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Liviu PENDEFUNDA

Macrocosmosul – beneficiar al
magiei noetice împlinite în om

Cel care încearcă să intre fără cheie în Grădina cu trandafiri
a Filosofilor este ca un om ce încearcă să meargă fără picioare.

Michael Maïer, Atalanta fugiens, 1618

mul s-a născut să
fie curios, încearcă
de când este mic să
afle totul despre
lumea care îl
înconjoară, despre

el, despre locul din care vine şi care-i
este destinul. Mii şi chiar milioane sunt
permanent în căutarea adevărului, a
legilor care guvernează viaţa, mirându-
se de răspunsurile primite de la secta,
cultul, religia pe care le îmbrăţişează şi
care îl satisfac parţial. Din multitudinea
de societăţi sau organizaţii secrete ei n-
au cum să aleagă cea în care să se
încreadă, cea care să le ofere
răspunsurile cerute. Cine posedă
adevărul sau calea prin care să poată
accede la acesta nu face reclamă mass-
media, nu îşi doreşte publicitate în
sensul modern al cuvântului. El este
ascuns în lumea secretă a tainei pe care o
apără de cei care nu o merită şi care n'o
vor afla chiar de-ar avea sentimentul
împlinirii gândului plătit să'l obţină.

Iar cei săraci în lumea materială,
cuprinşi de harul unei raze, cu puţin
curaj ar putea să ajungă la cunoaştere.
Tot ei sunt cei ce se întreabă de ce
cunoaşterea din pomul interzis e-atât de
bine ascunsă, când ar putea să fie utilă şi
să ne-ajute omenirea mult mai mult. De
ce doar o parte din iniţiaţii acestei lumi
să aibă parte de ea ?  Adevărul este
ascuns dintotdeauna, dar nu ferecat.
Uşile sunt deschise, trebuie doar să
meriţi în a avea cheia. Adevărul nu
există pentru a fi văzut, atins sau înţeles
de oricine, ci doar de cei care îşi
împletesc sufletul şi inima pentru ca
spiritul să devină liber. Nu există o cale
pentru aceasta, ci o multitudine de

posibilităţi. Nu te pot învăţa, cititorule
cum să ridici vălul lui Isis şi nici cum să
străbaţi podul curcubeu pentru a
cuprinde mintea sacră a naturii şi astfel
să faci primii paşi. Step by step, iată
secretul biblic. Ia în mână cartea sfântă,
cea mai mare carte mistică ce-a fost
vreodată scrisă. În ea sunt cuprinse cele
mai tainice adevăruri ale
universului. În ea sunt
înscrise toate răspunsurile,
legile şi principiile divine,
înţelepciunea Cuvântului
deschisă oricui doreşte s'o
citească. Şi ea'i accesibilă
tuturor, nu numai câtorva
aleşi, deschisă cui o citeşte.
Dar câţi oare din cei mulţi o
înţeleg ? Biblia este, în
acelaşi timp, cel mai secret
text scris vreodată. Marile
sale adevăruri sunt acoperite
dar nu într-atât cât să nu
poţi ridica vălul. De ce,
atunci, atât de puţini îi
înţeleg tâlcul ? Puţini se
dăruie cu timp şi asiduitate
în încercarea de a vedea ce se ascunde
sub văl. Toţi cred că li se cuvine, plătind,
distrugând, dar nu construind, în sensul
de a aşeza cărămizile una câte una cu
mistria punând mortarul indicat de
maestrul său, căruia o viaţă are obligaţia
să-i acorde respect şi recunoaştere. Există
lucruri adânci, care în lumina artei pot fi
înţelese cu mult mai limpede decât în lumina
ştiinţei. Se spune că apa unor mări e mai
străvezie în lumina lunii decât în lumina
soarelui, scrie Blaga determinând câteva
categorii secrete ale inconştientului în
această urzeală de valori cognitive. El
afirmă că doar inconştientul, datorită

convergenţei categoriilor abisale este
capabil să reformuleze noosul cosmic. La
acest nivel consider că inima devine
poesie.

Poeţii sunt cei care aducând un suflu
de libertate, curaj, nepăsare de
standarde, au înţeles şi explicat sistemul
de funcţionare a vieţii şi universului,

“cosmosul în care se
manifestă viaţa şi
gîndirea” cum scrie
Ştefan Lupaşcu. “Un
poem viu şi nemăsluit
(cum sunt ale lui
Blaga) face, desigur,
cât un sistem filoso-
fic” - scria N.Stein-
hardt şi continua:
“adevărul e că la
temelia poesiei stă un
talmeş-balmeş, un
ghiveci, un soi de supă
primordială în care
intră de-a valma şi
imaginaţia şi orgoliul
şi umilinţa şi senti-
mentul şi cunoştinţa

şi intuiţia şi metafizica şi precizia şi
orlogeria şi inteligenţa şi...şi...”, deci aş
adăuga eu, e haosul urmând să se
ordoneze. Poate că şi noi, cei ce ne
credem atât de puri în zborul nostru
neîntinat de mocirlele ce încă mai
cuprind regiuni din Europa, poate că şi
noi mai păcătuim prin pene vopsite ce-
am uitat să le rupem. Suntem totuşi
păsări cărora n'au reuşit să le taie vârful
aripilor. Pe unii ne-au însemnat cu pete
de vopsea sau consemnat în colivii de
aur.

Contrar acestei tipologii prea des
întâlnite refugiul nostru s'a dovedit a fi

O
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în poesie. Aici am găsit soluţia şi
exprimarea cea dreaptă, sfinţenia şi
umilinţa, consolarea împotriva îndobi-
tocirii, frigului şi grijilor, a hidoşeniei
obsesiilor de care încă nu putem scăpa,
nici prin muncă, nici prin speranţă, decât
printr'o integrare perpetuă în artă. Arta
fiind calea noastră spre cunoaşterea lui
Dumnezeu, o nostalgie, un dor de
Dumnezeu, cum spune Kandiansky, să
înţelegem de ce poeţii de har se
integrează în Alfa şi Omega, în cristicul
mântuitor cosmic.

Culeg dintre rânduri imaginile pe care
sufletul în subconştientul meu le
zămislise şi atunci ştiu că nu poate fi
separat creierul în porţiuni precise de
gândire şi creaţie. Aceasta e minunea
care însă este grevată de timp şi de
obligaţii, experienţe de viaţă care sunt
benefice pe de altă parte scriitorului.
Dumnezeu e pretutindeni şi în noi, ca şi
noi în locurile de suferinţă, de batjocură
şi înjosire, ori modest în locurile cele de
Taină. În inimile noastre stă magul,
poesia. Iată forma prin care putem
călători către El. Poeţii, călători astrali,
au trecut prin locuri de suferinţă

oropsite sau de taină, în care armonii
secrete se îmbină cu sluţenia şi duioşia,
în decenţă şi puritate, în cele mai felurite
combinaţii de frumos şi urât, de bine şi
rău, de explicit şi absolut cifrat. Am atins
în călătoriile noastre, paradoxal, acel
dincolo, fără spaţiu şi timp şi l-am aşezat
în versurile mele. Cine a trăit în lumea
zeilor măcar o clipă înţelege altfel rostul
acestei lumi. Dar pentru toate acestea e
necesară liniştea. Şi liniştea poate fi
obţinută prin Cuvânt. Iar cuvântul ca un
dar sălăşluieşte în poesie, urmând

îndemnul etern al celor
aleşi: in carrum per fontem ad
tintinnabulum accedemus.

Rânduri, rânduri,
vorbele noastre se aştern şi
transmit axperienţe ale
atmei, fragmente de spirit
în lumea trecătoare.“O carte
e făcută din semne care
vorbesc de alte semne, care, la
rându-le, vorbesc despre
lucruri. Fără un ochi care să le
citească, o carte poartă semne
care nu produc concepte şi
deci e mută” - scrie Umberto
Eco şi de aceea rostul
nostru este de a găsi o cale
de înţelegere pentru
mântuirea sufletului şi
minţii celor care ne ascultă
şi citesc, căci ceea ce
înfăţişam noi, scriitorii, în
Marea Călătorie, prea
înaltă ca să poată cineva
crede că a lipsit vreo clipă
din atelierul de creaţie, e şi
un palat magic, codat,
cifrat, încifrat al măreţiei
omeneşti. Vezi, frate,
scrisul ca şi bucuria sau
suferinţa sunt trăiri
particulare individului.
Putinţa de a te face înţeles
şi de a transmite

afectivitatea ţine de afinităţi. Abia atunci
simt că aparţin unei naţiuni, unor
culturi, religii, generaţii dar şi aşa e
destul de dificil să eşalonez spiritul,
încadrîndu'l în tipare. Vrem nu vrem,
cum spunea Constantin Ţoiu, echipa
merge prin lume cu noi toţi. Închis chiar
într'un turn de cleştar, cu un telescop
îndreptat spre alte lumi şi cu mâinile
ţinîndu-mă de pământul strămoşilor nu
am cum să mă detaşez de ea.

