. În simplitatea
vieþii, ei se lasã pãtrunºi de dor sau de aspiraþii
care fac ca cerul sã se coboare pe pãmânt, iar
pãmântul sã cadã în beznã sau sã se înalþe în
lumina unor noi zori.

Mersul lor prin lume nu trece neobservat.
În bãtaia lunii sau în stropii de aur ai soarelui
de varã, tensiunile sufleteºti nu scapã vederii,
pentru cã în ele se rãsfrânge omenescul.
Tânguirea lor, veºnicul plâns fãrã nãdejde e
parcã desprins din blestemul adamic al primei
cãderi. El nu-i aratã laºi, ci miºcaþi de o
umanitate scãldatã în lumina ºi cãldura unei
amieze sufleteºti. Este o lume a �neliniºtii�,
scria Eugen Ionescu. Ca orice neliniºte, ea
vine din dorinþa de zbor, din mirare sau
rãzvrãtire, din aporia unui gând. Sau toate
laolaltã, care ajung sã cuprindã într-o noimã,
lipsa de cadenþã a spiritului nostru. Eroii sãi,
în exaltare sau apatie înfãþiºeazã cãi de iniþiere
sau revelaþii mutilate într-o resemnare târzie.

Datorat ratãrii, un pesimism retuºat în
culori de închisã melancolie redã psihologia
debusolãrii, cãderii în vid, lipsei de orizont
sau mefienþei. În arena vieþii ei epuizeazã
lancea ºi scutul, dãruindu-se total, pânã la a
deveni eterici. Aºa, uºurându-se, se înalþã lin
în flacãra unei lumini, spre care ochii lor au
þintit mereu izbãvirea din ruinã.
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Tudor Nedelcea

ISTORIE  LITERARÃ

Fenomenul basarabean sau Basarabia
sub steaua exilului (ca sã utilizez formula
consacratã a cãrþii lui Mihai Cimpoi) are
similitudini istorice, ideologice ºi de
mentalitate cu teritoriul românesc de peste
Carpaþi. În Transilvania, strãvechi pãmânt
românesc, aflat multã vreme sub stãpânirea
unui imperiu, miºcarea de eliberare naþionalã
a fost precedatã de o miºcare
cultural-literarã. Corifeii ªcolii
Ardelene, intelectuali de marcã,
s-au constituit în vârful de lance
al unei miºcãri care avea sã
aºeze istoria în matca sa
fireascã, adeverind, peremp-
toriu, cã politicul, ca act
esenþialmente necesar, este
precedat ºi apoi se completeazã
de un curent literar ºi cultural
deopotrivã, formând o
ideologie care sã exprime
nãzuinþele populaþiei majoritare.

În zbaterea ºi devenirea lor
istoricã, Basarabia ºi Transilvania au multe
puncte comune. Ambele au fost supuse ºi
maltratate spiritual de câte un imperiu, în
amândouã intelectualii premerg faptelor
istorice. Singura diferenþiere þine de scara
istoriei. În Transilvania, miºcarea de
«luminare» ºi-a încheiat ciclul, având ca
obiectiv Unirea cea Mare cu Þara, în
Basarabia miºcarea este în plinã desfãºurare,
încheierea ciclului fiind mai aproape ca
oricând. Ioan Inochentie Micu-Klein, Samuil
Micu, Gh. ªincai, Petru Maior îºi au urmaºii
în cealaltã provincie ºi ei se numesc Mihai
Cimpoi, Grigore Vieru, N. Dabija, D.
Matcovschi, Leonida Lari, Valeriu Matei pânã
la tânãra generaþie de scriitori postmoderniºti.

Pentru cunoaºterea evoluþiei literaturii
basarabene, ca parte integrantã a literaturii
naþionale, era nevoie de o lucrare de sintezã,
scrisã din interiorul ei. Acest lucru l-a înþeles
acad. Mihai Cimpoi, de departe cel mai com-
petent realizator al acestei întreprinderi, critic,
istoric literar, filosof în egalã mãsurã remarcat
prin volume anterioare: Mirajul copilãriei

VASTA  PANORAMÃ
A  LITERATURII  BASARABENE

(1968), Disocieri (1969), Alte disocieri (1971),
Focul sacru (1975), Cicatricea lui Ulysse
(1982), Întoarcerea la izvoare (1985),
Duminica valorilor (1989), Sfinte firi
vizionare (1995). În plus, Mihai Cimpoi este
unul din marii noºtri eminescologi, încumetã
sã studieze pe Eminescu în profunzimea ºi în
vastitatea creaþiei sale, dând la ivealã lucrãri

de indubitabilã valoare:
Narcis ºi Hyperion (1979,
1986, 1994), Spre un nou
Eminescu (1993, 1995),
Cãderea în sus a Lucea-
fãrului (1993), Eminescu,
poet al fiinþei (1998, 2003),
Plânsul demiurgului (1999),
Mã topesc în flãcãri (2000),
precum ºi Corpusul Eminescu
în 8 volume etc. Înseamnã cã
a trecut un examen dificil ºi
deþine instrumentul critic
necesar elaborãrii altor lucrãri
de sintezã. Totodatã, Mihai

Cimpoi stãpâneºte foarte bine fenomenul
literar, cultural ºi filosofic românesc, prin
elaborarea unor sinteze despre Lucian Blaga
(Paradisiacul. Lucifericul. Mioriticul, 1997),
Brâncuºi (Poet al ne-sfârºirii, 2001), Duiliu
Zamfirescu (2002), I. Heliade Rãdulescu
(Panhymnicul Fiinþei, 2008), Vasile Cârlova
(Poetul �sufletului mâhnit�, 2010), Ioan Al.
Brãtescu-Voineºti (Prefacerea firii, 2011), Ion
Ghica (Amintirea ca existenþã, 2012) sau cãrþi
de sintezã, precum: Mãrul de aur (1998),
Cumpãna cu douã ciuturi (2000), Zeul ascuns
(2002), Lumea aceea ca o carte (2004) sau
acea serie maiorescianã de Critice, apãrute
la Fundaþia Scrisul Românesc din Craiova în
9 volume, fiecare volum având un subtitlu
semnificativ.

O astfel de sintezã a apãrut sub
semnãtura sa ºi sub un titlu sugestiv � O
istorie deschisã a literaturii române din
Basarabia � la Editura �Arc� din Chiºinãu.
Este prima sintezã de asemenea proporþii (400
p., format 16/70×100) despre literatura
basarabeanã, pe care autorul ºi-a denumit-o
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încã din titlu cu modestie �o istorie deschisã�,
sugerând cã ea poate fi pretabilã unor noi
contribuþii. ªi au urmat alte ediþii augmentate.
Dupã opinia noastrã, la ora de faþã, lucrarea
lui Mihai Cimpoi este o sintezã obiectivã,
criticã ºi ea completeazã, în mod fericit ºi
necesar, celebra Istorie a literaturii române
de la origini ºi pânã în prezent (1941) a lui G.
Cãlinescu. De fapt, Mihai Cimpoi îºi aºazã
lucrarea sub un motto cãlinescian:
�Literatura românã este una ºi indivizibilã�,
motto-ul sugestiv ca ºi celelalte douã: �Când
mi-am pierdut eu þara, atunci mi-a fost
pieirea / Atunci mi-a fost moartea dintâi ºi
cea mai grea� (Publius Ovidius Naso) ºi
�N-avem douã limbi ºi douã literaturi, ci
numai una, aceeaºi cu cea de peste Prut.
Aceasta sã se ºtie din capul locului, ca sã
nu mai vorbim degeaba� (Alexie Mateevici).

Tripla ipostazã a autorului se întrevede
din capul locului.

Prima, cea filosoficã, este observabilã în
primul capitol, care se referã la caracteristicile
esenþiale ale literaturii basarabene, unde
Mihai Cimpoi remarcã exilul basarabean ca
exil interior, relaþia ºi interferenþa dintre culturã
ºi literaturã, precum ºi �regalitatea
documentului uman�, adicã, altfel spus de
Eugen Ionescu, a �literaturii pe marginea
documentelor�.

Miºcarea spiritualitãþii basarabene este
circularã, prin asumarea unui fatuum istoric,
ca ºi literatura care s-a închis �în tãcerea
propriului sãu cerc�, suficient sieºi. Mihai
Cimpoi opereazã, în definirea specificului
litearturii române din stânga Prutului, cu
concepte specifice: închidere progresivã
(�retractibilitatea, închiderea în sine,
strângerea de arici strategicã sunt datele
fundamentale ale spiritului basarabean,
situat geografic pe una din extremitãþile
spaþiului mioritic mereu hãrþuitã de
nãvãlitori�); basarabenismul ca formã a
mioritismului, care pune accent pe verbul a
fi (�or, ce înseamnã, dupã Noica, a fi decât
miºcare închisã?�); regionalismul cu accent
pe etnic ºi cultural; tradiþionalismul, vãzut,
în cazul basarabeanului, ca un spaþiu de
securitate, ca o vis regerativa, ca modus
vivendi; politicul asociat cu �rãul existenþei�.

Ca ºi Lucian Blaga, Mihai Cimpoi
subliniazã legãtura indestructibilã dintre
spaþiu (mioritic) ºi sufletul uman. �Deasa
accidentare a suprafaþei plane a câmpiei
este expresia geograficã a lanþului vitreg al
destinului ce determinã o miºcare de
retragere instinctivã�, conchide autorul,
�vântul pierzaniei� bãtând puternic peste
pãmântul basarabean, considerat, în alt plan,
�ca un torent stihinic al istoriei ce
terorozeazã continuu�. Alternanþa blagianã
deal-vale este, pentru oamenii acestui pãmânt,

o încercare sisificã de evadare din cercul care
se închide. Sau, cum spune eseistul George
Meniuc, �urci dealul ºi de pe culmea lui vezi
altã vale ºi alt deal, ºi iarãºi cobori ºi iarãºi
te ridici, ca sã vezi ce o fi mai departe�. Mai
departe vezi abaterea basarabeanului de a ieºi
din cercul strâmt, de a nu fi un simplu român
mãrginaº, ci creatorul unor valori autentice ºi
cãutãtorul unei identitãþi spirituale comune.
Aici ne despãrþim de Mihai Cimpoi ºi
considerãm cã miºcarea spiritului basarabean
nu este o �miºcare închisã absolutizatã�.
Nu o închidere care închide, ci o una care
deschide. Dovadã: vasta desfãºurare a
literaturii (ºi nu numai) basarabene de la
Hasdeu pânã la scriitori contemporani nouã.
Însuºi autorul sesizeazã o ieºire din cerc.
�Ieºirea din cercul vetrei, în plan geopsihic,
este identicã ieºirii din cercul originar, în
planul cunoaºterii, ºi cu ieºirea din cercul
tradiþiei, în plan etic ºi estetic. Fixarea
strategicã în cerc este forma mentis a
basarabeanului, dupã care se modeleazã ºi
omul de culturã român din Basarabia,
sentimentul înstrãinãrii neantizând fiinþa.
Tema rãdãcinilor ºi acea contrastivã a
dezrãdãcinãrii sunt temele literare
fundamentale, la care se adaugã topii
izomorfi (izvorul, casa, drumul, codrul etc.)�.

De fapt, românul (indiferent din ce
provincie istoricã ar fi el) se retrage în cerc
atunci când istoria îi este ostilã.

În planul poeziei, literatura basarabeanã
a impus mai multe tipuri: poetul rapsod ºi naiv,
deprins cu limba veche ºi înþeleaptã ºi
profund marcat de folclor (C. Stamati, Alexie
Mateevici, Grigore Vieru, Ion Vieru etc.),
poetul de inspiraþie religioasã, în care Iisus îi
dã siguranþa liniºtii existenþei (A. Mateevici,
I. Buzdugan, Pan Halippa, Magda Isanos,
Nicolai Costenco, Andrei Ciurunga, Grigore
Vieru, Grigore Chiper, Leonida Lari, Arcadie
Suceveanu, Teo Chiriac, Emilian Galaicu-Pãun
etc.). Pentru poetul basarabean, Iisus nu este
numai un Mântuitor religios, ci ºi social, spre
El îndreptându-ºi privirea, cu smerenie ºi
sfioºenie, ca la un erou naþional, prezent în
lanuri ºi podgorii. �Literatura basarabeanã
s-a scris � adevereºte Mihai Cimpoi � astfel,
cu vuietul înfundat al suferinþei, cu lacrima
tremurândã a înstrãinãrii, cu sângele
picurat de pe cuiele rãstingnirii, cu geamãtul
surd al «jalei nestinsului dor», cu duhul
strãmoºilor reînviat din mormintele
trecutului dacic sau voievodal, cu respiraþia
fierbinte a însãºi istoriei�.

În cazul prozei, tipul de scriiturã
preferabilã ºi ilustrativã este cea de
povestitor, care a atins nivelul maxim prin
Constantin Stere ºi Ion Druþã, remarcabil ºi
ca romancier (atitudinea sa antiunionistã
are un substrat politic, în contrast evident
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cu mesajul cãrþilor sale, cu Biserica Albã,
de pildã).

Ca ºi intelectualul din Þarã, basarabeanul
are spirit enciclopedic ºi critic, asimilând, prin
selecþie, influenþele, curentele sau orientãrile
literaturii europene. Nu întâmplãtor, marile
spirite enciclopedice au activat pe ambele
maluri ale Prutului (cazul lui Hasdeu ºi
Constantin Stere). Sincronismul s-a petrecut
în timp, românismul este învederat la C.
Stamati, Al. Donici, A. Mateevici, I.
Buzdugan, Pan Halippa, N. Costenco, G.
Meniuc, Liviu Deleanu, Al. Robot, Eugen
Coºeriu, Petre Stati, Anton Crihan, Grigore
Vieru, Mihai Cimpoi, Petru Zadnipru, V.
Leviþchi, V. Vasilache, A. Lupan, Serafim
Saka, Gh. Vodã, I. Vatamanu, Anatol Ciocanu,
N. Esinencu, Ion Vieru, Valentin Mândâcanu,
N. Dabija, Leonida Lari, Leo Butnaru, I.
Mânãscurtã, V. Tãrãþeanu, I. Hadârcã, Nina
Josu, Iurie Colesnic, Arcadie Suceveanu, V.
Gârneþ, Valeriu Matei, Vitalie Ciobanu.
Mesianismul creaþiei lor îmbracã haina
politicului, prin impactul benefic cu literatura
lui Goga, Nichifor Crainic, Arghezi, Blaga,
Stãnescu, Sorescu. În fond �basarabenism
pur nu existã�, ci doar o genezã interioarã. O
parte dintre aceºtia au contribuit la renaºterea
naþionalã din 1987-1991.

O notã încãrcatã de tragism specificã
intelectualului basarabean este exilul sau
înstrãinarea de mediul românesc, de patria
culturalã comunã, de accesul la valorile
clasice (dupã liberalizarea ideologicã limitatã,
Alecsandri, Creangã, Eminescu, Sadoveanu
erau studiaþi ca scriitori �moldoveni�). E vorba
de un exil interior impus oficial, care a creat o
literaturã de rezistenþã, cu toate gulagurile
îndurate. Rãmânând în propria sa provincie
româneascã, exilatul basarabean, spre
deosebire de cel autoexilat sau exilat forþat în
Vest, a supravieþuit prin legãtura sacrã cu
trecutul neamului sãu, ceea ce îi conferã
speranþe, perspective ºi evitarea cãderii în
neant, precum ºi prin conservarea limbii,
chiar dacã aceasta a fost nevoitã sã îmbrace
o hainã strãinã, chirilicã. �Dacã exilatul din
Vest a fost ºi rãmâne un cavaler al
resemnãrii, exilatul din Est a fost un
cavaler al rezistenþei. Al rezistenþei ºi prin
limbã, bineînþeles, cãci limba pentru
acesta din urmã este Casã a fiinþei, rostire
esenþialã, nu joc secund al poetului,
spectacol fi lologic, textualist  sau
intertextualist, hazard dadaist�, cum bine
grãieºte autorul acestui tratat academic.
Patria lor a fost limba românã, cum se
exprimase, anterior, Nichita Stãnescu.

Ca ºi înaintaºul sãu, G. Cãlinescu,
Mihai Cimpoi ºi-a structurat tratatul în
capitole (Pionieri ºi clasici; Mesianicii
începutului de secol XX; Ora stelarã � Anii

treizeci: românism ºi culoare localã;
Perioada postbelicã: rãtãciri dogmatice
ºi întoarcerea la Ithaca; Viaþa literarã;
Postargument), îmbinând benefic critica cu
istoria literarã, în multe cazuri, în special la
marii scriitori,  fiind vorba de
micromonografii literare.

Istoricul literar ªtefan Ciobanu crede cã,
în comparaþie cu Transilvania, �Basarabia
în lunga noapte de înstrãinare a rãmas
stearpã pe ogorul literar�, neexistând o
literaturã, ci doar un grup de scriitori. Dincolo
de unele mici realizãri ale limbajului artistic
(mulþi scriitori apelând la mijloacele expresive
folclorice, la oralitate), dincolo de cenzurarea
externã ºi pierderea iremediabilã a unor
manuscrise sau cãrþi care ar fi putut completa
imaginea totalã a literaturii basarabene, existã
în aceastã provincie bãtutã de stihiile istoriei
o creaþie literarã demnã de luat în seamã, care
a adus fiinþei naþionale regãsirea de sine.

�Dacã am concepe literatura românã
ca o grãdinã, pe lotul ce revine
basarabenilor am gãsi flori de pârloagã
(dupã un titlu al lui Pan Halippa) cu chip
vegetal mai puþin suav, dar rezistente la
intemperii, ºi cu arome tari, unice.
Literatura basarabeanã este, astfel, o
literaturã a proiectelor nerealizate ºi a
sacrificiului esteticului în numele
culturalului, esteticului, socialului�. Îl
completãm pe ilustrul critic ºi istoric literar:
literatura basarabeanã este o literaturã
realizatã ºi ea aduce o notã aparte, specificã
literaturii naþionale, la gãsirea identitãþii fiinþei
naþionale.

Plecând de la premisa lui Rene Wellek,
conform cãreia �orice dezvoltare naþionalã
a artei literare prezintã o problemã pe care
istoricul nu-ºi poate permite s-o ignore�,
Mihai Cimpoi a reconstituit, dupã propria-i
mãrturisire, nu doar �labirintul, ci catedrala,
cu toate cã materialul de construcþie poate
fi uneori doar intuit�.

Prin lucrarea sa O istorie deschisã a
literaturii române din Basarabia (apãrutã
în ediþii revizuite ºi completate, atât la
Chiºinãu, cât ºi la Bucureºti, în 1996, 1997,
2002, 2003, ultima, reactualizatã în 2009, la
Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
condusã de Eugen Simion), Mihai Cimpoi a
dat întreaga mãsurã a potenþialului sãu
critic ºi enciclopedic. Conform proverbului
românesc: �Nicio faptã bunã nu rãmâne
nepedepsitã�, savantul de la Chiºinãu, ca
ºi omologul ºi prietenul sãu de la Bucureºti,
Eugen Simion (care a editat Manuscrisele
eminesciene),  a fost pedepsit prin
uzurparea, în contumacie, a funcþiei sale de
preºedinte al Uniunii Scriitorilor din
Moldova. Vorba Eminescului: �Suntem
români ºi punctum!�.



50 LITERE � Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

Ionel Popa

DESPRE  OAMENI  CARE  SUNT*

SEMNAL

Scriind despre scriitorii care sunt �
în provincie, Mircea Dinutz se dovedeºte
acelaºi iubitor de literaturã, ca ºi în volumele
precedente (Popasuri critice, Scriitori
vrânceni de ieri ºi de azi). Recentul volum,
Anamneze necesare, este o selecþie
tematicã din ceea ce a recenzat în ultima
vreme despre opere ºi autori care îi sunt
aproape de suflet prin afinitãþi. Cartea
cuprinde 4 cronici la cãrþile
bãcãuanului Constantin
Cãlin, care se anunþã (deja
este) ca unul din noii exegeþi
ai lui George Bacovia; 4
recenzii la volumele lui
Theodor Codreanu; 2 despre
ultimele cãrþi ale lui Ioan
Adam � un descendent spiri-
tual ºi moral al ªcolii
Ardelene; 2 cronici sunt despre cãrþile lui
Iordan Datcu despre folcloriºti ºi etnografi
români. Volumul se încheie cu o prezentare
a Magdei Ursache ca exponent exemplar
al omului de culturã angajat în lupta de
promovare ºi apãrare a valorilor literare, ºi
în aceeaºi mãsurã a valorilor morale.

Prin creaþie proprie ºi prin activitatea
de grefier al vieþii literare din provincie,
Mircea Dinutz demonstreazã cã ºi dincolo
de marile centre se produc acte de culturã
de calitate de cãtre autori care trebuie
bãgaþi în seamã. Prin activitatea sa de critic
ºi istoric literar se opune discriminãrii,
conºtiente sau inconºtiente, practicatã de
centru faþã de periferie. Un aspect demn
de consemnat: cronicile despre scriitorii de
la �centru� ºi cei de la �periferie� sunt la
paritate. Pornind de la acest raport
menþionez un amãnunt: Ioan Adam este un
transilvan bucureºtenizat doar prin buletin.
Tuturor celor recenzaþi li se subliniazã
profesionalismul ºi originalitatea.

Autorul cronicilor se caracterizeazã
prin consecvenþa în numele valorii, prin

spiritul onest ºi comprehensiv. În analitica
ºi sinteza frazelor este surprinsã trãsãtura
definitorie a fiecãrui autor comentat, pune
în evidenþã fie tehnica ºi limbajul critic, fie
sfera ideatico-problematicã în care se
miºcã autorul respectiv. Altã calitate a
criticului Mircea Dinutz rezidã din faptul
cã nu-ºi formuleazã opiniile dupã ureche
(se mai procedeazã aºa!), ci dupã lectura

integralã a operei cu creionul
în mânã.

Pornind de la unele fraze,
unii le-ar putea acuza pe
Mircea Dinutz de o prea mare
empatie faþã de cei despre
care scrie. Nimic mai
nedrept. Întregul demers
critic nu se abate de la
principiile pe care i le-am

menþionat mai sus. Demersul sãu critic este
totdeauna convingãtor. Stilul cronicilor are
un ton colocvial. Textul lasã impresia cã
autorul cronicilor se aflã într-un perma-
nent dialog cu cititorul, nu cu cititorul
cronicii sale, ci cu cititorul operei puse în
discuþie. Puþini sunt aceia care practicã
invitaþia la lecturã, nu cronica de impunere.
În timp aceste recenzii devin fiºe pentru
un viitor studiu monografic (vezi seria de
cronici despre cãrþile aceluiaºi autor).

Într-o singurã problemã nu sunt de
acord cu Mircea Dinutz. El îi reproºeazã
Magdei Ursache lipsa nuanþelor în
aprecierile ei la adresa activitãþii ºi operei lui
Zigu Ornea ºi Ovid S. Crohmãlniceanu. Cei
doi istorici literari cu multe pãcate ºi-au fãcut
mai �deghizat� mea culpa. Eºti liber sã crezi
în sinceritatea lor, dar un adevãr nu trebuie
eludat: pãcatele, chiar �spãlate�, te urmãresc
ca o umbrã toatã viaþa.

Noul volum lui Mircea Dinutz se citeºte
cu plãcere ºi cu folos în sensul cã-þi
semnaleazã existenþa unor cãrþi importante,
dar la care aproape cã nu ajungi din pricina
circulaþiei defectuoase a produselor
editoriale..* Mircea Dinutz, Anamneze necesare, Ed. Rafet,

Râmnicu Sãrat, 2012
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Aurelian Silvestru

PÃCATUL

DIN  ISTORIA...

Bãtrânii povestesc cã, pe timpuri, un
filozof locuia într-un oraº de negustori
ºi, cum aceºtia considerau cã lumina
aurului este mai plãcutã vederii decât lu-
mina zilei, de la un timp, a preluat ºi el de
la dânºii acest mod de a percepe lumea.
Astfel, a prins a-ºi vinde învãþãturile pe
bani. Oricine dorea sã stea de vorbã cu el
ºi sã-i înveþe filozofia trebuia sã-i
plãteascã o anumitã taxã.

� Lumea e plinã de podoabe scumpe,
dar nimic nu e mai scump decât
înþelepciunea, se justifica el.

Un alt filozof locuia în afara oraºului
(ca un singuratic, într-o peºterã) ºi dãruia
lumina cunoaºterii gratuit, fãrã nici un fel
de recompensã. Cu toate acestea, nu avea
prea mulþi discipoli, pentru cã cei mai mulþi
dintre ei se duceau la cel cu platã. Când
erau întrebaþi de ce fac asta, rãspundeau:

� Dacã învãþãturile lui costã atâta,
înseamnã cã meritã sã fie cumpãrate.

Supãrat sã tot audã asemenea inepþii,
filozoful singuratic a venit la cel cu bani ºi
i-a reproºat:

� Nu faci bine cã te-ai apucat sã vinzi
ºtiinþa. Este total nepotrivit cu principiile
filozofiei noastre.

� În schimb, e în totalã armonie cu
anturajul meu, i-a ripostat învinuitul. Între lupi,
lup sã fii, altminteri te sfâºie ca pe un miel.

� Înþeleg. Dar ce interes ar avea negustorii
sã te �sfâºie�? a insistat oponentul sãu.

� În lumea lor, cine nu ia nimic e suspectat
cã vrea sã ia totul. Deci, m-ar bãnui cã vreau
mai mult decât autoritate ºi avere. Ar crede
cã vreau sã pun stãpânire pe sufletele lor ºi
m-ar condamna pentru asta. Aºa cã prefer sã
fiu unul ca ei, dar liber, decât unul ca tine, dar
sacrificat pe cruce.

La prima vedere, poziþia lui pare sã fie
una sãnãtoasã: te conformezi cu mediul ºi
devii un tot întreg cu cei din jurul tãu�

Dar dacã acel mediu este infect sau
criminal? Dacã cei din anturajul tãu gândesc
greºit? Ce faci? Te identifici cu ei? Devii ºi

tu un criminal? Aºezi minciuna înaintea
adevãrului?

Nu demult, într-o þarã din America
Latinã, câþiva deputaþi au cerut ca fostul
regim (implicat în genocid) sã fie
condamnat de cãtre parlament. ªi ce
credeþi? Majoritatea s-a opus!

� Regimul am fost noi, întreaga
populaþie, au zis legislatorii. Ne-am
conformat cu dictatura. Am susþinut-o�
De ce s-o sancþionãm acum? Ar însemna
sã blamãm întreaga naþiune!

Vedeþi? E logica de care am vorbit: eu,
chipurile, nu port nicio vinã, pentru cã ºi
alþii (sau majoritatea) au fost ca mine�

Soldatul care omoarã civili nevinovaþi
(inclusiv, mame cu prunci în braþe) se
scuzã cã a fost rãzboi ºi cã el doar a
executat un ordin�

Comuniºtii care l-au împuºcat pe
Dumnezeu în biserici sunt convinºi cã nu
au nicio vinã, pentru cã, chipurile, aºa au
fost timpurile, aºa a fost întreg poporul.

În situaþia asta, orice criminal ar putea
spune:

� Sunt �opera� pãrinþilor ºi profesorilor
care m-au educat. Condamnaþi-i pe ei în
locul meu, pentru cã dânºii m-au fãcut aºa!

Ar fi corect, oare, sã credem cã individul
doar imitã comportamentul celorlalþi? Cã doar
preia pãcatul de la cei din jur?

Atunci sã-mi spunã cineva:
� Adam ºi Eva� ei de la cine au preluat

pãcatul? Doar se aflau în Rai. Erau
înconjuraþi de îngeri ºi îl aveau alãturi pe
însuºi Dumnezeu� Cu toate acestea, l-au
ascultat pe ºarpe. Nu pe cei mulþi. Nu pe
cei buni ºi drepþi, ci pe cel mai rãu ºi mai
viclean din anturajul lor, pe cel care le-a dat
de înþeles cã ar putea cunoaºte binele ºi rãul,
dacã s-ar înfrupta din pomul interzis. El nu
i-a obligat s-o facã. Alegerea a fost a lor�

Pãcatul, deci, nu vine din afarã! Omul
decide singur ce are de fãcut.

(continuare la pagina 55)
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Mircea Constantinescu

RAFTUL  DE  SUS

...este chiar titlul unor entretiens mode-
rate de Jean-Philippe de Tonnac, eseist ºi
jurnalist, între Jean-Claude Carrière,
istoric ºi scriitor, ºi Umberto Eco,
semiotician ºi romancier.

Subiect fierbinte, de actualitate, ca sã
folosesc jargonul teleaºtilor: dispariþia
treptatã a publicãrii cãrþilor pe suport de
hârtie în favoarea �tipãririi� electronice a
acestora, având la bazã ipoteza, altminteri
hazardatã, cã aproape toate cãminele vor
fi înzestrate cu cel puþin un calculator. Din
prefaþã, încã, moderatorul puncteazã:
�Dacã, la fel, cartea electronicã se va
impune în faþa cãrþii tipãrite, existã puþine
motive pentru ca prima s-o scoatã pe a
doua din casele ºi obiceiurile noastre.
Aºadar, e-book-ul nu va ucide cartea...
Practicile ºi obiceiurile coexistã ºi nimic
nu ne place mai mult decât sã lãrgim gama
soluþiilor posibile... Chestiunea e mai
curând de a ºti ce va schimba lectura pe
un monitor în ceea ce fãceam pânã acum
întorcând paginile unei cãrþi... Sunt cãrþile
oglinda fidelã a ceea ce a produs geniul
uman, mai mult sau mai puþin inspirat?
Aceastã întrebare ne tulburã de îndatã ce
o punem... Îi citim ºi acum pe Euripide,
Sofocle, Eschil, considerându-i cei mai
mari poeþi tragici greci. Însã niciunul din
aceste trei nume nu e menþionat de Aristotel
în Poetica, lucrarea sa consacratã
tragediei, când îi citeazã pe reprezentanþii
sãi cei mai iluºtri. Ceea ce s-a pierdut era
oare mai bun, mai reprezentativ pentru
teatrul grec decât ceea ce s-a pãstrat? Cine
va risipi vreodatã îndoiala? ...Mai mult ca
niciodatã, ºi mai exact, înþelegem ce este
cultura: ceeea ce rãmâne dupã ce totul a
fost uitat. Dar partea cea mai savuroasã a
acestor discuþii e poate omagiul adus
prostiei, care vegheazã, tãcutã, asupra
enormei ºi tenacei trude a omenirii, fãrã a-ºi
cere scuze niciodatã pentru cã e, uneori,
atât de categoricã... «Fiinþa umanã este o
creaturã cu adevãrat paradoxalã, spune
Umberto Eco. A descoperit focul, a

�NU  SPERAÞI  CÃ VEÞI  SCÃPA
DE  CÃRÞI�

construit oraºe, a scris poeme sublime, a
dat interpretãri ale lumii, a creat imagini
mitologice etc. În acelaºi timp, n-a încetat
sã se batã cu semenii sãi, sã se înºele,
sã-ºi distrugã mediul etc. Raportul între
inteligenþa superioarã ºi prostia joasã e cât
se poate de echilibrat. Prin urmare,
hotãrând sã dãm cuvântul prostiei, aducem
un omagiu, într-un anume sens, acestei
creaturi pe jumãtate genialã, pe jumãtate
imbecilã.»� (Trimit cu aceastã ocazie
cititorul la eseul compact ºi complex,
�Prostia�, semnat de André Glucksmann
ºi tradus la noi în 1992). �Între eroare ºi
prostie se poate observa un soi de înrudire
ºi chiar o complicitate secretã pe care
nimic, de-a lungul timpului, n-a izbutit
s-o înlãture... Omagiu surâzãtor adus
galaxiei Gutenberg, aceste discuþii îi vor
încânta pe cititorii ºi iubitorii obiectului
numit carte. Nu este imposibil sã
provoace, de asemenea, nostalgia
posesorilor de e-book-uri.�

Pe manºetele copertelor sunt expuse,
lapidar ºi paradigmatic, opiniile celor doi
scriitori. Eco: �Din douã una: fie cartea
rãmâne suportul pentru lecturã, fie va
exista ceva care va semãna cu ceea ce
cartea a fost întotdeauna, chiar ºi înainte
de inventarea tiparului. De peste cinci sute
de ani, variaþiile obiectului numit carte nu
i-au modificat nici funcþia, nici sintaxa.
Cartea este ca lingura, ciocanul, roata sau
dalta. Odatã inventate, nu pot fi ameliorate
în mod semnificativ. Nu se poate inventa
o lingurã mai bunã decât o lingurã. Cartea
a dovedit ce poate, ºi nu vedem un alt
obiect mai bun decât ea pe care l-am putea
crea pentru aceeaºi întrebuinþare. Poate cã
vor evolua elementele sale, poate cã paginile
nu vor mai fi din hârtie. dar cartea va
rãmâne ceea ce este.� Carrière: �Dacã
discuþia noastrã ar fi avut loc cu o sutã
douãzeci de ani mai devreme, ea s-ar fi
limitat la teatru ºi carte. Nu existau radioul,
cinematograful, înregistrarea vocii ºi a
sunetelor, televiziunea, imaginile de sintezã,
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benzile desenate. Or, de fiecare datã când
apare o tehnicã nouã, ea vrea sã
demonstreze cã se emancipeazã de regulile
ºi constrângerile care-au însoþit apariþia
oricãrei alte invenþii din trecut. Se vrea
orgolioasã ºi unicã. De parcã noua tehnicã
i-ar dispensa automat pe noii utilizatori de
orice efort de învãþare. De parcã le-ar
aduce de la sine o nouã competenþã. De
parcã s-ar pregãti sã mãture tot ce a fost
înaintea ei, transformându-i totodatã în
analfabeþi retrograzi pe toþi cei care ar
îndrãzni s-o respingã. Am fost toatã viaþa
martorul acestui ºantaj. Deºi, în realitate,
se întâmplã pe dos.�

A parafraza ori a cita in integrum
opiniile fecunde, paradoxale, spumoase,
discutabile, spirituale ori numai cuminþi, ale
celor trei autori e imposibil de realizat aici;
de aceea, aleg calea regalã a distribuirii
titlurilor capitolelor, ele însele subiecte de
meditaþie: �Prefaþã � Introducere. Cartea
nu va muri � Gãinilor le-a trebuit un secol
ca sã înveþe sã nu traverseze
drumul � Sã citezi numele
tuturor participanþilor la
bãtãlia de la Waterloo �
Revanºa celor filtraþi �
Fiecare carte publicatã astãzi
e un post-incunabul � Cãrþi
care vor neapãrat sã ajungã
pânã la noi � Aproape tot ce
ºtim despre trecut ne-a fost
transmis de cretini, de
imbecili sau de duºmani �
Nimic nu va opri vanitatea �
Elogiu prostiei � Internet
sau imposibila damnatio
memoriae � Cenzura prin foc
� Toare cãrþile pe care nu le-am citit � Carte
pe altar ºi cãrþi în «Infern» � Ce sã faci cu
biblioteca ta dupã moarte?�

Aceste entretiens sunt semnificative în
cel mai înalt grad nu numai pentru editori
ºi scriitori, ci mai cu seamã pentru cititori.
Cel puþin generaþia mea nu cred cã-ºi poate
imagina un viitor din care sã absenteze
complet librãriile, bibliotecile publice ºi cele
private; ºi asta � indiferent câþi imbecili ºi
veleitari au reuºit/vor reuºi sã-ºi publice
inepþiile!...

Erotismul � ce bãtãlie! quelle
Bataille!...

La 60 de ani, mai puþini de câþi numãr
eu azi, Georges Bataille (1897-1962) are
ºansa sã publice eseul �Erotismul�. La
numai 27 de ani, �într-un bordel din
cartierul Saint-Denis, într-o searã,
împreunã cu Michel Leiris, André Masson
ºi Alfred Métreaux, plãnuieºte crearea unei
reviste�. N-aº fi amintit de acest episod

pitoresc dacã n-ar fi fost dedicat prezentul
volum tocmai lui Michel Leiris... Dar la 53
de ani, scria în prefaþa romanului
�Justine...� al lui Sade: �Pentru cine vrea
sã meargã pânã în strãfundul a ceea ce
înseamnã omul, lectura lui Sade e nu numai
recomandabilã, ci ºi necesarã.� Paradoxal
ori nu, cugetarea aparþine anului 1950, când
Franþa regreta cã stângismul nu e suficient
de virulent ca în Estul european, ocupat
de sovietici... Sãrmanii erotici stângiºti!...
Noroc cu De Gaulle (1890-1970)!...

De altfel, despre Sade va scrie Bataille
ºi în prezentul eseu (era inevitabil, datã
fiind tema!): �Sade a imaginat privilegii
exorbitante faþã de cele ale seniorilor ºi
regilor: acelea pe care le-ar fi asumat
nelegiuirea marilor seniori ºi a regilor,
cãrora ficþiunea romanescã le dãdea
atotputernicie ºi impunitate. Gratuitatea
invenþiei ºi valoarea-i spectacularã lãsau
deschisã o posibilitate superioarã celei
oferite de instituþiile care, în cel mai bun

caz, abia-abia au rãspuns
dorinþei unei existenþe libere
de limite.(...)... destrãbãlaþii
torþionari ai lui Sade se
adreseazã unul altuia. Dar se
lasã duºi de lungi discursuri,
în care demonstreazã cã au
dreptate. Cel mai adesea,
cred cã urmeazã natura. Se
laudã cã sunt singurii care se
conformeazã regulilor ei.
Judecãþile lor însã, deºi
corespund gândirii lui Sade,
nu sunt coerente între ele.
Uneori îi însufleþeºte ura faþã
de naturã. Oricum, ceea ce

ei afirmã este valoarea suveranã a
violenþelor, a exceselor, a crimelor, a
supliciilor. Astfel, nu respectã acea tãcere
profundã tipicã violenþei, care niciodatã nu
spune cã existã ºi niciodatã nu-ºi afirmã
vreun drept de a exista, care întotdeauna
existã fãrã s-o spunã.(...) Oricum, gândirea
lui Sade nu e reductibilã la nebunie. E numai
un exces, e un exces vertiginos, dar e
culmea expresivã a ceea ce suntem. De
aceastã culme nu ne putem îndepãrta fãrã
sã ne depãrtãm de noi înºine. Din pricinã
cã nu ne apropiem de aceastã culme, nu
ne strãduim sã-i urcãm mãcar pantele,
trãim ca niºte umbre speriate � ºi tremurãm
tocmai dinaintea noastrã înºine.� Fireºte,
Bataille nu scrie doar despre Sade, nici doar
despre... sadisme. De fapt, ce-i erotismul?
Conform DEX, ar fi o �atitudine eroticã;
exagerare a sentimentului erotic;
senzualitate�. Haidade! Asta mi se pare
cumva cu a defini raþa cã ar fi o lebãdã
care nu-ºi cântã sfârºitul!..