Fără îndoială din cele mai vechi
timpuri mesajul scris s-a erijat în
transmiterea informaţiei. Nu e de mirare
că tocmai în dezvoltarea civilizaţiilor

străvechi tainele consacrării iniţiatice se
transmiteau oral, dar prin parabole,
legende şi pilde, apoi prin coduri şi legi
ele au devenit subiecte ale înscrisurilor
de pe tăbliţele de argilă sumeriene, de pe
pereţii templelor egiptene, uigure sau
mayaşe reproducând texte străvechi din
Lemuria şi Atlantida. Misterele
reproduse în operele literare, versuri şi
dramaturgie, din Grecia sau Roma
antică, Vedele, Biblia şi Coranul sunt
doar exemple din ceea ce iniţiaţii aveau
nevoie, ca şi azi, pentru a se desăvârşi, a
se împărtăşi şi înălţa în lucrările lor.

Nu te strădui să cunoşti inima oamenilor
ci deschide-o pe-a ta celorlalţi, spunea
Marcus Aurelius, dând sfatul că avem
nevoie să identificăm propriile gânduri
într'atât de deschise încât să poată fi
recunoscute oricând ţi s'ar pune
întrebarea: la ce te gândeşti acum? Chiar
în timpurile noastre dominate de
potopul ştiinţific ar trebui să putem
răspunde ceea ce simţim în oricare clipă.
Sistemele noastre de gândire şi
imaginaţia sunt creatoarele relaţiilor pe
care le avem cu noi înşine şi cu cei din
jur, dar măcar în egală măsură cu
Dumnezeu. De aceea, ca şi în timpurile
străvechi, meditaţia prin care întrebăm şi
realizăm ceea ce se întâmplă cu viaţa
noastră, este atât de importantă azi. Ce
înseamnă meditaţia la care ne îndrumă
credinţa pe care o îmbrăţişăm ? O
persoană îşi punea aceeaşi întrebare şi
singură îşi răspundea: Dumnezeu mă aude
şi mă vede. Ea se simţea în prezenţa Lui,
chiar în clipa morţii şi când am întrebat
care e tâlcul ? ea mi-a răspuns că avem
nevoie de un schimb mutual de
comunicare, fiind adeseori legaţi şi
pierduţi în noi înşine. Deci, gândirea
spirituală dezvăluie relaţiile interne şi
externe ale omului, dorind să răspundă
frământărilor de tipul de ce, unde, cum
şi pentru ce trăim. Toată viaţa ne este
copleşită de ştiinţă şi tehnologie, de
obiectivarea fiecărui fenomen, dar
destinul şi întâmplările vieţii şi morţii,
conştiinţa demonstrează că omul nu e
totuna cu restul. Nu se poate identifica
cu el, chiar dacă e parte din întreg. Dar
niciodată nu putem, oameni de ştiinţă,
să stăm înafara lumii pentru că reţelele
universului, naturii, istoriei şi societăţii
îmi invadează întrega viaţă. Adeseori
dispar în interiorul lor şi mă simt mai
mult decât reprezintă ele, dar şi diferit.
Ceea ce nu pot e să mă separ de
realitatea în care trăiesc şi în care mă
scald, împărţindu-mă părinţilor, fraţilor
şi surorilor, vecinilor, oamenilor şi

Liviu Pendefunda, Carte de joc. Arcanele majore, K



Iarna 2011 | Contact international 5

comunităţilor de tot felul. Nu m-am
născut decât ca să mă cunosc în legătură
cu ceilalţi, nefiind un izolat, nici chiar în
viaţa mea spirituală. Mă regăsesc într'o
lume din plante şi animale care au un
organism viu ca al meu. Respir, mă
încălzesc la soare, ziua muncesc şi dorm
noaptea etc. Toate acestea îmi condiţio-
nează viaţa. Experienţele definite de
aceste relaţii pe care le găsesc şi le ştiu şi
în faţa cărora reacţionez nu pot fi
distruse de modele sau abstractul
ştiinţific. Cunoaşterea noastră printr'o
filosofie metafizică kantiană ar putea să
ne conducă în orbirea realităţii imediate
acolo unde trăim şi activăm prin şi în
ştiinţă.1 Aici este locul meditaţiei şi nu
într'o supralume iraţională. De aceea ne
regăsim când ideile şi imaginile noastre
se obiectivează, când inteligenţa şi
materia interferează spiritul şi caracterul
corporal al fiinţei umane. Dacă ar fi să
confundăm spiritul cu inteligenţa sau
trupul uman cu conceptul uzual de corp,
atunci am eradica identitatea noastră
umană. Trupul nu poate fi apreciat în
mod macabru sau pseudoştiinţific ca o
maşină, un robot, un organism animal,
ceea ce ar îndepărta până şi realitatea
antropologică sau legăturile transce-
dentale care reprezintă viaţa umană.
Arătam cât de importantă este
antropologia pentru o
bază a cunoaşterii
rosicruciene ca binom
universal al tradiţiei.
Ritualul vieţii în
complexitatea lui nu
face altceva decât să
definească o existenţă
holistică. Lectura ca
mijloc de comunicare
reprezintă şi azi o deosebită cale de
percepţie şi feed back ale informaţiei.

Literatura pe care o întâlnim în librării
şi adeseori în marile lanţuri de magazine
se referă nu numai la istoria
francmasoneriei şi societăţilor secrete ci
chiar, spre stupefacţia profanilor nu
numai a iniţiaţilor, la ritualuri şi cuvinte
care ţin de taină. Profanul, care se
adresează unei loji, doreşte să vină în
contact cu cât mai multe cunoştinţe, dar
informaţia pe care o primeşte i se pare
adeseori mai săracă decât din literatura
pe care o parcurg şi vecinii sau colegii
săi de serviciu. Nu găseşte aşadar
drumul spre lumină pe care l-a sperat la
intrarea în Ordin. Oricât ar şlefui

1 Liviu Pendefunda, Dogma sau libertatea gândirii,
Junimea 2007

piatrele nu întrezăreşte explicaţiile
cerute şi nici o strălucire nu vine din
labirint care să îi dea ceva speranţe. Nu'i
oare lipsa celui care i le-ar putea da?
Nu'i oare locul căruia i s'a adresat
nepotrivit? Sau poate el nu e plămădit
din aluat ales... Sunt întrebări... şi nu
chiar retorice.

În timpul Renaşterii sunt reluate
legendele regelui Arthur de Boiardo,
Ariosto şi Tasso, păstrând modelul
creştin, dar adâncind înţelegerea umană
cu extindere universală spre revenirea la
tradiţia ale cărei graniţe nu existau în
protoistorie. Hamlet al lui Shakespeare şi
filosofia rosicrucianului Rene Decartes
nu sunt departe de Dr. Faustus a lui
Goethe şi Thomas Mann. În perioada
barocă alegoria păcatului şi a morţii este
reprezentată de John Milton în Paradisul
pierdut, urmat de T.S.Eliot în Patru
Quartete. Marile minţi iluminate, John
Dryden şi Alexander Pope erau maeştri
ai satirei. Marii poeţi Willam
Wortsworth, Samuel Taylor Coleridge,
William Blake, Novalis, Percy Bysshe
Shelley, Lord Byron, Friedreich
Hӧlderlin, Alexander Puşkin, Ion
Heliade Rădulescu, Victor Hugo au o
meditaţie simbolică şi vizionară care
îmbogăţește hermeneutica lumii, mai
toţi fiind iniţiaţi francmasoni şi erudiţi ai

antropologiei universale. Alegoria, cea
care reprezintă forma cea mai
spiritualistă de exprimare artistică a
înflorit şi prin operele lui Emile Zola,
Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Lev
Tolstoi, Fiodor Dostoievski, Nicolai
Gogol, Anton Cehov, Henry James,
Herman Melville, D.H.Lawrence. Las la
alegerea celor care cunosc literatura
română să adauge listei nume şi
capodoperele acestora care transmit
experienţa iniţiatică profundă a istoriei
umane.

Mitului, fiind la rădăcina timpului şi a
spaţiului, ar fi o zădărnicie - o
contradicţie de termeni, să'i cauţi o
origine spaţială şi temporală. El este
coextensiv rădăcinii principale a lumilor,
prin urmare participă la armonia şi
ordinea ei. În forma sa cea mai înaltă,

mitul este o incantaţie, un ritual care nu
a putut fi elaborat decât în sanctuare, de
fiinţe înalt calificate pentru această
adaptare. În poveştile sale, Creangă
pătrunde în centrul spiritual al lumii,
fiind un mare maestru al iniţierii în
tainele tradiţiei aşa cum au fost ele
transmise prin grai popular înscriindu-
se între cei capabili să recreeze ritualul şi
să mânuiască simbolurile sacre în
punctul inferior al unei axe verticale, al
cărui vârf se află în cer, în polul
superior. De aceea insist să nu evităm
ritualul. Prin el se transmit marile
adevăruri şi Cuvântul Marelui Arhitect
al Universului.

Ritualurile au fost necesare pentru a
mima evoluţia lumii de la facere la
ultimul act al existenţei, al reîncarnării
spirituale sub planşa de arhitectură a lui
Dumnezeu. Învăţăturile rosicruciene şi
martiniste ne arată acest plan divin.
Maeştrii, avatarurile şi ierarhia se referă
la realizarea planului arhitectural
primordial niciodată pe deplin realizat.
Noi suntem muncitorii ce lucrăm la
realizarea acestui plan divin. Ce
înseamnă acest plan şi ce legătură avem
noi cu el? Nesfârşirea unei fiinţe infinite
cum este Creatorul ne duce la
imposibilitatea aprecierii unui atare
plan, infinit şi el. Iniţiindu-ne, suntem

participanţi din ce în ce mai conştienţi ai
lucrărilor noastre din cadrul planului.
Planşa Lui de arhitectură este pentru
umanitate cel de dezvoltare a omenirii.
Ritualurile au contribuit la comunicarea
umană a istoriei şi la împlinirea
culturală a vieţii umane. Ne-am supus
lui Dumnezeu prin ritual şi Cuvântul lui
Dumnezeu a fost deseori confundat cu
ritualul practicat de noi după planurile
Sale. Informaţia, matricea, planşa, toate
sunt incluse într-o formă dogmatică, din
păcate devenită deseori doctrină de
constrângere, ca o dictatură militară,
necesară unei societăţi la un moment dat
pentru a putea prin minţile ei cele mai
luminate să aprecieze democraţia, adică
libera gândire pe care Dumnezeu i-a dat-
o omului, atât timp cât virtuţile au putut
înfrâna viciile.

Orice revistă trebuie să fie un proiect, să aibă un mesaj
ascuns sau vizibil, dar nu se poate impune prin anonimatul
amorf al unui amestec nedigerabil de texte. Contact
international a avut și are în continuare același scop
hermeneutic, un mesaj direcționat spre minte și inimă.
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Mulţi sunt scriitorii români de azi care
fac parte din societăți secrete. Scrierile
lor ar trebui să reflecte trăiri, zbucium şi
împliniri din viaţa noastră şi subtil să
transmită preceptele minunate zămislite
de membrii frăţiei în istorie.

La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul a
fost cu Dumnezeu, şi Cuvântul a fost
Dumnezeu... Aşa începe Evanghelia după
Ioan. Atât de puternic a fost sunetul
cuvântului rostit încât autoritatea
strămoşilor pretindea că universul a fost
creat ca rezultat al cuvântului Marelui
Arhitect al Universului. Putem face
comparaţia cu teoria Big Bang a genezei
universului, dacă ne imaginăm pentru o
clipă că universul în explozie putea fi
auzit de neant. Susurul radiaţiilor
remanente după un astfel de eveniment,
imediat după Big Bang se mai poate
percepe şi azi de aparatura radio a
astronomilor, un sunet cosmic mai
străvechi decât orice putem noi închipui
şi cunoaşte. Iată reverberaţia informaţiei.
De la sunetele vocii mamei receptate de
fătul în creştere până la cea a unui orator
dăruit de har exprimate unui auditoriu,
cuvintele rostite sunt un mediu influent
ce incită o gamă largă de emoţii umane.
Putem astfel reproduce cinci fraze din
Talmud: Ai grijă de gândurile tale, deoarece
ele devin cuvinte, ai grijă de cuvintele tale,
deoarece ele devin fapte, ai grijă de faptele
tale, deoarece ele devin obiceiuri, ai grijă de
obiceiurile tale, deoarece ele devin caracterul
tău, ai grijă de caracterul tău deoarece el
devine soarta ta. A gândi despre vorbire,
tradiţia orală a învăţăturilor educaţio-
nale şi culturale transmise prin viu grai
ne arată existenţa acesteia înaintea
oricărui mod de exprimare şi metode de
scriere. Când citim un text azi, auzim în
mintea noastră cuvântul. Este o întreagă
filosofie vocativă a sunetelor,
argumentată prin înţelesul cuvintelor,
este fundamental mai elocventă prin
voce umană decât prin cuvântul scris şi
discursul cu voce înaltă este mai
semnificativ. Şi ne întoarcem din nou în
labirint. De câte ori vom mai vorbi
despre aceleaşi lucruri, de fiecare dată

vom avea un tâlc nou, un mesaj în plus,
o viziune mai clară asupra neantului.
Leneşii, sub pretextul meditaţiei,
vegetează pe manuscrise, şi tocmai
acum, când mileniul abia început solicită
mai mult decât niciodată gândirea. Cum

să înţelegi dacă sufletul tău nu se
supune acestei armonii universale ? De
aceea, mă repet, azi, mai mult ca oricând
literatura trebuie să stimuleze dorinţa
omului spre illuminare.

Cu fiecare pas, la fiecare treaptă
simţim ceva nou, şi inimile sunt
copleşite de senzaţii mistice: stelele
strălucesc pe cer, vântul şopteşte printre
frunze, râul susură pe versantul
muntelui şi chiar şi pământul pe care
păşim, acelaşi pământ de sute de mii de
ani. Vezi, toate sunt în ochii noştri de o
strălucire magică, divină. Focul ne
pregăteşte hrana, ne încălzeşte şi ne
illuminează în rugăciunile noastre, apa
ne purifică şi ne potoleşte setea, aerul ne
respiră şi ne întrepătrunde cu vibraţia
Cuvântului, iar lumina cosmică ne arată
drumul spiralei pe care am pornit. Toate
provoacă în noi o teamă plină de
veneraţie şi Marele Arhitect al
Universului ne îndrumă în starea
noastră de transcendenţă, dăruindu-ne
legile, iubirea şi înţelepciunea. Şi, oare,
care sunt atributele luminii ?
Contemplaţia şi meditaţia în urma
lecturii te vor ajuta să înţelegi
răspunsurile la această întrebare. Totul
este un proces care se dezvoltă gradual
între creier şi mesajele universului, un
arc reflex noetic, o comunicare perpetuă
pe mai multe planuri succesive,
graduale şi complementare.2

Organizaţiile secrete cuprind multe
secrete pe care doar iniţiaţii lor le pot
cunoaşte. Este evident că tot ceea ce era
considerat un miracol în trecut are
explicaţia sa ştiinţifică. Mulţimea vede,
mulţimera ascultă. Dar precum Isus

2 Liviu Pendefunda, Rolul literaturii în comunicare,
2008

spunea3 nu oricine poate avea cheia
cunoaşterii şi cei ce o au trebuie să
permită accesul pe poarta templului
Înţelepciunii acelora care merită şi vor
şti ce să facă din dezvăluirea tainelor.
Mulţimea însă nu este pregătită să

primească marile adevăruri şi
aşteaptă a primi în dar minunile
paradi-sului. Iniţierea este
tocmai această pregătire.
Ordinul rosicrucian posedă şi
învaţă secretele pe care
Creatorul ni le-a pus la
dispoziţie pentru a trăi aşa cum
El a gândit. Deschisă întregii
lumi, augusta organiza-ţie poate
să predea Informaţia în mass-
media. Dar câţi vor asculta şi

vor înţelege şi mai ales câţi vor pune în
practică bentru beneficiul lor aceste
cuvinte?

Cu încredere vorbesc/despre
Răsfrângerea trupului în oglinzile cerului
Ca-ntr-o rugăciune...4

Din punct de vedere filosofic, există
două metode de a aborda studiul legilor
naturale şi universale. Primul constă în a
imagina ceea ce poate fi Cauza Supremă
a tuturor lucrurilor şi, pornind de la
ideea că procedăm aşa, să dăm un sens
vieţii noastre terestre. A doua, ne revine
nouă să ne auto-examinăm şi, pornind
de la acest examen, să generalizăm în
ansamblul universului legile şi
principiile care guvernează atât corpul
cât şi conştiinţa noastră. Poesia este o
sinteză a acestor două metode, căci ea
asociază întotdeauna studiul omului cu
cel al Divinului. Altfel spus, pe cât arată
cum să se aplice pe plan uman o lege
cosmică anume, pe atât pune în evidenţă
contrapartida cosmică a unui principiu
terestru. De aceea, ea este întradevăr o
aplicaţie mistică a marii legi hermetice:
Tot ce este jos este precum sus şi, tot ce este
sus este precum jos 5. Pe de altă parte, un
astfel de mod de a aprecia existenţa
umană constituie o alchimie spirituală
care ţine cu adevărat cont de dualitatea
omului, de ambiguitatea căreia îi este
tributară.

Cum îmi spunea Constantin Noica
într'una dintre epistolele sale: simbolul
constituie un exemplu tipic de totalitate

3 Aţi pus mâna pe cheia ştiinţei; voi înşvă nu aţi intrat,
iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedecat. Noul
Testament, Editions du dialogue, Paris 1992, Lc 11,
52
4 Cassian Maria Spiridon, Din scorbură, Helicon, 1996
5 Hermes Trismegistus

Parte integrantă din noi, sinele se desfăşoară prin
subconştient în spaţiul cosmic, utilizând forţele
elementelor şi creând viaţa în fiecare celulă.
Minunea de a putea crea face parte din taina prin
care dorinţa şi voinţa se însoţesc de armonia
universală.
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ontologică care justifică o hermeneutică
a totalităţii, pentru că dominanta
tradiţiei este de a integra în Unul, în
divinitate, universul organic şi sacru.
Deci modelul primordial unifică,
constituie centrul şi factorul integrativ al
omului, parte din creaţie şi totodată
parte din creator. Chiar cunoscând nu
pricepem, înţelegerea parcă mi se pare
mai apropiată de intuiţie şi revelaţie,
iar gândirea o educăm prin erudiţie,
acea punte spre niveluri tot mai înalte
de semnificaţie şi înţelegere. Creierul
studiat de doctor nu răspunde la toate
întrebările, funcţiile lui spirituale
dedublând trupul bolnav. În contextul
vieţii mele duble erudiţia şi hermene-
utica sunt de fapt un ritual spiritual.