54 LITERE � Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

Nu fãrã implicaþii în viaþa autoctorialã:
Bataille o cunoaºte, �dupã o rupturã violentã
cu suprarealiºtii�, la 36 de ani pe ºi se
aprinde dupã Colette Peignot, decedatã
cinci ani mai târziu, cãreia îi va publica
scrierile sub numele de Laure: �Viaþa lui
Laure a avut un caracter depravat, dar nu
de la început.(...) Frumuseþea lui Laure nu
i se vedea decât acelora care ghicesc.
Niciodatã n-am întâlnit pe cineva nesupus
ºi pur ca ea ºi nici mai limpede «suveran»,
dar la ea nu exista nimic care sã nu fi fost
menit umbrei. Nimic nu ieºea la ivealã.(...)
Numele ei avea pentru mine înþelesul
orgiilor pariziene ale fratelui sãu, de care
mi se vorbise de mai multe ori. Ea însã era
vãdit puritatea, mândria chiar, estompatã.�
La 46 de ani, Bataille publicã �L�Expérience
interiéure� ºi declarã, concomitent, cã �nu
sunt un filosof, ci un sfânt, poate un
nebun.� Sartre, în rãspãr ºi cu Camus, dar
oricum starul filosofãrii franceze din acei
ani, se revoltã virulent asupra lui Bataille;
gelozie, sau îi avea pe Gabriel Marcel ºi
Marcel Mauss în vizorul humorilor sale?
El noteazã în Cahiers du Sud, printre altele:
�Acest necunoscut sãlbatic ºi liber, cãruia
dl Bataille când îi dã, când îi refuzã numele
de Dumnezeu, este un pur neant
ipostaziat.(...) Cu vorbe precum «nimic»,
«noapte», «necunoaºtere» care
«dezgoleºte», el ne-a preparat, nici mai
mult, nici mai puþin decât un mic ºi
simpatic extaz panteist.� Bataille îi replicã
acid în eseul �Sur Nietzsche�; sunt,
acestea, culmea,?! polemici desfãºurate
într-o Franþã ciopârþitã de nemþii cazoni
ai lui Hitler...

�Erotismul� poate fi consideratã o
lucrare înruditã cu, ºi complementarã
�Istoriei sexualitãþii� a lui Michel Foucault;
o rudã prin alianþã consider a-i descoperi
ºi în eseul �Noua dezordine amoroasã�,
pedalat de tandemul Finkielkraut ºi
Bruckner, ambele lucrãri ulterioare.
Bataille scrie sec ºi cumva pedant, în lu-
mina unei experienþe intelectuale proprii
cãreia nu i-au fost refuzate nici
suprarealismul dar nici... yoga. Cu trei ani
anterior expierii, nota, în ambianþa anilor
60, cã �la sfârºit, cãderea în moarte e
scârboasã�. Dacã avea sau nu dreptate,
numai lectorii vor fi stabilit, în chip
subiectiv, desigur.

Erotismul este doctrinã dar ºi plãcere.
Ce-i plãcerea? Nu voi mai apela la DEX,
ci la propria-mi... plãcere. Tandreþe.
Încredere. Fidelitate. Ataºament. Iubire.
Sacrificiu. Pederastie. Incest. Gelozie
întru prostituþie sau doar libertinaj.
Curvãsãrie (cu sau fãrã �acte� notariale).
Disperare. Naivitate. Sinucidere. Sexul ca

pubelã. Sexul ca minereu preþios, regal.
Sex multiplu (vaginal, oral, anal, mamar,
masturbant). Sex în grup (partuze ºi/sau
carnaval). Sex biciuit, cravaºat. Sex cu
cãtuºe ºi lanþuri ºi curele constrângãtoar.
Sadism. Omucidere. Trafic de carne vie.
Halucinogene e. Sex prenupþial, conjugal,
extraconjugal. Adulter. Sex involuntar
(sub efectul narcoticelor). Sex
(in)voluntar cu membrii familiei. Dragoste
sublimã. Dragoste romanþioasã. Orgasme
repetate. Viol (cu participarea ambelor
sexe ºi a mai tuturor vârstelor). Partuzã.
Câteva cuvinte despre plãcere. Aceasta
nu e proprie celor prea de tot meschini
cu însãºi viaþa lor. Conform mai tuturor
dicþionarelor, dar ºi consonant cu traiul
zilnic, plãcerea e un element indestructibil
pe-trecerii noastre existenþiale. Fie ºi aceea
preþ de-o clipã, vai!... Fãrã plãcere,
vieþuirea e totuna cu o fundãturã macabrã,
cu un vid populat cu dezastre minore/
majore. Plãcerea este dor ºi dorinþe
realizate, chiar ºi subit, aleator,
neplanificat. Plãcerea poartã epoleþii
palpabilului ºi inefabilului, ai verosimilului
ºi surprizei ºi ai emancipãrii de sub
carapacea rutinei nemiloase a muncii, a
efortului, adesea nedorite, impuse de
supravieþuire. Plãcerea încununeazã,
însenineazã, înverºuneazã, întristeazã
(...triste post coitum, de pildã), ucide; e o
picanterie, un medicament, o supapã, o
revoltã (nu doar a simþurilor), un condi-
ment, o provocare; e candoare ºi mãcel;
e revelaþie ºi entropie; e solitudine ºi grup;
e speranþã ºi dezertare; e neputinþã ºi
desfrâu. Se pot adãuga ºi alte substituente.
Poate (oh! precum chinul!...) sã fie lentã,
imponderabilã, vehementã, atonalã,
zurbagie, dezamãgitoare, fugace,
îndelungã, obiect ºi subiect, doar adjectiv
sau doar adverb. Tot omul (...generos ºi
cu sine însuºi) e preocupat sã producã ºi
sã primeascã plãcere � este hrana
sãrmanului ca ºi a nababului, a sub-
mediocrului ºi a geniului, a femeii ºi
bãrbatului � într-o mãsurã indefinitã, a
copilului ºi adolescentului ºi, la celãlalt
capãt, a celor atinºi de senectute. Plãcerea
e depravare, dar ºi trãire sublimã; doza,
gramajul sunt specifice, particulare
fiecãrui individ, grup sau unei colectivitãþi.
Orice generalizare ar fi superfluã ºi
infructuoasã. Uluitoarea diversitate
mondialã, etnicã ºi religioasã, a oferit per-
manent o plajã vastã de manifestãri. Este
ºi cauza datoritã cãreia, a oferi un tablou
(presupus) complet ale acestei diversitãþi
într-o unicã antologie, nu m-a condus
decât spre o selecþie a selecþiilor posibile.
Am sacrificat, întrucâtva, însuºi termenul
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plãcere, conferindu-i aici doar
convieþuirea în rezervaþia Erosului,
primar, banal sau elevat. Aºadar, o altã
vastã plajã, de la plãcerea culinarã ºi pânã
la aceea spiritualã, a trebuit sã fie omisã
din itinerar. Fãrã îndoialã cã, lucrând
singur (spre deosebire de un Eliade, Eco
sau Brown), voi fi eludat, subiectiv ori
accidental, anumite �staþiuni�, dintre care
câteva cotate cu multe stele. Adaug, în
aceeaºi ordine de idei, cã fie ºi numai
tentativa exhaustivului s-ar fi izbit, alãturi
de neputinþele personale, de dificultãþi
editoriale de netrecut; ºi aºa, printul
prezent poate oricând sã suscite...
politicoase ridicãri din umeri.

Ca doctrinã, erotismul e decelat în
termeni sobri de Bataille. Rareori
metaforizeazã. Nicidecum... sã facã
literaturã. �Cu mult înainte de lucrarea
pe care o public astãzi, scrie el, erotismul
încetase sã mai fie un subiect pe care un
«om serios» nu l-ar fi putut trata fãrã sã
decadã din aceastã calitate. De multã
vreme oamenii vorbesc fãrã teamã ºi pe
îndelete despre erotism. Aºa se face cã
subiectul despre care vorbesc ºi eu la
rându-mi este cunosuct. Am vrut doar sã
caut în diversitatea faptelor descrise
coeziunea. Am încercat sã ofer un tablou
coerent despre un ansamblu de comporta-
mente.(...) Insist asupra faptului cã, în

lucrarea de faþã, elanurile religiei creºtine
ºi cele ale vieþii erotice se înfãþiºeazã în
unitatea lor.(...) Despre erotism se poate
spune cã este aprobarea vieþii pânã ºi în
moarte... Activitatea sexualã de
reproducere le este comunã animalelor
sexuate ºi oamenilor, dar, dupã cât se
pare, numai oamenii au fãcut din
activitatea lor sexualã o activitate eroticã,
ceea ce diferenþiazã erotismul ºi activitatea
sexualã simplã fiind o cãutare psihologicã
independentã de scopul natural dat în
reproducere ºi în preocuparea de a avea
copii.� Apoi, în spiritul epocii, Bataille
invitã cititorul la ingurgitarea medica-
mentului Eros/Tanathos: �...deºi
activitatea eroticã este înainte de toate o
exuberanþã a vieþii, obiectul acestei cãutãri
psihologice, independente, cum am spus,
de grija de reproducere a vieþii, nu este
strãin de moarte.� Autorul precizeazã ul-
terior: �Voi vorbi pe rând despre aceste
trei forme, ºi anume despre erotismul
trupurilor, erotismul sufletelor, erotismul
sacru, în cele din urmã.(...) Activitatea
sexualã a oamenilor nu este cu necesitate
eroticã. Este însã aºa de fiecare datã când
nu e rudimentarã, când nu e doar
animalã. (...) Intenþia mea este,
dimpotrivã, de a vedea în erotism un as-
pect al vieþii interioare, dacã vreþi al vieþii
religioase a omului.� Aºadar.

Cineva spunea:
� Nu arma care ucide este vinovatã,

ci omul care apasã pe trãgaci!
Marele pãcat al omenirii se trage ºi din

faptul cã, de-a lungul istoriei, n-a avut nici
mãcar o singurã zi în care sã nu stea cu
degetul pe un �trãgaci��

Alungat din Paradis, omul nu s-a
apucat sã facã muzicã, picturã, poezie.
Primul lucru pe care l-a fãcut a fost sã
punã mâna pe o bâtã, ca sã se poatã apãra
de alþii.

Cu cât mai multe bâte se adunau
împreunã, cu atât mai puþin loc rãmânea
pentru raþiune. Dar chiar ºi în asemenea
împrejurãri, omul cu sufletul curat
încearcã sã se menþinã în conul de luminã
al credinþei, sã nu decadã, sã nu devinã ºi
el o brutã ca cei din anturajul sãu�

Sodoma ºi Gomora � cele douã oraºe
biblice � ajunserã o mlaºtinã de întuneric.
Fãrãdelegea, desfrâul ºi pãcatul tronau
nestingherite peste locuitorii lor. Pânã ºi

îngerii trimiºi de Dumnezeu sã inspecteze
locul au fost pândiþi ºi atacaþi de cei care
voiau sã-i violeze. Întreg poporul din cetate
(�de la mic pânã la mare�) era bolnav de
stricãciune.

Logic ar fi fost sã credem cã pãcatul
i-a învins pe toþi ºi cã nimeni nu merita sã
fie ocrotit de Cer. Întâmplarea, însã, a fãcut
ca pânã ºi acolo, în mijlocul acelui ocean
de rãutate ºi dezmãþ, îngerii sã dea de Lot,
de singurul om pe care pãcatul n-a fost în
stare sã-l doboare.

Deci, dacã vrei, se poate! Dacã eºti
onest, reziºti!

*
Douã mari extreme îl împiedicã pe om

sã renunþe odatã pentru totdeauna la pãcat:
curiozitatea (care l-a îndepãrtat de Rai) ºi
indiferenþa (care îl apropie de Iad).

Biserica condamnã nu omul, ci pãcatul.
Condamnarea omului vinovat þine de justiþie,
nu de credinþã. Indiferenþa, însã, anihileazã
frontiera dintre cei care fac rãu ºi cei care
ar trebui sã-i pedepseascã pentru asta.

� E o mare nenorocire, spunea
Dostoievski, dacã criminalii se judecã ºi
se iartã singuri, unii pe alþii�

Pãcatul

(urmare de la pagina 51)
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Aºezaþi în limba românã de  Radu Cârneci

MARI  POEÞI  AI  IUBIRII

KAHLIL  GIBRAN (7)

Despre Religie

Unii dintre voi m-aþi crezut distant ºi
ameþit de propria-mi singurãtate

ªi aþi spus: «Iatã-l vorbind cu arborii
pãdurii ºi nu cu oamenii,

Iatã-l aºezându-se singur în vârful
colinelor ºi privindu-ne de sus cetatea».

E adevãrat cã m-am urcat pe coline ºi
cã am umblat în locuri mai
îndepãrtate;

Cum aº fi putut, oare, sã
vã vãd, dacã nu de la o mare
înãlþime, ori de la o bunã
depãrtare?

ªi cum poþi, într-adevãr,
sã fii aproape dacã nu te þii,
cât de cât, departe?

Iar alþii dintre voi au
strigat cãtre mine, desigur nu
în cuvinte, zicând:

«Strãine, strãine
îndrãgostit de înãlþimi de neatins, pentru ce
rãtãceºti printre piscuri unde doar vulturii
îºi aºeazã cuiburile?

La ce bun sã tot cauþi ceea ce nu-i de
gãsit?

Ce furtuni vrei, oare, sã prinzi în biata-þi
plasã

ªi ce pãsãri de ceaþã te fac sã le
urmãreºti pânã la cer?

Vino ºi fii unul dintre ai noºtri,
Coboarã aici ºi astâmpãrã-þi foamea cu

pâinea noastrã ºi setea þi-o stinge cu vinul
nostru.»

Da, în tãcerea sufletului lor au apus ei
aceste lucruri;

Dar dacã aceastã tãcere a lor ar fi fost
ºi mai profundã, ei ar fi înþeles cã eu nu
caut, de fapt, decât taina bucuriilor ºi
durerilor voastre.

ªi cã nu urmãresc decât marele vostru
Eu care cutreierã cerul.

Dar vânãtorul era la rândul sãu cel
vânat;

Fiindcã multe dintre sãgeþile mele
nu-mi pãrãsirã arcul decât pentru a-mi
cãuta propriul piept.

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

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

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

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

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

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

Voi nu puteþi fi niºte
prizonieri ai corpului vostru,

nici înlãnþuiþii caselor sau ai ogoarelor
voastre;

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

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

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

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

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

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

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

ªi cine ºtie dacã însuºi cristalul nu-i
decât o ceaþã în destrãmare?
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Acestea aº vrea, gândindu-vã la mine,
sã vã reamintiþi:

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

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

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

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

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

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

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

ªi argila care vã astupã urechile va fi
strãpunsã de cãtre degetele, aceleaºi, care
v-au închis auzul.

ªi veþi vedea
ªi veþi auzi.
Totuºi nu vã veþi plânge nicicum cã

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

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

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

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

ªi atunci zise:
�Rãbdãtor, o, prea rãbdãtor este

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

tãcerea;
ªi aceºti marinari, care au auzit huietul

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

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

aceastã incomensurabilã mamã îºi strânge
fiul la piept.

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

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

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

Iar dacã nu-i de ajuns, va trebui ca din

nou sã ne-adunãm ºi împreunã mâinile
noastre sã le întindem spre Cel
care-mparte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Împlinindu-ne dorinþele ºi într-o
continuã fugã dupã altele, ne-am vãzut noi
oamenii, consumatorii, încãrcaþi de saci din
ce în ce mai plini ºi mai grei. Timpul nostru
s-a comprimat, am cãutat scurtãturile
pentru parcurgerea aceloraºi distanþe ºi am
intrat tocmai în hãþiºul din care cu greu ne
gãsim cãrarea, pierzând, unii dintre noi,
busolele iniþiale, cele primite la naºtere. Cã
lumea se schimbã direct
proporþional cu dorinþa, nu
mai e nici de arãtat, nici de
demonstrat. Numai hãþiºul,
hãþiºul în care-am intrat,
trebuie deznodat. Maeºtrii
condeielor, scriitorii, s-au
aliniat ºi ei timpurilor.
Libertatea acþiunilor a dus la
libertatea gândurilor, a
exprimãrii, a stilurilor literare,
având undeva ascunsã ºi
speranþa nemuririi� cãci
numele, numai numele ºtiut,
poate face ºi desface, te
poate plimba ºi-þi sporeºte rostirea lui
multiplicatã inventivitatea, aceasta fiind
depãºitã numai de imaginaþie. ªi-au apãrut
cãrþi, multe cãrþi pe tarabã, în pas cu moda.
Cãrþi îndreptar tehnic, cãrþi travel, cãrþi
fast-food, cãrþi licenþioase, premonitorii,
autobiografice, politice, istorice, de autori
ce-ºi doreau numai numele înscris pe
copertã, pânã s-a umplut sacul. A dat
pe-afarã! Apoi dintr-o încercare de gustat
a ceea ce nu se vede, n-aude, ci doar
apare-n coºmar, s-au scris cãrþi science-
fiction cu efecte speciale morbide, cãrþi
de basm thrilller ecranizate în multe D-uri,
dar în zadar, oferta mare, cererea din ce
în ce mai micã� Pânã când unora le-a
venit ideea descrierii realitãþii. ªi-am
lecturat în tãcere ºi cu satisfacþie� hm,
hm, merge, merge chiar foarte bine! ªi
bibliotecile noastre s-au îmbogãþit în nume
de scriitori ce ne-au devenit favoriþi. L-am
îmbrãþiºat atunci pe Marc Levy

cumpãrându-i toate cãrþile apãrute la noi,
adicã romanele �Unde eºti?�, �ªapte zile
pentru eternitate�, �ªi dacã e adevãrat��,
�Te voi revedea�, �Prietenii mei, iubirile
mele�, pentru descoperirea miracolului
voluntariatului, pentru transcendenþa ce
vine dupã perenitate, pentru îndrãgostirea
binelui de rãu ºi viceversa, pentru elogiul
adus de autor prieteniei ºi într-ajutorãrii

dintre oameni. L-am înfiat
apoi pe Joey Goebel cu
�Torturaþi-l pe artist� ºi
�Anomalii�, un scriitor foarte
tânãr care descrie fiinþarea
instituþiei editoriale ameri-
cane, cea care considerã cã
talentul literar al unui autor
creºte odatã cu suferinþa,
gãsind totuºi un locºor ºi
pentru umor, pe Jean-Domi-
nique Bauby cu �Scafandrul
ºi fluturele�, carte apãrutã
imediat dupã moartea
autorului, cu toate cã acesta

fusese în viaþã doar redactor-ºef al revistei
Elle. Numai cã a apucat sã-ºi dicteze viaþa
atât de frumos ºi atât de convingãtor
asistentei sale, doar din miºcarea ochiului
stâng. A descris din inimã ce ºi cât a dat
celor din jur, dar mai ales, ce n-a apucat
sã dea din cauza accidentului cerebral, cã
ne-a fascinat pe loc. ªi mai ales, ne-a
fascinat pentru înþelepciunea spuselor sale
la nici cincizeci de ani, când a intrat în
locked-in, pentru filozofica lui exprimare,
�maºina bunã se cunoaºte dupã cum se
închid portierele�. Ni l-am apropiat apoi
pe J.M.G. Le Clezio cu �Procesul verbal�,
dar pe undeva, a pãtruns în unii dintre noi,
codiþa insatisfacþiei. Bine, bine, vedem,
simþim, ºtim, dar ce facem? Cum ne
salvãm dintr-o lume a cãrui mers nu ne
este pe plac? Stãm doar ºi citim re-re-
revãzând realitatea, comparând? E drept,
ne-a crescut achiziþia de carte, dar n-am
vãzut încã soluþia salvatoare. Le Clezio ne
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îndrumã spre însingurare ºi fãurirea unui
univers personal, spre binele nostru, dar,
spre oprobriul mulþimii mai puþin simþitoare
ºi mult mai puþin cititoare. Sã fie asta
singura soluþie? Pare prea facilã, e
paradigma leneºului� ªi apare un scriitor
nou, necitit încã pe scarã mare, profesor
de Arta Scrisului la Universitatea Co-
lumbia, Victor La Valle. Acesta încercase
science-fiction, încã mergea domeniul, dar
�rescue of reality�? Unde gãsim �crisis
solution, truth and advice�? ªi citim
�Extaz�, editat ºi la noi în 2008. Este
povestea unei familii americane tipice pentru
secolul XXI, iar apariþia cãrþii i-a adus
autorului, din partea criticii, definirea ca
�una dintre cele mai elocvente voci ale
viitorului secol�.�Extazul a figurat pe lista
scurtã a premiilor PEN/Faulkner
Award�(Paul Dunãreanu).

Familia americanã (prin adopþie)
descrisã este formatã din Anthony James,
un obez care ºi-a pãrãsit colegiul sau a fost
el pãrãsit de acesta, are pãrul roºu frizat
ca o conopidã, se îmbracã la ocazii
(petreceri între vecini la grãtar) într-un
costum roºu, muncile care i se potrivesc
sunt cleaningul prin diferite case ºi cãratul
mobilei, cãci numai aici îºi poate consuma
din greutatea în exces, el scrie în beci un
roman horror pe care sperã sã-l termine ºi
sã rupã gura târgului. Dar pânã atunci
negociazã cu vecinul cel priceput la toate,
cu Ishkabibble, capitole, drept idei de
scenarii cinematografice Mama lui � mam�
este periodic singurã, nimfomanã la ºaizeci
de ani, ea e plecatã periodic în cãutarea
fericirii, iar la revenire se ceartã, se bate în
parte cu sora lui. Aceasta, Nabisase, trece
prin fazele pubertãþii adolescentei
americane, adicã este pe rând misticã,
frecventând diferite biserici, acum
mergând regulat la �Biserica Apostolicã a
lui Christos, care nu este propriu-zis
catolicã�, apoi participantã la concursuri
cu premii organizate de diferite orãºele
pentru atragerea turiºtilor ºi implicit a
cumpãrãtorilor. În roman aceasta se
pregãteºte pentru concursul de Miss
Inocenþa în Maryland. Asta însemnã o
excursie cu întreaga familie, într-un Dodge
Neon, �cinci state mai spre sud de New
York�, prezentarea în faþa unui juriu care
triazã fetele din priviri, din câte-o istorioarã
obligatorie din viaþa lor, fãrã sã le facã
nimeni un control asupra pragului anatomic
de inocenþã� în fond �inocenþa� se poate
instaura la orice vârstã, fãrã surle ºi
trâmbiþe� numai cã aici e vorba de un

concurs de adolescente. Al patrulea
membru al familiei este Bunica, femeia care
le þine pe toate în cârca ei, reprezentând
perenitatea ºi continuitatea oarecum ºtirbite
de vremuri, echilibrul precar, ros de
decrepitudine. Ea e cea care poate fi cãratã
ºi în spinare, având oasele rupte în urma
unui rãzboi domestic dintre fiicã ºi nepoatã,
cu lovituri ºi chiuituri. Legatã cu curele de
ceilalþi membri e purtatã la diferite
evenimente. Nu se plânge nici de dureri,
nici de moravuri cãpãtate, de obiceiuri
schimbate, pune umãrul la tot ce e muncã
fizicã ºi chin psihic, e vajnicul luptãtor din
familia �Tânãrului Acela Care Locuieºte
într-o Casã Altfel destul de istericã�, el fiind
capul, neexistând alt bãrbat în casã.

Autorul este un fin narator, un veºnic
prezent în hãþiºul vieþii americane ºi un
cunoscãtor, ca ºi când ar fi trãit în toate
mediile ºi-n acelaºi timp, este un rãzvrãtit,
un spãrgãtor de tabuuri, având ca mesaj
pentru cititor, adaptarea. Încercãm sã ne
adaptãm cum putem, scapã cine poate �
aºa pare cã spune prin paginile romanului.
Societatea de azi este un sistem, acesta
are marginile protejate, cimentate, de
nedistrus, iar mersul lui are un singur
sens. �În seara aceea, câinii de vânãtoare
au ridicat o barierã. Trupurile lor
viguroase m-au blocat. Eram liberi sã ne
agitãm înãuntru, dar sã nu ieºim din
încercuire. Puteai alerga de la un colþ la
altul dar niciodatã nu puteai ieºi din cerc.
Eram împreunã. Eram captivi... Þineam la
piept coperta cãrþii mele. Anthony James.
Simþeam prin cãmaºã profilul majusculelor
în relief; era ca ºi cum îmi strângeam
propriul nume ca sã-l audã din nou inima
mea. Asta m-a fãcut sã râd. M-a fãcut ºi...
M-am simþit atât de puternic încât aº fi
putut rupe luna în douã.�
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POEZIE

În miezul lucrurilor

am început sã pãtrund
tot mai adânc
în miezul lucrurilor
mã scufund în sâmburi ºi seminþe
mã supun cosmicei sentinþe
orice fruct bine copt
cade la rãdãcina
pomului în care a crescut
pentru a rodi ºi el la rându-i
în materia
care i-a dat formã ºi culoare
mã apropii mereu
mai am puþin
aproape am ajuns
în sâmburii esenþiali
în atomii
din care ºi lumina
s-a nãscut
Banchiza

când soarele urcã sau când coboarã
vine în lumea imaginarã
pentru prima ºi ultima oarã
vine ca un mugure ºi-o floare
o fiinþã nouã ºi neºtiutoare
vine în fosa divinã
fãrã de prihanã ºi fãrã de vinã
la marea întâlnire ºi strigare
unde se vine la întâmplare
ºi de unde se pleacã pe sãrite
întâmpinarea e o bucurie
a celui care vine în nu se ºtie
ºi pleacã la fel cum a venit
în nu se ºtie
care loc din marea colivie
spre altã paradisiacã fosã
a sufletelor pe banchiza
eschimosã
Extraterestrul

odatã cu ultimele fire de pãr
mi-am ras de pe faþã
încã o zi
a mai rãmas din ea
un fir de spumã
nu-i nimeni împrejur
ceva sã-mi spunã

mã rad ºi-ncerc sã aflu
marea tainã
a strecurãrii mele spre înalt
ºi nimeni
nici o vorbã nu îngaimã
acum
de pe tãrâmul celãlalt
tac toþi încremeniþi
ca Everestul
supuºi ai gravitaþiei cereºti
de ce-a înnebunit extraterestul
pe care l-am vãzut
prin Bucureºti
Doamna în negru

uitând de Doamna în negru mi-e mai bine
când merg ºi eu ca omul la culcare
adorm ºi n-o mai vãd pe lângã mine
dar o descopãr iar la deºteptare

de cum lumina zilei se revarsã
o simt deja prin neuroni cum vine
nu ºtiu cât va dura aceastã farsã
jocul acesta dintre ea ºi mine

fantoma ei mã bântuie de-o vreme
când îmi oferã semne de iubire
chiar ºi din somn încearcã sã mã cheme
fantoma asta neagrã ºi subþire
Oul cosmic

aici se desfãºoarã în tãcere
o înaripare ºi o înviere
în oul cosmic
cloceºte neºtiutul
ºi necunoscutul
totul e la vedere ºi în vis
în aceastã fosã paradis
a oului ce s-a deschis
într-o pasãre de om
într-o broascã þestoasã
într-un ºarpe
la marginea luminii oarbe
care se naºte într-una
ºi care
îºi devine propria mâncare
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Atomografie

dupã ce ploaia încetase
îmi priveam grãdina printre raze
parfumul ei se rãspândea agale
picãturile mureau printre petale
plutea prin aer o stare de bine
despre ea vorbeau ºi câteva albine
care accesau computerul comorii
fremãta pãmântul prin toþi porii
cerul avea o culoare lila
ca liliacul din grãdina mea
îºi îmbrãcase noua hainã
pe care-o pregãtise-n mare tainã
prin zona frumuseþii volatile
mai erau ºi câteva zambile
ieºite zgribulite dintre frunze
pãreau nehotãrâte ºi cam plânse
se exprimau în limbajul subtil
al particulelor de eternitate
din universul parfumat � fragil
al cuantelor ce s-au deschis
în atomografia unui vis
În carusel

nu mai e nimeni sigur pe el
în colosalul carusel
nu mai ºtie nimeni
la ce sã se aºtepte
pe aceste lunecoare trepte
aici tot ce e mai rãu se poate
de la cel din faþã sau din spate
cineva pleacã ºi altcineva vine
în ce e mai rãu ºi-n ce-i mai bine
dincolo de banala aparenþã
vorbim fiecare în absenþã
dialogãm cu o alteritate
aflatã veºnic în captivitate
e un fel de a spune
cã ne adresãm celuilalt celorlalþi
mereu alþii ºi alþii ºi alþii
absenþii prezenþii ºi înalþii
Azi � definitiv

azi mie mi-e definitiv
mã ia cu frig ºi cu fiori
la fel cum ºi vouã vã e uneori
prin spaþiul acesta captiv
mi-e imposibil sã înþeleg
de ce vouã vã e altfel decât mie
când suntem devoraþi de-aceeaºi humã
locuiþi aceeaºi fosã comunã
aceleaºi spaime vin sã ne devore
în perimetrul lumii carnivore
când vouã vã e azi
la mine-i mâine
ce mie-mi este praz
la voi e câine

ce mie mi-e amar
la voi e dulce
în decorul nebulos ce-o sã ne culce
dacã în mine plouã în voi e zi cu soare
dacã mie mi-e rouã vouã vã e ninsoare
când am ajuns la voi
nu vã gãsesc acolo
rãmân mereu
alergãtorul solo
Starea de om

îmi asum revolta mea târzie
exilat în raiul de noroi
trandafirul alb al poeziei
rãmâne dialogul dintre noi
am îmbrãcat nenumãrate vieþi
îmbarcat pe nave de petale
am fost parfumul fin al unei flori
dar n-am aflat fiinþe ideale
în cerul vizitat de-atâtea ori
am fost un fir de apã curgãtoare
am explorat esenþe din atomi
ºi din toate cel mai mult mã doare
starea deplorabilã de om
e cea mai dureroasã ºi mai tristã
din fosa-n care el existã
Cãzut

am ajuns
e un loc de popas
am cãzut � mã sufoc
sub cupola cavernei ovale
ce sângeros mi-e viul
adorm tremurând lângã foc
mã apasã târziul
abisului meu
mã adun mã-nfior
ce strãin e pustiul decor
necuprins ºi sonor
sunt mai viu decât viul
în care cobor
Bobul de polen

mã obligã sã fiu foarte concis
cel mai scut poem care s-a scris
veni vidi vici � cum se ºtie
e o esenþialã poezie
ca ºi rubaiatele lui Omar Khayyam
lucrate în safir ºi filigram
ca un SMS precis ºi clar
transmis pe telefonul celular
poemul transmodern
e bobul de polen
liber muzical ca un refren
intimã simfonie de idei
pe celularul semenilor mei
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Cãtãlin-Mihai ªtefan

POEZIE

Prima

Într-o zi i se spuse privighetorii
sã iasã din basmul lui Andersen în care se

nãscuse
ºi sã zboare la un împãrat care se lupta de

ani de zile
cu armata sa împotriva altui stat.
Dupã ce-o ascultã acesta avu ideea sã plece

la rãzboi înarmat doar cu ea.
Faþã-n faþã cu inamicii sãi a pus

privighetoarea sã cânte;
de dupã umerii soldaþilor au rãspuns alte

privighetori
apoi s-a lãsat peste toþi pacea.
Cu timpul acest fapt a fost oarecum uitat,

adicã rãstãlmãcit
ºi oamenii au inventat avioanele cu care
distrugeau state la fel de mici precum cel

aflat în uitare.
Numai cã, odatã, în timpul unui raid,
în dreptul lor a apãrut un stol de privighetori
care se auzeau din cer precum clopotele

lui Lars von Trier
în Breaking the Waves
ºi pe pãmânt au început sã cadã ca niºte fulgi
pãrinþi înviaþi, buchete de flori, case de

turtã dulce
ºi o pace ca de basm încuiat undeva
ºi lãsat sã se rescrie când este uitat.
A doua

Odatã, în faþa blocului meu,
s-a fãcut o searã în care ne-am oprit jocul

de fotbal
ca sã urmãrim pentru prima datã sãrutul

unor tineri
scoºi afarã dintr-un film unde se pare cã

nu mai încãpeau,
pe locul unei maºini vechi proaspãt

dispãrute de lângã un tei.
Ne-au urmat toþi vecinii ºi s-a fãcut atât

de liniºte
cã nu se mai vedea nimic în jur
ci se-auzea, ca în pãmânt, doar foºnet.
Totul a þinut astfel pânã când pãrinþii lui

au refuzat-o ca norã
ai ei n-aveau bani, nici maºinã
ºi nu plecau pe Transfãgãrãºan în

concedii,
iar ea oricum nu putea rãmâne-nsãrcinatã

la nicio altitudine.
Bãiatul de jucãrie, botezat cu numele

iubitului,
într-o zi dispãru de pe mãsuþa din salonul

unde ea exersa fertilitatea
ºi se cãsãtori cu alta care-avea tot ce se

cere de-obicei
într-un sat cu uliþele pe verticalã.
Ea a fãcut la fel cu unul care-o bãtea.
S-au reîntâlnit pe niºte holuri,
el vânãt la faþã, ea neiubitã, ambii divorþau.
Apoi au venit la noi acasã
de le-am arãtat biblioteca fãcutã la cererea

mea
din teiul din parcare.
Nunta n-a durat nici mãcar o noapte,
ea tot n-a putut face copii,
dar ºi-a dorit atât de mult încât
tata a lãsat-o însãrcinatã pe mama.
Eu am zãbovit cu pãrinþii lor sã le numãr
firele de pãr alb, tot mai puþine.
Acum trebuie sã fie-adolescenþi
cufundaþi într-o tãcere cu foºnet
ce se-aratã la sfârºitul oricãrei poveºti ter-

minate cu un sãrut
dat de el ei în dreptul unui geam prin care

îi vede ºi acum,
la fel de tineri, toatã lumea adunatã ca

într-un balcon uriaº.

Am primit, prin Paul Gorban, în urmã cu câtva timp, proiectatul volum al unui încã
tânãr poet pe nume Cãtãlin-Mihai ªtefan. Volumul se intituleazã �Apaosuri� ºi ar fi sã fie al
doilea al autorului, dupã �Muza avatarului � leacuri pentru obsesii�, care obþinea, în 2006,
premiul pentru debut la un festival de literaturã. Nãscut în 1979, Cãtãlin-Mihai ªtefan,
absolvent al Facultãþii de Litere �Al. I. Cuza� din Iaºi, scrie o poezie în care ingenuitatea se
îmbinã cu ingeniozitatea, abordând, oarecum în maniera Laviniei Bãlulescu, poeta
promovatã de Editura Cartea Româneascã, dar ºi cu ceva din Marin Sorescu, perspectiva
naivitãþii jucate asupra lumii. Prima parte a volumului �în lucru�, asupra cãreia m-am oprit,
reuneºte, sub titlul �Poveºti pentru copiii mari de la oraº�, nouã texte. (T.C.)

Poveºti pentru copiii mari de la oraº
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A treia

Imediat ce parcarea nu se mai silea
cu nimic în spate printre noi
prindeam a urmãri pãmântul cum se

destupa
cu fiecare fir de iarbã de pietrele de

caldarâm
ce se lipeau sub cer în formã de cupolã.
În spatele cearºafurilor mânjite cu

sloganuri
apãreau oameni de toate vârstele.
Din patru colþuri þâºneau peºtiºori de aur
rãmaºi undeva deasupra noastrã
pentru a ne îndeplini toate dorinþele
inclusiv pe cele despre maturizarea mingilor

sub loviturile de picior
ºi despre înãlþarea noastrã la cer preþ de

un crampon.
Când ne întorceam pãrinþii începeau sã se

adune
la aeroportul din faþa scãrii, în sala de sub

coridor,
pentru a-ºi primi fiii învingãtori la Sevilla.
Pe drumul spre paturi
gloria ne vindeca rãnile de la coate ºi

genunchi.
Acum ele se vindecã altfel.
La un gest al meu s-ar rescrie totul, dar n-

ar mai fi la fel.
A patra

Uneori mama pleca
lãsându-mã în grija unei dame suspendate,
cu niºte cuie bãtute sub braþe, deasupra

frigiderului.
Ca sã-i aprind becurile din palme
trebuia sã-l deschid, sã mã caþãr pe uºa

lui,
în dinþi cu o cutie cartonatã de pe care-mi

începeam ascensiunea
prin aerul curat ºi mirosul de trunchiuri.
Mergeam la unchiul ºi la mãtuºa din Braºov �
ciocolata de la ei îmi îndulcea singurãtatea

pânã la uitare.
La coborâre totul era mai cald în jur �
eram purtat pe spatele schiorului de pe un

pulover rareori purtat �
lumina difuzã mi-amintea de mama
pe care-o cãutam prin casã c-un buchet

de flori
culese din mileul de pe frigider, pe ghicite,

la urcare.
ªi apãrea, iar eu gândeam cã zburase

undeva sus �
nimeni nu se-ntorcea din oraº atât de

repede,
cu aripile transpirate ca norii
ºi încãrcatã cu verdeþuri ce nu cresc nici

acum în faþa blocului.

De-acolo trebuia sã vinã, din acel loc þinut
secret �

îºi revãrsa asupra mea acea luminã cu iz
de busuioc

ce mi-a curs mai târziu printre buze din
prima icoanã sãrutatã.

Sora mea abia sositã de la ºcoalã se gudura
pe lângã mine

fãrã sã mai ºtie nimic despre statueta cu
vocea severã, cu sânul rece

ºi în ochi cu nimic din lumea de unde vin
copiii.