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte...

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină6

Toţi căutăm adevărul. Complexitatea
universului poate fi redusă la un
Cuvânt, pe care trebuie să admitem că
nu'l cunoaştem, l-am pierdut şi'l vom
căuta până la sfârşitul veacurilor. Dar,
fiind atât de simpli vrem să găsim
răspunsuri la misterele vieţii fără a
asculta în primul rând vocea tăcută din
noi. Doar sinele relevat poate cuceri.
Nu ne cere nimic dar oferă puterea lui
Dumnezeu, rupându-ne lanţurile,
îndepărtând furiile şi devenind maeştri
călători, cuceritori cosmici, să înlocuim
răul cu dragoste în fiecare celulă.
Învăţăturile şi cuvintele lui Isus stau
piatră de temelie iniţierii în Taine.7 El
ştia că nu se poate dărui adevărul în faţa
celor a căror gândire este nepregătită să-l
primească. În înţelepciunea Sa,
Dumnezeu are toate răspunsurile, dar
sunt ţinute în secret, un secret al
secretelor. Dacă ar fi să cunoaştem
această taină, viaţa ni s-ar schimba, la fel
cu tot ce ne înconjoară, material sau
spiritual. Toate personalităţile omenirii
şi marile înfăptuiri sunt tributare acestui
secret. Ce anume ne animă pe noi toţi ?
Succesul, atingerea unui scop, a unui ţel
(avere, poziţie socială, realizare
profesională...) sau dăruirea întregii vieţi
în serviciul umanităţii, toate sunt un
scop în sine. Dar munca nu este

6 Lucian Blaga, Eu nu strivesc corola de lumini a lumii
7 Liviu Pendefunda, Dorință și Sinapsă, Contact
international 1992

suficientă pentru atingerea lui. Câţi oare,
studiind enorm, abia îşi duc traiul de azi
pe mâine, ţinând cu dinţii de o poziţie
nesigură ? Unii chiar, dezamăgiţi, au
clacat.

Întregul univers se bazează pe legea
unei puteri secrete. Nimeni nu poate
spune cu adevărat ce sau cine este

Dumnezeu. Fiecare avem viziunea Lui.
Cum a apărut primul fir de iarbă ? E un
secret. Dar undeva, în sânul informaţiei
se ştie. Şi se aşteaptă ridicarea vălului.
Milioane de oameni de ştiinţă se aruncă
să răspundă despre natura divină, dacă
există, şi cum răsare firul de arbă din
molecule, cu structuri chimice definite
clar, constituite din atomi ce au în
compoziţie electroni şi aşa mai departe.
Dar cum şi de ce se combină electronii
într-un anumit fel, şi atomii formează
molecule şi moleculele un fir de iarbă,
dându'i culoare şi formă, iată un secret,
o taină pe care sinele nostru o are de la
Creaţie încoace înscrisă în codul genetic.
În noi există harul de a primi prin
arcurile reflexe ale noosului ştiinţa,
Cuvântul. Parte integrantă din noi,
sinele se desfăşoară prin subconştient în
spaţiul cosmic, utilizând forţele

elementelor şi creând viaţa în fiecare
celulă. Minunea de a putea crea face
parte din taina prin care dorinţa şi
voinţa se însoţesc de armonia universală.

Arcanele se devalorizează când sunt
relevate; şi, profanate, îşi pierd harul. Nu
arunca deci perle în troaca porcilor şi nu'i fă
măgarului aşternut de trandafiri8

Cu toate că ne dorim un
drum drept, fără multe
suişuri sau coborâri, viaţa
ca atare are doza ei de
ambiguitate. Sunt două
lucruri care, atâta timp cât
omul trăieşte în lume, se
dovedesc a fi esenţiale,
deoarece ele sunt proprii
naturii, şi anume, spaţiul şi
timpul.9 Prin poesie acestea
pot fi modificate, dar
oricum rămân modificate în
ambiguitatea care le
caracterizează. De fapt,
după cum am mai afirmat,
lumile noastre interioare se
ascund în versuri. Am
întâlnit recent texte care se
pretind erudite, coroborând
citate din cărți menite să
intereseze nu numai marele
public ci mai ales pe cei ceștiu să înțeleagă sensul
ascuns al cuvintelor, texte
care rămân încercări de
reflexie în oglinzi care
refractă. Din păcate ceea ce
ar trebui să fiu un text clar,
lucid, original e doar un
amestec jalnic de
ingrediente fără noimă pe
care adevărații și puținii
inițiați nu'l pot digera decât

cu îngăduință. Singurele care strălucesc
din mocirla necunoașterii (dar nu a
inocenței !!) sunt citatele10, adevărate
perle la care Rosenkreutz s'ar uita cu
milă. Grav este că multora li s'a promis,
cu bani grei, inițierea. Și ei se zbat mai
departe în beznă fără să fi zărit nicio
scânteie de lumină cu toată literatura
lumii pusă în brațe de presupuși
isihaștri. Restul citesc, ascultă, laudă și
se laudă ce minunat se aud povestind
despre lumi de care vag au auzit, iar
ceilalți îi aplaudă, neînțelegând nici unii
nici alții nimic și crezând că totul are

8 Christian Rosencreutz, Nunţile alchimice
9 Emmanuel Swedenborg
10 NB nu exemplificări care să ajute la ilustrarea
temei centrale a unei pledoarii, doar citate, care ele
însele susțin textul, ca un puzzle în care culorile par
a se potrivi dar fac parte din tablouri diferite.

Liviu Pendefunda, Coloane de templu
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înțeles. Cum să vorbești despre borș
dacă nu l-ai mâncat niciodată, darămite
să'l mai fi și pregătit în bucătărie?

Într-un somn normal, visele sunt
imagini confuze determinate de griji,
regrete şi dorinţi. Acestea pot fi
reminescenţe ale reprezentărilor mentale
inspirate de tendinţele şi emoţiile
noastre, de senzaţiile percepute anterior
visului, înregistrate de memorie şi in-
trate într-un proces creativ
mnemoclastic. Deci sunt determinate de
impresii senzoriale recente. Străbătând
spaţiul-timp visele pot conduce spre
iluminare. Conştienţa este uneori
utilizată pentru a explica starea de
trezie, de nesomn, starea care însă nu
este clar înţeleasă ca nefiind aceea de
conştiinţă. În conştienţă omul este
conştient de toate senzaţiile sale, de toate
percepţiile prin care mediul înconjurător
îl informează asupra adevărului, fiind o
experienţă sensorială într-o dimensiune
spaţială. Activitatea neuronală a
creierului compară mesajele primite cu
propriile imagini stocate în memorie şi
analizează distorsiunile ivite cu
participarea psihică a percepţiei şi
analizei. În vis experienţele reportează
imagini mnemice şi interceptări extrau-
mane atemporale şi din spaţii diferite
celui în care creierul se află în
presupusul repaos. De aceea se afirmă că
visele sunt experienţe de conştienţă ale
memoriei. Aceastea nu pot însă explica
caracterul reflex realizat între inconştient
şi conştient. Fenomenele devin mai
complexe atunci când nonrealitatea se
transformă în realitate. Iluminarea
interioară se obţine atunci cînd între
subiectul desprins de lumea trepidantă
şi fluidul vital al noosului apare o formă
de exprimare a comunicaţiei. Beţia
extatică determină stări asemănătoare
aurei, a epilepsiei temporale, a
revelaţiilor. Deci prin medierea unor
substanţe se obţin aceleaşi modificări
psihedelice pe care le întâlnim descrise
din cele mai vechi timpuri. Schimbarea
de spaţiu şi timp, halucinaţii în culori,
sunete, micropsii sau schimbări
înfricoşătoare de forme, toate apar prin
acţiunea substanţelor asupra sinapselor
cerebrale.

Demonstraţia pe care am făcut-o arată
că pe lângă orizontul spaţial şi temporal
al inconştientului determinat poate de
năzuinţa formativă proprie, genetic şi
educaţional fiecăruia, există un
sentiment anabasic sau catabasic destinic
cu accente axiologice pozitive şi negative
prin raport noetic. În relaţie cu

Heidegger şi Alais Riegl, Blaga înţelege
să nu se limiteze la personanţă eludând
capacitatea transcendenţei de
a realiza unirea noastră cu
Marele Anonim, zona
matriceală a ideii. “Umbra lui
Dumnezeu e tot ce vezi,/ ce-n
spaţiu se desparte şi s'adună/
pământ e ea, şi prund şi undă,/
un drum cu călătorul dimpreună/
fântâna-adăpostind o lună”. Aici
intervine subconştientul, ade-
vărata natură a poetului,
echivocă prin ea insăşi.
Secretul de care vorbeam
înseamnă conservarea energiei
mentale. De exemplu un
dinam, la bicicletă, generează
energie electrică atât cât o altă
putere acţionează asupra
pedalelor să mişte roţile.
Oprirea duce la încetarea vieţii
pentru dinam. Energia din
dinam o putem utiliza pentru
diverse scopuri, dacă însă
dorim să avem în continuare lumină
trebuie să utilizăm altă sursă de energie.
Ar trebui, poate, să stocăm acea energie
cumva. Mintea noastră receptoare de
energie cosmică funcţionează ca un
dinam. Stocarea ideilor, a planşelor
arhitecturale prin care vrem să realizăm
uriaşele construcţii mnemice sau fizice e
voinţa noastră conştientă, care păstrează
în taină toate acţiunile şi acumulează
energia necesară. Ceea ce pare a fi foarte
interesant este mesajul pe care doar
creatorul de artă, altfel spus – Creatorul
în artă îl introduce tainic în matricea
energetică. Informaţie, energie, structuri
capabile să acumuleze şi să creeze,
acestea toate suntem noi. Iar poetul,
artistul din el, având harul şi
binecuvântarea Duhului Sfânt îmbină
secretul cu munca, inteligenţa care nu au
cum să-l conducă decât pe calea corectă
spre lumină. Dar Taina cere linişte,
pentru că în aceasta primim darurile de
la Dumnezeu. Arcurile reflexe îşi
desfăşoară mai bine activitatea în linişte
şi pace profundă. Forţele cosmice sunt
mai bine astfel receptate să ne
împlinească legăturile cu mediul
înconjurător.11

Imaginea poetică a răsturnării cerului
în om dîndu-i acestuia tiparul, dar
inversiunea - feed-back reflex ar putea
determina pe Dumnezeu să poarte
tiparele vremelniciei ca un arc de
regăsire a imanenţei - o transcedere a

11 Liviu Pendefunda, Al treilea clopot, Timpul 2009

transcendenţei (Wahl), o proiecţie a
spiritului uman înspre Dumnezeu,

transcedentând transcendenţa, reîntor-
cându-se la imanenţă. Poesia este o
întoarcere la a doua transcendenţă,
regăsită nu în datul imediat al existenţei
ci în orizontul misterului şi al relevării
ca să folosim cuvintele filosofiei
blagiene. Te văd, Dumnezeule-plumb,
scrum şi nor -/ odată venind peste mine prin
uşă/ din muntele cerului, cotropitor.// Scăpa-
voi doar până în poartă. Apoi/ muşca-voi, în
Tine, a lumii cenuşă./ Tiparul în Tine
păstra-mi'l-voi. 12

Deci poesia devine prin definiţie
ambiguă, fiind o elaborare timp-spaţiu a
inconştientului în care prezenţa
simultană a mai multor sensuri
generează hermeneutic interpretări
multiple după specificitatea gândirii
cititorului. Aşa văd eu ambiguitatea ca o
caracteristică esenţială a poesiei13.
Secretul secretelor învăluit de Taină,
copleşeşte în tăcere entitatea noastră şi
răspunde prin puterea magică obţinută
dorinţelor Marelui Arhitect al
Universului ce ne-o dăruie prin Cuvânt.

Limba nu e vorba ce o faci.
Singura limbă, limba ta deplină,
stăpână peste taine şi lumină,
e-aceea'n care ştii să taci.14


12 Lucian Blaga
13 Interviu cu Liviu Pendefunda consemnat de
Cassian Maria Spiridon în Poezie şi ambiguitate,
Poezia 2008/4 și opinie remarcată de Liviu Ioan Stoiciu
în Jurnalul său Web intitulat Scriitorul neurolog Liviu
Pendefunda, 15 sept 2010
14 Lucian Blaga, Catren, Corăbii cu cenuşă
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Horia ZILIERU

Addenda la
un fals tratat
de gramatică

Domnului Dumitru Radu Popescu

Tăiam în ocnă ziceri şi
proverbe

o Doamnă         muza
iese ca meduza
vorbindu-mi rusa
în timpane sterpe
din turnul morţii domnul lampeduza
tot n-a găsit-o steaua castităţii?

(Eu cel din urmă-n tablele cetăţii
domenii am de nuduri în adverbe)

Trecutul Doamnă-i lanţul de morfeme
sufix şi desinenţă           la o vreme
din formele compuse sânii sânii
vor mai păstra accentele postume
şi temele cuvântului (zic unii
fonetic alternând cu gura spume)

Pânea ce-o rupi e-o parte de vorbire
un substantiv           pluralul    cimitire
şi râsul tâu ca vrabia bătrână
scânteie între gen şi sex ţârână.

Frumoasa gleznă           suferindă pumă
e adjectiv clonat cu vechi gerunzii
şi se declină şi aşează brumă
pe ochiul orb ——— sintagme în transfuzii.
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C-un sfânt mormânt te-am despărţit de moarte
cine doar morţi a semănat culege
înalte interjecţii în toiege
conjuncţii        prepoziţii sfecle moarte.

Eu?         fi-voi forma unui verb odată
biserica la mijloc         un pronume
în candele             aprinse numerale
spitalul           un articol niciodată
neînsoţit de alt altoi subt hume:
„i-a fost mâncat-o lupul oaia-n vale.”

Un vocativ prin oasele vergine
sicriul pur        va naviga asine
cuvinte-anexă pentru ghilotine
o meliţă şi doaga şi fitilul
pagaia tesla sacul şi sigiliul
traversa toaca roata şi cazanul
belciugul scoaba şaiba iataganul
seringa trompa hăţul
şi juvăţul.

Cu-aceste flori de stil (t)umbelifere
o coapsă — fiere şi o coapsă — miere

putem visa

la
dreapta             înviere
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Antonpannesca
Poetului Anghel Dumbrăveanu

Doamne, pe uliţa mare
trece un pisar în fiare

flori de măr şi lerui ler
dragostea şi-un falanster

bate ora
mandragora
şi cu steag pe harmasar
stă bătrânul baraictar

râd buluc la-nfurcituri
zgaci zglobivi şi cascăguri
şi danţează în chiocec
pe turceşte cu baş beg

prin cafasele grădinii
se uită ca ţapii crinii
după sanacsiu cu geamuri
pestricat isnaf de neamuri
sameşi vameşi şi sicari
şuvărari şătrari şoitari
/ lăcrimare opalină /
valma Precistei se-nchină

dezbălat la trup şi tuns
cu cerviş de oaie uns
gloatei fecundat valah
cuprinzând pustiu eter
reintra în mine ieri
fără brâul cel sileah
cu junghere oh şi ah
cine mai zvârle mazdrac
suliţa cât un harac
cu pofală să desvoalbe
podobia muzei dalbe?

flori de măr şi lerui ler
dragostea şi-un falanster

divictar la călimări
i-au găsit în cigmigea

puşca veche şaişanea
şi ucazuri cu ocări
poleitele mâscări
hârbuită temenea
către vodă caragea
şi şuviţe inelate
înmoinate pe-noptate
şi proscrise
manuscrise
cu sânge de verguri scrise

flori de măr şi lerui ler
dragostea şi-un falanster

cu pistolul şi busola
du-te Doamnă la socola
du-i ascuns subt malacof
zodiacul  un ceaslof
ia din gliptotecă toate
giuvaierele gravate
să le dai
la sabbadai
la aprod şi calemgiu

postav fin calemchiriu
doi beşlici de cinci parale
la ceauş şi calfarale
mâzdă şi ruşfet haraciu
fără vâlhvă la talmaciu

fii smerină-n mâglisire
ghizdavă la grea vorbire
nu ostracă-n mascarlâc
să provoci vreun zorbalâc

spune-i că ne-om plânge iar
’Naltei  Porţi cu arhmazhar
şi tocmi-vom din bosfor
arnăuţi şi mavrofori
arvaniţi
şi
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cârjaliţi
şi-l întoarcem în altar
erofant
peste levant
cu sminteală şi poveţe

liubovirea să ne-nveţe
de la bătrâneţe
pân' la tinereţe

flori de măr şi lerui ler
dragostea şi-un falanster

Dublu autoportret în
ipostaze paralele

Aici cândva-n trăsura avangardă
veneam să-l văd cum altoia lichenii
pe plăcile de patefon (vetuste)
şi punctul static în picturi naive.

Was kann ich vissen? şi-l sărut pe gură
pe gura în revizie ca liftul
pe gura lumii cât o metarâpă
hotelul coarda arctică metroul

clamări comune
lapsus

şi
lacune

Ai fost la teba? batem hippocampii
pacuh-iva (theatralul) şi-n aortă
în aorist sigmatic o seringă
împlânt şi-i iau ostatec trandafirul

bate bine
carabina

capul horn hemoglobina

Nevroza napilor mănânc şi firul
de telefon înconjură măseaua
în care doarme plomba de ceanură
de la distanţă exersând prohodul

iapa

trage apa
calul

bea pocalul
galul

trece senegalul
Unul expune mugetul de taur
cellalt tratatul despre îngerire
un joc de-a fraţii până samovarul
peţeşte o vioară în cremona.

Ne bem cucuta jocul de-a murirea
şi nemurirea (drobul vechi de sare)
şi-n spatele cazărmii goarna strânge
şobolofanii epifani să cânte

între yac
şi sfârâiac

fantele de babadag
trage rime la darac

Pe cheiuri inspiraţia înhamă
poşta de noapte caii/oche(larii)
şi trecem fără vamă ironia
cu detergenţii ftizicei maseuze

nepis
mekis

şi melit
du-mă inimă la schit.
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Cassian Maria SPIRIDON

Meşterul
Manole,
un mit doar la
români

Călinescu în Istoria..
sa, apărută în 1941,
la capitolul Miturile:
Traian şi Dochia:
Mioriţa: Meşterul
Manole: Sburătorul

(la care unii cercetători şi istorici
literari au alăturat (îndreptăţit) şi
Luceafărul eminescian – de cel puţin
aceeaşi înălţime lirică), recunoscînd
răspîndirea şi la popoarele
învecinate a motivului legendei,
afirmă despre Meşterul Manole (citat
după varianta V. Alecsandri) că n-a
devenit mit decît la noi şi, în
continuare explică ce înţelege prin
mit, o ficţiune hermetică, un simbol al
ideii generale.