Mai târziu m-a dat ºi pe mine la ºcoalã;
pe drum îmi spuneam în fiecare zi cã
numãrul bisericilor creºte, pãmântul se

înalþã,
mama nu îmbãtrâneºte ºi eu merg cu ea.
Numãrul bisericilor creºte, pãmântul se

înalþã,
mama nu îmbãtrâneºte ºi eu merg cu ea.
Numãrul bisericilor creºte, pãmântul se

înalþã,
mama nu îmbãtrâneºte ºi eu merg cu ea.
A cincea

Pe la-nceputul anului
sorã-mea ne-a spus cã foarte curând
va rãmâne-nsãrcinatã ºi a rãmas,
dupã care s-a cufundat într-o tãcere
însoþitã de-un zâmbet ce nu-i aparþinea.
La câteva luni
(povestea cu nouã luni e pentru copiii mici

de la þarã)
a nãscut un heruvim nerãbdãtor ale cãrui

aripi
s-au uscat imediat
fãcându-se braþe cu pene ciunte pe care
le miºca-n sus ºi-n jos.
Sugea mult, iar laptele regurgitat apoi, cicã,
pânã la sosirea mea
se evapora-n camerã înceþoºând-o.
Era exact aceeaºi care m-a împiedicat pe

drum
sã ajung mai repede la el,
ceaþã pe care, acum cã l-am cunoscut ºi

trebuie sã plec,
o mai vede doar el.
Sunt câteva nopþi de când îl visez cã-mi

zâmbeºte
ºi-atunci simt imediat o durere plãcutã-n

abdomen.
Deci e adevãrat ce se spune.
Apoi mã trezesc ori cu mâinile ridicate,
ori frânte pe lângã pat.
Sorã-mea ne-a spus cã mai aºteaptã
ca omul din jurul îngerului sã-ºi arate dinþii
ºi va naºte iar.
Cumnatul meu nu e gelos,
e mulþumit dacã heruvimul va semãna tot

cu ei.
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Alexandru Petria

POEZIE

acolo

sã te desparþi de carne
precum de cana pe care scrie �boss�;
oho: vorba francezului � ce peripeþii
pânã ºi cu zece degete ºi o limbã;
un butic unde n-am lãsat rest
ºi nu las, marfã mai de praºtie
decât din china � abstinenþa: o aiurealã;
statornic oficiez între pulpele
devoalate de fusta turcoaz
neagrã, viºinã putredã;
nu adoarme
ca în liniºtea mãnãstirii,
dumnezeu fiºeazã acolo
începutul

nu ºtiu alþii cum sunt, vorba unui prieten
trecut în manuale,

dar de mic mã atrãgeau,
le vedeam rostogolite în spatele blocului,

când sãltau între douã pietre
închipuind o poartã sau ºutate peste gardul

vecinului de care ne rugam
sã ni le dea înapoi,
nu mã omoram decât dupã fotbalul

imaginaþiei,
îmi era milã întrucâtva de ele,
cum îmi era milã ºi de
cele ale învãþãtoarei pãrãsite de prietenul

azilant în franþa,
de ale colegei care-ºi punea sutien ca sã

spunã cã i-au apãrut,
câte seri numai cã n-am fãcut bãtãturi la

palme în cinstea lor,
apoi le-am studiat la anatomie,
le-am pipãit, zeci parcã boltind misterul,

orgolioase sau placide,
n-a fost nevoie sã mã înveþe nimeni
cã lumea începe de la þâþe
ploaia

ºi ploaia e un alt chip de-al tãu,
un cadou
ca atunci când îmbraci ultima
tanga cumpãratã ºi
aºtepþi ce o sã zic.

recunosc cã aºteptarea e un prizonierat
plãcut,

cum mã þii, cum te þin.
din orizontul meu ºi norii-s în tine
femeie care mã îngãdui
ºi nu deschid umbrela
cubul falic

mã înglobezi
ºi nu protestez
pânã ºi liniºtea s-a înserat
ca pe-un cub rubik
mã recompui
sunt
cel ce-o sã-þi încalece ultimul memoria,
iubito
timpul

nu rãspunde dacã-l întreb
de ce aºa ºi nu cine ºtie cum,
ca sã fiu cinstit,
n-am reuºit sã-l înþeleg niciodatã,
umecteazã porii pielii ºi-i uscã,
dacã pleacã nu-mi spune
cu ce prilej o sã se întoarcã
purtându-mã pe spate,
mã bârfeºte la crâºmã în coniacuri,
vorbeºte de ce scriitor sunt la primãrie,
la ministere,
nu aratã cã-i e greu
cu mine nici cât mi-e mie
sã mã privesc pe spatele lui,
alungã ºi cheamã amantele,
avem o relaþie specialã,
am toane,
timpul are toane
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la vot

dacã existã,
probabil cã a cerut azil politic vãzându-ne
raiul
dragostea nu e o confuzie democraticã
de bunã
seamã,
la vot,
cãdem pe lângã
tabieturile

te întorci pe alte picioare deºi
e aceeaºi distanþã pânã la serviciu,
pânã la bancã, ai avut
glezne zdravene, ai glezne subþiri,
ai tras ciorapii maþi negri, ai
transparenþi cu modele fanteziste,
paºii dacã-i duci te
reimagineazã,
ºi blondã ºi roºcatã,
cu blazer
sau tricou,
cu cãmaºã ivorie de mãtase,
cu sãrut apãsat sau pe fugã,
channel 5 e ecoul la bulgari jasmin noir,
la calvin klein euphoria, la elizabeth arden

5th avenue,
ca sã mã înþelegi,
habar n-am
cum sã te iau,
sufletul meu e acelaºi,
nu-ºi joacã la ruletã tabieturile
în tine

ce defocalizatã aceastã zi
ca înainte de-a dilua
ploaia seceta,
ca înainte de-a descoperi sexul,
cum adormi dupã rutina de la magazin,
cum ºi sforãi încet,
cum ai salivã în colþul buzelor,
cum ai fãcut om din golanul ce-s
în tulburarea privirii sunt
incertitudinile lui
dumnezeu
aºtept ploaia
în tine
politeþea, dragostea

n-ar trebui sã-þi pãrãseascã scãfârlia:
politeþea în dragoste
e ca ruperea lacomã pe prãjituri

vine ºi greaþa
cum vine
dacã-mi pieaptãn pãrul
nu înseamnã cã-mi pieaptãn
ºi caracterul
ºi vorbele
cum te pãtrund
vine greaþa,
în ochii tãi rulatã, în linia de lipitoare a

buzelor,
lasã-mã sã te transpir cum te ºtiu,
deloc nu e o treabã a bãrbaþilor
politeþea în dragoste
rugãciunea trupului

dacã trupu-i de închiriat,
the chief, închide ºi tu ochii
precum în românia,
nu mã trata de neamþ sau japonez,
cã disciplina sunã
a discriminare pe la noi,
pe cinstite,
n-am îmbulinat-o scandalos
cu politica, pomilor în secetã
le-am aruncat gãleþi cu apã ºi,
dupã câte ºtiu, n-am copii
pe care nu i-am recunoscut.
la tine-n inventar nu e inflaþie
de scriitori bãrbaþi oricum,
nu la sex mã refer, la trãit � te-ai prins

desigur,
nu-þi jignesc inteligenþa,
ºi nu e de-o indulgenþã?,
ficatul îl doctoreºti cu celule stem, de nu

altfel,
la penis n-ai de lucru, inima-i o pufãitoare

incertã,
picioarele mã chinuie, vezi cã intestinele

chiorãie dupã legea lor,
scoate socoteala suportabilã,
bun sunt de daune,
în ce o sã plãtesc e
ultima grijã în care am intrat
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George Toma Veseliu

ªEDINÞA  DE  PARTID*

PROZÃ

Care ºedinþã? ªedinþele se fãceau cu
duiumul, cine ar fi putut sã le þinã evidenþa
dacã n-ar fi avut acces la materialele care
erau pãstrate, fie printr-un dulap
oarecare, sau chiar acasã la secretarul
Organizaþiei de bazã. Da, era un adevãrat
balamuc, fiindcã o adunare generalã,
obºteascã, avea la origine o programare
a B.O.B.-ului care, grijuliu trebuia sã fie
unul dintre membri tipicar ºi le consemna
ca fiind activitãþi ale organizaþiei dar,
desigur, acestea nu puteau avea un
caracter pur statutar. Oricum nu puteau
fi þinute minte de cineva anume, dacã ele
nu aveau ceva special sã zicem, un caz,
un scandal, o înscenare. Trebuie însã
recunoscut, din capul locului, cã multe
semãnau între ele ca douã picãturi de
apã. Procesele-verbale erau identice,
copiate, practic, unele dupã altele, fiind
schimbate doar datele ºi titlurile
materialelor citite ca dãri de seamã.
Ciudat! ªtiam cã dactilograma acestui
capitol scris ºi rescris de mai multe ori
existã prin dosarele mele din bibliotecã.
A dispãrut, ducã-se pe apa Sâmbetei,
cum zicea câteodatã mama înciudatã cã
ceea ce pusese cândva la locul sãu îl
înghiþise parcã pãmântul. Sã o mai caut?
La ce bun! Cui i-ar mai folosi o lecturã
în care eu, cronicarul �colaboraþionist�
încerc � cine mi-o fi dat oare acest drept?
� amarnic sã argumentez un anume
comportament? ªi cum pot ºti dacã nu
cumva cineva, care-ºi are lucrarea
proprie, nu mi-a sustras dactilograma, o
mânã invizibilã, mâna destinului? Cum
poþi rãspunde urmaºilor tãi cârcotaºi,
ultraexigenþi, domnule scrib cã aºa au
fost timpurile, vezi Doamne, ai cooperat
ca sã exiºti, ai fãcut compromisuri, þi-ai

cãlcat demnitatea în picioare, ºtiind cã,
odatã ºi odatã, trebuie sã vinã ºi timpul
rãfuielii cu tine însuþi ºi cu semenii tãi
atât de puri ºi nevinovaþi?

Dar acum se schimbaserã lucrurile,
chiar trecuse pragul vieþii o altã generaþie
Trecuse timpul celor cu patru clase
primare, a celor ferchezuiþi, persoane
mereu bine-dispuse, zâmbitoare, care
mergeau din douã în douã sãptãmâni la
frizer ºi în fiecare dimineaþã se spãlau cu
sãpun Cheia ºi aveau grijã sã-ºi dea pe pãr
cu un ulei special, o Briantinã care fãcea
furori, ºi sã se parfumeze, ieºiserã la pensie
sau ieºiserã pe uºa din dos. Aºa cã
atmosfera aceea încordatã, sositã de sus
cu programe, cu noi teze, deºi aceleaºi dar
reformulate, pãrea unora o stupiditate, însã
noi, cei care ne implicaserãm, am înþeles
cã lucrurile au luat o întorsãturã
periculoasã. Sã reiei, de parcã cineva þi-ar
fi furat puterea, teza întãririi rolului
conducãtor al Partidului, respectiv al clasei
muncitoare, sã alungi intelectualii pe care
i-ai folosit de nevoie în perioadele critice
ale proletcultismului închizând ochii
fãcându-le, încetul cu încetul, chiar dosare
de existenþã exemplarã ºi sã aduci din
producþie maiºtri, pe care apoi sã-i
ºcolarizezi, nu pe toþi, la Academia de
ªtiinþe Social-Politice �ªtefan Gheorghiu�
semãna a neostalinism, deºi perioada
trecuse, sovieticii repudiaserã cultul
personalitãþii. Cortina de fier devenise o sitã
prin care Occidentul îºi contura fantomatic
grandoarea. Eram dezinformaþi cras, minþiþi
cu neruºinare. Nimeni nu comenta. Pãrea
totul definitiv încheiat. Asta era! Pãrea cã
totul e bãtut în cuie. Nu se mai putea
schimba nimic. ªi totuºi o speranþã, o
licãrire a luminii ei venea din acea privire
pe care ne-o aruncam unii altora în ochi.
Ascultam postul de radio Europa liberã. Nu* Fragment din Colonia, vol. III, Moartea unuipreºedinte, în pregãtire la Editura Bibliotheca.
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bruiajul mã nemulþumea, ci puþinãtatea
informaþiilor avute de redactorii aºa-ziºi
patrioþi, dar mai era un lucru: lipsea o
informare punctualã a valorilor
occidentale, fãrã sã ºtie cã n-ar fi pãcãtuit
ca cei din presa comunistã dacã ne-ar fi
deschis ochii la lumea capitalistã pe care
Ceauºescu o definea ca pe o lume a
consumului. Noi care stãteam de la douã
noaptea pânã la ºase dimineaþa la cozi în
timp ce potentaþii îºi fãcuserã magazine
speciale, ca sã cumpãrãm copiilor în
primul rând lapte, unt, zahãr, ulei, carne
eram socotiþi viermi nesãtui de tanti Leana
lui Nea Nicu Bãlãlãu din Scorniceºti luat
la plesnealã în cântecele de la nunþi de
lãutarii inconºtienþi de pericolul la care se
expun. De acolo creºtea ceva nelãmurit.
Înfloreau bancurile spuse numai celor de
încredere. Se vorbea în dodii, un limbaj
greu de definit dar eficient

Cineva observa cã ºi aceºti maiºtri,
foºti elevi ai ºcolilor profesionale, muncitori
cu înaltã calificare, cursanþi ai ºcolilor de
maiºtri se iluminau, cineva observa cã
fenomenul asimilãrii era invers. De aici
acele mãsuri drastice, disperate. Asta pe
de o parte iar pe de altã parte competivitatea
produselor, apariþia, mai bine zis,
reconsiderarea vechiului concept de mar-
keting, termen economic deloc strãin
economiei româneºti dintre cele douã
rãzboaie mondiale rãsturnase totul.
Transpirase faptul cã vindem aiurea pe preþ
de nimic, cã multe din produse nu mai au
cãutare, dar conform planurilor de
economie socialistã se producea în neºtire
pe depozit de stocuri. Cine ar fi putut
sã-mi confirme faptul cã teribilii secretari
de partid, maiºtri cu funcþii politice vorbeau
astfel de lucruri dacã eu însumi n-aº fi fost
în sistem ºi dacã, asemeni multor altora
n-aº fi crezut cã îi vom da la întors pe
tâmpiþii de politruci? ªedinþele erau de un
formalism strigãtor la cer, de fapt, erau
un pretext pentru membrii de partid care
arãtându-ºi �ataºamentul� pretindeau tot
felul de drepturi pe care Partidul sã le dea.
Cei veniþi de la judeþ se plesneau peste
frunte, uneori furioºi, alteori complet
dezumflaþi când a ascultau violentele
intervenþii: �Mãi tovarãºi, dumneavoastrã
ne cereþi nouã, când, în fond, noi am venit
sã vã cerem?� Erau însã acoperiþi de
vociferãri, semne indubitabile ale reacþiei
publice de nemulþumire la politica

comunistã, dar treabã fãcutã din interior
cu mare meºteºug, încât, la un moment
dat, în discuþiile interminabile despre
realizarea planului economic pe localitate,
accentul cãdea pe obligaþiile contractuale
la care erau supuºi locuitorii care
înþelegeau astfel problema: îmi dai, îþi dau!
La serviciu era altã treabã. Bunica Sindicat
cerea drepturi salariale, facilitãþi legate de
specificul activitãþii, aici pensionarii veniþi
din producþie învãþaþi sã cearã fãceau legea.
Eu, Matei, ºi prietenul meu Costelini aveam
sarcina sã participãm la ºedinþele
Organizaþiei de bazã din Fundul Ocnei,
unde permanent era ales ca secretar nea
Gheorghe Pielmuº, un bãrbat inteligent cu
care mã împrietenisem ºi pe care-l
substituiam mental, ca orfan, tatãlui meu.
Afecþiunea noastrã era reciprocã mai ales
cã descoperism în el omul cu o adevãratã
vocaþie a istoriei. Se oferise, cunoscând
bine meleagurile Ocniþei sã-mi fotografieze
gurile de sonde petroliere cu hegnã, clãdirile
vechi, oamenii. Dacã stau bine ºi mã
gândesc el era, ca mulþi aþii din Ocniþa, o
gazdã perfectã. Din puþinul sãu oferea o
gustare drumeþului, o lecþie de generozitate
dezinteresatã. Acestã bunãtate sufleteascã
avea un substrat religios. De altfel, mai toþi
membrii de partid stabileau împotriva
directivelor de filozofie leninisto-staliniste
douã lucruri: religia ºi biserica sunt una ºi
þin de neam ºi de suflet, popa e un slujbaº,
politica e o curvã ºi trebuie tratatã ca atare.
Joci Þânþãroiu când e nevoie, când nu-þi
convine zici ca ei ºi faci ca tine, sau chiar
îi dai dracu, cã nu ei te þin pe tine în braþe,
ci tu le dai pãpicã din munculiþa ta.
Sedinþele de acolo din Fundul Ocnei se
þineau într-o duminicã a lunii. Erau puse
special aºa ca membrii de partid sã facã
trei chestii deodatã. Cum lucrurile au un
caracter repetabil e posibil ºi normal sã mã
repet spunând întâmplãri obsedante prin
natura lor logicã, ritualicã. În primul rând,
cel puþin o fereastrã a clasei, unde avea
loc ºedinþa, trebuia þinutã, indiferent de
anotimp, deschisã, fiindcã membrii de
partid, persoane în vârstã ºi cu o anume
educaþie medicalã care cãdea pe proverbul
latin: naturalia non turpia sunt (Cele
naturale nu sunt ruºinoase), oameni
respectabili, se bãºeau discret fãrã sã-ºi
facã reproº, doar nea Gheorghe cerea in-
sistent sã fie deschisã, uneori, o a doua
fereastrã. Spuneam cã ei veneau acolo
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sã-ºi rezolve problemele de duminicã, adicã
mergeau, mai întâi, la bisericã. Acolo
dãdeau liturghia ºi biletul cu pomelnicul
morþii ºi vii, se duceau în cimitir ºi
aprindeau lumânãri la câteva cruci, ieºeau
mulþumiþi coborând treptele fãcute în pantã
pe scara ce urca din uliþã pânã în uºa
bisericii, mai mergeau vreo douã sute de
metri pânã la Prãvãlia lui Gulie transformatã
de comuniºti în Magazin mixt. Cumpãrau
sau nu cumpãrau ceva, comandau totuºi
o ciºmoacã de þuicã (Ice, gestionarul
poreclit aºa pentru automatismul verbal de
care era dominat prescurtat din zice în ice
le turna þuica într-un pahar care sã tot fi
avut în jur de o sutã cincizeci de grame).
Din douã înghiþituri o terminau ca apoi cu
dosul mânecii sã se ºteargã la gurã. Ieºeau
dând bineþe celor dinãuntru ºi celor care
intrau. Din uºa Prãvãliei lui Gulie pânã la
uºa ºcolii ridicatã de Tataia pe locul vechii
primãrii erau douãzeci de metri. Dãdeau
buzna în ºcoalã fiind nevoiþi sã intre prin
faþã, adicã pe latura de sud a clãdirii. Ca sã
strãbatã în voie sala coridor care
decomanda cele douã sãli de clasã. Uºa
era deschisã. Nea Gheorghe, secretarul,
colecta de zor la catedrã cotizaþiile lunare.
Plãteau ºi se aºezau într-o bancã. Nu
treceau însã nici cinci minute cã ieºeau
repede ºi dãdeau fuga la WC. Se întorceau
pufãind din þigara aprinsã pe scãrile ºcolii
ca dupã câteva fumuri sã revinã chiar când
nea Gheorghe, mulþumit cã a fãcut
încasãrile zicea spãrgând hãrmãlaia: �Hei,
alo, începem!� Eu citeam darea de seamã
pe care o compuneam acasã la nea
Gheorghe, apoi urmau discuþiile. Nici
vorbã de trimiteri la darea de seamã. Nu
respectau nici vorbã regulile. Eu scriam
procesul-verbal ca de fiecare datã reglând
aceste abateri, turnând totul în formule
prestabilite. Pentru lectorul meu fidel
lucrurile se vor simplifica pânã la esenþã:
�Vacile umblã peste tot nepãzite, intrã în
vii ºi livezi, primarul sã bage paznic ºi sã le
ducã la Oborul primãriei (n.n. aºa ceva nu
mai exista de vreo douãzeci de ani)�. Walter
Florescu, când trecea, ca din întâmplare
pe la ºedinþã, avea, pesemne, ceva
probleme de rezolvat jos, la Primãrie, se
autoinvita la ºedinþã, unul mai tânãr dãdea
fuga sã-i aducã un scaun, iar nea Gheorghe
îl instala la prezidiu. Sãreau toþi cu cereri
care mai de care presante. El nota pe
agenda sa, aia de acum ºapte ani ºi

promitea, chiar þinându-ºi promisiunea cã
va rezolva, dar chestia ai cu vacile nu putea,
domnule, ar fi însemnat sã strângã bani de
la oameni spre a plãti paznici ºi, pânã la
coada cozii, nimãnui nu i-ar fi convenit o
taxã în plus. Luna urmãtoare, ca sã mai
stingã focul ãla care arde sub jar trimitea
agenta veterinarã, subalterna lui Mircea
Gorgoteanu, sã-i determine pe cetãþeni sã
renunþe la taurii comunali ºi sã-ºi
însãmânþeze vacile artificial. Asistenta
aºteptase cuminte în salã pânã când fusese
rostitã propoziþia fundamentalã: �Vacile
umblã peste tot în comunã�, propoziþie uºor
modificatã de ea, care se sculase
intempestiv din bancã ºi ieºise în faþã ca
sã devinã cât se poate de convingãtoare,
gândea ea ºi se înroºise, aºa cã se nãpusti
verbal asupra lor spunând: �Taurii umblã
nepãziþi prin comunã, n-ai loc de ei ºi vacile
fac viþei de ãia de proastã calitate: nu dau
carne, nu dau lapte, sã veniþi la mine, cã
aºa e legea acum, cu vaca de funie, v-o
spun eu, n-o mai chinuim cu taurul, la
mine o ia din prima!�. �Cã bine zici
mãtãluþã, doamna tovarãºã veterinarã,
bre, e musai sã trimitem vacile cu femeile
la montã�. �Aºa e, mustãcise nea
Gheorghe, scapã ºi rumânul de o belea
de pe capu lui, zãu cã e bine ºi pentru sat
ºi pentru þarã, o sã fi mulþumitã toatã
lumea!� Se ridicase unul mai ºugubãþ, dar
de data asta chiar nemulþumit: �Stai aºa,
dacã dumneata bagi viþelu ãla de rasã, în
vãcuþa mea micã ºi pricãjitã înseamnã cã
la fãtare îmi moare vaca, sau te pomeneºti
cã scoate viþelul cu forcepsul ca pe copil
din femeie!� Ii dãduse careva cu tifla!
Râdeau. ªi dacã râdeau ce? ªedinþa nu se
termina pânã ce nea Gheorghe nu rostea
propoziþia cheie: �Dacã-l iubesc eu pe
primar, ce vorbã e aia? Pãi, mi-e ºi nepot
ºi vãr, dar mie nu mi-a dat butelie de
aragaz ºi ce sã mai zic, la alþii, la neamurili
lui, le dã, dar Ice nu mi-a dat ºi mie un
sac de mãlai. Eu sunt un Nimeni un
Nuºtiucine! ªedinþa, tovarãºi, s-a încheiat,
Vasile, sã treci pe la mine cã mi-a cãzut o
gãinã cloºcã, þi-o dau de pomanã sã-i fie
mamei, sãraca, ea umplea curtea cu pui.
Sau te pomeneºti cã þi-ai cumpãrat ºi tu
ca alþii clocitoare electricã? Bre, ce s-a
mai schimbat lumea!�

Acest capitol pare de prisos, dacã te-am
enervat, dragul meu confident, fã bine ºi
rupe-l din carte! Aºa! Mulþumesc!
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Titi Damian

NORUL
(fragment)

PROZÃ

Bãtrânul se opri din treabã. Curãþase o
sapã de pãmântul greu adunat pe ea, izbind-o
cu muchea de un bolovan. Îi încercã apoi
tãiºul cu degetul mare al mâinii stângi,
trecând mulþumit buricul peste ascuþiº, din
ce în ce mai repede ºi mai apãsat, în sus
ºi-n jos. Ridicã ochii când auzi trântitã
poarta de la drum, mai întâi scârþâind ºi
izbindu-ºi, cu zgomotul cunoscut, clanþa
de bulumac, în loc de sonerie, aºa cum se
învãþase, cu timpul, sã se închidã singurã.

Încruntându-ºi privirile, vãzu intrând
douã contururi, mai întâi un bãrbat, apoi o
femeie în urma lui, dar nu prea observase,
de dincolo de gardul grãdinii unde lucra,
cine ar putea fi, aºa cã, þinând sapa
cumpãnitã în mâna dreaptã, înaintã cu paºi
mãrunþi spre pârleaz, nescãpând din ochi
cele douã chipuri ce se apropiau, în timp
ce-ºi scuturau picioarele de clisa adunatã
din drum. Trânteau tocurile de lespezile de
piatrã de pe potecã, ºtergeau cu bãgare de
seamã branþul pantofilor de marginile
ºtergãtorii de fier ruginite, trãgeau când
unul, când altul, noroiul lipicios de pe tãlpi,
ridicând o grãmãjoarã proaspãtã peste cea
uscatã, dedesubt.

Ion ªase se apropie destul cât sã-i vadã,
sã-i întâmpine aºa cum fãcea de atâtea ori
când intra cineva. Bãnui, dupã voci, cã ar
putea sã fie feciorul lui de la Câmp
împreunã cu norã-sa. Le simþea prezenþa
de fiecare datã când veneau, dupã câinele
pe care îl vãzuse mai devreme cã îl apucã
o agitaþie neobiºnuitã: fãcea ture în jurul
curþii, din ce în ce mai mici, pânã se
apropia de tãietor, unde se suia obosit, cu
limba scoasã. Începea apoi sã latre gros,
un lãtrat aparte, mulþumit, îndreptat în
direcþia de unde veneau, apoi se vâra pe
sub gard unde râcâise o gaurã numai cât sã
aibã el loc ºi nu se mai zãrea, topindu-se în

* Titi Damian, Norul, Editura EDITGRAPH, 2011.

grãdinile din jurul casei. Nu se întâmplase
niciodatã ca sã disparã în acest mod, sã
nu aparã bucuros, þopãind, înaintea lor, sã
le anunþe lãtrând vesel, prezenþa. Îl vãzurã
ºi ei de departe cã-i întâmpinã, sãrind peste
pârleazuri sau fãcându-ºi loc cu greu,
printre gãurile gardurilor de mãrãcini ºi de
cãtinã. Aºa era modul lui de a-i întâmpina.
Câteodatã, le ieºea înainte la Podul ãl Mare,
uneori îi aºtepta chiar în Muche la Cruce.
Odatã le-a apãrut înainte tocmai la
Curmãturã. Nu le venise sã creadã. De
unde ºtia câinele cã ei vor sosi, ºi încã pe
la Ulmet? Prima oarã au crezut cã-i o
întâmplare, o fi scãpat de acasã, s-o fi
plictisit sau o fi dat de vreo nuntã de câini,
acum spartã.

�Ce-i ºi cu animalul ãsta?� gândi Florin
mângâindu-l ºi ciufulindu-l. Flocosu îºi
ridicã labele din faþã mult peste genunchii
bãrbatului, îl murdãri de noroi, îºi întinse
botul pistruiat în palmele sale, cu urechile
lãsate pe spate, ºi aºtepta rãbdãtor sã-l
mângâie, sã-l ciufuleascã, scheunând uºor.
Avea o privire de parcã ar fi vrut sã spunã:
�Ce ºtiþi voi cât de dor mi-a fost, stau
singur cu bãtrânii, în satul ãsta la fel de
singur, între munþi. Când mã mai apucã
singurãtatea, mã sui pe tãietor ºi urlu la
Fag. ªi el este singur, îl zãresc peste
streaºina casei, cu crengile încãrcate de
rãmurele ºi frunzuliþe tinere, abia ieºite din
muguri. Simt cã el mã aude ºi-ºi scuturã
crengile încãrcate de rouã dimineaþa, parcã
ar vrea sã-mi spunã sã am rãbdare.
Vremurile trec, oamenii se duc, dar Fagul
rãmâne, ºi satul de sub el rãmâne, cãci vin
alþii, plecaþi peste dealurile astea, în cele
patru zãri, dupã muncã, sãracii. Noroc cu
bãtrânii ãºtia neputincioºi�, pãrea sã spunã
câinele urmãrindu-le curios fiecare
miºcare. �Bãtrânul nu prea vede, mã ia
mereu cu el la apã la Diconeºti, atunci mai
ies ºi eu din curte, nu-i bag în seamã pe
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ceilalþi câini care mârâie, tot de singurãtate,
la mine, prin gard. Asta îi înnebuneºte, m-ar
rupe sã poatã, dar este de-ajuns sã mã
apropii zbârlindu-mã ºi arãtându-le colþii,
cã-i ºi vezi retragându-se scheunând,
norocul lor cu gardul. Sunt eu de vinã cã
sunt mare, flocos ºi îi sperii cu lãtratul meu
gros? Bãtrâna-i ºi ea beteagã, a lipsit de-acasã
cam de când au cãzut ultimele frunze ale
Fagului ºi a apãrut tocmai într-o zi cu un
vânticel cãlduþ, când m-a scos stãpânul cu
caprele ºi cu oile cu miei cu tot, la pãscut,
pe Þarnã. Nici acum ea nu-i în stare sã ducã
mãcar un braþ de lemne în casã, încearcã,
dar o vede bãtrânul ºi strigã la ea: «Eºti
nebunã? Dacã mori, eu cu cine rãmân aici?
Nu vezi cã nu mai avem pe nimeni în sat,
niciun neam, toþi s-au dus care încotro, la
oraºe, pe ºantiere, sã-ºi câºtige pâinea, nu
s-a mai întors nimeni dintre cei plecaþi, i-a
înghiþit drumul spre Între-Sibicii pe care
dispar, nu se mai întorc?»�

Flocosu se apropie gudurându-se de
Sonia, repetã gestul, înãlþându-i-se cu labele
din faþã pe rucsacul umflat din spatele ei,
apoi în cercuri din ce în ce mai largi se
învârti þopãind ºi scheunând, cu aceeaºi
bucurie a reîntâlnirii, lingându-i acum
palmele, gâdilându-i-le.

 � Aºteaptã, astâmpãrã-te! se rãsti ea
nemulþumitã. Mã umpli de bale, o sã-þi dau
ceva bun!

Câinele parcã-i înþelese supãrarea ºi o
luã necãjit pe poteca din faþa casei,
aºezându-se pe treptele de piatrã, cu coada
lãsatã, cu limba scoasã, lângã stãpân,
urmãrindu-i cu privirea, când pe unul, când
pe celãlalt.

Ion Mândruþã se apropie, fixã atent
cele douã chipuri, încreþindu-ºi fruntea,
mai întâi spre bãrbatul din faþã, le
recunoscu glasul. Se vedea cã-i slãbise
vederea, se apropie, îi cercetã de jos pânã
sus, insistã un moment asupra chipurilor,
de parcã ar fi vrut sã se asigure cã ei sunt,
ºi-i întrebã:

 � Tu eºti, Florine? Tu eºti, Sonia? Aþi
mai venit pe la noi?

Privind mai atent, dintr-o datã se opri
ºi, în loc sã le rãspundã la salut sau sã
aºtepte rãspunsul la întrebãri, dãdu drumul
unui glas pe care nu i-l mai auziserã de
demult, din tinereþe, schimbat, oarecum
rãstit, þipat, isteric, þâºnit dintr-un chip
schimonosit, pungit, nestãpânit, de
nerecunoscut, într-o clipã îmbãtrânit,
îngârbovit, încordat ºi împietrit, ca din
vãgãuna Samarului, cum se aude când
scapi în fundul ei un bolovan, mai mult un
ecou, decât un glas cunoscut:

 � Ce-i, mã, ai ajuns ºi tu ªapcaliu?
Piei din ochii mei, sã nu te mai vãd!
Dispari! ªi tu de ce l-ai lãsat?

Faþa i se învineþise de furie, ochiul cu
care vedea slab i se mãrise, ridicase
sprâncenele îngroºându-i cutele frunþii spre
pãrul alb, rar, acum parcã zbârlit. Bãrbia i
se miºca necontrolat, buzele se pregãteau,
tremurând, nestãpânite, sã dea drumul altor
vorbe reþinute, gâtuite, þinute un timp
prizoniere:

 � Sã pleci! Sã nu te mai vãd!! Dã jos
ºapca aia nenorocitã!!! Când m-ai vãzut
tu, pe mine, purtând ºapcã? ªapcã poartã
numai ãºtia de Divale, de la ceapeu, de la
Sfat, de la judeþ, de la partid! ºi aruncã
privirea furioasã parcã peste gard, spre
drumul de unde tocmai s-ar fi putut sã vinã
din moment în moment, de parcã s-ar fi
temut sã nu-l audã vreun ºapcaliu. Îºi
ridicase în cumpãnire sapa þinutã strâns,
pregãtitã parcã sã loveascã, acum ajunsã
la înãlþimea umãrului, cu palmele strânse,
încordate, într-o poziþie oarecum
ameninþãtoare, pregãtindu-se sã izbeascã,
în timp ce înainta cu paºi mãrunþi:

 � Bãiatul taaa-tiiii! Feciorul meeeu!!
începu acum sã se vãicãreascã. Sã se dea el
cu ãºtia, sã poarte el ºapcãããã!!! Arunc-o!
schimbã deodatã tonul, devenit poruncitor,
sã n-o mai vãd în curtea mea!

Cu o miºcare bruscã, neprevãzutã,
apucã mototolind ºapca de pe capul lui
Florin aruncând-o peste gardul grãdinii,
care învârtitã, izbi zbârnâind vârful
gutuiului de pe marginea potecii. Apoi se
rãsuci ºi el, de data aceasta sprinten, pe
cãlcâie, ca-n armatã, întorcându-le spatele
ºi îndreptându-se spre grãdinã, deschizând
cu iuþealã portiþa prinsã cu un chiostec pe
care era mai sã-l rupã. Gãsise altã sapã
sprijinitã lângã zidul bucãtãriei de varã, una
mai mare ºi mai grea, cu faþa mai latã.
Continuã sã adânceascã încã un ºanþ
început pentru cartofi, la fel de preocupat
ca ºi pânã atunci, de parcã nimic nu s-ar fi
întâmplat, ei n-ar mai fi fost în faþa lui, le-
a zis ceea ce a avut de spus ºi i-a trecut.
Doar buzele îl trãdau, mestecând repede
fragmente de cuvinte ºi propoziþii numai
de el ºtiute ºi auzite, semn cã furia i se
cuibãrise mocnitã undeva în adâncuri ºi
trimitea de acolo, din când în când,
rãbufniri adunate de-o viaþã.

Cei doi, fiu ºi norã, rãmaserã
înmãrmuriþi, nevenindu-le sã creadã cã ar
putea fi întâmpinaþi cu atâta ostilitate din
cauza unei banale ºepci, care nici mãcar
nu era a lor. O uitase un coleg în maºinã,
ºi acum, gândindu-se cã s-ar putea sã-i
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apuce ploaia de la Ulmet pânã la Muscel,
socoti cã-i bunã, mai ales cã aºa se ºi
întâmplase pe drum, avusese parte de vreo
câteva rãpãieli scurte, mai mult chiar era
necesarã, cãci se ºi rãcorise biniºor afarã.
Acum, bãtrânul, furios, nici nu aºteptase
sã i se zicã �Sãru-mâna� aºa cum fãceau
de obicei...

Ritualul sosirii lor era mereu cam
acelaºi. Mai întâi bãtrâna se repezea sã-i
ajute sã-ºi dea rucsacurile din spate:

 � Aþi transpirat de s-au udat ºi hainele,
sunteþi uzi pe spate pânã la piele. Daþi jos
bagajele ºi vã schimbaþi, sunteþi transpiraþi
leoarcã!

 � Ia uite mata, Ioane, se minuna de
fiecare datã ea, cu ce bagaj în spate au
urcat atâta drum! Iar aþi cãrat greutate
mare, parcã aþi avea bolovani, nu altceva!

ªtia cã nu erau bolovani, era doar un
fel de-al ei de a-i lãuda, compãtimindu-i
pentru efortul fãcut. Sã urci atâþia
kilometri, pe ploaie ºi noroi, aproape pieptiº,
cu rucsacul în spate de la Bãlãneºti, pe
Ulmet, pânã la Muchea Ulmetului, apoi la
Curmãturã ºi ocolind pe jumãtate Vârful
Ceciliei, pânã la Muscel, nu era uºor, asta
o ºtia ºi bãtrânul, care se închina de efortul
lor, fãcând cruci din ce în ce mai repezi...
Gestul închinatului era un fel aparte de-al
lui de a le mulþumi. Niciodatã nu cãuta în
rucsacuri înaintea nevestei, dar ºtia cã
trebuie sã fie acolo mãlai, ceva fãinã, niºte
costiþã afumatã, vreo bucatã de salam,
zahãr, câteva sticle cu ulei, orez. Mai
degrabã cântãrea mulþumit din priviri cele
douã bidonaºe cu vin, unul cu vin roºu,
celãlalt cu vin alb din mâinile lor. Îi era
ruºine sã întrebe sau sã caute în bagajele
lor, lãsa totul pe nevastã-sa, sã
despacheteze.

� Sã nu uiþi, fã, sã le dãm banii, cã nu
le-or fi luat pe degeaba, mai ales cã totul
se gãseºte greu, e pe cartelã, zicea el femeii,
fãcându-se cã-ºi vede de-ale sale.

Din orgoliu, niciodatã nu se plânsese
cã n-are cu ce trãi aici între munþi, dar ce
avea, chibzuia pânã la urmãtoarea venire a
feciorului. Nevrând sã rãmânã dator,
meºterise în beciul casei câteva policioare
pe care aºeza cu grijã toamna merele ºi
perele, una câte una, iar când veneau
nepoþii iarna, îi întâmpina cu câte o parã
mare, galbenã, sãnãtoasã, în fiecare mânã.

Pentru cei mari sãvârºea alt ritual:
punea la fiert, pritocind-o pe jarul de la gura
sobei cu zahãr, piper boabe ºi un pic de
scorþiºoarã, o þuicã galbenã, veche, de
prunã, pãstratã numai pentru ei, din
buriaºul din beci, pe care nu l-ar fi desfãcut

cu nici un chip pentru altcineva, nici mãcar
pentru el. De multe ori, ar fi bãut o þuicã,
de-i frigeau buzele, chiar se ducea cu
furtunaºul pânã în beciul casei ºi, dintr-o
datã, i se fãcea ruºine, rostind doar pentru
sine: �Beau þuica feciorilor mei! Cu ce am
sã-i mai întâmpin?�

Urma al treilea moment al întâmpinãrii:
nici nu-ºi dãdeau seama când femeia
încropea un foc sub plita sobei din
bucãtãrie, pe care punea tuciuleþul de
mãmãliguþã, cum zicea el, pe jar ºi apãrea
un mic grãtar meºterit din sârmã, pe care
se pãrpãleau câteva bucãþele de cârnaþi
afumaþi, þinuti atârnati pe culmile din podul
casei. În caz cã se terminau bucãþile de
carne, slãnina ºi cârnaþii afumaþi, umblau
la borcanele de pãmânt sau de sticlã de
dupã uºa din Casamare, unde conservau
în unturã peciile sãrate ºi afumate. Dar
plãcerea cea mai mare era când pe grãtarul
de pe jarul încins se amestecau mirosurile,
câtorva felii de brânzã de oaie lângã niºte
feliuþe de slãninã, tot afumatã. Întâi se
scurgeau picãturi grase pe jar, se uscau la
foc mic, iar la urmã, începeau sã se
pârleascã uºurel, apoi sã se rumeneascã.

 � Luaþi câte un pãhãrel de þuicã ºi
mâncaþi, bãieþii mamei, cât om mai avea,
îi îndemna, turnând cu grijã, sã nu cumva
sã verse vreo picãturã de þuicã, cã ãºtia,
nu ºtiu ce sã mai zic c-or face cu noi.
Muncã ºi iar muncã! Ne spetim degeaba
pe câmpurile alea toatã vara ºi toatã
toamna, arzã-i-ar focul cu ceapeul ºi cu
globalul lor cu tot!

Se obiºnuise sã le zicã aºa, �bãieþi�, n-o
mai corectau, poate era cu gândul ºi la
bãiatul celãlalt, la care fãcea referire ori de
câte ori gãsea prilejul, pentru care bãrbatul
nu scãpa ocazia sã-i reproºeze ºi sã se
plângã.