D. Caracostea, în suportul de
curs ţinut în anul universitar 1932-
1933, Balada poporană la români,
vorbind despre Meşterul Manole,
pleacă de la tradiţia, care încă se
perpetuează şi astăzi, că omul din
popor nu concepe existenţa unui lucru
fără să-i atribuie un suflet. Chestiune
larg şi aplicat cercetată de Mircea
Eliade, inclusiv în lucrarea
Comentarii la legenda „Meşterul
Manole” (1943). D. Caracostea trece
cuprinzător în revistă, cu numeroase
exemple, răspîndirea legendei jertfei
întru ridicarea unei construcţii, cu
aplicaţii în regiunile învecinate
arealului românesc şi evidenţierii

elementelor comune şi diferenţelor
faţă de balada Meşterul Manole.
Concluzia, una bine argumentată,
este: „Comparată cu toate celelalte
tipuri de variante sud-europene, ea
se aşează în chip firesc în fruntea
tuturor. Faptul că, potrivit tipului
nostru românesc, ea pune pe primul
plan frămîntarea, vina şi căderea
tragică a meşterului, nu aduce nici o
scădere figurii atît de duioase şi de
umane, a soţiei. Soarta amîndurora
face un tot. Iar faptul că totul este
privit din perspectiva sfîşierii
lăuntrice a meşterului, dă baladei
orizont şi înţeles adînc”.

Superioritatea estetică este
subliniată şi de G. Călinescu, care
vede în baladă un mit estetic, care
simbolizează condiţiile creaţiunii
umane, încorporarea suferinţii
individuale în opera de artă. În moartea
meşterului şi în indiferenţa voievodului
pentru fiinţa lui concretă, s-a putut
vedea un simbol al obiectivităţii absolute
a creaţiei.

Nu altfel consemnează Romulus
Vulcănescu în Mitologia română
(1985): „Balada Meşterul Manole
simbolizează drama creatorului de
artă care-şi sacrifică însăşi soţia,
copilul şi propria-i viaţă pentru ca
opera lui să se desăvîrşească”.

În Spaţiul mioritic (1944),
argumentînd perspectiva sofianică,

Lucian Blaga consideră că, dintre
toate variantele vecinilor, sîntem
singurii care am reuşit să sublimăm
motivul jertfei, al morţii violente
întru creaţie, numai poporul românesc
a crezut că jertfa ţine cumpănă unei
fapte cereşti. Meşterul Manole îşi
jertfeşte soţia pentru o biserică. Iată o
sublimare „sofianică” al străvechiului
motiv de aproape incredibilă cruzime.

În Introducerea care însoţeşte
Comentariile la Legenda Meşterul
Manole, scrisă în martie 1943, la
Lisabona, Mircea Eliade face cîteva
consideraţii tangenţiale la specificul
naţional: „Este vorba aici de concepţia
arhaică a morţii, pe care strămoşii noştri
nu numai că au împărtăşit-o, dar au
cîntat-o atît de desăvîrşit, încît te întrebi
dacă nu cumva şi-au regăsit în ea toate
năzuinţele şi toate jertfele; dacă nu
cumva această valorificare a morţii
rituale, singura moarte creatoare, nu e
un mit central al spiritualităţii
neamului românesc”.

Dacă la D. Caracostea
comentariile pe marginea baladei
sînt de natură istorico-literară, cu
accent pe înalta realizare estetică,
pentru Mircea Eliade unghiul este
unul ce ţine de istoria mitului şi
implicit a religiei, de arhaicitate şi
tradiţie, de actele iniţiatice, de
gesturile arhetipale şi ritualul
implicat, de rolul sfinţilor şi eroilor

G
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ca temei prin relicvele lor, întru
edificare şi perpetuare. Orice
lucrare, orice întreprindere la care
omul purcede îşi are sens, este
validată în măsura în care are loc
repetarea actului divin de odinioară,
ce a avut loc in illo tempore; încît,
cum precizează autorul lui Maitreyi,
pentru a trăi în mod real, omul nu are
altceva de făcut decît să imite, de cîte ori
îi cer împrejurările, gesturile divinităţii.

Balada, cum remarcă şi istoricul
religiei, debutează cu un ritual, cel al
căutării locului de zidire, şi nu
oarecum, ci Un zid învechit/ Un zid
părăsit/ Rămas de demult. Avem aici
împletite nu doar vocaţia
începutului, ci şi dorinţa
continuităţii. Locul capătă valenţe
sacrale suplimentare prin aflarea
ruinelor unei clădiri mai vechi, ce va
potenţa noul edificiu aşezat în
temeiul altor începuturi. Este o
incredibilă afirmare a tenacităţii
întru întemeiere, dar şi de
continuitate, de edificare pe bătrîne
zidiri.

Domnul, împreună cu meşterii,
întîlneşte un păcurar, care întrebat
despre un astfel de loc, îl descrie: Da,
Doamne, am văzut/ Şi am cunoscut/ Pe
unde-am trecut/ Turma de-am păscut,/
Un zid de demult,/ Un zid părăsit/ Şi
neisprăvit,/ Vechi şi mucezit:/ Colo,
unde-mi creşte,/ Unde se-ndeseşte/
Trestică/ Pitică,/ Răchită/ Înflorită,/
Papură/ Înverzită (citat după varianta
culeasă de G. Dem. Teodorescu,
foarte asemănătoare cu a lui V.
Alecsandri).

În Comentariile sale, Eliade, pe
lîngă destinul artistic împlinit, pe
care i-l afirmă întemeiat D.
Caracostea, află în baladă un
superior potenţial mitic şi metafizic
– o metafizică, se înţelege, arhaică.
Este răspîndit şi cunoscut în
tradiţiile multor popoare motivul
jertfirii celui care zideşte – o cauză
pentru care şi astăzi la o casă se lasă,
în multe locuri cîte ceva neterminat
– e o cale de amînare a morţii.

„Cea mai comună, remarcă
Eliade, ar fi ca meşterul să moară, el
fiind cel dintîi care intră (prin
simplul fapt că e acolo) într-o clădire

abia terminată. Dar regăsim
totdeauna aici teama omului de
lucrul mîinilor sale, pe care nu se
cade să-1 facă desăvîrşit, pentru că
desăvîrşit nu poate crea decît
Dumnezeu. Obiectele de artă
populară românească, bunăoară, nu
sînt niciodată terminate; li se mai
poate adăuga un nou ornament, pot
fi completate, revizuite, desăvîrşite.
Un obiect de artă se desăvîrşeşte
circulînd, întocmai cum sporesc şi se
înfrumuseţează versurile populare
trecînd din gură în gură; oricine are
chemare le poate desăvîrşi.

Acest înţeles al obiceiului de a
nu termina construcţia de frica
morţii înainte de un an, nu exclude,
de altfel, pe cel dintîi, menţionat mai
sus. Teama de desăvîrşire poate să
fie o formă a temerii de moarte.
Pentru că noţiunea de creaţie este
legată, în universul mental popular,
de noţiunea de jertfă şi de moarte.
Omul nu poate crea nimic desăvîrşit
decît cu preţul vieţii sale. Numai
Dumnezeu poate crea fără să-şi
sărăcească sau să-şi diminueze
fiinţa. Omul fiind făptură, fiind el
însuşi creat, este steril atît timp cît
nu-şi însufleţeşte creaţia mîinilor
sale cu jertfirea sa sau a aproapelui.
De aceea un lucru nou făcut este
primejdios; este o formă a morţii,
este ceva care încă nu trăieşte şi nu
va putea trăi decît absorbindu-şi un
suflet – al primei fiinţe care intră în
contact cu el. Numai după ce a fost
„cunoscut”, adică însufleţit de
cineva, el devine inofensiv; trece în
rîndul lucrărilor vii sau, în orice caz,
încetează de a mai fi o formă a
morţii”.

De reţinut afirmaţia savantului,
că obiectele de artă românească nu
sînt niciodată terminate.

În afirmarea potenţialului mitic,
în comentariul „Copilul” şi „Orfanul”

Mircea Eliade punctează cum se
desprinde din „profan” şi trece în mit:
soarta copilului Meşterului Manole –
asistăm la metamorfozarea sorţii în
destin: Copilaşul tău,/ Pruncuşorul
meu,/ Vază-l Dumnezeu./ Tu cum l-ai
lăsat/ În pat,/ Desfăşat,/ Zînele c-or
trece/ La el s-or întrece/ Şi l-or apleca/
Ţîţa că i-or da;/ Ninsoare d'o ninge,/ Pe
el mi l-o unge;/ Ploi cînd or ploua/ Pe el
l-or scălda;/ Vînt cînd o sufla/ Mi 1-o
legăna,/ Dulce legănare,/ Pîn' s-o face
mare.

Jertfirea mamei şi moartea
Meşterului lasă copilul orfan. Prin
aceasta, e analogat zeilor şi eroilor,
fapt care îl desprinde din profan,
soarta îi este integrată mitic.
„Apariţia unui asemenea «copil»
coincide cu un moment primordial:
crearea Cosmosului, crearea unei
lumi noi, o nouă epocă istorică
(Vergil), o „viaţă nouă” în orice
nivel al realului. Apariţia
«copilului» se întîmplă «în acel
timp», «odinioară», «a fost odată ca
niciodată...», «atunci»; ab origo, in
principia, agre. Timpul mitic este
întotdeauna acelaşi aşa cum am
văzut că este şi timpul sacru, ritual.
«Orfanul» din mit trăieşte clipa
(întotdeauna aceeaşi) a
începuturilor. El e singur, e unic;
prin el, sau contemporan lui, iau
naştere lumile. El creşte nemijlocit în
inima elementelor: apă, ploaie, vînt.
Este, am putea spune, o repetare a
momentului mitic iniţial cînd
întreaga omenire creşte în sînul
elementelor cosmice. De aceea,
apariţia unui asemenea «orfan» este,
într-un anumit sens, o regresiune în
cosmogonie şi anthropogonic”.

Mitic, toate sacrificiile sînt
coerente şi au drept ţintă, nu
îmbunarea zeului, ci întărirea lui.
Încît, susţine Eliade, sacrificiul
copilului avea ca scop o restaurare, o
reintegrare în momentul iniţial al
„începutului”. Orice sacrificiu, în el
însuşi, se petrece „în acel timp”, adică la
început, în realitatea primordială a
mitului. Regele sau zeul este „proiectat”
prin rit în acel moment iniţial în care a
apărut pentru întîia oară în glorioasa
plenitudine a forţelor sale. „Copilul”

Timpul mitic este
întotdeauna acelaşi

aşa cum este şi timpul
sacru, ritual.
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împlineşte aici funcţia sa arhetipală: tot
ce se face sub semnul său, se face în
perenitate pentru că se face la
„începutul timpurilor”. în fond, se poate
vorbi, în legătură cu toate aceste rituri
de o „eternă reîntoarcere” la ceea ce a
fost la început, de o reluare a mersului
lumii, de o reîncepere a Creaţiei. De cîte
ori se întîmplă ceva grav, care ameninţă
integritatea Naturii sau a colectivităţii,
nu se împlinesc acţiuni rituale pentru a
repara ceea ce s-a greşit – ci, prin magia
ritului, se reia totul de la început, adică
se repetă Creaţia lumii. Unui zeu obosit
şi înfrînt nu i se transfuzează pur şi
simplu sînge proaspăt – ci i se indică
semnul sub care se poate regenera,
redevenind ceea ce a fost el „la început”.

Odată locul de zidire aflat, unul
părăsit, surpat, alegerea pare
motivată, cum crede şi D.
Caracostea, din motive estetice,
pentru a accentua atmosfera fatidică
şi nu de presiuni metafizice şi
rituale. Tradiţia cultivă tocmai
ocolirea vechilor zidiri, ca fiind
nefaste. Şi totuşi, Mircea Eliade
consideră că repetarea, integrarea se
face întotdeauna în sens pozitiv. Se
imită aceleaşi şi aceleaşi acte creaturale,
victorioase, spornice. Întreaga viaţă a
omului este, în realitate, o continuă
reluare a unor gesturi primordiale –
reductibile la cîteva arhetipuri – dar
fiecare din ele este într-un anumit sens
o theophanie. La care am putea
adăuga, ca motivaţie în alegerea
locului, blestemul neaşezării
româneşti, neşansa de a isprăvi un
lucru început, nu din delăsare, ci din
neputinţa condiţiilor istorice, de
întreruperea lucrării sub presiunea
diferitelor vicisitudini.

Vorbind despre ritualuri,
savantul ne atenţionează că se petrec
întotdeauna ab origo, în acelaşi timp
mitic al începutului; el nu curge şi nu e
ireversibil. Întocmai cum toate ritualele
se petrec înlăuntrul aceluiaşi timp
mitic, static, tot aşa toate construcţiile
îşi au „centrul” într-un spaţiu mitic.
„Coincidenţa” între timpul mitic şi
timpul concret, între spaţiul mitic şi
spaţiul simţurilor noastre, se dobîndeşte
prin acelaşi paradox ritual care face
posibilă coincidenţa între tot şi parte,

între fiinţă şi nefiinţă, între efemer şi
nemuritor etc.

Marile zidiri, cetăţile de apărare
etc. au avut iniţial un scop apotropic
– de a ţine în afara zidurilor
duhurile rele, forţele nocive. Scopul
nu era de apărare împotriva
oamenilor, ci de apărare împotriva
„răului”, a duhurilor şi a morţii.
Exerciţiile spirituale, practicile
religioase cele de toate zilele ne
aşază pe un drum către centru, e o
reîntoarcere la realitatea ultimă.
Astfel se întîmplă cînd facem orice
pelerinaj la un loc sacru, orice vizită

la un templu. Este o cale către
mîntuire – spre salvare. Cu fiecare act
pe care îl face, afirmă savantul, omul
încearcă să se mîntuiască luînd contact
cu realul. Şi concluzionează: „orice
acţiune, ritual consacrată sau
metafizic înţeleasă, centrează pe cel
ce o împlineşte în inima realităţii,
alături de zeii care au împlinit
pentru prima oară acea acţiune,
aşadar, este o imersiune în spaţiul şi
timpul real (mitic) şi, ca atare, un salt

în transcendent. Acţionînd, omul nu
se pierde, ci dimpotrivă, îşi
construieşte mîntuirea. Şi, oricît de
paradoxală ne părea afirmaţia
aceasta, setea de mîntuire, de a
deveni real, este atît de adîncă şi de
ecumenică, încît ea răzbate în orice
gest pe care îl face omul”.

Asistăm, privit transdisciplinar,
în drumul nostru spre centru, la
salturi pe diferite niveluri de
realitate dar şi la ruperi de nivel.

Aflăm, în baladă, reiterat mitul
lui Icar prin zborul meşterului de pe
acoperişul Mănăstirii, unde l-a lăsat

voievodul la aflarea veştii c-ar putea
croi altele, mult mai arătoase/ şi mult
mai frumoase! Un zbor încheiat atît
de tragic în preajma mănăstirii ce s-a
înălţat cu preţul vieţii soţiei sale.
Cum observă şi savantul, era
singurul mijloc de a-şi regăsi soţia. Nu
pentru că, a murit şi el; ci pentru că şi-a
întîlnit o „moarte violentă”, care i-a
îngăduit, fie şi sub forma izvorului care
a început să curgă pe locul unde s-a
prăvălit el, să rămînă aproape de soţia sa
; mai precis să existe pe acelaşi nivel

Tudor Pătrașcu
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cosmic în care exista şi soţia lui. Nu
orice fel de moarte l-ar fi apropiat de
soţia jertfită ; dacă, bunăoară, meşterul
ar fi murit de moarte bună cîteva zile în
urmă şi ar fi fost îngropat chiar în cripta
mănăstirii nu este deloc sigur că şi-ar fi
regăsit soţia. Sufletul lui dezrobit de
trup ar fi pornit pe drumul hotărît de
Dumnezeu tuturor acelora care-şi
împlinesc destinul aici pe pămînt. Dar,
pe drumul acesta, el n-ar fi întîlnit,
multă vreme, sufletul soţiei. Pentru
simplul motiv că soţia lui nu murise – ci
numai îşi schimbase trupul: din trupul
de sînge, oase şi carne, sufletul ei plecase
să locuiască trupul de piatră şi zid al
mănăstirii.

Cei doi se vor regăsi pe acelaşi
nivel cosmic. Meşterul unde a căzut
Cruce se făcea/ Şi de-alăturea/ Cişmea
izvora/ Cu apă curată,/ Trecută prin
piatră,/ Cu lacrimi sărate,/ de Caplea
vărsate.

Savantul vede în actul creaţiei,
un proces organic şi ritual în acelaşi
timp, căci numai din ce e viu poate face
un lucru „viu”, dar „viaţa” aceasta nu
poate fi transmisă decît printr-un
sacrificiu (i.e. un act sacru), în toate
credinţele derivate în acest mit central,
cosmogonic, sînt prezentate sub o formă
mai mult sau mai puţin adulterată,
ideile: viaţa şi ritualul (arhetipul divin
al tuturor actelor sacre pe care le repetă
omul aici pe pămînt, ca să se poată
insera în real şi dura). Lucrurile făcute,
manufacturate, iau fiinţă şi durează în
măsura în care devin corpuri organice...

Viziunea arhaică acceptă şi
accesează o pluralitate de niveluri
cosmice în care „viaţa” şi „omul” pot
exista şi coexista cum propune
transdisciplinaritatea – care este în
esenţă o cale de abordare pe care am
pierdut-o, pe măsură ce ne-am rupt

de origini – mai pe scurt, o
hermeneutică.