 � Uite-o, mã, sã v-o pârãsc, cred cã
nu trece zi lãsatã de la Dumnezeu sã nu-
mi aminteascã de Petricã, de nevasta ºi de
copiii lui. Geaba îi spun sã tacã, de-aº avea
eu banii lui, aº fi belfer, munceºte la fabricã
ºi el ºi nevastã-sa, au salarii mari, câºtigã
într-o lunã, cât noi într-un an. N-are altã
meserie, pun-te masã, scoal-te masã,
lucrezi opt ore, vii acasã, te hodineºti, copiii
sunt în grija soacrã-sii, îi trimite la ºcoalã,
ai bani, trebuie sã gãseºti ceva în traistã,
dar dacã n-ai nici bani, ca mine, ce te faci,
ba se mai întâmplã sã mai dea ºi o
pãcãtoasã de boalã peste tine, cum s-a ºi
întâmplat. Dacã n-ar fi fost bãieþii ãºtia cum
le zici tu, ce ne-am fi fãcut, cã nici la azil
nu te primea nimeni? Ce zici, prãpãdita
muierilor!?
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George Anca

PROZÃ

VIA MUTATÃ DE PE DEALURI

Prânz. Uite-mi iubita. O s-o aºtept.
Pleacã pentru scurt timp. O aºtept, vine.
Aduce lalele galbene, mergem ºi luãm douã
þigãri, trei, patru. Douã o sã fumãm.
Întâlnim pe unul, îi promitem o carte, i-o
dãm, ne urmeazã s-o citeascã. Bem cafea,
citim ziar. Vorbim. Ne enervãm. Mã
enervez. Ce dracului face ãsta? A, mai
nimic. Asta ºi spune. Mai stãm. Ieºim.
Rãmân cu iubita. O conduc pe strãzi. Ne
despãrþim. Mã aºteaptã. Vin dupã un timp,
ne ducem acasã. Am luat bilete la film.

Înainte de a ne duce acolo, am simþit
iar cum oamenii sunt fericiþi pentru cã au
mai fost, ºi cine n-a avut în neam sau în
apropiere pe cineva în aceastã stare nu va
putea fi. Am spus. M-am rãstit. Strada.
Anotimp juvenil. Care e anotimpul muzicii.
ªi vara. Toate. Pãcat. Toamna e al morþii.

Sã rãmâi cu mine vei fi cel mai fericit.
O sã rãmân sã vãd. Femeia s-a bucurat la
film. Eu, prea puþin. M-am depãrtat în faþã
ºi mi s-a pãrut cã ºi-a dus ºi ea picioarele
spre dreapta. Îmi trec prãpãstii prin
durerile de cap. Îmi vine sã plâng. Dacã
într-adevãr ar fi în stare sã-ºi lipeascã iarãºi
genunchii de altcineva?

Acasã suntem isterici ºi singuri.
Fugisem de ploaie. Respirã atât de repede.
O întreb ºi ea nu poate rãspunde. A obosit.
Ar trebui s-o iubesc mai mult. Mâine o sã
joc, dupã ani de zile, fotbal. Spune ºi tu,
fotbalule, sã fiu eu amar (amor?), când
mâine mã voi miºca pe malul lacului, mult
pânã-n mai, o sã înot ºi o s-o învãþ ºi pe ea
sã înoate, apropiindu-mã mai mult de ea
pe totdeauna.

ªi dacã pleacã de lângã mine un timp,
în Ardeal, în practica ei studenþeascã, de
ce n-aº crede-o cã nu se va sãruta cu
nimeni acolo? Hm. Je ne suis pas comme
les autres. Tradu-mi, sã nu cred cã-mi spui
ceva groaznic. Citeºte Clopotele.

Se depãrteazã, apoi se întoarce:
spune-i cã l-am cãutat. Întâlnesc pe unul:
spune-i cã l-a cãutat. Nu eu am cãutat
sau am spus sã fiu cãutat. Altul mã va
cãuta ºi va spune alcuiva cã mã cautã, eu

voi alerga fãrã a întâlni pe cel ce greºise
spunând sã-l caut.

Ea s-a învãþat sã vinã foarte aproape,
sã-mi spunã cã mã aºteaptã. La porþi, în
mari grãdini, la intersecþii. Fumeazã, mã
sãrutã, cine sãrutã mai inteligent, cine mai
scump. Vrei sã mã aºtepþi, uiþi cã m-ai
aºteptat. Dacã nu mã iubeºti ºi nu te iubesc,
înseamnã cã ne putem lua. E ca ºi cum
ne-am iubi. Azi vreau sã nu mã mai aºtepþi.

Aceste frunze ºi numai aceste pãsãri
ne spulberau din când în când ºi
surâsurile ºi încheierile de fapte bune. Noi
parcã umblasem mult ºi aºteptam sã
pornim într-una din pãrþi. Ce ne rãmânea
împrejur când ne aºezam ºi adoram
pãmântul? Eu zic lucrurilor bun rãmas ºi
pornesc fãrã tine ca sã te pot chema. Aceste
frunze ºi aceste pãsãri ne duºmãneau prin
voia noastrã, noi iubindu-ne cu dulcegãrie
ºi încântare.

*
Þiganii ºi cu mine eram cuprinºi de

milã. Foamea trecuse. Rãmãsesem trei.
Vedeam pe cei doi trecând prin Olt cu
hainele în cap, mototolite, þopãiau pe fund
prin vadul repede, se scufundau de tot, o
clipã, acum eram pe uscat. Erai un copil.
Da. Fala noastrã. Ei. Frumoase dureri de
inimã de la þigani. Eram copil. Da. Fala
acelor cu un an-doi mai mari, cãci alþii nu
mai existau în lume, dupã cum, trãind ºi
înþelegând la zece ani o dramã, acum,
pentru a o repeta, le-ar trebui celor din jur
o a doua maturitate, nu bãtrâneþe, pentru a
pãstra depãrtarea dintre un copil îndurerat
ºi oameni duºmãnoºi.

Azvârleau câinii pe mine (mai ºtii cã
nu le-oi fi pãrut frumos?), pe oile mele,
veneau dupã mine, îmi vorbeau tare de tot,
sã nu aud din primul moment ce spun ºi
cã le e fricã lor înºile ºi de-aia au câini negri
mari ºi mulþi. Iatã casa Albinei. A Evei, a lui
Bran, Golea, ale celorlalþi. Mi-era teamã sã
privesc deasupra grãdinilor voastre.
Nebuni mai eraþi, þigãnuºilor.

Ne apropiasem de podul plutitor. În
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zãvoiul ãsta gãsisem un peºte, dupã
retragerea apelor, ºi vândusem hoitul cu
cinci lei unui ciung. Le-am spus. Au tãcut
cei doi. Erau veri între ei. Mergeau la
fabricã? Nu, peste Olt, avem o treabã. Va
sã zicã, te-ai însurat. Am ºi un copil. La
vârsta lui...

Uitasem cã ei abia trecuserã Oltul spre
sat prin vad ºi n-aveau ce mai cãuta la pod,
sã plãteascã trecerea pe malul unde
fuseserã deja. Nu au venit nici dupã mine,
orgolioºii de ei, sã mã conducã sau sã-mi
spunã ceva. Toate le auzisem altãdatã, în
pod, spre bâlci. Fuseserã prietenoºi intuind
cã tot acolo vor ajunge, ba nu, doar unul,
respectându-te.

Mai aveþi prunii dinspre Pietrosul? Au
îmbãtrânit. ªi vii de la Argeº? Ce mai e pe
acolo? Vino, veniþi pe aici, domnule. Bine,
dar tu eºti, i-am spus, înaltã ºi grasã, ai
faþa vânãtã, de ce întinzi mâna spre mine?

*
De ce-l cãutai? Nu-þi spun, eºti

pãdurarul, de mine nu-þi place. Acoperã,
acoperã, sunt pãdurarul ºi de tine nu-mi
place. Nici acum nu-þi place, de ce nu-þi
place? Îþi mai arãt. Bine, ºi de tine îmi place,
acum ce mai vrei? Muierea ta stã acasã, sã
stãm ºi noi. ªi ce mai face muierea mea, cã
am plecat de o sãptãmânã. În sat s-a fãcut
frumos, dar nu e ca aici. Acasã am spus cã
mã duc sã cumpãr ceva de la Argeº. Dacã
vrei, rãmânem mai mult. O sã spun cã
m-am dus dupã lucru, sau cã am gãsit niºte
femei de la noi cu care am stat.

Drept sã-þi spun, mie nu-mi trebuie
femeie acum. Copilul ce-mi face? Umblã
cãlare toatã ziua. Ai copil frumos. E cam
prost. Ce dacã? Se uitã mereu înainte ºi
goneºte cu calul sã ajungã peste tot. Ai copil
frumos. Tu de ce n-ai? Pãi de ce n-am?
ªtiu eu de ce, dar tac din gurã. Ai ºi tu ce
mânca pe acasã pe acolo, prin vale, cã vãd
cã de umblat umbli. Mã întrebi dacã mi-e
foame. ªtiu cã n-ai bunãtãþi, dar dã-mi
ceva. Mãnâncã. Mãnânc. De bãut îþi mai
place sã bei? O vãzuºi ºi azi beatã pe
Olimpia nebuna, sau n-o vãzuºi? N-o vãzui.
Ai rachiu, mã. De ce sã n-am, tu ce-ai bea?

Parcã te-ai fi schimbat aºa dintr-odatã.
Vorbeºti mai rar, te uiþi mai încet. Ai uitat
când ne-a prins noaptea pe deal ºi tu m-ai
fugãrit. ªi când te-am prins te-am pus jos.
ªi eu am scãpat atunci, dar vãd cã nu mã
strângi aºa ca atunci. Ca sã fugi iar. Nu
fug. Mai bine sã ne potolim ºi sã vedem
dacã nu-þi gãsesc ceva de fãcut pe la
Argeº. Dacã stãteam atunci, acum n-aº fi
venit sau aº fi venit? Dacã n-ai mai fi venit,
eu aveam ce face. Umblam prin pãdure ºi
te prindeam furând lemne, te bãteam, te

luam la goanã. Te vedeam, la început nu
te mai cunoºteam. Te-ai fãcut altfel.

Tu nu te-ai fãcut altfel? Aºa, ºi
pãdurea... Dar de tine spun cã chiar te-ai
fãcut altfel. Nu. Atunci? Eram singurã
acasã. Am fãcut curat ºi am vrut sã mã
odihnesc puþin înainte sã ies sã muncesc
ºi eu cu lumea. Mi-am adus aminte de ceva,
nu ºtiu prea bine de ce, ºi m-am trezit cã
schimb drumul, nu mã duc spre cei care
aºteptau. La mine n-ai nimerit mai bine.
Aici e pustiu, Ce sã faci aici mereu? Îmi
fac eu altã casã, e mare pãdurea.

Nici nu ºtiam cã o sã vin la tine. Nici
eu nu te-am mai cunoscut întâi. Pe urmã
am vãzut cã tu eºti pãdurarul. ªi m-ai
cunoscut. Eram tineri. Ce dacã eram?
Când eram? N-am fost eu ºi tu niciodatã
tineri amândoi. Nu te-ai fi bãtut pentru nicio
femeie când erai tânãr? Nu. De-aia nu te-ai
bãtut nici pentru mine. Cu cine sã mã tot
bat acolo? Ce vorbeºti, ce vrei? Te uiþi aºa
cã parcã vrei sã mã bat cu tine. M-aº bate
eu, dar nu pentru asta am venit. Unde e
apa, sã spãl, cã e murdar. Dacã ai de cârpit,
dã-mi sã-þi cârpesc, îþi mãtur ºi-þi
muncesc. ªi tu mi-ai dat sã mãnânc. Eram
tineri. Nu suntem...

Ba suntem bãtrâni. Degeaba crezi tu...
Uite, ai plecat de nãucã de acasã, ai urcat
dealul ºi din capul câmpului ai apucat-o spre
pãdure. Ai nimerit în casa mea ºi spui cã
mã cunoºti. Spui cã îþi e foame, spui cã
vrei sã stai cu mine? La ce sã nu stau? O sã
se audã. N-o sã se audã. Stãm ºi n-o sã se
audã. Dacã o sã se audã nu mai stãm. ªi
lumea o sã creadã cã nici n-am stat. Sau tu
ai altã femeie aici, afarã de aia din sat.

Mai am câte una. Trece pãdurea ºi se
aºazã pe iarbã. Eu n-o sã merg pe iarbã, o
sã stau în casã cu tine ºi... Poate mã ºtii
de când vorbeam multe ºi de-aia ai venit.
Acum nu-mi mai arde de vorbe. Mã ºtii cã
opream femeile prin pãdure ºi veneau ele
ºi de bunã voie, asta e poveste. Nu-mi
trebuie. Mi-ajunge cât am avut ºi mai am.
Eu plec de acasã ca sã am grijã de pãdure,
dar sã fiu singur. Tu n-ai plecat ca sã fii
singurã, aºa cã mai bine te-ai întoarce. Spui
cã ai fost dupã un cãpãtâi de lemne. Nu te
bate nimeni ºi, dacã te bate, îþi trece.

Bine, plec, dar mã întorc repede. Poate
am uitat sã-þi spun la ce venisem, acum
chiar am uitat, dar când voi coborî dealul
ãsta... Am dat de-a dura o femeie pe el,
dezbrãcatã. Se lãuda cã e strâmtã ºi-o
doare. Atunci am dat-o pe coastã de vale.
Sã mai stau, dacã m-ai apucat aºa? Mai
stai, mai stai, trage-þi sufletul ºi vino-þi în
fire. Poþi sã te ºi culci. Sã te despoi. Aha,
ia despoaie-te, cã nu-þi fac vreun rãu. Sã
te vãd numai. Ce mai. Eu nu te dezbrac.
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Þi-ar plãcea? Ba nu. Nu te mai
dezbrãca... E amiazul. Ascultã, ce vrei tu,
de ce priveºti aºa, ce vrei ºi ce nu vrei?
Pleci repede, pleci târziu? Chiar vrei sã
stai? N-ai mai vãzut om bun ºi om care a
fost tânãr? Muiat, acum. Pari miratã ºi
tânãrã ºi tu. Da, ai vreo treizeci de ani. La
treizeci ºi cinci o sã încãrunþeºti ºi tu ca
nevastã-mea.

Ascultã (tu), eu nu ºtiu nimic din ce
mi s-a întâmplat. Aºa îþi spun þie. Poate
vreau sã rãmân cu tine mereu ºi mi-e ruºine
de tine sã þi-o spun, nu de oamenii care nu
ne aud. Poate cã vreau sã rãmân cu tine
doar o noapte, sã stãm cu lampa aprinsã ºi
sã vorbim sau sã ne iubim ca oamenii tineri
sau sã ieºim prin pãdure pe la tine. Te uiþi
la mine ºi nu vezi ce vreau. Mi-aduc aminte
de ºcoalã. Ai îmbãtrânit.

Tu trebuia sã faci altceva în viaþã. ªi
eu. Ne-am depãrtat de lume prea devreme.
Tu þi-ai luat ce þi-ai luat, eu mi-am luat
femeie dupã ce mi-a murit în bocetele
satului mireasa mea adevãratã. Acum eu
aºteptam sã-mi vie pofta de vânãtoare. Mã
mai gândeam ºi la cãrþi. N-am ajuns þãrani.
N-am rãmas intelectuali. Tu ai fost þãrancã,
dar ai umblat ºi ai auzit lumea rafinatã.

Adevãrat cã n-ai vrut sã mã cunoºti ºi
cã nu ºtii cã sunt mai fericitã ca tine. Eu
trãiesc în casã cu cine trãiesc, dar astãzi
am plecat ºi, dacã mã întorc, voi mai pleca
sã te vãd. Ce trebuia sã facem noi? Se zice
despre tine cã ai judecat tot ce ai fãcut în
tinereþe. Te-ai uitat dupã femei pentru cã
aºa ai crezut cã e cel mai bine, ai învãþat ºi
ai venit sã te faci pãdurar pentru cã numai
aºa þi-era bine. Acum spui cã ne trebuia
altceva. Poate nu ne trebuia nimic. Am venit
eu ºi nu ºtiu dacã sã plec sau sã rãmân ºi
simt cã o sã plec.

O sã mai vii, dar nu aº vrea. Sã nu mai
vorbim niciodatã despre nimic. Dacã vii,
începi sã taci, cere-mi pe tãcute ce crezi
cã þi-aº putea da. La toamnã o sã vânez
iepuri. Acum, cine trece prin pãdure îmi
cere apã, cã nu se gãseºte. Îþi place
rãcoarea de aici? Îþi place, dar eu m-am
sãturat ºi de ea. Nici când merg în vale nu
mi-e cald.

Vine cineva. Am auzit troznind parcã
niºte surcele. Se duc din Urlãtoarea peste
Olt. Rãmâi în casã. N-ai niºte apã, nene.
Dã-i tu. Þine, unde ai plecat? La Argeº,
am treabã, mulþumesc, bunã zâua. Trece
ºi prin sat o sã se audã cã ai fost aici. Bine-ar
fi, dar nu mã cunoaºte. O sã mai vinã lume,
m-am învãþat. Uite o femeie, ce mã fac?
Vine la mine, a mai fost. Bunã zâua, pinule.
Stai ºi tu în partea aia. S-a înnorat. Începe
sã plouã. Noroc cã am ajuns la tine. Dar
n-am venit sã mã adãpostesc.

ªtii de ce venisem eu la tine? De ce
venisei tu la mine? Sã joc cãrþi. Ia-le ºi
fã-le. Sunt fãcute, le împart la toþi. La toþi
împarte-le. Þie nu þi-e foame? Mi-a fost.
Dã mai multe cãrþi, jucãm altceva. Nu
trebuie sã mã înveþi tu. Ia-þi cãrþile. Nu
ieºi cu hainã în cap sã închizi ceva pãsãri.
Câinii se liniºtesc, bolnavii mor, casele-ºi
pierd tencuiala. Vine o vioiciune peste mine.
S-ar sfârºi ploaia, hainele m-ar apãra.

*
Casa e micã, oamenii mari. Câtã

þuicã? Parcã satu� ãsta e mare aºa. Nici
noi nu pãrem cine ºtie ce. Adu ºi tu o
sticlã. Ia dumneata de bea cu invitatul
dumitale. Cã domnul Codru ºi bãiatu ãsta
beau ei pe urmã.

Ascultã, mã, când îmi dai cartea aia?
De aventuri? Tu ai multe, cartea aia pe
care o ai doar tu. N-o am numai eu, o are
ºi altcineva. ªtiu eu cine zici cã o are, dar
n-o are. L-am întrebat. ªi mi-e mi-o dã
dacã o are.

Doi erau. Unul se tocmea ºi pentru o
prãjinã de pãmânt. Ãlãlalt nu vorbea cu
oamenii din sat. Nimeni nu intra în curte,
avea câini mulþi. Bea ºi tu, cã eu beau.
Popa semãna a diavol. Înjura femeile: v-aþi
tãvãlit toatã noaptea ºi vreþi sã vã
spovedesc eu acum?

Eram pe front ºi într-o zi muream de
foame, cã nu prea aveam ce mânca.
Noaptea fãceam de gardã, ziua am trecut
pe la un bãtrân ºi nevastã-sa sã cerem
ceva. Cã n-aveau. Nu i-am crezut. În faþa
casei, am vãzut o cãþea pe uºa beciului.
ªtiu, ºtiu, ai venit noaptea. Dar n-am
îmblânzit întâi cãþeau?

Eu spun sã ne dai ºi nouã sã bem, nene
Onicã. Nu bem mult, dar sã nu ne mai
uitãm. Pentru voi am vin. Mai ai vin? Mai
am, dar de vândut am numai rachiu. Vinul
nici nu e aºa bun. Adã vin. Hm, ieºii dupã
vin ºi nu ºtiu cine e la poartã. Ia sã mai ies
o datã. E ºi întuneric.

Ei, aici stã unul Onicã Bãlºan? Am
treabã cu el, e acasã? Cum, mã, ce sã fie
ãsta. Ce-ai tu cu el, mã? Îl cauþi, ai? Da�
eu de ce nu te cunosc? Ia stai mai bine sã-
þi iau eu seama, nu fugi, dacã tot ai venit
dupã mine. Stai, frate, cã poate nu te omor.
Nu mã cunoscuºi, cumnate.

Þi-ai pus aia pe faþã. De unde ai luat
masca? E veche, nea Onicã, am gãsit-o în
pod. Am speriat-o pe mãmica ºi fi-meu,
am speriat pe toþi din vale, de pe lângã mine.
Râd de se prãpãdesc. ªi mã speriaºi ºi pe
mine. Eu îþi dãdeam una. Mã speriasem ºi
eu de dumneata, ce mã fãceam? Ia s-o mai
vãd, mã, la întuneric, cã la luminã mã învãþ
cu ea. Urâtã. ªi mare. Fugi cu ea de-aci.
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Saimon
Ca sã-þi rãspund la întrebare, dragã

prietene, nu-þi voi spune decât atât, cu mare
convingere: un asemenea act cultural nu s-a
mai întâmplat de la Eliade care, pe vremuri,
spunea scrieþi bãieþi, scrieþi orice, numai
scrieþi. Pe mine fenomenul mã copleºeºte
dar, sincer sã fiu, când zic Eliade mã gândesc
la altcineva, la un puºti care are acum vreo
treizeci ºi cinci de ani ºi se joacã în þãrânã la
rând cu copiii de patru � cinci ani. Îºi dã ºi el
pantalonii jos, râde cu ei, face gogoloaie de
lut, chiþãie, se bucurã, plânge dacã îi furã
cineva gogoloaiele ºi fuge la mã-sa sã-i
spunã ce a pãþit. Mã-sa, o amãrâtã, îi ridicã
de fiecare datã pantalonii ºi-i leagã la brâu
cu o sfoarã de urzicã, foarte rezistentã. Se
cãzneºte sã facã un nod complicat pe care
prostãlãul sã nu-l mai poatã desface. Se
ruºineazã, biata de ea!

Când avea patru ani, Eliade era ca toþi
copiii de vârsta lui, alerga, se juca, spunea
nãzbâtii drãgãlaºe. Într-o zi alerga prin curte,
era marþi, marþea neagrã, ºi n-a vãzut cã sârma
pe care se pun rufele la uscat, este coborâtã.
L-a luat de gât când fugea vesel nevoie mare,
l-a dat cu þeasta de pãmânt ºi de atunci a
rãmas cu mintea pe care o avea atunci, la
patru ani. N-a curs sânge, nu s-a vãzut nicio
bubã. Eliade a bâzâit un pic, pânã i-a trecut
sperietura, apoi a plecat din nou la joacã.
Nici nu s-a cunoscut cã, din zdruncinãtura
aia, s-a rupt ceva din creierul lui. Nu s-a
cunoscut atunci!

Acum Eliade se joacã cu cei mici ºi n-ar fi
nicio diferenþã de comportament dacã, atunci
când stã în þãrânã ºi are pantalonii lãsaþi, cum
îi place lui sã stea, nu ar întreba de ce a lui
este aºa de mare ºi a lui Zecu, un copil din
vecini, foarte prietenos, este aºa de micã. ªi
de ce a lui are mustãþi. Ar vrea sã fie ºi a lui ca
a lui Zecu, micã. ªi sã nu i se mai întãreascã!

Eu cred cã e singurul de pe lumea asta
care vrea aºa ceva!

ªi nu ºtiu de ce, prietene, când vorbesc
despre Eliade ºi mã invadeazã mila pentru ce
a pãþit bietul de el, adicã ceva care i s-ar fi
putut întâmpla oricui care avea sârmã de rufe

în bãtãturã, chiar ºi mie, cum ziceam, când
vorbesc despre Eliade se produce un fenomen
inexplicabil. Inexplicabil! Când mã gândesc
la Eliade ãsta, îmi aduc aminte de Saimon
fotograful, deºi n-are nicio legãturã unul cu
celãlalt. Plus faptul cã geografic, distanþa între
ei este de câteva sute de kilometri, aºadar
nici nu s-au vãzut vreodatã la faþã.

Saimon ãsta era, pe vremuri, un om la
locul lui. Avea un atelier în centrul oraºului,
unde fãcea fotografii de când lumea. La nunþi,
la botezuri, la petreceri, prin cârciumi,
fotografii de toate mãrimile, alb-negru ºi sepia,
retuºate cu o mânã de artist genial. Cel mai
mult era cãutat de femeile cãrora nu le venea
sã creadã cã au îmbãtrânit. Saimon le fãcea
niºte portrete retuºate atât de mãiestrit, încât
doamnele arãtau în pozã ca în urmã cu
douãzeci-treizeci de ani. Nicio cutã pe faþa
lor! Nici cea mai micã zbârciturã! Niciun fir de
pãr albit de vreme! Puºtoaice, nu altceva! Se
minunau ºi ele vãzându-ºi pozele fãcute de
Saimon, se zãpãceau la cap ºi ziceau uite cã
n-am îmbãtrânit deloc! ªi tinere cum
deveniserã, ieºeau pe uliþã ca sã arunce
ocheade tinerilor frumoºi. Însã, nu se ºtie de
ce, aceºtia nu le prea bãgau în seamã. Ba se
ºtie de ce: tineretul de astãzi s-a prostit de
tot! Nu mai e ca pe vremea noastrã! Pe vremea
noastrã, eheee!...

Schimbarea lui Saimon a început, se pare,
de când a fãcut vizita aia la Paris. Nimeni nu
ºtie cu precizie de ce a avut nevoie sã se ducã,
de ce s-a întors ºi, mai ales, ce s-a întâmplat
acolo. Dar gura spartã ºi neodihnitã a târgului
zice cã l-ar fi înghesuit unii d-ãia, ºtii matale,
la camera obscurã. ªi lui i-a plãcut! I-a plãcut
atât de mult încât, la scurt timp dupã ce s-a
întors acasã, a început sã se îmbrace în haine
muiereºti. La urma urmelor, nimic nu este de
condamnat. Omul, pe lumea asta, se îmbracã
cum vrea el! Saimon se împopoþona în haine
de madamã, dar numai prin casã ºi prin curte.
Se ferea sã-l vadã lumea. Dupã un timp,
prinzând curaj, a ieºit ºi pe stradã. Era atât de
frumos îmbrãcat ºi atât de bine machiat, încât
se uita lumea dupã el cu mare admiraþie. Prea
puþini observau cã ãsta e Saimon! Avea o
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umbrelã coloratã, la modã pe atunci, îºi ruja
buzele, le þuguia apetisant ºi cãlca þanþoº(ã),
sãgetat(ã) de privirile pofticioase ale
bãrbaþilor. Îºi cumpãrase o cãþeluºã, Bobeica,
pe care o scotea la plimbare legatã cu un
lãnþuc de argint, foarte frumos, adus tocmai
din capitala luminilor, acel loc care-l marcase
profund. Ar fi vrut ca Bobeica sã înveþe câteva
elemente de dresaj, cum ar fi du-te acolo, vino
aici, adu-mi aia, stai jos, miºcã din urechi ºi
aºa mai departe. Scena pe care am s-o relatez
aici este autenticã ºi s-a desfãºurat chiar sub
ochii mei. Punct cu punct! În scenã a fost
implicat, fãrã voia lui ºi fãrã ca el sã se aºtepte,
Smãrtoiu. Ãsta era fierar de meserie dar,
mã-sa ºtie cum, cu ce pile ºi cu ce relaþii,
ajunsese primarul oraºului, deºi s-ar fi gãsit
sute mai buni ca el fie ºi numai pentru cã
fãcuserã cele ºapte clase elementare la ºcoalã.
Dar aºa era pe vremuri, aºa se scrie istoria!
Prima lui grijã de fierar a fost sã inventarieze
grilajele ºi gardurile metalice din oraº, unele
vechi de sute de ani, executate prin forjare la
cald de maeºtri ai domeniului ºi, tocmai de
aceea, de o mare frumuseþe ºi valoare. În scurt
timp, au dispãrut toate aceste garduri ºi grilaje
ºi nimeni nu ºtie unde au fost duse de domnul
primar ºi ce s-a fãcut cu ele. Doar despre un
gard din ãsta de fier forjat se mai ºtie, era
lucrat în Italia ºi pus la mormântul unui avia-
tor din marea familie Ghica, mort în luptã în
Primul Rãzboi Mondial. Gardul a fost scos de
la locul lui ºi mutat la mormântul cumnatului
lui Smãrtoiu. Bârfitoare cum o ºtim, lumea
povesteºte cã el, Smãrtoiu, cam trãia cu
cumnata, cea cãreia îi murise bãrbatul. Un
beþivan! Se întorcea într-o noapte acasã,
strãzile nu erau luminate ca acuma ºi, beat
mangã cum era, a cãzut într-o groapã, era
iarnã, ger mare, n-a mai putut sã se scoale ºi
pânã dimineaþa a îngheþat atât de tare încât
devenise casant. Crãpa ca sticla!

Smãrtoiu ãsta era prototipul
personajului rãu. Îi dusese la disperare pe
oameni. Îi trimitea la puºcãrie, dãdea ordin
sã li se dãrâme casele numai aºa, de-al
dracului, ca sã se facã pe-acolo o ºosea de
care, fie vorba între noi, nu avea nimeni
nevoie. Chestia asta cu ºoselele era
damblaua lui ºi era de pominã. Odatã a pus
sã se dãrâme statuia marelui poet al oraºului,
pe motiv cã pe acolo trebuie sã treacã
ºoseaua. Care ºosea? întrebau localnicii.
Asta! A rãspuns el ºi a construit o ºosea
aiurea, ca sã fie. De fapt, el a vrut altceva, a
vrut marmura neagrã din soclul statuii
poetului, ca sã-ºi facã el un loc de veci acolo
unde erau înmormântaþi voievozii. Marmura
neagrã îi trebuia lui, nu ºoseaua! De fapt, s-ar
putea sã am o îndoialã: povestea asta cu
marmura neagrã cred cã s-a întâmplat în altã

parte, de exemplu la Roºiorii de Vede! Nu
sunt prea sigur! Dar tot aºa de bine ar fi
putut sã se întâmple chiar ºi aici, în povestea
cu Smãrtoiu. Care este una adevãratã, fraþilor!
Era ºi o vorbã printre localnici: sã te fereascã
Dumnezeu de trei maºini la poarta ta:
ambulanþa, maºina poliþiei ºi maºina lui
Smãrtoiu! Mã opresc cu povestea lui aici
pentru cã, dacã stau sã mã gândesc, i-am
acordat prea multã atenþie ipochimenului.

Aºadar, iatã scena de care vorbeam!
Eram prin faþa stadionului din oraº. Noi
aveam o echipã localã de fotbal, trei lulele,
unsprezece derbedei adunaþi de pe maidan
ca sã alerge dupã o bãºicã. Pe bani grei, cã
asta mã înfurie cel mai tare! În faþa
stadionului se întindea un parc bine
amenajat. Acolo a apãrut Saimon cu Bobeica
lui ºi încerca s-o înveþe câte ceva de-ale
dresajului. Saimon era în þinuta lui devenitã
obiºnuitã de-acum, aceea de madamã.
Bobeica dând din coadã ºi fiind foarte
jucãuºã, Saimon arunca la distanþã o bucatã
de carne ºi-i arãta Bobeicii ce trebuie sã facã.
Adicã sã facã cum face el. El se ducea lângã
bucata de carne, se aºeza în genunchi,
prindea bucata de carne între dinþi ºi striga
la Bobeica uite aºa trebuie sã faci! O datã!
De douã ori! De trei ori. Se pare cã Bobeica
se trãgea dintr-o rasã de câini tâmpiþi, nu
pricepea nimic. Dimpotrivã, se uita veselã în
ochii lui Saimon, dãdea din coadã, chelãlãia
de bucurie, mai ales când îl vedea în
genunchi cu bucata de carne în gurã. Þopãia,
se dãdea peste cap, veselie mare! Enervat
cã proasta nu pricepe, Saimon a început s-o
drãcuie, sã-i zicã tot felul de vorbe urâte, cã
e javrã, cã e putoare, cã e curvã, nespãlatã,
dementã, idioatã, îmbuibatã fir-ar mama ei a
dracului cã a mai fãcut-o aºa cretinã! Furia
lui, fireascã � dacã stãm sã ne gândim bine �
ajunsese la maxim, þipa cât putea la cãþeluºã,
un þipãt ascuþit cum nu-þi este dat sã auzi de
douã ori în viaþã, un þipãt de parcã i-ar fi
intrat, fãrã voia lui, un fier înroºit între fese.
Dar nu-i intrase nimic. Teatru sincer, dar
inutil! Curgea apa de pe el, sãrea, cãdea jos,
dãdea cu pumnii în pãmânt de furie, smulgea
smocuri de iarbã pe care ºi le bãga în gurã.
Mare spectacol!

Tocmai atunci s-a întâmplat sã treacã pe
acolo Smãrtoiu în maºina lui luxoasã, cu ºofer
la cravatã. De faþã era multe lume adunatã. Ca
la urs! Aºadar, sunt mulþi care ar putea
depune mãrturie cã eu nu mint.

Domnul primar a considerat cã este unul
dintre cele mai bune momente sã-ºi exprime
întreaga autoritate cu care era investit. Cum
naiba sã ratezi ocazia când este atâta lume
adunatã care sã te vadã ºi sã te asculte?
Aºadar, i-a dat ordin lui Saimon sã disparã de
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acolo. Sã se care! Repede! Într-un minut!
Acum nenorocitule! Pe loc!

N-o sã ne închipuim acum cã pe Saimon
l-a apucat frica! Dimpotrivã! Ceva s-a rãsucit
în mintea lui ºi aºa tulburatã. Þipând ºi mai
tare, ºi-a ridicat poalele în cap. În ziua aceea
era îmbrãcat într-o fustã largã cu multe
încreþituri ºi înfloratã strident, cum poartã
þigãncile. Îºi þinea poalele în cap ºi þipa la
primar sã îi mãnânce aia! Potop de înjurãturi.
Urlete din ambele pãrþi. Noi ne uitam curioºi,
dar fascinaþi de chiloþii roºii ai lui Saimon, din
aceia flauºaþi, cum poartã iarna femeile mai
sensibile la frig. Saimon îºi agita chiloþii ºi-i
oferea primarului conþinutul delicios al
acestora. Apoi, hotãrât sã obþinã victoria, a
început sã-l loveascã pe Smãrtoiu cu Bobeica
pe care o folosea ca ºi cum ar fi fost vorba de
o bãtaie cu perne.

Existã o vorbã în popor care spune cã,
într-un scandal, cel mai înþelept fuge, lucru
pe care l-a fãcut ºi Smãrtoiu galben de furie ºi
cu orgoliul fãcut zdrenþe. S-a urcat în maºinã
ºi i-a strigat ºoferului dã-i drumul mã, repede!
Repede mã! Vorba lui Aristotel: fuga e
ruºinoasã dar, chiar ºi pentru un primar, e
soluþia cea mai sãnãtoasã!

Nu ºtiu dacã îþi aduci aminte, prietene,
de Gheorghe cu roatele. Eu am mai pomenit
într-o povestire despre el dar, pentru cine
nu ºtie, am sã mai spun încã o datã ce fãcea.
ªtii cã el mai avea un frate, Zogulicã, altã
figurã! Un om mãrunt, cam jegos, dar care
putea sã facã în minte cele mai complicate
operaþii matematice, deºi nu urmase decât
vreo douã sau trei clase la ºcoalã. Înmulþiri,
adunãri, împãrþiri, extrageri de rãdãcinã
pãtratã etcetera. Era un fenomen! Cine nu-l
ºtia pe Zogulicã ãsta? Toatã lumea! Un
prieten de-al meu, Paul Becu, funcþionar la
poºtã, îmi povestea cum se ducea Zogulicã
la ei în birou ºi le cerea ceva bani, cã îi este
foame. Ãºtia îi ziceau cã îþi dãm Zogulicã,
dacã ne spui cât fac ºaizeci ºi cinci înmulþit
cu optzeci ºi nouã. Zogu se supãra: pãi d-astea
uºoare, bre? Dã-mi unele mai grele! Atunci,
ziceau ei, uite Zogulicã, sã ne spui cât fac
patru sute cincizeci ºi ºapte de mii douã sute
unsprezece, de înmulþit cu douã mii cinci
sute patruzeci ºi ºapte. Zogu mai întâi
surâdea, îi plãcea întrebarea, apoi se
concentra, miºca din degetele de la ambele
mâini, gemea, scâncea, se strâmba, îºi punea
maºinãria în funcþiune ºi, dintr-o datã, cu o
figurã fericitã, dãdea rãspunsul exact. Exact!
Cei din birou, care fãceau calculul cu
creionul pe hârtie, cãci încã nu apãruse
calculatorul de buzunar, nu reuºeau sã
obþinã rezultatul înaintea lui Zogulicã. Ba,
de multe ori, greºeau calculele, ceea ce lui
Zogulicã nu i se întâmpla niciodatã.

Zogulicã avea contacte mai mult în lumea
intelectualã. Frate-sãu Gheorghe, în schimb,
mai mult în lumea târgurilor, a pieþelor, a
strãzii. Toþi îl ºtiau de Gheorghe cu roatele.
Avea niºte roate fãcute din lemn, pe care le
þinea prin buzunare. Mai tot timpul þinea una
din aceste roate în mânã. O trãgea pe un deget,
ridica deasupra capului mâna cu roata, o
învârtea cu cealaltã mânã ºi striga cât putea
de tare rrroatele meleeee! rrroatele meleeee!
Cât e ceasul Gheorghe? îl întreba câte unul.
Gheorghe ridica deasupra capului roata, o
învârtea, striga rrroatele meleeee! ªi
rãspundea la întrebare, e unºpe ºi jumate!
Ceea ce era aproape exact. Oamenii îl mai
întrebau ºi alte lucruri, de exemplu cât mai
dureazã seceta asta, dacã-i moare soacra fi-i-ar
coasta a dracului, dacã i se mãritã fata toamna
asta, ca sã ºtie sã-i creascã un porc ºi un viþel
pentru nuntã, dacã nevasta îi este încurcatã
cu vecinul. La ultima întrebare, asta cu
vecinul, Gheorghe se ferea sã rãspundã.
Roatele lui tãceau. Nu spuneau nimic, nici
albã, nici neagrã. Nu poþi bãga râca în casa
omului! Cel mai mult, lui Gheorghe îi plãcea
sã spunã cât e ora. Dar îi plãcea ºi sã se
distreze cu roatele lui. Se ducea pe la spatele
omului ºi, pe neaºteptate, striga cât putea de
tare rrroatele melleeee! Persoana respectivã
se speria grozav. Gheorghe se prãpãdea de
râs. Au fost cazuri când unii mai slabi de
bãºicã ºi-au dat drumul în pantaloni. Atunci
veselia lui Gheorghe cu roatele atingea cotele
cele mai înalte. Încã mai trãiesc bãtrâni din
zona Piteºtiului care pot sã-þi povesteascã o
sumedenie de asemenea întâmplãri vãzute ºi
chiar trãite de ei.

Într-o zi, Saimon fotograful, dichisit ca o
mare doamnã, a fost gãsit mort pe o bancã
din parc. Stãtea acolo de parcã ar fi fost într-o
reculegere pioasã. Cei care treceau se întrebau
ce e cu Saimon de stã aºa cuminte. La
picioarele lui, nemiºcatã, cu limba scoasã de
cãldurã, surâdea liniºtitã Bobeica. Pânã la
urmã, cineva tot ºi-a dat seama de ceea ce se
întâmplase. Doctorii de la spital au spus cã
Saimon a murit din cauza inimii. I-a stat inima.
Pâc, ºi gata! Existã un martor ocular care
povesteºte ce a vãzut el. Saimon stãtea pe
bancã ºi spunea cãþeluºei o poezie. Nu se
ºtie titlul acesteia. Deºi era o poezie tristã,
cãþeluºei se pare cã îi plãcea foarte mult.
Atunci s-a apropiat pe la spate, Gheorghe cu
roatele ºi a strigat, dupã cum îi era obiceiul,
rrroatele meleeee! rrroatele meleeee! Saimon
ar fi avut o zvâcnire ºi, vezi, asta a fost totul!

Dragã prietene, te-am plictisit vorbindu-þi
atâta despre personajele astea care nu au, dupã
cum se vede, nicio legãturã între ele. Dacã tu
vezi vreuna, vreo legãturã � vreau sã zic, fã-o
dupã cum îþi este înþelepciunea! Eu te salut!
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Mihai Stan

PROZÃ

Mã întreb ºi se va întreba ºi cititorul �
câþi vor fi fiind ei � de ce acest episod a
rãmas adânc implantat undeva în
subconºtient, în memoria afectivã, încât
uite dupã decenii îl pot reproduce cu
maximã fidelitate.

Rãspunsul onest este nu ºtiu. Bãnuiesc,
doar bãnuiesc faptul cã, poate doar numai
în subconºtient, în episodul acesta de viaþã,
într-un fel excepþional, teama, teama de
moarte a fost atât de puternicã, în ciuda
faptului cã aparent eram calm, curajos ºi
împãcat cu soarta, încât a rãmas întipãritã
în cine ºtie ce colþ al creierului responsabil
cu instinctul de conservare.

Liniºtea e tulburatã de doamna Mia care
aduce gustãrile: patru biscuiþi �Popular�
negri, dintr-o fãinã mineralã, o felie
subþiricã � cine-a tãiat-o e artist � de caº
ºi o canã cu un lichid maro, neîndulcit pe
care fata asta tânãrã ºi frumoasã, plesnind
de sãnãtate ºi de preaplinul hormonilor îl
recomandã drept ceai din plante hepatice.
Aºa o fi�

Sunt bulversat, pe mãsurã ce se apropie
ora de Abator simt fizic cum îmi circulã
frica prin artere, aºa cã n-am chef de
glumele fãrã perdea ale Miuþei care ºtie ea
cã aºa uºureazã clipele acestor oameni
trecuþi bine de a doua tinereþe ºi speriaþi de
moarte. Vezi de-asta e atât de iubitã. Are
un singur defect � nu primeºte niciun leu
de la pacienþi. E nebunã fata asta. Toþi
ceilalþi au tarife fixe care, vorba lui
Caragiale, sunt un secret public: mâna întâi
6, mâna a doua 3, anestezistul 1 milion,
sora ºefã 500 de mii, asistentele 100 de
mii. ªi dacã doctorilor li se dã o singurã
datã, în plic, ãstorlalte trebuie sã le dai de
câte ori te consultã. Am uitat îngrijitoarele,
cele ce-þi schimbã lenjeria. Convenim cu
toþii cã e un fel de redistribuire a PIB-ului,
într-adevãr doctorii ºi profesorii sunt pe
ultimele locuri ca retribuþie.

 � ªi-ãstuia, bãi bãieþi, îi trebuie bani

REÎNTOARCERE ÎN  PARADIS
(fragment)

mulþi pentru studiu, pentru cercetare. Pãi
cum sã te opereze mãi, Vasilache � mic
întreprinzãtor, are o spãlãtorie auto � pe
tine doctorul ºi sã-þi repare caroseria dacã
el rãmâne material în stadiul în care era
când a absolvit? Spune domle! Acesta,
Vasilache, criticase vehement sistemul.

Bãieþii mãnâncã cumpãtat cu poftã de
parcã cine ºtie ce delicatese au în faþã. Eu
nu mãnânc nimic în schimb o infirmierã
mã blagosloveºte cu o clismã. Mã simt
penibil. Mintea mi-o ia razna ºi mã imaginez
pe catafalc în capela din centrul Delurenilor
fãcând prezenþa celor care au venit sã mã
însoþeascã pe ultimul drum. Hotãrât lucru
ceva se stricã în mecanismul neuronilor
mei! Cu greu alung imaginile macabre ºi
aþipesc din nou pânã când o voce �
medicul rezident � mã trezeºte ºi-mi zice
dom profesor azi nu mai e timp, a fost o
operaþie de urgenþã, dl. doctor ºi acum e
acolo pentru încã multe ore, aºa cã aþi fost
reprogramat pentru mâine la ora 9. Îi
mulþumesc bãiatului ca ºi când mi-a fãcut
un mare bine ºi sunt vesel. Cer de la
Andronache niºte ziare.

Ciudat, toþi citesc Libertatea, Klik ºi
Cancan! Le-au adus rudele probabil pentru
nudurile unor misse ce se lãfãie mai pe toate
paginile. Sã se bucure pacienþii!

 � I-auzi, profesore, zice Nelu
Andronache: �Finlandezii s-au declarat
surprinºi cã romii parveniþi din România
cerºesc pe strãzile capitalei lor, deºi
temperaturile au scãzut sub 20 de grade
Celsius. Sunt vreo 30-50 de romi la cerºit
pe stradã. Autoritãþile sunt dispuse sã le
dea bani dacã se întorc acasã�.

 � Care romi, domle, izbucneºte
Vasilache, auzi acolo români le zic
finlandezii. Ai dracu� nu le mai place sã le
zicã þigani cum le zicea pânã-n 2000 în
toate actele, auzi acolo romi, fac de râs
numele de român în Europa, cã dacã
Antoenscu�
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 � Domnu Vasilache, domnu
Vasilache, interveni Lucian Mândruþã
(nicio legãturã cu teleastul omonim), chiar
credeþi ce ziceþi?! Nu vedeþi cã astea sunt
diversiuni care sã ne abatã atenþia de la
corupþia care a ajuns pânã în parlamentul
þãrii.

 � ªi ce ne intereseazã pe noi asta,
dom� Mândruþã, continuã Vasilache, uite
colea ºtire miºto, vorba lui Irinel
Columbeanu, Mariah Carey aºteaptã la cei
41 de ani ai sãi gemeni; din aceastã cauzã,
diva spune cã are poftã de mâncare cât
pentru trei persoane. Ea se destãinuie
zicând cã de când sunt gravidã mã îndop
cu porc gãtit sub toate formele de
preparate. Noi când avem voie dom�
Andronache sã mâncãm porc?

 � ªtiu ºi eu, dupã cinci-ºase luni
cred� Da� de ce nu-l întrebi pe Eftemescu?

 � Nu, cã nu-mi rãspunde, vezi
dumneata, el e mâna a doua la �Abator� ºi
alte treburi importante are, nu sã stea la
taclale cu bolnavii. Ah ce l-aº amenda eu
pe ãsta!

 � Vorbeºte miliþianul din dumneata�
 � Vai domnu plutonier-major

Vasilache�
 � Subcomisar se zice acum dragã, o

corectã ãsta pe Miuþa.
 � Tot aia este, continuã fata, am sã

vã raportez domnului general Ilioiu, mâna
întâi, cã ziceþi Abator sãlii noastre de
operaþii ºi sã vezi �mneata dialog de la un
general la un amãrât de subcomisar rãmas
doar cu un rinichi, se poate atâta
desconsideraþie, mai ales cã eºti ºi mata
militar ºi dator sã te adresezi respectuos,
regulamentar superiorilor.

Vasilache nu vedea faþa asistentei.
Aceasta ne fãcea cu ochiul ºi zâmbea pe
mãsurã ce vocea-i devenea tot mai asprã,
ce mai un adevãrat acuzator, nu procuror
inflexibil; abia ne abþineam sã nu chicotim.

 � Doamna Mia, pardon asistentã
Maria, era doar o glumã, cum Dumnezeu
sã zic eu Abator sãlii de operaþie, nu mã
autojigneam, o întoarse mãiestru Vasilache,
adicã eu ãsta de-am fost tãiat sunt un ani-
mal? Bine, recunosc, poate cã am fost, dar
vã rog eu nu mã raportaþi cã dl. general
cum e dânsul sever, mã trimite pachet
acasã nevindecat. Uite, vã rog sã mã
scuzaþi, continuã Rinichi � ãsta era
cognomenul lui de salon � intrigat de
tãcerea asistentei. ªi când vocea ãluia
deveni moale ºi plângãcioasã, izbucnirãm
într-un hohot homeric.

 � Ei lasã, ºtiam eu cã glumiþi, îngãimã
sãrmanul comisar.

ªi din nou se lãsã tãcerea în staþionarul
spre Abator, odatã cu înserarea. Trecurã,
li se pãrea lor ore, timp în care � de fapt
15-20 de minute � visele puserã stãpânire
pe minþile lor obosite. Ciudat, e cã � ºi mai
mereu mi-amintesc ce am visat � de data
asta, fulgerã doar o secvenþã tãiatã parcã
dintr-un film mut � la un timp se auzirã
chiar notele sãlbatice ale unui pian. Se
fãcea cã la Nefertiti, în separeu ciocneam
o sondã în care ofereau berea, sondã care
brusc se transformã într-o cupã de cristal
în care clipocea uºor rubiniul �Cinci
pogoane�, vinul brenduit de Aioanei;
Vãlimãrescu � convivul de mai adineauri
� luã treptat, ca într-o graficã pe calcula-
tor, trãsãturile unui chip malefic: þeastã
lucioasã, dinþi afumaþi ºi rari, ochi
mongoloizi, cu stângul aproape închis,
faþã umflatã trãdând alcoolicul, zâmbetul
care puncta o scurtã înjurãturã de
profesionist; n-apucai sã-i pun un nume
chipului ieºit din cine ºtie ce colþiºor anxios
al obositului meu creier cã vocea lui
Andronache, cu o dicþie demnã de un
actor � îmi veni în minte George Cozorici
� se auzi ca ºi când ar fi depãnat ºtirile ce
curgeau pe un prompter:

 � Peste 100 de vameºi ºi poliþiºti de
frontierã au fost arestaþi în dosarul
corupþiei din vãmi. Acuzaþia: luare de
mitã� Practica judiciarã ne aratã cã
judecãtorii dau pedepse cu puþini ani de
închisoare�

 � Dacã nu le dã cu suspendare,
interveni comisarul Vasilache.

 � Nu maistre, de data asta dosarul e
la DNA (Direcþia Naþionalã Anticorupþie),
e vorba de bani mulþi, 100.000 de euro pe
turã la un singur punct vamal. Îi rade,
ascultã-mã pe mine. De unde au ei vile ºi
maºini de lux, din 2000 de roni pe lunã?!

 � Hai cã nu ºtii, îl contrã cu glas de
expert Vasilache, procurorii DNA trebuie
sã demonstreze cã banii cu care au fost
achiziþionate bunurile provin din sãvârºirea
unor infracþiuni.

 � ªi ce e aºa de complicat în asta?!
 � Uite cã e, stai sã-þi citesc declaraþia

procurorului general Crenguþa Esikov.
 � Fata aia, baschetbalista, colegã cu

Piticu, pe care-a uns-o Zeus în funcþie, îl
completã Elefteriades � Teri pentru pacienþii
mai vechi � tânãrul rezident, atât de
apropiat de bolnavi încât bãiatul ãsta pãrea
cã vine dintr-o altã lume, desigur nu
aceasta în care ºpaga era panaceul
rezolvãrii tuturor problemelor, ºi erau
destule pe capul bietului cetãþean, pacient
actual sau viitor.
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astea, bietul om scãpase pentru câteva
minute de obsesia racului.

 � Doi poliþiºti ºi un vameº � continuã
imperturbabil Andronache � de la aceeaºi
vamã, din tura de noapte au fost
înregistraþi masturbându-se în timp ce se
uitau la filme porno.

 � Liniºte, nea Andronache, auzi ce
zice prompteriþa asta, cã ne spune unde
ajungeau banii ãºtia, se bãnuieºte cã la o
Zânã fãrã nume.

 � Zãu dacã mã mirã ceva, se auzi
vocea plãcutã a Miuþei. Hai, daþi TV-ul mai
încet, cã vine vizita de searã�

Dupã vizitã � dr. Teri reconfirmã
programul meu de Abator � încerc sã scriu
ceva în �Registrul� de care, de la o vreme
nu mã despart, registru care luase locul
�Agendei� de pânã acum doi ani.

 � �Registrul� acesta nu este nici
catastif, condicã, carte, protocol, caid nici
defter, izvod, opis ºi nici tartaj, terfelog,
tefter1 ºi iarãºi nici, ca în muzicã, ambitus,
diapazon, întindere (a unei voci) ºi nici
octoih, cu atât mai puþin cuprins, sumar
sau tablã de materii. Nu, este ceva mai
lumesc � un caiet studenþesc dictando cu
200 de file în care eu notez cam tot ce-mi
trece prin minte: desigur, aºa am ajuns, în
câteva zile, la pagina 27 (le numerotez pe
mãsurã ce se umplu filele de scrisul meu
ordonat, caligrafic).

Ca prin vis auzeam la televizorul al
cãrui sonor destrãma liniºtea, opiniile unor
comentatori politici � Doamne, se
înmulþiserã ãºtia, unii impostori dovediþi
colaboratori ai vechii Securitãþi, ca
ciupercile � ºi, încet-încet, fãrã voie
începui sã urmãresc opiniile acestora. Erau,
tot mai frecvent li se spunea aºa, niºte
�formatori de opinie�, niºte �analiºti� politici
(se prãsiserã alþii, ceva mai credibili, care
se numeau �analiºti� economici). Ceea ce
dãdea nota comunã a acestor vorbeþi era
partizanatul politic � dupã douã-trei fraze
îþi dãdeai seama cine-l plãteºte, în numele
cãruia, sofiºti redutabili, demonstrau cu
aplomb justeþea liniei politice a nu ºtiu cãrui
partid ºi, implicit, impostura celor aflaþi în
opoziþie. Pentru cã nu întâmplãtor
�formatorii de opinie�, reprezentanþii
societãþii civile � cum le plãcea sã se
autointituleze � erau mai toþi de partea
Puterii care-i rãsplãtea cu generozitate,
desigur din banul public.

 � Hai fiþi atenþi la ce zice asta: �Dacã
un inculpat a cumpãrat mai multe
proprietãþi pe numele unei bunicuþe, nu ai
ce face�.

 � Cum n-ai ce face? o cercetezi pe
babã sã spunã de unde are ea paralele,
mormãi dom� Ciobanu un ins care rareori
deschidea gura; aflase cã are un cancer de
colon, fazã terminalã...

 � Nu se poate, dom� Ciobanu, uite ce
zice procuroarea. Bunicuþa nu e funcþionar
public, nu are declaraþii de avere ºi nu îi
poþi cere sã dovedeascã de unde a avut
bani de vile. Este protejatã de prezumþia
de nevinovãþie.

 � I-auzi drace, ricanã Andronache.
 � Pânã nu se modificã Constituþia, nu

avem ce face, nu poate fi promovatã nicio
lege care sã îl oblige pe cel anchetat sã
dovedeascã el însuºi cã banii vin dintr-o
sursã licitã. Trebuie ca procurorul sã
dovedeascã cã banii provin din sãvârºirea
unei infracþiuni. Þarã a hoþilor conchise
comentatorul de ocazie.

 � În Anglia � interveni dr. Teri � este
exact invers, sarcina probei revine celui
care este cercetat, el trebuie sã dovedeascã
cã a avut bani cinstiþi pentru a achiziþiona
un bun.

 � Dom� Teri, dã matale drumul la TV
pe Antena 3, poate ne lãmuresc ãºtia, se
auzi pentru a doua oarã în acea zi Ciobanu,
înþeleg cã ãºtia furau într-o veselie cu
spatele asigurat, grosul banilor ajungea
sus-sus de tot la ºefii unui partid sã aibã
bani sã cumpere voturi�

 � Cine-ºi mai dã, omule, votul pe o
pungã de fãinã, o sticlã de ulei ºi-o gãleatã
de plastic?!

 � Pãi vezi, asta e. Da� în sãrãcia asta
dacã vine unul la dumneata ºi-þi dã 10-15
milioane, ce faci? Îl refuzi, când n-ai tu
bani de întreþinere, gaze, luminã, mâncare?

 � Pãi dacã e aºa, vor intra în puºcãrie
2-3 vameºi d-ãºtia ºi, ca de obicei,
scandalul va fi uitat, vorba aia ziua ºi
scandalul.

 � Pãi deja e altul la rând fratele meu.
Ia fiþi voi atenþi aicea. Zice cã la vãmile
Albiþa, Morãriþa ºi Naidãº, camerele de
supraveghere puse de ãºtia de la DNA au
înregistrat o partidã de sex între un vameº
ºi o poliþistã.

 � Fugi d-aici cã nu te cred, se îndoi
Ciobanu. Uite sunt bune la ceva ºi discuþiile
1 Îmi plac la nebunie arhaismele pe care le caut, le notez ºi iatã, când se iveºte ocazia, le folosesc, ia aºa

de-al dracu� sã-i pun în încurcãturã pe amicii de la Societãþii Scriitorilor din Delureni. Un bun amic,
prozator de cert talent, m-a somat/rugat un timp sã-i dezvãlui sensul lui �priceav� aºa cum îl numisem,
deºi de ani buni bea numai apã, nici pânã azi nu l-am lãmurit...
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Corin Bianu

MOTIV LITERAR

Elena Vãcãrescu este o mare doamnã
a culturii române, preþuitã insuficient sau
deloc, aºa cum obiºnuim noi, românii, sã
ne tratãm înaintaºii glorioºi! S-a nãscut în
anul 1864, în Bucureºti, ca nepoatã în
descendenþã directã a lui Iancu Vãcãrescu,
fiul lui Alecu, bãiatul marelui Ienãchiþã.
Tatãl ei, colonelul Ion Vãcãrescu,
fiul lui Iancu, a fãcut parte din
garda lui Alexandru Ioan Cuza, a
participat la Rãzboiul pentru
Independenþã din 1877, pentru
ca mai apoi, regele Carol I sã-l
numeascã ministru plenipotenþiar
al României!

A scrie despre viaþa ºi
opera Elenei Vãcãrescu
înseamnã a aminti cât se
poate de succint,
nenumãrate fapte de viaþã
ºi de glorie pentru
strãlucita urmaºã a Vãcãreºtilor, care fapte
sunt tot atâtea evenimente istorice cu care
poporul român ar trebui sã se mândreascã,
dar o pasivitate de neînþeles îl face sã le
treacã sub tãcere, asemenea multor alte
isprãvi istorice ale noastre!

Nãscutã pe vremea lui Alexandru Ion
Cuza, ea a fost contemporanã cu Mihai
Eminescu, poetul naþional, dar ºi cu Nicolae
Ceauºescu! O arie temporalã aºa de
cuprinzãtoare e foarte greu de atins ºi
numai marile ocazii ale istoriei fac posibile
asemenea întâmplãri rarisime, iar acoperirea
ei cu fapte mãreþe este cu atât mai
stimabilã!

Crescutã ºi educatã cu profesori
strãini, dar în spirit românesc autentic,
Elena a fost constrânsã de evenimentele
vieþii ei dramatice sã-ºi trãiascã ºi sã-ºi
edifice opera, departe de þarã, pe
meleaguri franceze. Evenimentul central
care i-a schimbat cursul vieþii a fost însã

ELENA  VÃCÃRESCU,  UN  VIRTUAL
ROMAN  DE  DRAGOSTE...

pe de-a-ntregul românesc ºi tocmai de
aceea, dramatic, deoarece ea a înþeles sã-ºi
sacrifice întreaga viaþã pentru neam ºi þarã!

Tânãra boieroaicã, ce se va dovedi
ultim descendent literar al dinastiei
faimoºilor poeþi Vãcãreºti ºi-a desãvârºit
studiile la Paris, unde, la o vârstã fragedã,

a început sã publice poezii, primite
cu entuziasm ºi preþuire de cãtre

toatã lumea bunã a artei.
În anul 1886, volumul ei de

debut, �Chants d�Aurore�
(Cântecul zorilor) s-a dovedit o

reuºitã excepþionalã, care i-a atras
aprecierea favorabilã a lui Vic-

tor Hugo, Jose-Maria de
Heredia, Leconte de
Lisle, Jules Renard,
Hipolyte Taine. La
propunerea lui Leconte
de Lisle, volumul a fost

premiat de Academia Francezã ºi tot mai
multe personalitãþi ale artei, precum Anatole
France, Georges Mistral, Marcel Proust,
Paul Valery, Ana Brancoveanu de Noailles
îºi exprimã preþuirea pentru strãdaniile
literare ale tinerei poete românce. Atât de
mare i-a devenit renumele, încât marele
Eminescu, nepunând la îndoialã valoarea
ei, ºi-a exprimat... nemulþumirea cã tânãra
ºi strãlucitoarea stea a literaturii nu scrie ºi
în limba maternã!

Dar ea avea în sânge nu numai limba
strãmoºilor ei, ci ºi întreaga lor culturã ºi
istorie! La scurt timp a revenit în þarã, dar
aproape imediat, în anul 1888, la sugestia
generalului Theodor Vãcãrescu, unchiul ei
ºi mareºal al palatului regal, Carmen Sylva
o coopteazã în suita ei.

Farmecul inegalabil ºi sclipitoarele ei
însuºiri, fãrã a fi o frumuseþe, îi cuceresc
pe toþi. Îi se deschid toate porþile, încât
viitorul ce o aºtepta nu putea fi decât
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luminos ºi senin! Strãlucit a fost viitorul
acelui ultim vlãstar literar al Vãcãreºtilor,
dar liniºtit n-a fost aproape deloc!

Regina Elisabeta, tocmai suferea
neconsolatã, dupã pierderea unicului copil,
principesa Maria, decedatã la vârsta de trei
ani, iar tânãra componentã a suitei îi alinã
sentimentele materne, prietenia lor a
depãºind repede limitele convenþionale,
devenind încã un motiv care sã o apropie
strâns de casa regalã a României.

Consecventã cu haru-i înnãscut, Elena
Vãcãrescu începe sã scrie �Rapsodia
Dambovitei�, o carte în care valorificã
poeziile populare româneºti. Regina-poetã
Carmen Sylva a tradus-o ºi publicat-o în
limba germanã la Bonn în anul 1889! Alte
elogii meritate, steaua tinerei boieroaice
românce continuã sã se înalþe!

Între timp, la curtea regalã a României
îºi începuse traseul strãlucitor tânãrul re-
gent Ferdinand, nepotul lui Carol I ºi
succesor aºteptat la tronul României!
Prima domniºoarã de onoare a suitei reginei
îi atrage interesul, iar regina îl încurajeazã,
chiar devine principalul mijlocitor ºi con-
fident al amorului ce se înfiripa surprinzãtor
de iute! Tot regina obþine acordul regelui
pentru logodna tânãrului principe
Ferdinand, prinþul moºtenitor al tronului,
cu juna de la curtea regalã! De la acest
moment încolo, notorietatea acestei relaþii
sentimentale devine obiect public de
comentarii ºi controverse, intrigi ºi
calomnii! Ziarele vremii publicã ºtiri
adevãrate sau fabricã informaþii pentru uzul
cititorilor de toatã mâna! Scriitorul
Gabrielle D�Anunzio, devenit celebru dupã
publicarea romanului �De la Apenini la
Anzi�, sperã a-ºi mãri faima ºi încropeºte
un �romanþ� de dragoste cu junii
protagoniºti români. Ba chiar ºi o altã
celebritate, Pierre Loti întrã în horã! Cum
casa regalã româneascã era o verigã a
caselor conducãtoare ale bãtrânei Europe,
ziarele celorlalte þãri europene îºi fac ºi ele
de lucru: mare eveniment monden, mare!
Cea mai rãsucitã pe toate feþele ºi desigur
cea mai pãgubitã este tânãra boieroaicã
româncã, învinuitã pe nedrept cã a pus ochii
pe un vlãstar regal ºi nesocoteºte în mod
perfid interesele naþionale pentru interesul
ei îngust, de a parveni musai, fapt care, în
mod sigur, ar fi putut conduce la izolarea
României! Ce risc, îngrozitor? Ce pericol
naþional?!...

Tinerii se iubeau sincer ºi cu foc, dar
pe ei nu-i lua nimeni în seamã! Regele Carol

I, cãruia i se poate reproºa câte ceva, dar
nu ºi înþelepciunea, convoacã Consiliul
regal, care sã elucideze încurcãtura
sentimentalã cu atâtea urmãri politico-
diplomatice grave! Românii, care, orice s-
ar spune, au avut întotdeauna spirit
european, împins deseori pânã la sacrificiu,
ºi-au expus punctul de vedere prin
intermediul prim-ministrului vremii,
conservatorul Lascãr Catargiu: �Majestate,
aiasta nu se poate!�

Carol I, imitându-l pe Pilat din Pont,
autohtonul Lascãr al românilor, ºi-a asumat
toate riscurile, dar problema a fost departe
de a fi rezolvatã! Tânãrul liniºtit, înalt ºi
suplu, cu nas acvilin, uitã de toatã bunã-
creºterea princiarã ºi ameninþã insurgent
cã se va sinucide, regina Elisabeta se
dovedeºte incapabilã sã desfacã cu sânge
rece ceea ce fãcuse cu foc ºi îºi aratã toatã
pasivitatea, ca sã nu-i spunem împotrivire
clarã, pe când iubita adoratã de cei doi
suferã în tãcere ºi se pregãteºte febril sã
punã în aplicare hotãrârea regalã de pãrãsire
a þãrii, urmând sã plece iute unde va vedea
cu ochii! Cu autoritatea-i recunoscutã,
Carol I o trimite pe reginã în Germania, lui
Ferdinand i-a permis sã se retragã la
Sigmaringen-ul natal (cu pazã straºnicã ºi
discretã, care sã previnã nenorocirea
europeanã a sinuciderii), pe când oropsita
a plecat într-un voiaj prin Italia, unde l-a
cunoscut pe filosoful Nietzsche, dupã care
s-a stabilit pentru totdeauna în Franþa!

Elena Vãcãrescu primeºte totuºi
acceptul regal de a reveni în patrie în 1893,
dar nu mai regãseºte mediul propice de la
începuturi... Reîntoarsã la Paris, continuã
sã-ºi consolideze strãlucita carierã literarã.
�Rapsodia Dâmboviþei� îi apare în francezã,
germanã, englezã, italianã, în perioada
1889-1892, iar Academia Franþei o
premiazã, recunoscând din nou meritele
marii noastre conaþionale. �Nu existã în
lume o poezie popularã mai frumoasã, mai
profundã ºi mai emoþionantã� va scrie
Auguste Dorghain, iar o altã româncã
stabilitã acolo, Ana de Noailles, va lãuda
�poezia ce include în ea o Românie
pastoralã ºi viteazã�.

Românca nefericitã în amor nu s-a mai
cãsãtorit vreodatã ºi în toatã viaþa ei
ulterioarã nu ºi-a dezminþit dragostea pentru
poporul care a dat-o lumii, nu s-a dezis o
clipã de sentimentele naþionale, ba a militat
cu toatã fiinþa în folosul României, iar
rezultatele eforturilor ei vorbesc de la sine...

(continuare la pagina 102)
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Florentin Popescu

FARMECUL  DISCRET
AL  LUCRULUI  BINE  FÃCUT

PORTRETE  ÎN  PENIÞÃ

Dacã pe magistrul ªerban Cioculescu
am avut plãcerea ºi onoarea de a-l vedea ºi
de a-l asculta încã de pe vremea când
frecventam amfiteatrele ºi cursurile
Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã
din Bucureºti (ba, mai mult, în anul termi-
nal aveam sã fac parte ºi din echipa de
studenþi care l-au colindat într-o noapte de
An Nou), pe fiul sãu, distinsul poet,
prozator, istoric literar, editor ºi traducãtor,
Barbu Cioculescu mi-a fost dat sã-l
întâlnesc foarte târziu, dupã 1990, graþie
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni,
admirabil conclav de intelectuali care ne
invitã an de an la prestigioasa manifestare
ce poartã numele de �Moºtenirea
Vãcãreºtilor� � festival ºi concurs cãrora
istoria literarã contemporanã le datoreazã
azi (ºi, desigur, le va datora ºi în anii viitori)
mult mai mult decât li se poate pãrea unora
la prima vedere.

Sigur, plini de suspiciuni ºi gata sã
gãseascã umbre ºi puncte negre ºi acolo
unde ele lipsesc cu desãvârºire, unii dintre
confraþii noºtri într-ale faptelor culturale
vãzând cã scriu aici despre dl. Barbu
Cioculescu vor fi gata sã spunã
numaidecât cã acest cãrturar discret, ºtiind
sã-ºi �cultive ogorul� cu temeinicie, cu
dãruire ºi acribie a stat (dacã nu cumva
mai stã ºi astãzi!?) în umbra ilustrului sãu
pãrinte, poate mult mai cunoscut ºi mai
�frecventat� decât dânsul în cercurile
literare din ultima jumãtate a veacului
trecut. E posibil, deºi orice om de bunã
credinþã ºi-ar da seama cã aceia se aflã
într-o mare eroare.

Temperamente diferite, dar nu
contrastante, cei doi Cioculescu, tatãl ºi
fiul Barbu, îºi au locul lor bine definit în
istoria literaturii noastre contemporane. De
aceea, fãrã a mã mai opri asupra virtuþilor
tatãlui (cãruia, în treacãt fie spus, i-am
creionat un portret într-o carte de acum

câþiva ani), voi zãbovi puþin asupra
trãsãturilor fiului (aºa cum mi s-au revelat,
mi se relevã ºi azi).

Om de o mare discreþie, stând departe
de vânzolelile ºi �furtunile� care s-au
petrecut / se petrec, nu de puþine ori, în
viaþa literarã, preferã liniºtea bibliotecilor
ºi �mirosul�, farmecul indescriptibil al
manuscriselor ºi documentelor vechi, în
locul ceasurilor irosite în discuþii sau
polemici care nu duc nicãieri, dl. Barbu
Cioculescu îmi apare, înainte de toate, ca
un poet romantic, nedreptãþit ca autor
datoritã vitregiilor timpului (în 1947 primea
premiul �Ion Minulescu� pentru volumul
�Steaua Pãstorului�, dar cartea nu vedea
lumina tiparului din cauza cenzurii
comuniste; dintr-un anumit punct de
vedere acest poet ar putea fi afiliat aºa-
zisei �generaþii pierdute�, repunerea sa în
drepturile cuvenite venind târziu, dupã anii
�60, când încep recuperãrile culturale).
Romantismul lui se va vedea, de altfel, în
cartea �Cerc deschis� din 1968, despre
care �Dicþionarul general al literaturii
române� scrie cã este �de o evidentã unitate
stilisticã� ºi cã versurile �aparþin, fãrã
îndoialã, unui romantic întârziat, integrat
într-un climat de resemnatã acceptare a
trecerii timpului ºi, când ºi când, de iluzorie
reîntoarcere în vremurile aurite. Contând
întotdeauna pe fantezie în conturarea
evocãrilor infernale ori paradisiace,
caracteristice imagisticii sale mitologizante,
ºi pe lecturã� ca permanent drog al
fanteziei, Cioculescu îºi construieºte
poemele ca mesaje ale unei lumi închise,
suficientã sieºi, marcatã totuºi de prezenþa
oceanului, a catedralelor, semne ale
nerenunþãrii totale la real, dar fãrã acea sete
de evadare proprie principalilor actanþi ai
«generaþiei pierdute» (sau «priponite», cum
o numeºte el însuºi undeva)�.

Mã reazem de acest citat ºi revin la
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figura omului fizic, concret, cel pe care �
din puþinul cunoscut despre d-sa � îl vãd
aidoma ziselor comentatorului din
�Dicþionarul general�: un ins mai degrabã
retras în gândurile lui decât unul dispus sã
dialogheze neapãrat, chiar ºi atunci când
se aflã în grupuri de literaþi pe care îi
cunoaºte ºi cu care, la o adicã, ar gãsi
nenumãrate subiecte de discuþie. A nu se
înþelege de aici cã dl. Barbu Cioculescu ar
fi un individ mofluz (ca sã nu zic ciufut!),
fiindcã, cel puþin la întâlnirile noastre
târgoviºtene, l-am vãzut bine ºi temeinic
ancorat în convorbiri literare, ori
rememorând momente de istorie literarã sau
depãnând amintiri din propria biografie,
îndeosebi în compania unui alt valoros ºi
interesant cãrturar: Alexandru George. ªi
era/este firesc sã fie aºa deoarece, dacã
stau sã mã gândesc mai bine nici n-ar
dialoga mai pasionant cu altcineva de
vreme ce amândoi fac parte din aceeaºi
generaþie (îi despart, ca vârstã, numai trei
ani) ºi, se înþelege, amândoi au traversat
aceleaºi vremuri. Vremuri nelipsite de
rãsturnãri sociale, politice, literare. Vãzând
lucrurile din acest unghi, nu m-am îndoit/
nu mã îndoiesc nicio clipã cã ºi Barbu
Cioculescu ºi Alexandru George sunt
adevãrate �arhive literare vii�, în sensul cel
mai deplin ºi mai frumos al termenului de
�arhivã�. Dacã printr-un miracol aº fi putut
reþine în memorie (fiindcã prezenþa unui
aparat de înregistrare i-ar fi inhibat, i-ar fi
fãcut sã se cenzureze ºi atunci tot farmecul
discuþiilor s-ar fi dus pe apa sâmbetei)
nenumãratele convorbiri ale celor doi (ºi
la care m-am simþit adesea ispitit sã trag
cu urechea) ºi apoi aº fi încredinþat hârtiei
tipografice cele auzite, probabil cã aº fi
putut deveni autorul uneia dintre cele mai
interesante cãrþi despre viaþa literarã,
despre oamenii ºi întâmplãrile celei de a
doua jumãtãþi de veac XX.

Cum însã eu unul, oricât de curios ºi
de interesat aº fi de viaþa culturalã
româneascã de ieri ºi de azi, am � totuºi! �
ca orice om un creier ºi nu o bandã de
casetofon cu care sã-l fi substituit, fie ºi
numai pentru câteva ore, a trebuit sã mã
mulþumesc cu cele auzite parþial, dar lipsite
de farmecul propriu-zis al povestirii, dacã
le-aº fi transcris pe hârtie.

În context � ºi, fireºte pentru cã mã
ajutã la construcþia acestui sumar portret
� se cuvine sã transcriu aici ºi o apreciere
cât se poate de exactã pe care chiar
Alexandru George o fãcea într-un loc

despre prietenul ºi partenerul lui de
dialoguri pe meleaguri dâmboviþene: ��
Cãci pe la mijlocul anilor �60 s-a produs în
literatura noastrã o «strigare», o chemare
la viaþã a morþilor ºi nemorþilor, a
dispãruþilor ºi ascunºilor ºi Barbu
Cioculescu a rãspuns prezent! Dar nu
numai cu poeziile pe care le promisese la
debut, ci ºi cu o prodigioasã activitate de
erudit literar, editor de clasici ºi de autori
puþin cunoscuþi, în fine, cu comentarii
critice în care poetul se afirmã sau se
trãdeazã prin arabescuri stilistice, printr-o
ironie temperatã ºi larga bunãvoinþã a
recepþiei, în care poate Perpessicius ºi-ar
afla un continuator în cazul cã, în criticã,
bunãvoinþa n-ar fi uneori expresia cea mai
perfidã a ironiei�.

Într-totul om de bibliotecã, dl. Barbu
Cioculescu a moºtenit de la ilustrul sãu tatã
nu numai pasiunea pentru studiu ºi pentru
lucrul temeinic ºi bine fãcut, ci ºi gustul
pentru ironia subþire, pentru anecdota
literarã, pentru polemica discretã ºi subtilã
� virtuþi care nu se pot întâlni nicidecum
pe toate drumurile. Virtuþi care le-au fãcut/
îl fac preþuit pretutindeni unde se duce: la
întruniri literare, simpozioane, lansãri de
carte etc. etc. I-am apreciat ºi eu, tacit,
aceste frumoase ºi nobile însuºiri îndeosebi
la manifestãrile culturale desfãºurate în
rotonda Muzeului Naþional al Literaturii
Române, locul unde câþiva ani buni am avut
prilejul sã lucrez alãturi de d-na Simona
Cioculescu, soþia d-sale, o împãtimitã
scormonitoare prin arhivele din care a scos
la luminã ºi a editat mai multe, foarte
interesante, ediþii cuprinzând
corespondenþa ineditã a unor scriitori sau
texte beletristice necunoscute publicului
pânã atunci.

Dl. Barbu Cioculescu, spre deosebire
de pãrintele sãu (specializat în Caragiale
cel mare, Ion Luca) s-a oprit ºi a studiat
îndeaproape creaþia celuilalt Caragiale,
Mateiu, autorul celebrilor �Crai de Curtea
Veche�. ªi a fãcut-o cu atenþie, cu acribie
ºi, mai mult decât atât, a fãcut-o cu mare
iubire faþã de paginile aceluia�

Acreditat ca poet, istoric, critic, edi-
tor, dl. Barbu Cioculescu ne-a dat, pe de
altã parte, importante traduceri din Anatole
France, Bram Stoker, Charles Ferdinand
Ramuz, Eugen Ionescu, Jean Tardieu, J.
Livingstone ºi alþii.

Avem în faþã o operã pentru care
autorul ei binemeritã întreaga preþuire a
celor de azi ºi a celor de mâine.
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Victor Petrescu

DICÞIONAR

TEODOR  BALª

Creaþia poeticã a lui Theodor Balº este
puternic influenþatã de mediul social ºi
politic în care a apãrut. Este perioada anilor
1948-1960 în care au fost dãrâmate,
ostracizate toate realizãrile anterioare,
afirmându-se în schimb noile canoane
estetice, ce remodelau personalitatea
creatorilor în conformitate cu normele aºa
zisului �realism socialist�. Pentru a-ºi
publica operele mulþi dintre creatori au
cedat acestor comandamente, iar alþii au
fost nevoiþi sã nu-ºi mai vadã strãdaniile
tipãrite. Se încuraja o poezie ce exalta
realitãþile vremii, în forma versului clasic,
rezultând de cele mai multe ori
pseudopoezii sau chiar non-poezie. Dupã
1960 lucrurile se schimbã odatã cu
modificarea climatului cultural, social,
chiar ºi politic, revenind la cãutãrile ºi
vigoarea poeticã ale perioadei interbelice,
consonând cu ceea ce se întâmpla în lume.

O asemenea evoluþie a avut ºi Theodor
Balº. Poetul, traducãtorul, ziaristul se naºte
pe 9 februarie 1924 în Bucureºti. El
continuã tradiþia culturalã a familiei
Bãlãºescu, originarã din comuna Brãneºti,
jud. Dâmboviþa. Dupã studii liceale la
�Mihai Viteazul� în Bucureºti, absolvã
Facultatea de Litere ºi Filologie a
Universitãþii din Capitalã. Se dedicã
scrisului ºi ziaristicii. Lucreazã ca ºef secþie
poezie la Casa Centralã a Creaþiei Populare
(1954-1956). Conduce Cenaclul literar �D.
Th. Neculuþã� (1953-1956). Apoi redac-
tor la �Luceafãrul� (1958-1962); 1972-
1982) ºi secretar de redacþie la �Gazeta
literarã� devenitã �România literarã� (1962-
1972). În aceastã calitate a publicat
numeroºi poeþi contemporani, încurajând
debutul unora dar ºi prozã, eseuri sau
traduceri în special din literaturi europene.
Legat de locurile natale, Brãneºtiul
dâmboviþean, de miºcarea culturalã a
judeþului pe care a sprijinit-o constant, cu
câteva luni înainte de dispariþia sa (27 iulie

1983) a donat un valoros fond de
corespondenþã Bibliotecii Judeþene �Ion
Heliade Rãdulescu� din Târgoviºte, primit
de la scriitori din toate generaþiile, dintre
care amintim pe: Emil Botta, Ion Caraion,
Aghata Grigorescu Bacovia, Alexandru
Jebeleanu, Tudor Muºetescu, Constantin
Moisil, Eugen Simion, Mircea Horia
Simionescu, Gheorghe Tomozei, Dragoº
Vrânceanu, Mircea Zaciu ºi mulþi alþii.

Debut cu poezie în revista liceului
absolvit, �Mugurul� (cu numele de botez
Emilian Bãlãºescu). Numeroase colaborãri
în reviste ºi ziare, printre care ºi cele
târgoviºtene (�Ancheta�, �Târgoviºte�).
Primul volum: poemul �1907� (1957) este
dedicat semicentenarului rãscoalelor
þãrãneºti. Urmeazã: �Poarta soarelui�
(1964), �Poeme� (1965), �Nord� (1970),
�Pasãrea de sunet� (1975), �Noaptea
corridei� (1976). Traduce din Frederico
Garcia Lorca, Lope de Vega, Miguel
Hernández, Guillaume Apollinaire. În anul
debutului sãu editorial editeazã o antologie
�de folclor poetic contemporan�: �Pe-un
picior de plai� care nu se reþine lipsindu-i
spiritul autenticitãþii ºi rigoarea ºtiinþificã.

Poezia, ca ºi existenþa sa, a fost
marcatã de spiritul dogmatizant al vremii,
cu canoane estetizante impuse, cãrora
le-a fãcut concesii majore. La început
temele predilecte au fost: evenimentele
istorice vizând lupta pentru dreptate a celor
obidiþi (1907, Griviþa, al Doilea Rãzboi
Mondial), sau cele care cântau realizãrile
socialismului. Treptat se adapteazã noului
climat cultural de dupã 1960, poezia sa
suportând un lung ºi contorsionat proces
de revizuire, restructurãri de fond ºi formã.
De la versurile patriotarde din �Cântec
pentru cântec�: �Cântecului care-l cânt /
oamenii i-au dat cuvânt: / l-au nãscut pe
ºantiere / din mistrie ºi tãcere / la pichet
ostaºi de pazã / când pãtrunde geru-n razã;
/ lângã foc a prins putere, / în cuptoare de
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oþele�� sau cele din �Griviþa�: �ªi-n
noaptea de februarie ºi ger, / pe calea
Griviþei, spre garã, / vãzduhul se fãcu
imens inel / de sunet, � Griviþa o þarã� ºi
pânã la cele ale volumului �Nord�, evoluþia
scrisului sãu este vizibilã. Invocã cu
sensibilitate ºi nostalgie trecutul purtat în
suflet ca o dulce comoarã: �Când zidurile
se fac scarã / ºi aud zãpezile cãzând / peste
oraº, în somnu-i blând / întors cu Tâmpa
cãtre þarã, / când casele se duc în nor / cu
coperiºe de zãpadã / cart vagabond din
stradã-n stradã / singurãtãþile mãsor� (Când
zidurile�). În aceeaºi notã este ºi poezia
�Valea Voievozilor�: �Coroanã voievodalã
� a cetãþii vechi, de scaun, / Turnul
Chindiei-i semnul bãrbaþilor munteni / cu
trupuri sfârtecate, pe care-i �nalþã ca un /
inel al mãreþiei întregii þãri prin vremi�.
Aminteºte de �descãlecatul însuºi al
versului în zale�, evidenþiind versurile
Vãcãreºtilor, lui Cârlova, Grigore
Alexandrescu, Eliad, pe care-i numeºte
�voievozi ai slovei�. Concluzioneazã cã
�Acest pãmânt de obârºii în veci fie slãvit
/ cã a trecut din spadã condeiului putere /
vestind o altã lume de aur ºi de mit�.

Volumul �Nord� insereazã câteva
�Arabescuri� în maniera lui Ion Pillat
asemãnãtoare poeziei tradiþionale japoneze,
haiku. Dintre acestea amintim �O lacrimã
ºi soare întunecat în mine� (Curcubeu);
�Întorci un arc ºi umbra se lungeºte�
(Ceasornic); �Pãmântu-aprinde seara un
cimitir spre stele� (Selene I); �Un ochi de
zeu pândeºte din ceþuri fuga apei� (Gheþar).
�Noaptea corridei� dezvãluie acelaºi
diapazon al poetului îndrãgostit de peisajul
iberic: �Din Pirinei în Midi / platanii, albã
litanie � / mare, tu unde vei fi / ºi tu Spanie,
Spanie?� maniera oscilând între baladã,
elegie, evocare sau reportaj liric.

În �O, sfântã ºi sãracã poezie�� îºi
destãinuie crezul despre actul de creaþie:
�O, sfântã ºi sãracã poezie, / cuvânt închis
în litere de ceaþã, / ce sacerdoþi strãini de
templu cântã / un fel de psalmi în liturghia
sfântã / cerând schimbarea ta la faþã?�. În
�Nord� poetul este �ca un liant, punct
mobil, sanie�, ce goneºte �spre veºnic
statornicul nord�, unde se aflã �sania mea
sub o stranie lunã cu gheþuri la bord�, în
fapt viaþa oricãrui artist, simþindu-se
neliniºtit �în sahara de nea ºi troieni�.

De altfel, concepþia despre misiunea
poetului o exprimã în cuvinte sugestive:
�Versurile, scrise prin caiete când apar
în pagina de carte, ordonate în strofe ca

niºte plutoane în marº, nu ºtiu de ce îmi
amintesc recruþii dupã depunerea
jurãmântului�� motivul fiind cã
�întocmai pontonierilor, pregãtesc
trecerea cântecului de la inimã la inimã�.
De fapt �În aceste marºuri lungi spre
oameni poetul le pierde urma; le lasã în
seama ta, cititorule��. Ceea ce au fãcut
ºi fac numeroºi dãltuitori în cremenea
cuvântului, printre care s-a aflat ºi
Teodor Balº.
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Pompiliu Alexandru

CUM  SE  LEAGÃ  SPIRITUL
DE  MATERIE? (II)

SOPHIA

Aceste douã structuri ale universului
nostru nu sunt douã faþete ale unei aceleiaºi
entitãþi, nici entitãþi separate de acest unus
mundus. Dar ce sunt ele? Aceasta pare o
întrebare care nu poate cãpãta un sens în felul
în care ea este pusã. Mai degrabã ar trebui sã
ne intereseze: Cum gândim aceste entitãþi?
Care sunt elementele care ne
ajutã sã gândim coerent ºi sã
ne apropie de esenþa lor?
Acestea ar fi întrebãrile cu
adevãrat esenþiale pe care ni
le putem pune în legãturã cu
natura acestei joncþiuni dintre
entitãþile respective. Eu-l
nostru este acel ceva de a cãrui
existenþã suntem siguri cã se
manifestã ºi îl simþim în mãsura
în care ºtim cã suntem, adicã
avem conºtiinþa propriei fiinþe
� dar acest eu se pierde
complet în momentul în care
sondãm fie înaintea lui, fie în spatele lui, fie
ducându-ne în natura exterioarã, fie în natura
interioarã, psihicã, Eu-l conºtient atinge douã
direcþii necunoscute de fapt, cãrora le dã
denumiri ºi forme diferite: o lume fizicã
exterioarã ºi o lume psihicã interioarã. Despre
aceste direcþii emite doar ipoteze ºi imagineazã
lumi coerente care sã îl satisfacã pe acest eu,
adicã sã îl poziþioneze, sã îi dea un loc. Gãsirea
acestui loc, dupã psihologia jungianã, este
echivalentul echilibrului în lume. Marie von
Franz aminteºte o întâmplare pe care a
experimentat-o sinologul german Richard
Wilhelm. Aflat în regiunea Kiou-Chou,
sinologul asistã împreunã cu locuitorii acestei
regiuni la o secetã cumplitã, care ucidea
oameni ºi animale cu sutele. Catastrofa pãrând
fãrã sfârºit, locuitorii aduc din munþi un
�aducãtor de ploaie�. Richard Wilhelm asistã
la venirea acestui personaj, adus în regiune
cu o lecticã. Omul, un bãtrânel fãrã vârstã,
cere sã i se facã un adãpost în afara oraºului
ºi sã fie lãsat acolo singur. Dupã trei zile,
începe sã ningã ºi sã plouã cu forþe nebãnuite.
Sinologul obþine o întrevedere cu �aducãtorul

de ploaie� ºi îi pune, firesc, întrebarea: Cum
aþi fãcut sã aduceþi ploaia? Rãspunsul
acestuia este uºor descurajant, dar în
contextul expunerii problemei noastre, are un
sens aparte. Aºadar, bãtrânul spune:
�Bineînþeles cã nu eu sunt cel care a adus
ploaia. Din cauza naturii, a secetei cumplite,

oamenii de aici erau perturbaþi.
ªi eu, la venirea mea, am fost
foarte perturbat. Mi-au trebuit
trei zile sã îmi regãsesc
echilibrul, ordinea interioarã ºi
armonia cu Tao, ºi doar în acel
moment, normal, ploaia a
sosit.� Explicaþia pe care
probabil sinologul o aºtepta
þinea de logica raþionalã, care
mergea dupã �reþete�.
Aducãtorul de ploaie era, în
aºteptãrile noastre curente,
deþinãtorul unor formule �
magice sau naturale � care sã

influenþeze direct, în sens cauzal, natura. Ne
aºteptam la manifestarea unei forþe
misterioase sau naturale de o intensitate
deosebitã care sã influenþeze mersul
fenomenelor ºi evenimentelor. Or, în realitate,
nimic de acest fel nu întâlnim. Bãtrânul pãrea
sã fie consecvent unui principiu oriental care
spune cã �dacã vrei sã schimbi lumea, atunci
începi cu tine însuþi!� Folosindu-se de cãi
subtile, care nu þin de ordinea naturii dar fiind
naturale în acelaºi timp, folosindu-se de un
ritm mai degrabã a-cauzal, lucrurile s-au aºezat
de la sine în ordine. Gândirea raþionalã s-ar
repezi sã spunã cã este de fapt o coincidenþã
în acest caz; seceta a continuat pânã în
momentul în care, fãrã legãturã cu venirea
aducãtorului de ploaie, starea respectivã s-a
�epuizat� ºi natura ºi-a urmat cursul. Între cele
douã evenimente nu existã o legãturã directã.
Aceasta este gândirea raþionalã care pune
astfel problema. Sub acelaºi argument stau
de fapt lucrurile ºi în legãturã cu spiritul ºi
materia. Existã o �coincidenþã� la mijloc ºi în
acest caz. Printr-un complex de astfel de
coincidenþe înlãnþuite, spiritul se �leagã� de
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materia corpului nostru. Oarecum este vorba
de un ºir de evenimente paralele ºi simultane.
Paralela se pãstreazã infinit, spiritul ºi materia
nu se ating niciodatã, dar cu toate acestea
ele merg împreunã. Între aceste paralele nu
se aflã nimic; sau se aflã un vid neinteresant
din acest punct de vedere al raþiunii.

Marie von Franz aminteºte ºi de aceastã
logicã raþionalã care vede astfel lucrurile, dar
în opinia ei, ca ºi a celei a lui Jung, acest mod
de gândire nu este prea productiv ºi
rãspunsurile sale nu satisfac într-o mãsurã
prea mare decât pe cei superficiali în gândire.

Mult mai interesant este de vãzut cum
stau lucrurile conform unor logici apropriate
acestor entitãþi. Astfel, se vorbeºte de un al
doilea principiu, în afarã de acesta al
suprapunerii subtile de naturi dintre spirit ºi
materie (suprapunere de felul lui ºi-ºi sau nici-
nici). Este vorba despre ordinea a-cauzalã
ºi a priori. Acesta este un alt nume dat
sincronicitãþii. Despre sincronicitate, Jung, ca
ºi von Franz au scris destul de mult. Principiul
sincronicitãþii a fost elaborat de Jung în
colaborare cu fizicianul W. Pauli ºi priveºte
tocmai acele fenomene care se petrec atât la
nivel psihic cât ºi la nivel cuantic.
Evenimentul povestit de sinologul german
poate fi explicat în aceºti termeni ai
sincronicitãþii. Este vorba despre o supra-
ordonare a naturii, atât psihice cât ºi fizice,
care ocoleºte înlãnþuirea cauzalã, prezentã în
naturã. Sincronicitatea este manifestarea
concomitentã, atât la nivel psihic cât ºi fizic,
a unor evenimente care pun în acord lumile
interne ºi externe, dupã legile de necunoscut
ale inconºtientului. Când vorbim despre
inconºtient ne referim la o dimensiune
psihologicã a naturii umane. Jung vorbeºte
despre un inconºtient colectiv, care iese
oarecum din cadrul acesta psihologic indi-
vidual. Prin inconºtient colectiv trebuie sã
înþelegem ºi ceea ce Platon numeºte în
dialogul Thimaios, sufletul lumii � acel supra
psihic-fizic al planetei care este ordonatorul
total al Naturii, care o face sã fie unitarã, sã
fie un singur organism. Aceste construcþii �
sufletul lumii, psyche, nous, demiurgul,
daimonul, astralul etc. � sunt produse ale
unei facultãþi de cunoaºtere care la fel ca
raþiunea sau intelectul, sondeazã o
dimensiune a universului. Aceastã facultate
este imaginatio vera � imaginaþia creatoare.
În exersarea imaginaþiei ne aflãm în spaþiul
cunoaºterii! Dacã produsele imaginaþiei sunt
respinse de raþiune ca fiind �fabulatorii� sau
fãrã fundament real, generatoarea falsitãþii,
atunci acest lucru se petrece conform logicii
sale proprii, raþionale, care este normal sã le
�anuleze�, pentru a-ºi putea insera
construcþiile sale. Dar aceastã anulare nu
reprezintã ºi condiþia valoricã de a le respinge
total ºi a le desconsidera. Imaginaþia nu este

facultatea-problemã, excrescenþa patologicã
a spiritului uman. Din moment ce este, aceasta
are o raþiune de a fi bine definitã, ºi este în
aceeaºi ordine cu simþurile, raþiunea,
inteligenþa, speculaþiunea... Erorile de calcul
matematic nu ne conduc la a respinge
raþiunea sau intelectul ca fiind facultãþi
imperfecte sau defecte � chiar dacã la acest
capitol raþiunea se foloseºte de un artificiu
ingenios în sensul cã pune eroarea pe seama
intervenþiei altor facultãþi sau funcþii ale
psihicului, cum ar fi imaginaþia, emotivitatea
sau neatenþia. Neprelungind aceastã
parantezã, amintim doar cã în acest sens existã
o carte extraordinarã care trateazã aceastã
dimensiune �patologicã� a raþiunii
matematice; este vorba despre Essai de
psychologie des mathématiques, de un autor
mai puþin cunoscut la noi, Jean-Pierre Cléro.
Aºadar, revenind, imaginaþia trebuie sã fie
tratatã în dimensiunea sa esenþialã, fãrã
preconcepþiile raþionale mai sus amintite.
Adicã trebuie vãzutã aºa cum Kant o vedea
în finalul vieþii sale � o facultate riguroasã de
cunoaºtere. Construcþiile de mai sus
contribuie la formarea unui anumit tip de
cunoaºtere în legãturã cu problema amintitã.
Probabil existã ºi alte cãi de a exprima aceastã
cunoaºtere, dar, dupã Jung ºi von Franz,
calea aleasã pânã în acest moment este
aceasta ºi trebuie sã i se dea atenþia cuvenitã.

Acestei lumi paralele, a-cauzale ºi
sincronistice, i se adaugã un alt principiu care
contribuie la instituirea gândirii relaþiei dintre
materie ºi spirit. Este vorba despre ceea ce
aminteam mai sus ca proiecþii imaginare,
despre postularea unor lumi intermediare.
Între spirit ºi naturã nu existã un gol, un vid
unificator sau separator, ci existã un con-
tinuum. Spiritul este un capãt al unui fir, iar
materia este un alt capãt, iar intre cele douã se
interpun multiple forme individualizante care
fac posibilã unirea acestor entitãþi. Ne vom
folosi aici de o analogie. Cu toþii cunoaºtem ºi
simþim cum funcþioneazã organele de simþ. Cu
toþii suntem de acord cã între ureche ºi ochi,
ca organe, ºi între vãz ºi auz, ca senzaþii, existã
diferenþe atât de mari, încât putem spune cã
sunt lucruri total diferite � la fel de mari ca ºi în
cazul spiritului ºi al materiei. Totuºi, se
cunoaºte cã aceste organe, ca ºi senzaþiile pe
care le fac posibile, nu fac altceva decât sã
decupeze mediul între anumite valori.
Universul ondulatoriu, aºa cum se doreºte
astãzi sã fie privit holistic întreg sistemul
ºtiinþific explicativ cu privire la unviers, este
definit ca fiind acea entitate care se manifestã
ºi se actualizeazã în mãsura în care poate fi
exprimat matematic prin unde ºi fizic prin
vibraþii. Vorbim aºadar de limitã a universului
� macro ºi microcosmic � în mãsura în care
putem detecta fizic ºi/sau raþional anumite
valori cantitative ondulatorii. Astfel, auzul este
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acel simþ care decupeazã din naturã doar
vibraþiile cuprinse între 20Hz ºi 20 000Hz. Peste
aceste valori orgnul nostru senzorial intrã în
incapacitate de a percepe. Aceastã incapaci-
tate ar putea fi tradusã, exagerând lucrurile,
prin aceea cã lumea nu mai existã în afara
acestor limite. Vãzul reprezintã acea decupare
în masa de vibraþii care ia în considerare doar
acele manifestãri care se actualizeazã în plaja
ondulatorie de 400-800nm. Tot ce depãºeºte
aceastã plajã intrã în infra (roºu) sau ultra (vio-
let). Cu ajutorul câtorva aparate care sã ne
prelungeascã aceastã intrare în infra sau în ultra
� tehnologia de vedere în infraroºu � putem
sã deducem cã aceastã manifestare a naturii
îºi continuã drumul. Doar cã noi spunem
�roºu� sau �albastru� doar la acele valori fixe
pe care le percepem între plajele respective.
Tot ce sare de limitele organelor noastre trece,
ca ºi în cazul auzului, în non-existent, în sensul
cã acea lume nu are nici culori nici sunete, ci
acel ceva þine de altceva. Dincolo de acele
limite lumea nu mai existã doar în acest sens.
Acest lucru nu înseamnã cã respectivele lumi
nu sunt! Hegelian vorbind acum, se spune cã
respectivele lumi sunt, dar nu existã.
Interesantã este aceastã distincþie dintre fiinþã
ºi existenþã în cazul acesta, dar aceasta
reprezintã o altã problemã filosoficã. Cogito,
ergo sum reprezintã acest cuget, deci sunt, iar
nu exist, aºa cum se traduce de obicei.
Descartes avea bine în minte aceastã distincþie
care schimbã mult lucrurile. Prin gândire am
acces la fiinþã cu mult mai mult decât la
existenþã. Existenþa este sondatã cu ajutorul
organelor de simþ, fiinþa se sondeazã cu
ajutorul gândirii. Aºadar, vedem prin analogia
de mai sus cum douã organe complet diferite,
ne-superpozabile în efectele produse,
generând senzaþii cu totul diferite calitativ,
ne trimit cu gândul la naturi izolate, lucrând
în paralel ºi neavând puncte de contact. Cu
toate acestea participã fiecare la o decupare
a unei singure realitãþi, care doar capãtã
sensuri diferite prin natura senzaþiilor diferite.
Între cele douã organe putem imagina altele
care decupeazã mai departe aceastã realitate
ºi ale cãror senzaþii putem sã le dãm nume
diferite, dar a cãror naturã concretã ne scapã
pentru totdeauna.

Tot astfel, între lumea spiritului ºi cea a
materiei existã o mulþime de alte niveluri
intermediare. Tradiþiile lumii vorbesc de aceste
lumi mediante, dându-le tot felul de nume:
Bardo Thodol, Barbelo, Ierarhia Îngereascã,
Purgatoriu, Lumea Astralã, Shambala etc.
Accesul în aceste lumi se face cu mijloacele
noastre umane, fie în ordine fizicã � în
momentul în care se produc miracolele, care
sunt imixtiuni din aceste lumi în spaþiul nostru
� fie în ordine spiritualã, prin meditaþii sau
tehnici mistice-alchimice, când imaginaþia
creatoare ne fixeazã pe o logicã specialã care

ne dã acces la aceste lumi, spunând de astã
datã cã ne proiecteazã pe noi acolo. În
alchimie, un punct cu adevãrat important de
atins este acela al trezirii acestei imaginaþii,
care se face prin concursul a douã forþe, dupã
cum spune Marie von Franz: o mare tensiune
afectivã dublatã de o constelaþie astrologicã
favorabilã. Acestea vor conduce imaginaþia
spre construcþia unei lumi... reale. Imaginaþia
creatoare va fi capabilã acum sã producã
schimbãri în ordinea lumii noastre materiale.
Un exemplu care apare ºi în cartea amintitã
este acela al lui Castaneda care este educat
de vrãjitorul mexican Don Juan cum sã
stãpâneascã ºi sã utilizeze forþele generate
de cele apãrute în vis; câmpul de viziune din
vis trebuie stãpânit în aºa mãsurã încât acesta
sã se continue în realitate, ºi astfel între cele
douã nu mai existã o rupturã � datã de trezirea
din vis. Castaneda, încercând tehnica
aceasta, are viziunea unui animal în agonie
care îi provoacã o spaimã cumplitã, dar
reuºeºte sã îºi dea seama cã de fapt ceea ce el
luase drept animal era doar o ramurã putrezitã
ºi contorsionatã. Don Juan îi adreseazã acest
reproº (traducerea ne aparþine: apud Marie
von Franz, Matière et psyché, p. 166): �Iatã
cum ai reuºit sã alungi o putere minunatã. Ai
aneantizat-o! Aceastã putere care reuºise sã
transforme o ramurã într-un animal. Ar fi
trebuit sã reziºti pânã când aceastã lume ar fi
încetat sã existe � dar nu ai reuºit deloc.� Noi
am spune astãzi cã ceea ce Castaneda a
încercat sã facã a fost doar revenirea la
�adevãrata realitate�. A avut o halucinaþie,
iar pentru gândirea raþionalã halucinaþiile nu
sunt decât ceea ce este mai rãu în lume; este
sursa numãrul unu de erori. O ramurã nu are
cum sã fie un animal � se încalcã principiul
identitãþii, ori este bine ºtiut cã acesta este
principiul �inviolabil� pentru raþiune. Dar de
ce nu ar fi de pus sub semnul întrebãrii? Care
instanþã ne spune cã acesta este principiul
inviolabil? De ce acest lucru? Iatã alte întrebãri
care ne deschid spre alte rãspunsuri care
necesitã alte întrebãri ºi aºa mai departe.

În concluzie, calea pe care problema
relaþionãrii dintre spirit ºi materie pare sã fie
aceea a unei conlucrãri disciplinare. Vorbim
de o interdisciplinaritate ºi mai ales de o
transdisciplinaritate care îºi poate aduce
aportul în a genera piste cu sens în construirea
de rãspunsuri coerente în legãturã cu aceastã
problemã. Psihologia analiticã alãturi de
mecanica cuanticã, alchimia alãturi de biologia
molecularã, istoria religiei alãturi de logica
matematicã, acestea sunt premisele unei astfel
de punere pe cale a acestei probleme. Existã
numeroase capcane de evitat când ne aºezãm
în aceastã interdisciplinaritate, dar faptul cã
problema este pusã ºi repusã în alþi termeni ºi
sub alte unghiuri de vedere, acestea nu pot fi
decât efecte benefice pentru evoluþia spiritualã.
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Nicolae Scurtu

CONTRIBUÞII  LA  BIOGRAFIA
POETULUI  NICOLAE  COBAN

FIRIDE  BASARABENE

Poetul ºi memorialistul Nicolae Coban
(n. 1 octombrie 1915, Sudarca, Soroca �
m. 4 decembrie 1996, Bucureºti) a fost
receptat, cu înþelegere ºi rigoare, încã de
la debutul1 sãu editorial. În perioada
interbelicã a colaborat la un însemnat numãr
de ziare ºi reviste printre care amintim:
Basarabia, Cuvânt moldovenesc,
Luptãtorul, Viaþa Basarabiei, Chemarea,
Bucovina, Basarabia literarã, Universul
literar, Convorbiri literare, Revista
Fundaþiilor Regale, Raza, Cuget clar,
Solidaritatea ºi altele. Poetul Nicolae
Coban impresioneazã prin naturaleþea ºi
prospeþimea imaginilor artistice, prin
evocarea universului rural, dar ºi citadin,
ºi, mai ales, prin unele teme tradiþionale,
specifice scriitorilor din Basarabia, precum
solitudinea într-o lume rece ºi apãsãtoare
ºi suferinþele inimaginabile pentru un om
liber al secolului douãzeci. Cãrþile sale2, nu
prea multe, au suscitat interesul istoriei ºi
criticii literare ºi au fost citite, recitite ºi
aºezate exact acolo unde le este locul în
ierarhia valorilor literare naþionale. Lectura
cea mai recentã a operei lui Nicolae Coban
ºi care s-a concretizat într-un profil
autentic aparþine istoricului ºi criticului

*
Bucureºti, 30 decembrie 1977

Mult stimate Sãluc Horvat,
Dupã necazurile prin care am trecut, mã refer mai ales la cele care privesc starea

sãnãtãþii mele, undeva condiþionatã, în continuare, de plecarea pe nepus în masã la
Arad ºi în conformitate cu convorbirea de la telefon, de abia astãzi pot rãspunde scrisorii
d[umi]tale.

Aveai cel puþin o evidenþã mai clarã asupra ceea ce s-a fãcut pânã în prezent ºi,
desigur, gãseam un mijloc de a ne pune de acord cu restul.

Oricât de greu îmi vine ºi oricât de rãu þi-ar pare, îþi cer din toatã inima iertare, pe
mai departe, în avansul lucrãrii d[umi]tale, nu am fãcut nimic.

literar Mihai Cimpoi3, minte agerã ºi
cuprinzãtoare, ce a interpretat, cu
promptitudine, valorile estetice ale
Basarabiei noastre dintotdeauna. Gândurile
acestea mi-au fost sugerate de o epistolã
necunoscutã, încã, a poetului Nicolae
Coban pe care a trimis-o istoricului ºi
criticului literar Sãluc Horvat (n. 23 iunie
1935), un strãlucit cunoscãtor al operei ºi
biografiei lui Eminescu ºi, în acelaºi timp,
un profund cunoscãtor al presei literare din
Transilvania ºi nu numai. O epistolã care,
parcã, prevesteºte un eºec. Ceea ce se va
ºi întâmpla. Despre ce e vorba? Istoricul
literar Sãluc Horvat a propus Editurii
Enciclopedice publicarea unei Bibliografii
a revistei Viaþa nouã, publicaþie
fundamentalã în ceea ce priveºte
modernismul european ºi, desigur,
simbolismul românesc, aºa cum l-a
conceput ºi teoretizat Ovid Densuºianu.
Din motive pecuniare ºi în dispreþul gen-
eral pentru instrumentele de lucru, atât de
necesare unei culturi europene, aceasta nu
a mai apãrut, iar autorul nu ºi-a mai putut
recupera manuscrisul nici pânã astãzi. Ce
timpuri? Ce mentalitãþi? ªi, desigur, ce
oameni?
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Am fost blocat în casã ºi, de câteva zile doar, am început sã-mi rânduiesc un plan
de lucru în privinþa definitivãrii a ceea ce mai rãmâne de fãcut.

Ca sã-mi pot da seama de situaþia realã a trebuit sã rãsfoiesc întreaga lucrare, mã
refer la adaosul deja efectuat, ºi am ajuns la urmãtoarele concluzii, obligatorii pentru
mine, pe care þin sã þi le comunic aºa cum le gândesc eu.

1. Mã tem cã scrisul meu, grafia!, te va încurca ºi îþi va da mare bãtaie de cap. Din
considerente de treabã bunã, oricât de greu mi-ar veni, voi bate eu lucrarea la maºinã.
Nu-i vorba de platã pentru acest travaliu, ci de a elimina de la început operaþiuni ce ar
avea loc dupã aceea din pricina neclaritãþii, altfel foarte greu de descifrat.

2. La ora actualã, nici la B[iblioteca] C[entralã] U[niversitarã], nici la B[iblioteca]
C[entralã] de S[tat] nu se pot urmãri recenziile ce ar urma sã fie rezumate în cât de
puþine cuvinte. Aºa cã tot microfilmul rãmâne ºi acesta numai la B[iblioteca] A[cademiei]
R[omâne]. Îl voi rezolva astfel. Cum acolo nu se poate lucra decât în fiecare zi de
dimineaþã pânã la ora 14, dupã aceastã orã pot efectua dactilografia.

3. Odatã rezolvate aceste treburi, domnia ta vei putea dupã aceea încheia cu acurateþã
indicele, la Baia Mare.

Cum îþi cunosc temerile, mã refer la faptul cã mai lucreazã ºi alþii la aºa ceva, am
cãutat sã mã interesez când m-au vizitat prietenii acasã, în timpul bolii, ºi despre acest
lucru.

Ceea ce s-a fãcut pânã în prezent priveºte un plan local care nu impieteazã cu nimic
tipãrirea lucrãrii d[umi]tale. Amintesc acest lucru spre a nu avea griji.

Cu începere de la 1 ianuarie 1978, alte obligaþii ale mele rãmân lichidate ºi nu mã
ocup decât de aceastã sarcinã pe care mi-am luat-o faþã de d[umnea]ta ºi la care mã
zoreºte îndeaproape soþia mea ºi ea ardeleancã, foarte solidarã cu perspectiva care te
priveºte.

Dacã gândeºti altfel, te rog sã-mi scrii imediat, ca sã mã pot conforma.
Cu privire la studiul introductiv, acesta se va realiza la Bucureºti în timp ce vei

definitiva indicele sau, dacã vei socoti altfel, de asemenea va trebui sã-mi aminteºti în
scrisoarea pe care o aºtept de la d[umnea]ta.

Te rog sincer sã mã ierþi pentru întârzierea rãspunsului meu, însã, în nici un fel nu
mi-a îngãduit sãnãtatea altfel.

În continuare, poate nefiresc cumva în ceea ce priveºte obiceiul, aº vrea sã folosesc
prilejul acestei scrisori pentru a ura domniei tale ºi familiei: sãnãtate, fericire, toate
succesele aºteptate ºi tot ce vã doriþi de la noul an 1978!

La mulþi ani!
Nicolae Coban

[Pofesor Sãluc Horvat, Baia Mare, Piaþa Gheorghe Gheorghiu-Dej, nr. 9,
apartamentul 57, judeþul Maramureº].

Note
 Originalul acestei scrisori, inedite, se aflã în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu

din Bucureºti.
1. Nicolae Coban ~ Carte de început. Înfiripãri. [Versuri]. Bucureºti, [Fãrã editurã],

[1935]. 70 pagini. (Biblioteca �Luceafãrul�, nr. 1).
2. Nicolae Coban ~ Casa de pe Prut. [Chiºinãu], Cuget moldovenesc, 1940, 64 pagini.

(Colecþia �Societãþii scriitorilor din Basarabia�); Cântece de acasã. Ciclu basarabean.
[Bucureºti, Fãrã editurã, 1941], 63 pagini; Sfârºitul Nord. Ciclu polar. Chiºinãu, «Dacia
Traianã», 1944, 93 pagini; Proteus la mal. [Versuri]. [Bucureºti], Editura pentru Literaturã,
1969, 160 pagini; În memoria substanþei. [Versuri], [Bucureºti], Cartea Româneascã, [1972],
104 pagini; Eka. [Selecþia poemelor de Eudochia Pavel]. Bucureºti, Editura Apollo, 1994,
143 pagini, precum ºi douã cãrþi pentru copii ~ Craiul Criº (1985) ºi Întoarcerea cerbilor
(1986).

3. Mihai Cimpoi ~ Ora stelarã. �Cercul destinului�. Neosemãnãtorism ºi naturalism ~
Nicolae Coban în O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia. Ediþia a 4-a
reactualizatã. Bucureºti. Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, 2009, p. 102�103 + 1
foto bust Nicolae Coban.
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BASARABII  DE  TÂRGOVIªTE

NEAGOE BASARAB(1)
(23 ianuarie 1512�15 septembrie 1521; * = investit în decembrie 1511,

ante 8 februarie 1512-15 septembrie 1521)

Gabriela Niþulescu

Emite la Târgoviºte 32 documente.
cele mai importante referindu-se la:
întãririle ºi scutirile date Mãnãstirii Dealu
(13 decembrie 1514); întãrirea pentru
Mãnãstirea Argeº a vãmii domneºti de la
ocna micã din Târgoviºte (7 ianuarie 1517);
întãririle pentru Mãnãstirea Nucetu (1520)
ºi Mitropolia Târgoviºte (1520). În 9 iunie
1520 încheie la Târgoviºte un tratat de
hotãrnicie cu Ioan Zapolya, voievodul
Transilvaniei, delegaþii stabiliþi de cei doi
principi convenind ca la hotare sã fie �pace
ºi înþelegere�, cei care încalcã tratatul
urmând a plãti cu capul; supuºii îºi vor da
dãrile potrivit normelor stabilite, iar hotarele
sunt fixate pe munþi, de la Orºova pânã la
apa Oltului.

Ctitorii târgoviºtene: Mitropolia;
biserica �Sf. Gheorghe�.

Este fiul natural al domnului Basarab
cel Tânãr � Þepeluº, din idila cu Neaga
Craiovescu; va purta însã numele soþului
mamei sale, vornicul Pârvu Craiovescu. De
aici marea importanþã a acestei familii oltene
în timpul domniei lui, ca ºi noul sens al
politicii externe muntene pe care o
promoveazã domnul dupã 1514. Fãrã a
intra în detalii, însuºi Neagoe Basarab îºi
recunoaºte filiaþia din Basarab cel Tânãr,
în inscripþia pusã pe un taler de argint dãruit
Mãnãstirii Tismana, ca �fiu al lui Mlad (=
Tânãr) Basarab Voievod�.

Cã el este un Basarab, istoricii nu pun
la îndoialã; nesigurã este doar filiaþia
paternã: este fiul vornicului Pârvu
Craiovescu (opinie susþinutã de cronicarul
Radu Popescu ºi istoricul Nicolae
Stoicescu) sau copilul nelegitim al
domnului Basarab Þepeluº (aºa cum susþin
C. Giurescu, Nicolae Gane, G.D.
Florescu, Constantin Rezachevici, Dan
Zamfirescu, Gheorghe Mihãilã etc.). Mama
este sigurã: Neaga din Hotãrani, care �
dupã idila cu Basarab Þepeluº � s-a
cãsãtorit cu Pârvu Craiovescu, având

împreunã încã trei copii, pe lângã Neagoe:
Preda mare ban, cãsãtorit cu Despina,
Marga � mãritatã cu Marcea mare
postelnic, strãmoaºa domnului Matei
Basarab; Vlãdaia, mãritatã cu Vasile
Furcovici mare logofãt.

Ca mare boier, Neagoe urcã treptele
rangurilor în puþini ani: în ianuarie 1501
este postelnic, iar în decembrie devine
mare comis, rang pãstrat ºi în anii 1510 ºi
1511. Aºteptând sfârºitul domniei lui
Mihnea cel Rãu, Neagoe este surprins de
venirea unui nou domn � Vlãduþ, ºi pleacã
în pribegie la Sibiu, unde avea ºi o casã
foarte frumoasã. Acolo el se apropie de
Gheorghe Brancovici, despotul Sremului
(care va fi mitropolit în Þara Româneascã,
sub numele de Maxim, în anii 1505-1508),
fratele lui Iovan Brancovici, despotul
Serbiei (amândoi nepoþii despotului
Gheorghe Brancovici). Aºa ajunge Neagoe
Basarab sã se cãsãtoreascã la Sibiu cu
nepoata cãrturarului sârb, Despina Miliþa
(Elena), care va fi soþie credincioasã ºi
doamnã în marea operã culturalã, dar ºi o
mamã exemplarã.

Am vãzut cum a ajuns la domnie
Neagoe Basarab, susþinut de rudele sale ºi
de turci. Ca domn rezident la Târgoviºte,
emite de aici 32 de documente, cel mai
semnificativ fiind cel din 7 ianuarie 1517,
prin care întãreºte Mãnãstirii Argeº (ctitoria
sa) vama domneascã de la Ocna Micã din
Târgoviºte, pentru ca �sã-i fie de hranã ºi
întãrire� mãnãstirii, iar lui �de vecinicã
pomenire�. Tot în 1517, la 17 martie,
domnul emite un document care are un tip
sigilar nou, menit sã reprezinte schimbarea
de ramurã dinasticã fãcutã prin venirea la
putere a partidei Craioveºtilor; aceastã
modificare a stemei de stat constã în faptul
cã el schimbã pasãrea heraldicã (pune
corbul) ºi reprezentarea separatã a aºtrilor
(soarele ºi luna), iar în amprenta sigilarã
forma scutului � modificatã � se apropie
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foarte mult de ceea ce specialiºtii numesc
�amprenta francezã modernã�.

Acest nou tip de sigiliu, din categoria
�Nova plantatio�, este de acum obiºnuit în
toate stemele domnilor munteni de dupã
Neagoe Basarab, folosit inclusiv în 1658
de Radu Mihail Mihnea al III-lea.
Schimbarea fãcutã de domn este nu numai
de ordin heraldic, sau ca o integrare în noul
curent european. Ea reflectã, la nivel statal,
noua situaþie internã ºi noul concept poli-
tic al domnului român în spaþiul sud-est
european, un spaþiu devenit � graþie lui
Neagoe Basarab � o regiune de echilibru
politic ºi de stabilitate în relaþiile cu vecinii.

Politica externã a lui Neagoe Basarab
a fost un mare câºtig, datoritã mai ales noii
orientãri ºi noilor coordonate pe care
domnul le-a impus: este aici o anume
caracteristicã a unei alte situaþii geopolitice
ºi a unui alt tip de concept, deschis altor
orizonturi geopolitice ºi culturale ºi unui
secol renascentist de integrare europeanã
ºi de stabilitate conjuncturalã pe care nici
o altã þarã din sud-estul european nu le
putea promova.

La 17 martie 1517, domnul încheie cu
Ludovic al II-lea, regele Ungariei, un tratat
de închinare ºi credinþã prin care
reînnoieºte jurãmântul de credinþã anterior
(fãcut de Vlãduþ), defineºte relaþiile cu
Braºovul ºi Þara Bârsei (destul de
încordate, de altfel) ºi � deºi venit la tron
cu ajutorul turcilor � el se angajeazã �sã îi
opreascã pe turci în cazul unei incursiuni
spre Þara Bârsei sau spre Braºov�. În
acelaºi spirit de restabilire a bunelor relaþii
cu negustorii braºoveni, domnul le acordã
acestora dreptul de a face comerþ în Þara
Româneascã �însã numai la Târgoviºte,
Câmpulung ºi Târgºor�, orice alt loc de
comerþ fiind interzis ºi încãlcarea se
pedepsea aspru. Prevederile acestui tratat
au permis normalizarea comerþului
intracarpatic ºi stabilizarea regulilor de
adãpostire a pretendenþilor în cetatea
Braºovului; pentru Þara Româneascã, ºi
în general pentru români, tratatul
marcheazã revenirea la bunele relaþii cu
Braºovul, dupã încordatele ºi îndelungatele
conflicte anterioare.

Mult mai important este un alt act al
domnului � care aratã nu doar capacitatea
diplomaticã extrraordinarã a lui, ci ºi acea
deschidere spre un orizont european poli-
tic ºi cultural, un orizont care prefigureazã,
conceptual ºi aplicativ, ceea ce în secolul
XVII se va defini drept �noul militantism
muntenesc de la Târgoviºte�. Este vorba
de unul din cele mai semnificative acte

politice ale secolului XVI, fãptuit la iniþiativa
lui Neagoe Basarab.

Dupã marile invazii ale sultanului Selim
I � când turcii cuceresc teritorii din Persia
pânã în Egipt � în vara anului 1519
ªtefãniþã-Vodã al Moldovei ºi Neagoe
Basarab al Þãrii Româneºti iniþiazã un mare
act diplomatic de esenþã unionistã. Trimit
un memoriu papei Leon al X-lea (emisar
fiind Anton Paicalas), pentru a negocia în
sintonie unirea lor cu Roma ºi participarea,
cu drept de cobeligeranþã, la cruciada
antiotomanã preconizatã de papalitate. La 3
iunie 1519, din Roma, papa trimite o
scrisoare prin care aratã cã este de acord
cu propunerile românilor, salutã misiunea
emisarului ºi trimite sprijinul sãu pentru
unirea cu Sfântul Scaun Apostolic: �pentru
tine, Basarabe, ºi pentru fiii tãi Teodosie
ºi Petru, ºi pentru toþi urmaºii voºtri, la fel
ca ºi pentru tine ªtefane, ºi pentru toþi
urmaºii tãi ºi pentru toþi supuºii voºtri�. Mai
scrie papa cã îi considerã pe români aliaþi
în tratatele pe care le va încheia cu turcii,
cã este de acord cu condiþiile puse de domnii
români ºi se angajeazã, în numele Scaunului
Apostolic, la obligativitatea îndeplinirii lor.

Din pãcate, moartea papei ºi a lui
Neagoe Basarab, în 1521, pune capãt
acestei dorinþe, de maximã importanþã
religioasã pentru Vatican (promisa unire cu
Roma) ºi de vitalã importanþã politicã pentru
români (alianþa de luptã antiotomanã).
Având drumul liber, sultanul Soliman I
reuºeºte sã cucereascã nestingherit toatã
Ungaria inferioarã, pe linia Dunãrii, iar
victoria de la Mohács îi permite ca, în
1526, sã transforme în paºalâc o mare
zonã locuitã de creºtini.

Proiectul celor doi domni români a fost
unul grandios ºi îndrãzneþ, eºuat din cauze
obiective. Reluat la alte dimensiuni de cãtre
Mihai Viteazul, dupã 1595, proiectul va
eºua ºi de aceastã datã, datoritã unei
slãbiciuni a principilor creºtini ºi unei
tensiuni care, mereu, a marcat situaþia
geopoliticã pe linia Dunãrii.

Neagoe Basarab este unul dintre puþinii
voievozi care, având o domnie liniºtitã, a
putut sã ridice cultura la un nivel de excepþie,
a patronat opere de mare însemnãtate
conceptualã ºi cu aplicabilitate la condiþiile
vremii sale ºi, prin ctitoriile sale, a dat un
nou sens termenului de credinþã � în
accepþiunea unui spirit umanist de sorginte
europeanã ºi a unor tradiþii româneºti venite
din lungi secole de creºtinism.

Sub raport cultural, domnia lui a
însemnat altceva faþã de trecut ºi nou faþã
de prezent, un orizont cultural larg, cu
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deschideri renascentiste de excepþie ºi pe
coordonate de înnoire, echilibru ºi
stabilitate economicã. Domnia lui aduce
þãrii ºi capitalei ei un spirit nou, renascentist,
cu realizãri care uimesc ºi astãzi. iar creaþia
artisticã include ºi o celebrã ºcoalã de
picturã care lucreazã la mãnãstirile Dealu
ºi Nucet, ca ºi la noua mitropolie din oraº.
Meºterii acestei ºcoli, pãstrând tradiþia
bizantinã ºi acceptând influenþe de tip
occidental grefate pe fondul tradiþional
autohton, exprimã o altã mentalitate ºi un
alt mod artistic, evidente în arhitectura ºi
pictura mãnãstirilor Dealu ºi Nucet. La
comanda domnului, ei ridicã ºi picteazã o
serie de biserici, refac altele � ctitorii ale
strãmoºilor din secolul XV, lãsând
posteritãþii bijuterii unice în spaþiul sud-est
european ºi cu influenþe remarcabile în arta
culturii slavone.

În special Târgoviºtea are o dezvoltare
fãrã precedent: se ridicã noi construcþii,
creºte rafinamentul artistic al curþii
domneºti medievale, gândirea politicã este
stimulatã chiar de domn. Acum, fastul ºi
mãreþia bizantinã îºi aflã la Târgoviºte o
semnificativã continuitate, Neagoe Basarab
fiind cel mai important dintre domnii români
care � prin activitatea culturalã � au
contribuit ca însãºi ideea imperialã bizantinã
sã poatã fi salvatã, dupã cucerirea otomanã
a Constantinopolului. Într-un proces cre-
ator marcat de spirit european ºi
renascentist, domnia lui deschide o epocã
artisticã de excepþie, în care creaþiile
deosebite (în primul rând arhitectura ºi
pictura) îmbinã perfect tradiþia autihtonã
cu experienþele ºi realizãrile noilor generaþii
de artiºti, a noilor curente europene.

Acest lucru este cel mai bine ilustrat
în magnifica mãnãstire de la Argeº, a cãrei
sfinþire din 17 august 1517 a reunit
egumeni de la Muntele Athos, Lavra,
Zografu, Pantocrator, episcopi greci din
Sardia, Seres, Midia, Melenie, pe Teolipt I
patriarhul Constantinopolului, dar ºi boieri,
negustori, mult norod, invitaþi strãini.

A fost atunci la Argeº o serbare pe
care cronicile o consemneazã ca unicã în
Þara Româneascã, aureolatã de cucernicia
domnului ºi a soþiei sale, de minunãþia
lãcaºului ºi de mãreþia imperialã a vechiului
Bizanþ � atât de bine impusã de Neagoe
Basarab, ca demn urmaº al basileilor greci.
Într-un impresionant tablou votiv, domnul
este îmbrãcat cu celebra mantie bizantinã
� granata, fiind singurul astfel reprezentat
dintre toþi domnii români.

Opera de ctitorire a lui Neagoe Basarab
înseamnã edificii înãlþate din temelie;

refaceri ºi reparaþii; un nou lãcaº pentru
sediul mitropolitan, mutat la Târgoviºte;
donaþii generoase în bani, bunuri, obiecte
preþioase, cãrþi, manuscrise, date în þarã,
la Locurile Sfinte, la Muntele Athos. Dar
ºi o operã cãrturãreascã de excepþie, care
sã reflecte noua mentalitate ºi noul spirit al
epocii sale.

Cea mai frumoasã ctitorie a domnului
este Mãnãstirea Argeº, o construcþie
magnificã a cãrei ridicare este strâns legatã
de mitul jertfirii (atât de rãspândit la
popoarele din Balcani) ºi de legenda
meºterului Manole. Pe locul vechii
mitropolii a Þãrii Româneºti, domnul ridicã
o bisericã impunãtoare ºi unicã în tot sud-
estul Europei prin frumuseþe, cu un loc
special destinat a fi necropola familiei sale.
Gavriil Protul descrie biserica aceasta ca
fiind �de o bogãþie uimitoare, cum
nimenea nu mai clãdise pânã atunci� ºi
ziditã �tot de piatrã cioplitã ºi netezitã ºi
sãpatã cu flori�. O bisericã despre care,
în secolul XIX, istoricul belgian Henri
Grégoire spune cã este �o adevãratã Sf.
Sofia munteanã, care încoroneazã
dezvoltarea arhitectonicã a artelor
colaterale în Peninsula Balcanicã�.

Momentul sfinþirii lãcaºului, la 17 au-
gust 1517, a reunit înalþi prelaþi din toate
colþurile creºtinãtãþii ortodoxe; a fost aici
patriarhul Teolipt I al Patriarhiei
Ecumenice de la Constantinopol, care a
binecuvântat mulþimea uriaºã ºi a ridicat
slavã domnului ctitor. Serbarea de la
Argeº a devenit legendã pentru popoarele
creºtine, o serbare pusã sub semnul
cucerniciei domnului ºi a soþiei sale,
impresionantã prin mãreþia lãcaºului ºi
uimitoare prin fastul imperial al vechiului
Bizanþ � impus de Neagoe Basarab prin
stilul arhitectonic, dimensiunile lãcaºului
ºi splendidele picturi realizate de
Dobromir din Târgoviºte.

Peste puþin timp, la 26 aprilie 1520, la
Târgoviºte se va sfinþi biserica nouã
ridicatã de domn pentru a fi sediul
Mitropoliei Þãrii Româneºti, unul din cele
mai impresionante ºi monumentale edificii
religioase ridicate în evul mediu românesc.
Acelaºi Gavriil Protul scrie cã biserica era
�mare ºi frumoasã, cu opt turle ºi tot
rãtunde cum sã saturã ochii tuturor de
vederea ei�; secretarul italian al domnului
Petru Cercel, genovezul Franco Sivori, o
vede în 1583 �minunatã� lucratã în
mozaic�, iar diaconul sirian Paul de Alep �
aflat în 1653 la Târgoviºte împreunã cu
patriarhul de Antiohia � crede cã biserica
�nu-ºi are pereche în toatã þara�.
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George Coandã

STAREA  DE  ROMÂNITATE:
Creºtinarea  în  vatra  ancestralã (1)

GEOCIVILIZAÞIE  ROMÂNEASCÃ

Existã spirite neliniºtite în rândurile
intelectualitãþii româneºti � unii specialiºti
în istoria culturii ºi civilizaþiei, sau aºa-ziºi,
dar ºi jurnaliºtii de conjuncturã � care, luând
drept paravan �libertatea democraticã de
opinie ºi de expresie�, îºi dau cu pãrerea,
dublatã de un tupeu exhibat, despre destinul
istoric al românilor de la începutul
vremurilor ºi pânã astãzi. Din nefericire �
ori cu un scop ascuns, evident denigrator
ºi negaþionist, înveºmântat, uneori, într-o
dubitativitate fals ºtiinþificã, �purjat� din
diferite surse mai mult sau mai puþin oculte
� pun în circulaþie teorii care, dacã nu
frizeazã teribilismul iconoclast atunci par
a fi emise de minþi lovite de patologia
absurdului. Aºa cum am descoperit în
paginile cotidianului �Adevãrul� (10 iulie
2012) o teorie a arheologului Ion Motzoi-
Chicideanu, susþinutã cu fervoare
oportunistã, sub proprie semnãturã, de
Ilarion Þiu, în articolul �Au fost românii
fãcuþi creºtini de slavi?�. Jurnalistul are
însã un alibi: teoria bizarã a specialistului
arheolog este completatã cu �un rãspuns
competent� dat cândva de istoricul �
binecunoscut slavist � Petre P.
Pavaitescu, invocat întru �validarea�
cercetãtorului în mãruntaiele pãmântului în
desluºirea unor taine ale istoriei strãvechi
româneºti. ªi de aici un întreg imbroglio
de situaþii aiuritoare. Iatã-le:

1. Românii iniþiali (daco-romanii, în
concepþia academicã etnoistoricã
standardizatã) s-au retras odatã cu trupele
ºi administraþia romanã, în ultimele decenii
ale secolului d.Hr./e.n., la sud de Dunãre
(�retragerea aurelianã�), conform
alegaþiilor geografului austriac Robert
Rösler din �Studii româneºti. Cercetãri
asupra istoriei mai vechi a României�,
apãrutã la Leipzig în 1871, ºi care au dat
�apã la moarã� Budapestei promotoare
intratabilã a pseudoteoriei �spaþiului vid�
existent când ungurii arpadieni au nãvãlit
în Transilvania, dupã începutul mileniului
al doilea d.Hr./e.n., Ion Motzoi-

Chicideanu, într-o halucinantã remarcã
moralizatoare, reþinutã de autorul
articolului, perorând: �Istoricii ºi
arheologii români se tem de oprobriul
public dacã ar interpreta onest situaþia din
teren, deoarece ar putea fi acuzaþi cã susþin
teoria lui Rösler [�] Adicã teoria lui
Rösler nu este o teorie, ci realitate�.

ªi urmeazã niºte explicaþii, vina �fugii�
daco-românilor la sud de Dunãre revenind
�invaziei altor popoare din nordul ºi estul
Europei�.

2. Creºtinarea poporului român a fost
un fenomen cu vreo �trei viteze�, ºi care
s-au produs astfel:

a) Goþii, prin secolele III-IV d.Hr./e.n. ale
primului mileniu d.Hr./e.n. creºtinându-se,
având ºi un episcop în nordul Dunãrii, unde
îºi creaserã o �þarã�, �n-au influenþat cu
nimic creºtinismul românesc�, de aici
tresãrind ºi mirarea noastrã. Pãi, care
români creºtini, dacã au dat bir cu fugiþii
peste Dunãre, pitindu-se prin Balcani, iar
mai înainte închinaþi în Hristos �erau doar
locuitorii oraºelor. Nu erau autohtoni,
venind de aiurea pentru a asigura
funcþionarea statului� (teritoriul Daciei
ocupat de Imperiul Roman). ªi, uite cum
apare contradicþia. Vom reveni mai încolo
asupra chestiunii.

b) Slavii sud-dunãreni (bulgarii),
creºtinaþi cu premeditare geopoliticã de
împãraþii din Bizanþ, care i-au pus pe fraþii
Chiril ºi Metodiu sã le fabrice un alfabet,
sunt cei ce (ºi este �aruncat în luptã� Petre
P. Panaitescu) prin preoþii lor, refugiaþi
peste Dunãre, �au adus biserica creºtinã
în mijlocul românilor� în secolul XI, ºi
unde� �au întâlnit o populaþie creºtinã�,
fiind �puþin probabil� ca apostolul Andrei
sã fii predicat în þinuturile dacilor. ªi iarãºi
ne aflãm într-o abracadabrantã chestiune.
ªi pe aceasta o vom lua în discuþie.

c) Românii nu s-au creºtinat în vatra
dacicã pentru cã au pãrãsit-o la �retragerea
aurelianã�, aºa cã (de la Ion Motzoi-
Chicideanu citire) ei �au venit creºtinaþi
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de la sud�, cu alte cuvinte, fiind ciobani,
�ºi-au luat oile ºi credinþa ºi s-au mutat
la nord de Dunãre�, cum ironic ºi cu
maliþie ne comunicã jurnalistul Ilarion Þiu
într-un inter-titlu.

Nu este nicio îndoialã cã, luând la
cunoºtinþã de publicarea unui asemenea
articol într-un important cotidian
românesc, Budapesta nu are decât a jubila
ºi de a-i trata pe români de� invadatori
ai României în general ºi a Transilvaniei
în special.

Este talentul nostru de a ne da cu
stângu-n dreptu� prin unii �savanþi� pe
care-i suspectez, dacã nu de a fi în
�serviciul comandat� al unor interese
strãine (manucurtizare), de epatare
ºtiinþificã egocentricã ºi teorii teribiliste, cu
siguranþã. Astfel, istoria românilor este
anulatã ºi acest popor azvârlit în anistorie.

*
Problematica creºtinãrii românilor,

care cere rãspunsuri la un imbroglio, din
care cineva neavizat nu înþelege ghicitoarea
� cum am vãzut mai înainte � o voi trata
punctual. Precizez însã � reiterez o opinie
personalã � cã nu refuz viziuni istorice
revoluþionare, chiar eu am lansat unele, dar
devin reticent ºi închid uºa teoriilor ºi
ipotezelor care sfideazã bunul simþ ºtiinþific
ºi demoleazã adevãruri istorice solid
argumentate.

1. Nu am sã insist, decât atât cât
trebuie, asupra teoriei absurde rösleriene/
maghiare a pãrãsirii Daciei de cãtre întreaga
populaþie autohtonã, apãrând ca într-un
hocus-pocus, fãcut de împãratul prestidigi-
tator Aurelian, un spaþiu total lipsit de viaþã
omeneascã � Transilvania. În afarã de
istoriografia modernã maghiarã, nimeni nu
mai susþine aceastã impardonabilã
elucubraþie, ºi este cu atât mai ciudatã
opinia �definitivã� a arheologului Ion
Motzoi-Chicideanu, acompaniat de
Ilarion Þiu de-þi� þiuie urechile de atâta
ineptitudine, acum când prin Harghita ºi
Covasna, cu vãdite impulsuri oficiale de la
Budapesta, s-a pornit vizibil bãtãlia
iredentistã pentru �înlãturarea ocupaþiei
româneºti�. Pentru cine nu ºtie � sau pentru
�savanþii� care sunt loviþi de o ruºinoasã ºi
complice uitare �, în afara invaziilor
popoarelor migratoare, de-a lungul celor
170 de ani de stãpânire romanã, dacii liberi,
trãitori pe mai mult de jumãtate din teritoriul
�necapturat� de legiunile lui Traian, au
declanºat numeroase atacuri de eliberare a
compatrioþilor lor din Dacia supusã
imperiului, de unde împãratul Maximin
Tracul (235-238) s-a �încununat� cu titlul
de Dacicus Maximus, ca ºi împãratul
Filip Arabul (244-249) cu cel de

Carpicus Maximus, sau împãratul
Gallienus (253-268), de asemenea cu
Dacicus Maximus, dupã victoriile
împotriva acelor daci. Însã dacii liberi, în
contextul �retragerii aureliene�, vor
pãtrunde în pãmânturile strãmoºeºti ale
fostei Dacii imperiale refãcând unitatea de
neam. ªi ar mai fi de remarcat cã vatra
dacicã nu se limita doar la spaþiul carpato-
nistrean-danubic, ci cuprindea ºi Scythisa
Minor (Dobrogea) ºi Moesia Inferior, în
care, dupã retragere, Roma a creat o nouã
Dacie, locuitã de traco-daci, centrul acestei
vetre ancestrale fiind �coroana carpaticã�
ºi Transilvania (Daci Superior / Apulensis
/ Porolissensis).

Dar sã nu facem apel la niciunul din
tratatele de istorie a românilor editate de
Academia Românã � ar fi sã fim pãrtaºi ai
unui parti-pris �, ci la izvoare vechi
maghiare, de pildã la Simonis de Keza
(secolul XIII), care în �Chronicon
Hungarorum� aminteºte de existenþa
românilor (�Pascua Romanorum� /
�Pastores Romanorum�) pânã ºi în Câmpia
Pannoniei la momentul debuºãrii ungurilor
în Europa, iar Thomas de Spalató (acelaºi
secol) este sigur cã Ungaria Magna/Ungaria
Mare, incluzând ºi Transilvania, deci, s-a
numit �Pascua Romanorum� (dupã
retragerea aurelianã, ca atare): �Hoc regio
dicitur antiquitas fuisse pascua
Romanorum� (�România. Documente
strãine despre români�, ed. II, Direcþia
Generalã a Arhivelor Statului din România,
Bucureºti, 1992, pp. 33-35). Adicã
�Pãºunea� / Patria românilor. Aºadar, am
operat � cum se spune � cu marfa
clientului. Românii erau acolo. ªi dacã,
fãcând o concesie de dragul unui joc al
imaginaþiei fanteziste, este sã dãm crezare
röslerienilor ºi arheologului pomenit aici
cum cã toþi locuitorii din Dacia imperialã
s-au refugiat la sud de Dunãre, de fapt ei
trebuie sã se fi pus la adãpost acasã ºi peste
o vreme, urmaºii acestora � sub presiunea
slavilor de sud, care au spart blocul
latinofon din Dacia balcanicã � s-au
reîntors acasã. Dintr-un loc al casei
ancestrale în acel loc al casei de unde au
fost alungaþi de goþi, gepizi, geruli, bastarni
ºi de� fraþii lor, dacii liberi. E aiurea, nu?
Dacã e sã fi venit cineva din sud (refugoi)
sub tãvãlugul slav au fost românii obârºiþi
în acea parte a vetrei ancestrale, adicã
traco-dacii romanizaþi din cele douã Moesii
(Superior ºi Inferior), într-un proces
îndelungat de convieþuire cu imperialii
cuceritori (secolele II î.Hr./î.e.n. � VII
d.Hr./e.n.). ªi aceºtia, în afara celor
dislocaþi prin întreaga Peninsulã Balcanicã,
tot în propria casã s-au mutat, dar în
partea ei din Carpaþi. ªi punct.
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Dan Gîju

ARS  LONGA...

1. Un element �providenþial�:
strungarul în fier Dumitru Petrescu.
Primul, ºi cel mai important, dintre toþi
maeºtrii cuvântului � scris, vorbit, chiar ºi
catapultat pe unde hertziene � rãmâne mai
vechea noastrã cunoºtinþã Dumitru
Petrescu (10 mai 1906, Bucureºti�1969,
nume real incert, probabil Gheorghe M.
Dumitru, dupã evidenþele Poliþiei, alias
Petrusin. General-maior; �primul
muncitor ajuns general în armata românã�
la 40 de ani. Fiu de tâmplar, el însuºi era la
origine �strungar în fier�, avea patru clase
primare ºi ºcoalã profesionalã plus, ca toþi
politrucii plimbaþi prin Uniunea Sovieticã,
inclusiv Valter Neulander & Co, ªcoala
leninistã Internaþionalã de la Moscova.
Cãsãtorit la o vârstã relativ tânãrã, cu
familie grea (va avea ºase copii, între care
patru fete, cel puþin una trimisã mai apoi la
studii în URSS), ilegalist încã din 1932,
organizator al grevelor de la Griviþa, este
de presupus cã a fost lesne pentru serviciile
secrete sovietice ca sã-l atragã la
colaborare. Condamnat în regimul lui
Carol al II-lea la muncã silnicã pe viaþã
pentru activitate comunistã, evadeazã din
închisoare (Evadare organizatã în ianuarie
1935 de cãtre Partidul Comunist din
România, când scapã din închisoare �lotul
Griviþa�, format din Constantin Doncea,
Dumitru Petrescu ºi Gh. Vasilichi) ºi
ajunge în URSS, în 1935, unde refuzã
propunerea NKVD-ului de a fi retrimis în
România ca sã facã spionaj (aºa va susþine
el într-o declaraþie datã dupã cãderea în
dizgraþie, prin anii �60), preferând sã facã
propagandã anti-româneascã în presa
scrisã ºi la Radio Moscova, cel mai probabil
activând pe statele de platã ale Direcþiei
Superioare Politice a Armatei Roºii, secþia
a VII-a, care se ocupa cu activitatea de
descompunere a armatei duºmane. Dupã

CAREUL  COZILOR  DE  TOPOR.
ARTIZANII  PRESEI  MILITARE

COMUNISTE*

* Fragment din Istoria presei militare, în curs de
apariþie la Editura Bibliotheca, Târgoviºte.

începerea rãzboiului � va declara într-o
autobiografie pãstratã la dosarul de cadre,
azi în arhive � cã activat pe frontul Mãrii
Negre cu Divizia �Tudor Vladimirescu�,
fiind ºeful secþiei politice al acestei mari
unitãþi încã de la înfiinþare, în noiembrie
1943, lângã Moscova, ºi pânã în aprilie
1945, când trece pe aceeaºi funcþie la
cealaltã divizie de renegaþi, ceva mai crudã
ºi �inocentã�, dar numai pânã în septembrie
acelaºi an, cãci, înfiinþându-se
Inspectoratul ECP, este mai întâi adjunctul
ºefului acesteia, generalul Victor Precup,
alt personaj de poveste, apoi �ºef plin�.
Supervizat de sovietici, este adevãratul ºi
atotputernicul artizan, vreme de câþiva ani
(1942�1948), al presei militare comuniste
româneºti iniþiate, deci, pe teritoriul URSS
ºi, mai apoi, imediat dupã încheierea pãcii,
organizatã în aºa fel încât sã acopere în
cel mai scurt timp întreaga Românie. Între
altele, rãmâne în istoria presei militare ca
fondator al ziarelor Graiul liber (1942),Înainte (1943), Glasul armatei (1945),
al revistei Armata (1947) º.a.), secondat
de Valter Roman (Neulander) ºi de Ion
Eremia. Nu în ultimul rând însã meritã
reþinut un alt nume �celebru� în epocã:
Victor Precup, acesta mai mult pentru
impresia artisticã ºi, pe undeva, ºi pentru
obiectivitate, istoria neputându-l trece,
oricum, cu vederea. Evident, Petrescu a
fost urmat de mulþi alþii, plevuºcã
indispensabilã în astfel de împrejurãri, dar
ne oprim la acest veritabil careu de
mercenari, nu lipsiþi de talent ºi inteligenþã,
dar fãrã scrupule în atingerea þelului lor nu
atât ideologic cât tipic ambiþioºilor,
oportuniºtilor standard, parveniþilor ºi, nu
în ultimul rând, impostorilor tuturor
timpurilor. Redãm în continuare, aºadar,
patru tipologii specifice � nu avem pretenþia
cã ºi determinante sutã la sutã! � pentru
gazetarul militar comunist din anii cei mai
sãlbatici ai instaurãrii sistemului de
guvernare patronat de Moscova în



98 LITERE � Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

România învinsã. ªi cumulând informaþiile
dintr-o �notã de activitate�, pãstratã la
dosarul sãu din arhive, cu raportul
generalului Iacob Teclu, la un moment dat,
prin 1945, ºi el numit comandant al
blestematei Divizii �Tudor Vladimirescu�,
prin care îl propunea ministrului Apãrãrii
de la acea vreme, Emil Bodnãraº, spre a
fi avansat la excepþional în gradul de general
de brigadã, continuãm prezentarea acestui
cameleon de origine proletar-incertã,
Dumitru Petrescu. Despre care, în afarã
de ceea ce am consemnat deja, mai trebuie
reþinut cã îºi începe, practic, fulminanta
ascensiune în cariera militarã, în anii 1943�
1944 când, ºef al secþiei Educaþie ºi culturã
la divizia de trãdãtori fiind, va contribui
decisiv la coeziunea moralã ostãºeascã a
Diviziei ºi consolidarea forþelor combat-
ive ale unitãþilor Diviziei. Tot el este
fãuritorul aparatului educativ în armata
românã, pentru cã de la Divizia �T.V.� a
trecut la Divizia �H.C.C.�, în vara lui 1945,
punând-o ºi pe aceasta pe roate, dupã care
va înfiinþa Centrul de Instrucþie pentru ECP
(De la educaþie, culturã ºi propagandã, un
fel de �triadã� spiritualã de formare a
�omului nou� cãreia bolºevicii i-au acordat
dintotdeauna atenþia cuvenitã, alocând
fondurile necesare ºi racolând cei mai buni
ºi entuziaºti specialiºti, ce-i drept însã
foarte strâns cãutaþi la dosar.) de la Breaza
ºi întreg angrenajul serviciilor ECP la
unitãþi. Una peste alta, reiese cã acest
distins, valoros ºi integru ofiþer, al cãrui
trecut strãlucit fusese apreciat ºi de alþi
generali precum Dãmãceanu (Dumitru
Dãmãceanu � 1896-1978, ofiþer de
cavalerie cu studii militare în Italia, ataºat
militar în perioada interbelicã, adjutant re-
gal, comandant de mari unitãþi, susþinãtor
al echipei care l-a trãdat pe mareºalul Ion
Antonescu la 23 august 1944,
recompensat mai apoi cu diverse funcþii
politice inclusiv în cadrul Ministerului
Apãrãrii Naþionale, exclus din armatã,
arestat ºi degradat de comuniºti dupã
abdicarea regelui, reabilitat mai târziu.),
Victor Precup sau Mihail Lascãr (M.
Lascãr � 1889-1959, infanterist, combat-
ant în toate rãzboaiele românilor din secolul
trecut, cãzut prizonier la Stalingrad (1942),
în ciuda faptului cã fusese decorat de
Hitler cu Frunze de Stejar la Crucea de
Cavaler a Crucii de Fier (pe care, dintre
români, numai generalii Corneliu
Teodorini ºi Petre Dumitrescu o mai
primiserã), va trãda, venind în þarã în
fruntea Diviziei �Horia, Cloºca ºi Criºan�,
faptã pentru care va ajunge, între altele,
ministru al Apãrãrii Naþionale � 1946-
1947). Posesor al unei excepþionale
inteligenþe ºi cu un simþ tactic înnãscut,

cu un curaj sfidãtor ce a impus ºi soartei,
trecând de sute de ori pe lângã moarte,
fapt pentru care fusese propus la decorare
cu ordinul �Mihai Viteazul� (mare minune
cã l-a ratat!), era, totuºi, un om de acþiune,
numai bun de aruncat în prima linie de
luptã, aºa cã sovieticii nu au ezitat sã-l
foloseascã la maximum. ªi de îndatã ce
s-au terminat luptele contra Germaniei,
observa generalul-cabotin Teclu (1899�
1976, infanterist, promoþia 1917, prizonier
la ruºi din noiembrie 1942, trãdeazã ºi este
recompensat cu numirea în fruntea
statului-major al Diviziei �Tudor
Vladimirescu�, comandant al ei mai apoi,
general din 1945, comandantul Academiei
Militare din Bucureºti � 1957-1965 º.a.),
a fost chemat în þarã cu 1000 de alþi
panduri formaþi de el pentru a pune bazele
aparatului educativ în Armata României,
lucru de pionierat, cum bine se ºtie. Este
contextul în care iau fiinþã, de fapt, nu
numai Glasul armatei, ci toate celelalte
publicaþii militare, inclusiv gazetele de
perete. Tot el va lua mãsuri pentru tipãrirea,
în condiþiile alegerilor din 1946 � care au
fost mãsluite, azi se ºtie precis, astfel încât
sã câºtige Blocul Naþional Democrat �, nu
mai puþin de 60 de mii de broºuri ºi 145 de
mii de afiºe de propagandã. ªi tot el, deºi
nu vor ezita sã se împãuneze ºi alþii cu
aceste merite, între care Ion Eremia, în
ianuarie 1947, procedeazã la reorganizarea
Teatrului Armatei, în martie acelaºi an pune
bazele Ansamblului de cântece ºi dansuri
al Armatei � mai târziu numit Doina ºi
condus de cine altul decât de compozitorul-
pandur Constantin Costoli (n. 1912). În
octombrie 1947 mai înfiinþeazã încã o
publicaþie centralã, anume revista Armata,
unde el activeazã ca preºedinte al
comitetului de redacþie, iar �camaradul� de
arme ºi de destin, secondantul sãu întru
nenorocirea neamului românesc, Valter
Roman, ca director. Mai mult decât atât,
la Glasul armatei reuºeºte sã fãureascã o
tipografie proprie, ºi întrucât se impunea
cu stringentã necesitate apariþia zilnicã, în
peste 100 de mii de exemplare, va stabili
strategia asigurãrii rezervei de jurnaliºti
printr-o selecþie operatã constant în rândul
absolvenþilor Centrului de Educaþie de la
Breaza, pus la punct tot de el, cum
precizam, pânã în toamna lui 1947
absolvind patru serii, însumând 728 de
ofiþeri ºi 355 de subofiþeri. Tot D.
Petrescu este cel care amenajeazã clãdirea
administraþiei ºi redacþia, impulsioneazã
apoi toate marile unitãþi care, la rândul lor,
dupã exemplul de la centru, fiecare îºi
scoate ziarul ei. În plus, organizeazã tot
soiul de concursuri ºi de întreceri specifice
modului de educaþie comunist, la loc de
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frunte situându-se cele privind gazetele de
perete, cea mai facilã metodã de propagare
a spiritului bolºevic la nivelul maselor de
soldaþi, majoritatea lor veniþi de la þarã, în
urma unui rãzboi devastator, deci neºtiutori
de carte, victime sigure ale politrucului din
faþa frontului. Se implicã ºi în sportul
militar, organizând tot ce era posibil în acele
timpuri când criza fãcea ravagii într-o
Românie cocoºatã sub povara datoriilor de
rãzboi, dar care, culmea!, dacã este sã ne
ghidãm dupã presa bolºevizatã, primea
ajutoare frãþeºti de la �marele prieten� de
la Rãsãrit, care, în generozitatea sa
neþãrmuritã, nu ne lãsa sã murim de foame.
Concret, Dumitru Petrescu organiza în
timpul acesta concursuri de schi ºi de bob,
de tir, box, fotbal, ºah, cãlãrie, el
arogându-ºi rolul marelui animator. Ce-i
drept, realitatea este cã aºa a luat fiinþã Baza
Polisportivã A. S. Armata, redenumitã în
anii ei de apogeu Steaua, cu secþiile de
acum bine cunoscute, iniþial însã doar cu
câteva, în speþã cele de fotbal, tenis, volei
ºi schi, cel mai bine încadrate, alãturi de
tabãra de sport de la Predeal, de patrula
militarã de schi � care participa la olimpiadã
� º. a. Secþii de care, din pãcate, s-a cam
ales praful dupã decembrie 1989, cazul cel
mai reprezentativ fiind acela al fotbalului,
în perioada de glorie a lui D. Petrescu
armata având douã formaþii în primul
eºalon. În afarã de aceasta, era vremea
când armata întreþinea 2.220 de copii de
trupã, orfani cei mai mulþi, ºi cine sã-i
îndoctrineze dacã nu D. Petrescu! ªi cum
sã nu concluzioneze Teclu efectiv uimit:
Existenþa lui în cadrele Armatei este
providenþialã ºi ne îndreptãþeºte o
încredere desãvârºitã în vitalitatea
Neamului Românesc, care în timpuri grele
scoate la ivealã elementele necesare. Pe
undeva, mare dreptate avea! Gradul sãu
militar la reintrarea în þarã, pe finalul
rãzboiului, era acela de locotenent-colonel,
ºi aºa va rãmâne pânã la terminarea
conflagraþiei, în primãvara lui 1945. Dupã
rãzboi, este numit adjunct al ºefului
Direcþiei Superioare Politice a Armatei,
adicã al generalului Victor Precup, calitate
în care va înfiinþa, la 15 iulie 1945 � el
adjudecându-ºi funcþia onorificã de direc-
tor �, ziarul Glasul armatei unde, la
�sugestia� lui Emil Bodnãraº (alias
inginerul Ceauºu � 1904-1976, ofiþer de
artilerie, ºef al promoþiei (1927). Provenit
dintr-o familie mixtã (tatã ucrainean ºi
mamã nemþoaicã), beþiv ºi afemeiat, în
plus, aflat ºi cu garnizoana la Cernãuþi
(unde nu întâmplãtor va urma cursuri
particulare de artã fotograficã ºi
cinematografie), a fost victimã sigurã pentru
spionajul militar sovietic (dar ºi al SSI-ului

românesc, dupã unii), ca atare, în 1932 era
dezertor peste Nistru, la ruºi, unde se va
specializa în munca informativã ºi în
organizarea acþiunilor de diversiune în
teritoriul inamic. Trimis în misiune în þara
care-l fãcuse ofiþer, prins, judecat,
condamnat ºi închis, eliberat în plin rãzboi
antisovietic graþie mituirii (cu bani de la
�tovarãºi�) a unui comisar de poliþie
(altminteri, cetãþean sovietic fiind, trebuia
internat în lagãr), apare miraculos la 23
august 1944 ca actor de bazã al echipei
comuniste în actul trãdãrii regale, de acum
încolo fulminanta sa ascensiune pe scena
politicã ºi militarã � va ajunge inclusiv
ministru al Apãrãrii Naþionale (1947�1955)
� fiind doar o chestiune de moft.), îl
numeºte redactor-ºef pe tânãrul �lup de
presã� Ion Eremia, la acea datã numai
cãpitan ºi specialist în orice altceva mai
puþin în arta condeiului deºi, dacã e sã ne
luãm dupã ce va debita el însuºi, publicase
cândva niºte poezii. Dar care, dupã cum
vom vedea, nu-l va dezamãgi. Într-un fi-
nal însã, cum fiecare naº îºi are naºul, sãpat
fiind de rivalul ºi, totodatã, de camaradul
sãu de drum, evreul internaþionalist Valter
Roman, mult mai umblat, mai învãþat ºi
mai parºiv decât el, dupã ce iniþial, în 1952,
mai face un salt pânã la fotoliul de ministru
de finanþe, prin 1956 Dumitru Petrescu
a fost trecut pe linie moartã. Maurul îºi
fãcuse datoria.

2. Un artilerist al propagandei
roºii: Valter Roman (Neulander).
Personaj nu mai puþin important între
profesioniºtii care au pus pe picioare presa
militarã comunistã de la noi a fost Valter
Roman, pe numele sãu la naºtere, Ernõ
Neulander (1913�1983, nãscut la
Oradea, fiu de rabin, comunist ilegalist.
Biografii sãi îl dau voluntar în Rãzboiul
Civil din Spania, ca politruc, în realitate
era infiltrat printre comuniºtii spanioli din
batalionul de artilerie �Ana Pauker� cu
misiuni precise, ca agent NKVD, cu
gradul de locotenent-colonel (informaþie
neverificatã). La un moment dat, dupã
punerea în aplicare a planului Operaþiunii
Barbarossa (22 iunie 1941), a fãcut parte
dintr-o unitate specialã care executa
dezertorii de pe frontul antigerman,
probabil pentru a i se verifica docilitatea.
Încadrat la Radio Moscova, secþia
românã, a activat între altele pentru
constituirea diviziilor de voluntari recrutaþi
dintre prizonierii români ºi botezate �Tu-
dor Vladimirescu�, respectiv �Horia,
Cloºca ºi Criºan�, dar ºi pentru
demoralizarea populaþiei române din
perimetrul de emisie al postului moscovit,
misiuni pentru care, ulterior, va fi rãsplãtit
cu gradul de general.
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ISTORIA  TIPARULUI

BIBLIOTECA  MAVROCORDAÞILOR  SAU
RODUL  UNEI  PASIUNI  DE  BIBLIOFIL (II)

Agnes Erich

Se ºtie cã N. Mavrocordat a ridicat de
la Hurezi ºi Mãrgineni o parte din cãrþile
rãmase de la Brâncoveanu ºi familia
Cantacuzino. N. Iorga afirmã cã ��cele
mai multe cãrþi s-au ridicat dã Niculae-
Vodã ºi le-au dus la vivliotichi al sãu ce
fãcuse la Þarigrad, la casele lui, la
Bata�cãrþile care strãnsese, atît aceste
fãrã dreptate (cît ºi cele cumpãrate cu bani
de dînsul) luate, cum de la mãrgineni ºi
de la mulþi din boieri din þarã, cât ºi cele
de dînsul cumpãrate, toate le-au luat
datornici ce împrumutase bani fiu-sãu
Constandin-Vodã� (N. Iorga. Studii ºi
documente, vol.3. Bucureºti, 1901, p. 56).
Biblioteca stolnicului porneºte iniþial de la
biblioteca unui student începãtor, deci
trebuie îndepãrtate exagerãrile naþionaliste
cã era o bibliotecã grozavã etc. (Radu
ªtefan Vergatti. Pe urmele Stolnicului
Constantin Cantacuzino. Bucureºti:
Editura Sport � Turism, 1982).ªi aceastã
bibliotecã a Cantacuzinilor a fost privitã de
membrii familiei ca o investiþie în obiecte
de valoare. Astfel, pe foaia de titlu a
volumului tipãrit la Paris, în 1627 � Tou
en aghiis patros imon Athanasiou
Arhiepiscopou Alexandrias. Ta
evriskomena apanda, cuprinzând operele
complete ale Sfântului Atanasie cel Mare,
este scris mare, în latinã: �Ex-libris
Constantini C.� Ulterior, însemnarea a fost
acoperitã, iar pe foaia urmãtoare,
domnitorul Nicolae Mavrocordat a scris
mãrunt, în greceºte: �Se dãruieºte cinstitei
mãnãstiri a Preasfintei Treimi de la
Vãcãreºti, de preaînãlþatul domn, ighemon
a toatã Ungrovlahia, kiriou kir, Iù

Nicolae Alexandru Voievod.1723, luna lui
iunie�.

O altã menþiune de donaþie o aflãm pe
o Biblie tipãritã la Geneva în1630, pe
lucrarea lui Gilbertus Gaulminus. De
Ismeniae et Imenes amoribus libri XI,
apãrutã la Lutetiae, în 1617 ºi dãruitã în

1726, ceea ce ne face sã credm cã
domnitorul a continuat acþiunea sa de
binefacere în privinþa îmbogãþirii colecþiilor
mãnãstirii. Printre alte lucrãri dãruite au
fost: în 1725, volumele III ºi IV din
Mischna sive Totius hebraeorum juris,
ritum, antiquitatem, apãrutã la
Amstelodami, 1698; în acelaºi an, Johannes
Buxtorfius, Epitome gramaticae hebraeae,
apãrutã tot la Amstelodami, 1645; în 22
octombrie 1726, Avviso di Parnaso, în
Antopeli, 1643; la 20 august 1730 doneazã
Corpus Institutorum Societatis Iesu.
Volumen secundum, Antverpiae, 1709 (C.
Dima-Drãgan. Op. cit., loc. cit.).

Interesat de dezvoltarea bibliotecii a
fost ºi primul sãu fiu, Scarlat, din cãsãtoria
cu Casandra Cantacuzino. Acesta era
poliglot ºi bibliofil întocmai ca ºi tatãl sãu
ºi se pare cã avea ºi el biblioteca proprie.
Era caracterizat ca �om foarte cuminte ºi
învãþat; limbi ºtia multe, turceºte, elineºte,
letineºte, frânceºte ºi toate cu cãrþile lor.�
(Radu Popescu. Istoriile domnilor Þãrii
Româneºti. Bucureºti, 1963, p. 254). Din
pãcate a murit doar la 21 de ani, se pare de
o boalã fulgerãtoare. Câteva din cãrþile sale
în limba francezã ºi italianã poartã un ex
libris autograf în latinã: �ex libris Caroli
Mavrocordati.� (Menþionãm Storia di
Teodorico il Grande scritta per lo Delfino
di Francia da monsignor Flessier, vescovo
di Nimes, Venezia, 1703; Jacques Benigne
Bossuet. Politique tiree des propres paroles
de l�Ecriture � Sainte, Bruxelles, 1710).
În aceste condiþii colecþia domnitorului a
trecut în posesia fratelui sãu, Constantin.
Acest Mavrocordat a domnit de ºase ori
în Valahia ºi de 4 ori în Moldova, între
1730 ºi 1769. În letopiseþul lui Ion Neculce
ne apare portretul acestuia, foarte bine
creionat: �Acest domnu Costantin-vodã era
un om prè mic de stat, ºi fãpturã proastã,
ºi cãutãtura încrucisetã, ºi vorba lui
înecatã. Dar la hire era nalt, cu mîndrie
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vrè sã s-arete, dar era ºi omilenic. ªi era
dragã învãþãtura, corãspundetii din toati
þãrile strãine sã aibã, prè silitor spre vesti,
ca sã ºtii ce sã faci pintr-alte þãri, ca sã
dobîndeascã numi lãudat la Poartã.� (Ion
Neculce. Letopiseþul Þãrii Moldovei.
Bucureºti; Chiºinãu: Litera Internaþional,
2001, p. 305).

În Cronica Ghiculeºtilor ni se spune
despre Constantin Mavrocordat cã citea
�cãrþile lui Ioan Hrisostom sau ale lui
Vasile cel Mare sau ale lui Macarie Egip-
teanul�. Dintr-o altã sursã (ªtefan Lemny.
Întâlniri cu istoria în secolul XVIII: teme
ºi figuri din spaþiul românesc. Iaºi: Editura
Universitãþii Al. Ioan Cuza, 2003) aflãm
cã dedica foarte mult din timpul sãu
lecturii. Geograful Markos Katsaitis îl
gãseºte la 13 octombrie 1742 �într-o
camerã prevãzutã toatã cu cãrþi, unde
obiºnuia sã stea ziua întreagã ºi parte din
noapte spre a studia, spunîndumi-se cã era
neobosit în sîrguinþa lui de a învãþa, punând
sã i se citeascã cãrþi timp de ºase ºi opt
ore continuu.� (Fl. Constantin. Constantin
Mavrocordat. Bucureºti: Editura Militarã,
1985, p. 167).

În legãturã cu formaþia acestuia ºi cu
bibliofila Mavrocordaþilor, istoricul Andrei
Pippidi a publicat în revista Viaþa
Româneascã un studiu în care dã o
interpretare modernã a unor date vechi
(descoperirea în Arhivele Naþionale
Franceze a unei liste de manuscrise, datatã
1751, care a aparþinut lui Constantin
Mavrocordat). Acesta face unele observaþii
extrem de interesante asupra bibliotecii
Mavrocordaþilor, semnalând o direcþie
legatã de trecut, de lumea clasicã, ºi una
modernã, atrasã de �sincronizarea cu
cultura occidentalã�. El scrie cã �Palidul
ºi firavul Constantin, strabic, ghebos ºi
epileptic, a fost victima educaþiei
copleºitoare la care a fost supus de tatãl
sãu.� Adaugã cã lista de cãrþi din 1725,
care cuprinde 625 de lucrãri savante din
diverse domenii, reprezintã biblioteca lui
personalã, la vârsta de numai 14 ani, menitã
sã-i asigure o culturã generalã prodigioasã,
dupã ce fratele sãu, cu zece ani mai mare,
Scarlat, mort de tânãr, nu putuse face faþã,
probabil, acestui regim.

Din toate acestea deducem cã fiul i-a
urmat tatãlui în ceea ce priveºte interesul
pentru cãrþi fiind el însuºi pãtruns de ideile
filosofice ºi reformatoare ale veacului al
XVIII-lea. În sprijinul acestor afirmaþii
existã dovezi cã s-a îngrijit ºi de cele câteva
ºcoli existente la momentul respectiv, de
cultura preoþilor, cãrora le cerea sã ºtie
carte româneascã, punând sã se tipãreascã

ºi cãrþi bisericeºti în româneºte.
Dorind sã fie informat la zi despre tot

ceea ce se petrecea în Europa, în plan so-
cial, economic, politic ºi cultural dispunea
de o amplã reþea de corespondenþi care
furnizau domnului �gazeturile� ºi ºtirile pe
baza cãrora acesta îºi întocmea rapoartele
cãtre Poartã. Era abonat la Observations
sur les ecrits modernes, un buletin de
informare bibliograficã. Existã mãrturii cã
era unul din cei mai informaþi oameni ai
timpului sãu, cãutând sã se instruiascã mai
ales în afacerile Europei, de unde primea
toate informaþiile timpului, fapt menþionat
de Villeneuve, ambasador francez la
Constantinopol.

În ceea ce priveºte completarea
colecþiilor bibliotecii sale avea o persoanã
însãrcinatã cu cumpãrarea de cãrþi ºi
manuscrise dupã dorinþa domnului. De
asemenea, aplicã politica schimbului
interbibliotecar cu Biblioteca Regalã din
Franþa, în schimbul copiilor dupã
manuscrisele din biblioteca proprie primea
ediþii de cãrþi rare care se gãseau în dublu
exemplar la Paris. Din pãcate, dupã 1749,
presat de datorii pune zãlog biblioteca unui
englez, Barker. O parte din biblioteca sa
este cedatã pentru 16. 000 groºi lui Neofit
Cretanul, Mitropolitul Ungrovlahiei, care la
rândul sãu, o lasã Mitropoliei din Bucureºti,
prin Testamentul din 20 februarie 1748
(Corneliu Dima Drãgan. Însemnãri
bibliografice ale domnitorului Nicolae
Mavrocordat. În: �Studii ºi cercetãri de
bibliologie�, XII, 1972, p. 86). De aici,
unele au trecut la biblioteca de la colegiul
Sf. Sava, viitoarea bibliotecã naþionalã, ºi
de acolo la biblioteca Academiei Române,
iar altele la biblioteca Colegiului naþional
Carol I din Craiova (Cf. Mihail Carataºu.
ªtiri noi privitoare la biblioteca
Mitropoliei din Bucureºti în secolul al
XVIII-lea. În: �Studii ºi cercetãri de
bibliologie�. Bucureºti: Editura Academiei
RSR, 1974, p. 133).

Din fondul dezvoltat de cãtre
Constantin Mavrocordat provine ediþia
princeps a operei istoricului Claudius
Aelianus, Variae Historiae libri XIIII,
(apãrutã la Roma, în 1545) ºi pe care
domnul a fãcut o însemnare de proprietate
în limba greacã. Cartea aparþinuse iniþial
stolnicului Constantin Cantacuzino, care îºi
trecuse, de asemenea marca de proprietate,
în limba greacã, pe foaia de titlu.

Alte însemnãri aparþinând lui C.
Mavrocordat, tot în limba greacã, se
regãsesc pe colecþia apãrutã la Geneva, în
1619 a Lexiconului lui Suidas, De
Institutione oratoris libri XII (Genevae,
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1637) a retorului latin Quintilianus. La
Biblioteca Academiei, pe o ediþie din Tacit,
tipãritã în 1664, existã o însemnare, de data
aceasta în limba latinã a domnitorului: Ex
Libris Constantini Maurocordati Fil.[ius]
Nic.[olai] P[rincipis] V.[alachiae]. N.
Iorga ne informeazã cã un supralibros, cu
stema Þarii Româneºti ºi titulatura
domneasca: J[o] N[icolae] C[onstantin]
V[oievod], aplicat în foiþã de aur pe o
legãturã în marochin roºu, o deþinea chiar
el, fiind vorba de volumul II al operei lui
Boileau, apãrut la Paris, în 1716 (Cf. N.
Iorga. ªtiri nouã despre biblioteca
Mavrocordaþilor ºi despre vieaþa
munteneascã în timpul lui Constantin Vodã
� Mavrocordat. Extras din Academia
Românã-Memoriile Secþiunii Istorice. Seria
III, tom VI, mem.6. Bucureºti: Cultura

naþionalã, 1926, p. 10-11).
Fãrã a fi cunoscutã de contemporani

în plinãtatea marilor ei valori, datoritã
discreþiei exagerate a posesorilor,
biblioteca Mavrocordaþilor s-a risipit la
mijlocul secolului al XVIII-lea, înainte ca
istoria sã fi înregistrat imaginea completã
a existenþei ei.

Remarcabila bibliotecã a Mavrocorda-
þilor nu este complet cunoscutã nici astãzi,
cercetarea colecþiilor de carte veche aducând
noi informaþii cu privire la destinul cãrþilor
care i-au aparþinut. Am încercat prin aceastã
umilã cercetare sã aducem încã o dovadã
elocventã a faptului cã aceastã bibliotecã nu
a fost doar rodul unei pasiuni de bibliofil ci ºi
a unei necesitãþi intelectuale ce se cerea în
permanenþã slujitã ºi care a rodit frumos ºi
benefic pentru domn ºi þarã.

În anii Primului Rãzboi Mondial a
fãcut propagandã României ºi a obþinut
ajutoare pentru combatanþii români, iar în
1919, a fost membrã a delegaþiei române
la Conferinþa de pace de la Paris, care a
stabilit ºi graniþele României Mari. Tot în
1919 a fost numitã de rege ºi de guvern
ca secretar general al Asociaþiei Române
pe lângã Societatea Naþiunilor, în care a
activat fãrã întrerupere alãturi de celebrul
diplomat român Nicolae Titulescu.
Guvernul francez i-a acordat ordinul de
Cavaler al Legiunii de Onoare, iar în þarã,
Academia Românã a primit-o în rândurile
ei, fiind prima femeie-academician din
România.

În timpul celui de al Doilea Rãzboi
Mondial s-a deplasat în marile oraºe ale
Franþei ºi, în pofida ocupantului hitlerist, a
desfãºurat propagandã pro-francezã ºi
pro-românã. Politicianul francez Georges
Clemenceau îi ºi declara franc: �Sunteþi
tipul desãvârºit al domniºoarelor care fac
versuri. Meritul pe care îl aveþi în ochii
mei? Sunteþi exoticã ºi faceþi parte dintr-
un popor care mã intrigã foarte mult. De
altfel, sunteþi cu toþii niºte oameni
insuportabili, acolo la capãtul Europei ºi,
într-o bunã zi, o sã avem mari neplãceri
din cauza voastrã. Dar vã aprob dragostea
de libertate!�

La sfârºitul rãzboiului, deºi
octogenarã, ºi-a pus iarãºi renumele în
slujba patriei române ºi a participat în
delegaþia românã la Conferinþa de pace de

Elena Vãcãrescu, un virtual
roman de dragoste...

(urmare de la pagina 82) la Paris din 1946; în acei ani, la putere erau
guvernele procomuniste, iar Nicolae
Ceauºescu era deja notoriu ºi se zbãtea sã
ajungã lider naþional, astfel cã afirmaþia
mea de la început privind aria temporalã a
Elenei Vãcãrescu îºi gãseºte acoperire
istoricã!

�... fãrã cãmin ºi fãrã avere, fãrã soþ,
fãrã iubit, fãrã copii, am început sã iubesc
România cu o patimã care mi-a umplut
toate clipele fiecãrei zile, mi-a chinuit toate
nopþile, de-a lungul a mai mult de patruzeci
de ani�, nota cu amãrãciune în jurnalul ei.
La vârsta de 83 de ani, pleacã spre cele
eterne, în anul 1947, lãsând prin testament
Academiei Române, o parte din averea
Vãcãreºtilor. În 1959, osemintele i-au fost
aduse în patrie, la Cimitirul Belu, alãturi de
cele ale iluºtrilor ei înaintaºi.

Aceasta a fost ºi este scriitoarea ºi
diplomata românã Elena Vãcãrescu ºi, în
ce mã priveºte, cred cu toatã convingerea
cã o astfel de fiinþã rarisimã meritã sã i se
scrie un reuºit roman de dragoste, care sã
aibã într-adevãr rãsunet artistic european
ºi mondial! Regele Ferdinand al României,
întregitorul þãrii, a fost o personalitate
europeanã, cu nimic mai prejos de alþi
principi ai acelor vremuri în care republicile
încã nu apãruserã, mai ales la vremea
juneþii lui, iar românca noastrã din Franþa
ºi-a edificat întreaga operã artisticã ºi
carierã politicã în vãzul întregii Europe ºi
amândoi la un loc au strâns atâtea ºi atâtea
întâmplãri importante ºi emoþionante, de
rãsunet major, încât apropierea lor
sentimentalã ºi separarea lor politicã oferã
nenumãrate elemente pentru un captivant
roman de dragoste, cu nimic mai prejos
de capodoperele literaturii europene! Cine
se încumetã?...
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CARAVANA  HASDEU

JURNAL  DE  CÃLÃTORIE
Daniela-Olguþa Iordache

Între 24 ºi 29 august 2012 a avut loc
în oraºele Cernãuþi din Ucraina ºi Chiºinãu
din Republica Moldova un adevãrat pelerinaj
cultural în memoria Iuliei Hasdeu.

Activitatea a fost organizatã cu
concursul a patru cluburi româneºti de tip
UNESCO, douã din Bucureºti, conduse de
Doamna Crina Bocºan (Clubul Iulia
Hasdeu) ºi de Domnul Geo
Stroie, un altul de la Gãeºti,
reprezentat de secretara
clubului Daniela-Olguþa
Iordache ºi un al patrulea din
Cernãuþi condus de Domnul
Iurie Levcic, reprezentant al
Centrului Bucovinean de Artã
pentru conservarea ºi
promovarea culturii
tradiþionale din Cernãuþi.

Pelerinajul a început cu
un scurt popas la Mãnãstirea Putna ºi la
chilia lui Daniil Sihastrul.

A urmat vizitarea oraºului Cernãuþi,
unde caravana s-a oprit la casa lui Aron
Pumnul, la mormântul acestuia, la
gimnaziul unde a învãþat Mihai Eminescu,
la Universitate ºi Operã, precum ºi la statuia
marelui poet.

Cluburile bucureºtene au oferit
Centrului de Conservare a Culturii
Tradiþionale o aleasã donaþie de carte,
printre care ºi o ediþie nouã a poeziilor Iuliei
Hasdeu.

O altã donaþie de carte ºi ajutoare a
fost oferitã de doamna Crina Bocºan
Mãnãstirii Bãnceni în sprijinul copiilor
bolnavi îngrijiþi aici într-un centru special.

În ziua de 26 august, caravana a
poposit în satul Cristineºti, locul de
naºtere al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.
Cu aceastã ocazie s-au depus flori la
piatra familiei Hasdeu, aºezatã de localnici
în semn de preþuire pe vechea proprietate
a acestora.

S-a vizitat de asemenea cetatea Hotin,
existentã pe malul abrupt al Nistrului încã
din secolul al XI-lea, înainte de întemeierea
Moldovei ca stat medieval.

În ziua de 27 august a fost vizitatã
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din
Drochia, monument pictat de pictorul
român Petre Achitenie. Au impresionat

covoarele tradiþionale, brâul
care tivea cele cinci turnuri
ºi reprezenta tricolorul
românesc, prezenþa printre
sfinþii tradiþionali a lui ªtefan
cel Sfânt ºi o parte din îngerii
ce purtau straie populare
româneºti.

În aceeaºi zi, a fost
vizitatã Cetatea Soroca
dupã care organizatorii au
ajuns la Chiºinãu de zilele

oraºului unde, în cadrul Centrului cul-
tural s-a desfãºurat simpozionul Iulia
Hasdeu, organizat de societãþile literare
reunite.

Din partea oraºului Chiºinãu a oferit
diplome participanþilor Crina Bocºan,
Raluca Tãnase, Geo Stroe etc. scriitorul
Vasile Cãpãþânã. S-au cântat cântece
româneºti pe versuri de Iulia Hasdeu, Mihai
Eminescu ºi Grigore Vieru. Manifestarea
s-a ridicat la un vibrant ºi autentic spirit
românesc.

În ziua de 29 august, înainte de
întoarcerea în þarã, caravana a oferit cãrþi
spitalului psihiatric din Chiºinãu, înfiinþat
ºi condus odinioarã de medical Isanos,
tatãl poetei Magda Isanos, printre
volumele donate aflându-se ºi cãrþile
nepoatei acestuia, Elisabeta Isanos. Dupã
vizitarea oraºului viticol subteran de la
Cricova, caravana a revenit în þarã
trecând prin locul consacrat unde se
aºternuse cândva eternul pod de flori
dintre românii fraþi.
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Cãrþi ºi reviste primite la redacþie
1. Duiliu Zamfirescu, În Basarabia, Ediþie îngrijitã, prefaþã, comentarii ºi note de Ioan Adam,

Editura Biblioteca Bucureºtilor, Bucureºti, 2012, 200 pag.
2. Corneliu Ostahie, Muzeul Straniu (Antologie 1980-1989), Editura Dacia XXI, Colecþia

�Poeþi contemporani�, Cluj-Napoca 2011, 184 pag.
3. Sterian Vicol, Memoria lui Femios, II (Manuscrisele lui Terian), [versuri], Editura Timpul,

2012, 216 pag.
4. Alexandru Spãtaru, Rod ºi ofrandã, [versuri], Editura Vasiliana �98, Iaºi, 2012, 150 pag.
5. Iulian Filip, Cumpãna cucului, (catrene, haikuuri, desene), Profesional Service SRL,

Chiºinãu, Magna-Princeps SRL, Chiºinãu, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2011, 152 pag.
6. Grigore Grigore, Amircal, [versuri], ediþie bilingvã românã-rusã, Colecþiile Festivalului

Internaþional �Nopþile de poezie de la Curtea de Argeº�, Editura Academiei Internaþional
Orient-Occident, Curtea de Argeº, 2012, 100 pag.

7. Felix Aderca, Femeia cu carnea albã, prefaþã ºi ediþie îngrijitã de Henri Zalis, Editura
Hasefer, Bucureºti, 2012, 308 pag.

8. George Vulturescu, Cronicar pe �Frontiera Poesis�, colecþia Eseu, Editura Caiete Silvane,
Zalãu, 2012, 196 pag.

9. Stella D. Perdix, Paºi în lut, roman autobiografic, Editura Axa, Botoºani, 2012, 500 pag.
10. Florentin Popescu, Obsesia pãsãrilor, colecþia Opera Omnia � poezia contemporanã,

proiect susþinut de Universitatea �Petru Andrei� Iaºi, Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2012,
500 pag.

11. Iulian Filip, De ce mã doare inima, colecþia Opera Omnia � poezia contemporanã, proiect
susþinut de Universitatea �Petru Andrei� Iaºi, Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2012, 438 pag.

12. ªerban Cioculescu, I.L. Caragiale, prefaþã de Simona Cioculescu, Editura Muzeul Naþional
al Literaturii Române, Bucureºti, 2012, 150 pag.

13. Ioan Nistor, Atlantidele vãzduhului, [versuri], Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012, 114 pag.
1. Bucovina literarã, Revistã a Societãþii Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6 (255-256), mai-iunie

2012;
2. Argeº, nr. 7 (361), iulie 2012, editatã de Centrul Cultural Piteºti, sub egida Consiliului Local,

Primãriei Piteºti ºi a Uniunii Scriitorilor; redactor-ºef, Dumitru Augustin Doman;
3. Cafeneaua literarã, nr. 7 (114), iulie 2012, editatã de Centrul Cultural Piteºti, sub egida

Consiliului Local ºi a Primãriei Piteºti; director, Virgil Diaconu, redactor-ºef, Marian Barbu;
4. Acolada, nr 6 (56), iunie 2012, editatã de Societatea Literarã Acolada ºi Editura Pleiade Satu

Mare, sun egida Uniunii Scriitorilor, director general, Radu Ulmeanu, director, Gheorghe
Grigurcu, redactor-ºef, Petre Got;

5. Bucureºtiul literar ºi artistic, revistã lunarã, anul II, nr. 7(10), iulie 2012; nr. 8(11), august
2012; nr. 9(12), septembrie 2012, Bucureºti, fondatori Coman ªova � director ºi Florentin
Popescu � redactor-ºef;

6. Poesis, revistã de poezie, anul XXIII, nr. 7-9 (258-260), vara 2012, Apare sub egida Uniunii
Scriitorilor din România, Satu Mare, redactor-ºef George Vulturescu;

7. Nord literar, anul X, nr. 7-8 (110-111), iulie-august 2012; apare sub egida Consiliului
Judeþean Maramureº, Baia Mare, director Gheorghe Glodeanu;

8. ProArme, revistã trimestrialã de culturã militarã ºi patrioticã, anul IV, nr. 2(11), aprilie-iulie
2012, Târgoviºte, apare în colaborare cu Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, director
fondator Bogdan Didescu (Dan Gîju);

9. Luceafãrul de dimineaþã, lunar de culturã al USR, nr. 7 (1025), iulie 2012, Apare cu sprijinul
Primãriei sectorului 2, Bucureºti, primar Neculai Onþanu, redactor-ºef Dan Cristea;

10. Convorbiri literare, anul CXLVI, nr. 7 (198), iulie 2012; nr. 8 (200), august 2012, 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;

11. Impact cultural, anul XII, nr. 385, iulie 2012, Târgoviºte, fondator Vali Niþu, director
Raluca Mariana Niþu;

12. Citadela, publicaþie a Asociaþiei Scriitorilor de Nord-Vest, anul VI, nr. 4-7 (42-45), aprilie-
iulie 2012, Satu Mare, redactor-ºef � Aurel Pop.

13. Viaþa Basarabiei, anul 10, nr. 1-2 (25-26), 2012 (serie nouã), revistã editatã de Uniunea
Scriitorilor din Moldova ºi Uniunea Scriitorilor din România, director, Mihai Cimpoi;

14. Sud, revistã editatã de �Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu�, anul
15, nr. 1(143), serie nouã, august 2012 (serie nouã), director fondator � Constantin Carbarãu,
redactor-ºef Vasile Grigore;
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Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa,
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni,
Complexul Naþional Muzeal �Curtea Domneascã�,
Universitatea �Valahia�.

REGULAMENT
Festival-Concurs Naþional de Literaturã �Moºtenirea Vãcãreºtilor�

Ediþia a XLIV-a, Târgoviºte, 9-10 noiembrie  2012
În organizarea Centrului Judeþean de Culturã Dâmboviþa, Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni, Complexului Naþional Muzeal �Curtea Domneascã�, Universitãþii �Valahia�,
cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, se desfãºoarã Concursul Naþional de
Literaturã �Moºtenirea Vãcãreºtilor�, cu patru secþiuni de creaþie (poezie, prozã scurtã,
eseu ºi teatru scurt), ajuns anul acesta la ediþia a XLIV-a. Concursul se adreseazã
creatorilor din toatã þara, care nu au împlinit 40 de ani, nu sunt încã membri ai uniunilor
de creaþie ºi nu  au volume de autor.

Concursul doreºte sã descopere, sã sprijine ºi sã promoveze o literaturã de certã
valoare umanist-esteticã, deschisã tuturor abordãrilor, cãutãrilor ºi inovaþiilor din
interiorul oricãror experienþe ale canonului specific românesc ori universal. Concurenþii
se vor prezenta la concurs cu un grupaj de 10 titluri pentru secþiunea de poezie,  3
proze însumând maxim 8 pagini la secþiunea prozã scurtã, 1-2 piese de teatru scurt
(inclusiv piese pentru copii), pentru secþiunea teatru scurt, care vor aborda teme la
alegere, ºi 2 lucrãri de circa 4-5 pagini la secþiunea eseu, cu tema �ªcoala prozatorilor
târgoviºteni. Radu Petrescu � între roman ºi jurnal�.

Lucrãrile vor fi editate în word, cu caracter Times New Roman, corp 12, la un
rând ºi jumãtate. Acestea vor avea un motto, ce se va regãsi într-un plic închis,
conþinând un CV detaliat (numele concurentului, data naºterii, activitatea literarã,
adresa ºi, obligatoriu, numãrul de telefon), ºi vor fi trimise prin poºtã (imprimate pe
hârtie ºi pe un CD), pânã la data de 27 octombrie 2012, pe adresa: Centrul Judeþean
de Culturã Dâmboviþa, str. A. I. Cuza nr.15, cod poºtal 130007, Târgoviºte. În cazul
în care, lucrãrile vor fi trimise prin poºta electronicã ( e-mail � office@cjcd.ro),
acestea vor fi însoþite de un motto, precum ºi de datele personale solicitate mai sus,
organizatorii asigurând confidenþialitatea acestora pânã ce juriul va delibera ºi va
stabili premianþii ediþiei.

Concurenþii care au obþinut un premiu la una dintre secþiuni, în ediþiile anterioare,
se vor putea înscrie în concurs doar la o altã secþiune.

Concurenþii care nu vor trimite  toate datele de identificare (în special data naºterii)
vor fi eliminaþi din concurs.

Nu vor participa la concurs lucrãrile care vor fi trimise dupã 27 octombrie 2012,
data poºtei.

N.B.
   Premianþii vor fi invitaþi de cãtre organizatori în zilele 9 ºi 10 noiembrie 2012, la

Târgoviºte, la manifestãrile organizate în cadrul Festivalului-Concurs Naþional de
Literaturã �Moºtenirea Vãcãreºtilor� � ediþia a XLIV-a, 2012.

Premiile, în numãr de 18, în valoare de circa 7000 lei, vor  fi acordate concurenþilor
numai în prezenþa acestora în vechea Cetate de Scaun, cu ocazia festivitãþii de încheiere
a concursului. De asemenea, lucrãrile premiate vor fi publicate într-un volum editat de
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa, în colaborare cu Editura �Bibliotheca�.

Relaþii suplimentare:
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa � telefon-0245/613112; e-mail �

office@cjcd.ro;
Notã finalã:
Orice modificare a actualului regulament va fi notificatã în procesul-verbal de jurizare

ºi adusã la cunoºtinþa publicului de cãtre juriul naþional, alcãtuit din personalitãþi
recunoscute ale vieþii cultural-literare naþionale.

                                                                     Organizatorii
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Ion Mãrculescu

FORMA ªI VOLUMUL

MARIN  MANEA
ªI  TAINA  LEMNULUI

M-am hotãrât sã scriu aceste rânduri
despre sculptorul Marin Manea, dupã ce am
rãsfoit (a câta oarã!) o carte de o valoare
documentarã extraordinarã, apãrutã mai
demult la noi: ,,Arta neoliticã în România�. În
aceastã carte sunt prezentate mai multe
fotografii ale unor artefacte realizate de
oamenii ,,primitivi� din neolitic: vase
antropomorfe (urne funerare), figurine,
statuete mici ºi mai rar obiecte cu funcþie
utilitarã. Mai toate acestea decorate cu mo-
tive uimitor de ,,savante�, cum ar fi spirala
galaxiei în care ne aflãm, traseele folosite astãzi
în acupuncturã, chakrele energetice ale
omului, motive geometrice cu semnificaþii care
uneori scapã omului modern. Aºadar, toarte
cu semnificaþii filosofice ºi cosmogonice care
preced culturi foarte vechi, cum ar fi cea a
Egiptului sau cea sumerianã.

Dar oare ce legãturã au acestea cu
sculptura fãcutã de Marin Manea azi? Dupã
pãrerea mea, între ele existã o asemãnare
extraordinarã. ªi n-ar fi singurul caz în istorie,
dacã ne gândim doar la asemãnarea dintre
,,Gânditorul� lui Rodin ºi ,,Gânditorul� de la
Hamangia � ultimul, o statuetã de numai câþiva
centimetri. Sculpturile lui Marin Manea mi se
par pãtrunse de aceeaºi spiritualitate pe care
o investea omul primitiv în obiectele sale
sculpturale. Sculpturile lui Marin Manea nu
au, în mod firesc, o funcþie practicã, utilitarã
ºi de aici acea asemãnare cu sculpturile
neolitice. Ele au parcã mai degrabã o funcþie
ritualicã la care te gândeºti mai înainte chiar
de a te gândi la funcþia esteticã, cea de obiect
de decor.

Cum de se întâmplã aceastã asemãnare?
Cum de amintesc sculpturile lui Marin Manea
de sculpturile neolitice (pe care le putem numi
fãrã rezerve sculpturi), dar ºi de ceramica de
Cucuteni, de Vãdastra, de Boian sau de
ceramica actualã de Horezu? ªi chiar de
Stonehenge, de statuile din Insula Paºtelui!
Rãspunsul, deºi nu prea simplu de explicat
cum de s-a petrecut aºa ceva, este cã, dupã
pãrerea mea, toate fac parte din acelaºi filon

spiritual care, în mod miraculos, s-a transmis
din negura timpului, ca un simbol al nemuririi,
al veºniciei, al continuitãþii. ªi care continuã
sã se transmitã ºi în continuare.

Marin Manea, care a fost militar (ofiþer),
funcþionar administrativ ºi a a mai avut ºi alte
funcþii în viaþã, s-a nãscut într-un sat ºi a
rãmas un þãran autentic, deºtept ºi îmbrãcat
în haine orãºeneºti. A avut dintotdeauna un
reflex, un instinct de evaluator ºi o dragoste
nativã pentru arta popularã pe care a înþeles-o
în profunzime cum puþini pot s-o facã. Tot
aºa cum o ureche bunã înþelege melodia
celestã dintr-o suitã de sunete care, unui tip
rudimentar i se par zgomote deranjante ºi
hodorogealã.

Marin Manea nu a absolvit o Academie
de artã, s-a autoinstruit, a urmat cursuri de
nivel mediu de sculpturã ºi a avut de multe
ori contacte cu artiºti numiþi impropriu, dupã
pãrerea mea ,,profesioniºti�. Arta este artã,
nici profesionistã, nici neprofesionistã, tot aºa
cum nu existã ,,sculpturã mare� ºi ,,sculpturã
micã� ci doar sculpturã, cu literã mare! A
învãþat de peste tot de unde a putut. A realizat
douã categorii de lucrãri: obiecte ,,utilitare�
pentru decor (linguri, cãuce, cornuri de
vânãtoare, furci de tors, bâte etc.) ºi sculpturi
care nu amintesc de nicio funcþie practicã ºi
despre care vorbeam mai înainte. Materialul
de lucru preferat al lui Marin Manea este
lemnul. Unele lucrãri ale lui amintesc de o
viziune brâncuºianã ºi este firesc atâta timp
când ambii au avut aceeaºi descendenþã
spiritualã ºi aceeaºi sursã de inspiraþie, plus
faptul cã este greu sã nu-þi rãsune în palme
vocea marilor maeºtrilor cãrora le rãmâi
devotat toatã viaþa!

Sculpturile lui Marin Manea, rãspândite
prin muzee ºi prin zeci de colecþii particulare
din þarã ºi din strãinãtate, nu sunt mari ca
dimensiune, dar oricare dintre ele, pentru a fi
expusã, are nevoie de mult spaþiu în jur ca sã
respire, ca sã-ºi poatã pune în valoare întreaga
încãrcãturã. ªi, fiecare în parte, poate fi luatã
drept un altar!
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Revista revistelor

Primim la redacþie numeroase reviste. Unele ni se trimit doar prin e-mail, în format pdf. Nu tot ce
apare la noi meritã, însã, atenþia. Ba chiar sunt publicaþii care n-ar trebui sã aparã! * Prin e-mail primim,
de mai mult timp, revista Banat, ce apare în municipiul Lugoj, un fel de Gãeºti ceva mai sãltat din vestul
þãrii. De data aceasta e vorba de o publicaþie demnã de interes. * Numãrul 5-6 (101-102)/ mai-iunie 2012
este, parþial, dedicat împlinirii a 100 de ani de la naºterea ºi a 40 de ani de la moartea scriitoarei Aniºoara
Odeanu (29. 05. 1912 � 1.09. 1972), originarã din Lugoj. * Aniºoara Odeanu, pe numele ei adevãrat
Doina Stella Graþiela Peteanu, a fost o micã vedetã a lumii literare a anilor �30-�40, prietenã a lui Camil
Petrescu, a lui Eugen Ionescu (care a ºi iubit-o), dar ºi a altor scriitori. O mare promisiune, mai ales prin
romanul ei de debut, �Într-un cãmin de domniºoare� (1934), care a cunoscut doar într-un  an douã ediþii
ºi a fost apreciat chiar de pretenþiosul G. Cãlinescu, apoi prin �Cãlãtor în noaptea de ajun� (1936),
urmate de câteva volume de versuri ºi  dublate de o intensã activitate publicisticã. * Articolele din
revista �Banat� încearcã sã evidenþieze sectoarele creaþiei. Publicistica (o parte dintre articole, cele
publicate la �Viaþa�, semnate cu numele real, Doina Peteanu, a fost strânsã în 2010 în volum de cãtre
Gh. Luchescu) reprezintã preocuparea articolului �Doina Peteanu în oglinda Aniºoarei Odeanu�, de
Dorin Murariu. Proza este analizatã de  Dana Nicoleta Popescu (�Cãlãtorii în noapte�), Graþiela Bega
(�Aniºoara Odeanu � câteva trasee de lecturã�) ºi Delia Badea (care se referã la romanul �Katinka sau
Fantomele de la Valea Lungã�, publicat postum, în 2010), iar relaþiile cu veritabilul mentor sunt
evidenþiate în contribuþia �Aniºoara Odeanu ºi Camil Petrescu�, a Adrianei Weimer (care se ocupã,
totuºi, mai puþin de prietenia dintre cei doi �  care a fost, cum se exprimã undeva Cornel Ungureanu, o
formã de  fascinaþie reciprocã � , ºi mai mult de relaþia lui Camil, profesor la Timiºoara, cu presa din
Banat). Se adaugã încã o contribuþie, cea a lui Constantin-Tufan Stan (�Veleitãþile muzicale ale familiei
Peteanu�), o evocare a Marcelei Badea (�Anotimpul regãsit�, replicã la �Anotimpul pierdut�, titlul sub
care a fost republicat, în 1969, romanul �Cãlãtor în noaptea de ajun�) ºi douã interviuri ale scriitoarei (cu
Blaga ºi Camil Petrescu). * Dar textul cel savuros (ºi, nu mai puþin, relevant), poate ºi datoritã
parfumului sãu provincial ºi vetust, rãmâne articolul semnat L. Roman, extras din publicaþia lugojeanã
�Rãsunetul� (nr. 23/ 4 iunie 1933), în care lugojenilor li se vorbeºte cu admiraþie despre tânãra plecatã
din oraºul lor, care încã nu ºi-a publicat întâia carte, dar, prin fragmentele din presa literarã bucureºteanã,
aratã ca va deveni un nume. * Corecte ºi documentate, articolele dedicate Aniºoarei Odeanu în �Banat�
evitã, totuºi, (sau abia sugereazã) partea delicatã a vieþii ºi activitãþii scriitoarei � vãdita orientare
legionarã ºi de extremã dreapta în genere (în articole, în broºura �Un cuvânt care poate ucide mii de
vieþi�, dar ºi în existenþa privatã ºi amoroasã � a fost logoditã cu Peter Meissner, fiul unui apropiat al lui
Hitler ºi, mai apoi, s-a cãsãtorit cu doctorul Dan Crivetz, cu vederi extremiste ºi el).  Este, pânã la urmã,
motivul dispariþiei din Bucureºti ºi din viaþa literarã, dupã 1946, a Aniºoarei Odeanu, care se va stabili,
dupã unele peregrinãri, la Lugoj, unde, în 1965, criticul Ion Oarcãºu o (re)descoperã ºi o revitalizeazã.
Doar cã, pe 1 septembrie 1972, la numai 60 de ani, se va sinucide (ca mai târziu Irinel Liciu, soþia lui
ªtefan Augustin Doinaº), la numai o zi dupã moartea soþului sãu. * Revenind la nr. pe mai-iunie al
revistei �Banat�, ar fi de remarcat cã în celelalte 38 de pagini, adãugate celor 10 închinate evocãrii
Aniºoarei Odeanu, apar, în genere, materiale mãcar onorabile. *  Exceptând o ieºire spectaculoasã �în
decor�, anume un interviu al lui Ionuþ Caragea, de factura cãruia ne lãmurim fie ºi numai din titlu:
�Constantin Frosin, scriitorul de geniu care deranjeazã ordinea valoricã într-o þarã care îi datoreazã
recunoaºterea ºi aprecierea totalã�. * Vorba ceea: Cine se aseamãnã, se adunã!* Dar nu era cazul ca
respectivii sã fie �adunaþi� de revista lugojeanã. (T.C.)