Temple, altare sînt construite şi
sînt păstrătoare de relicve, dar nu
oarecare, ci doar cele ce aparţin unor
fiinţe excepţionale: eroi sau sfinţi,
numai acestea le pot însufleţi. Sfinţii
şi eroii, prin destinul lor, se
deosebesc de soarta oamenilor
obişnuiţi prin valorificarea rituală a
întregii lor vieţi. „Eroul luptă
împotriva forţelor răului; sfîntul
luptă împotriva lui însuşi, împotriva
instinctelor sale. Şi unul şi celălalt
transformă existenţa lor umană într-
un sacrificiu continuu, în timp ce
ceilalţi oameni sacrifică ceva şi

uneori, ca o ofrandă adusă divinităţii
sau ca un mijloc de a reintra în
contact cu realitatea ultimă, sfîntul şi
eroul se sacrifică pe ei înşişi şi
încontinuu. Amîndoi depăşesc,
anihilînd-o, condiţia umană;
amîndoi imită un model arhetipal.
Eroul, însă, piere în luptă printr-o
moarte violentă (de altfel, adeseori
un ins devine erou datorită exclusiv
morţii violente – fulger, incendiu etc.
– ca şi cum ar voi să se pună în
evidenţă caracterul impersonal,
mecanic, al consacrării rituale printr-
o asemenea moarte excepţională). Şi,
am văzut că «moartea violentă» este
întotdeauna creatoare. Fiinţa care-şi
găseşte sfîrşitul printr-o asemenea
moarte continuă să trăiască într-un
nou «corp»”. Corpul în care a fost
zidită Ana lui Manole. Şi,
argumentează Mircea Eliade, orice
construcţie, nu poate dura decît în
măsura în care participă la realitate, la
sacru, adică în măsura în care e
„însufleţit” printr-un sacrificiu.
Relicvele eroilor aduceau această
„realitate”, această „viaţă”. Moartea lor

violentă era cea mai bună asigurare că
existenţa lor nu s-a consumat definitiv,
că ea poate continua într-un nou corp,
arhitectonic, pe care-l însufleţea.

Omul arhaic, în toate actele sale,
se raporta la arhetipuri, în
permanentă legătură cu realitatea
ultimă, cu riturile comice, respectate
şi în cele mai banale acţiuni ale sale.
„Veştmintele, instrumentele de
lucru, ornamentele – toate erau
făcute în conformitate cu normele
cosmice şi avînd grija să nu
depărteze pe om de realitate ci să-1
solidarizeze şi să-1 integreze ei. Ceea
ce deosebeşte viaţa omului arhaic de
viaţa omului modern este conştiinţa
anthropocosmică şi participarea la
ritmurile cosmice, care dispare în
Europa municipală odată cu
revoluţiile industriale. Omul
modern este rezultatul unui lung
război de neatîrnare faţă de Cosmos.
El a izbutit, într-adevăr, să se
elibereze în bună parte de depen-
denţa în care se afla înlăuntrul
«Naturii», însă această victorie a
cîştigat-o cu preţul izolării sale în
Cosmos. Actelor omului modern nu
le mai corespunde nimic cosmic; cu
atît mai puţin obiectelor pe care le
fabrică el” (Mircea Eliade).

În permanentă conexare cu
Cosmosul, omul arhaic, inclusiv prin
casă se aşeza în inima, în centrul
acesteia – locuinţa fiind o imago
mundi. Şi Templu, care reprezintă în
concomitenţă Cosmosul cît şi corpul
uman. La Platon încă citim despre
această comparaţie între corpul
uman şi cosmosul sferic (Timaios, 44
d.e): „Şi, după ce au îmbinat întregul
trup, zeii i l-au dat să-i fie slujitor,
dîndu-şi seama că această parte,
capul, e în măsură să participe la
toate mişcările ce aveau să fie cîndva
ale trupului. Astfel că, pentru a nu
lăsa capul să se rostogolească pe
întinderea pămîntului, cu feluritele
sale înălţimi şi văi, şi pentru a putea
să treacă peste unele şi să iasă din
altele, i-au dat trupului drept mijloc
care să-i înlesnească mişcarea”.

Este evident şi pentru Mircea
Eliade că românii au în legenda
meşterul Manole unul din miturile

Zeii au copiat forma universului, care este
sferică şi care conţine în ea cele două mişcări
circulare divine, cuprinzîndu-le pe acestea
într-o întrupare sferică, pe care acum noi o
numim cap – partea noastră cea mai divină şi
care domneşte asupra a tot ce e în noi.

Platon, Timaios, 44 d.e
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centrale ale spiritualităţii lor, iar
alegerea motivului şi edificarea
baladei, în acest spaţiu, într-o
magnifică sinteză, dovedeşte că
satisfăcea o anumită nevoie spirituală.

Totodată relevă că şi-au regăsit în
acest mit central al „morţii creatoare”
propriul lor destin.

„Nu este deloc întîmplător că
cele două creaţii de seamă ale spiri-
tualităţii populare româneşti –
Mioriţa şi Balada Meşterului Manole –
îşi au temeiul într-o valorificare a
morţii. (Ideea de reintegrare
în Cosmos prin moarte este
evidentă în Mioriţa şi nici nu
trebuie să ne surprindă,
ţinînd seama de originile ei
ritual-funerare). Numai
pentru un cercetător
superficial, care ar judeca prin
criterii empiriologice,
prezenţa aceasta a morţii ar
putea însemna însă o viziune
pesimistă a lumii, o rarefiere a
debitului vital, o deficienţă
psihică. Un contact direct cu
viaţa ţărănească infirmă
hotărît aceste supoziţii;
românul în genere nu
cunoaşte nici teama de viaţă,
nici beţia mistagogică (de
structură slavă), nici atracţia
către asceză (de tip oriental).
Şi cu toate acestea, cele două
creaţii capitale ale spi-
ritualităţii populare româneşti
poartă în miezul lor o
valorificare a morţii. Dar
prezenţa morţii nu este, aici,
negativă. Moartea din Mioriţa, este o
calmă reîntoarcere «lîngă ai săi».
Moartea din Meşterul Manole este
creatoare, ca orice moarte rituală.
Îndeosebi în aceasta din urmă
identificăm o concepţie eroică şi
bărbătească a morţii. Românul nu
caută moartea, nici n-o doreşte – dar
nu se teme de ea; iar cînd e vorba de
o moarte rituală (războiul,
bunăoară), o întîmpină cu bucurie”
(M.E.).

E valorificare rituală a morţii
practicată şi de strămoşii noştri geto-
daci, care nu considerau că mor, ci

numai schimbă locuinţa (Julian
Apostatul).

Această viziune prin care este
valorificată moartea rituală s-a
adîncit la urmaşii dacilor de însăşi
intervenţia istoriei care le-a marcat
nefericit traiectoria. Şi, spune Mircea
Eliade, nu fără o vizibilă tristeţe şi
cităm in extenso: „Rareori s-a întîlnit
în istoria universală un destin mai
patetic decît al locuitorilor Daciei.
Geţii care, după spusa lui Herodot,

făceau parte din «poporul cel mai
numeros după Indieni şi Thraci», n-
au putut împlini un rol de prim plan
în istoria universală, fie pentru că
forţa lor de creaţie a fost deplasată –
prin macedoneanul Alexandru cel
Mare – în orbita lumii elene, fie
pentru că Roma le-a stăvilit creşterea
puterii politice, fie din cauza
invaziilor. Fapt este că puţine popoare
au cunoscut o soartă mai crîncenă ca
daco-romanii şi românii din Dacia, de la
sfîrşitul lumii vechi pînă în zilele
noastre. Geopolitica le-a impus o istorie
în care, cu fiecare nouă invazie, se juca
nu numai soarta independenţei lor

politice, ci însăşi existenţa neamului. Pe
bună dreptate s-a vorbit de „miracolul
românesc”, pentru că supravieţuirea şi
durata acestui neam este miraculoasă.
Multe cauze au contribuit la împlinirea
lui, însă nu trebuie să uităm că va-
lorificarea morţii, concepută ca un act
creator, a alcătuit poate unul din
temeiurile spirituale ale rezistenţei sale.
Nici un alt popor mai mult decît
românii – şi, într-o anumită măsură,
celelalte popoare sud-estice – nu aveau
un prilej mai nimerit de a-şi valida, la
fiecare pas, concepţia lor, că numai
moartea rituală, numai jertfa poate
asigura existenţa şi durata unui lucru”.

Victor Kernbach, în Universul
mitic al românilor (1994), vorbind
despre Meşterul Manole face o
observaţie aflată în consonanţă, dar
şi în prelungirea celei eliadeşti:
„Căci dacă privim în lumina istoriei
naţionale tot miezul baladei
(„noaptea ce zidea/ ziua se surpa”),
nu e greu de înţeles că anume aici s-
a grefat specificul naţional, amarul
specific naţional românesc
traducîndu-şi destinul istoric de pe
un teritoriu «în calea răutăţilor», al
unui popor trăind între patru vînturi
şi – de la invazia slavilor pînă la
asediile otomane, de la epoca
fanariotă pînă la încarcerarea în
comunism – fiind silit mereu să-şi
întrerupă zidirea la jumătate”.

Balada strămută prin raportul
om-destin tema construcţiei sacre
într-un simbol cosmic. Legenda
Meşterului Manole, estetic este fără
cusur şi luminează un destin care
ne-a marcat în istorie. Se ştiu
piedicile puse Anei (sau Caplea), la
rugămintea Meşterului, în drumul ei
de a-i aduce merindele soţului,
tocmai aici consideră îndreptăţit
Victor Kernbach, rezidă esenţa magică
a mitului creaţiei umane din formula
românească: vocaţia ţine de destin,
împlinirea ei este o obligaţie sacră
inevitabilă asupra căreia nu mai are
putere nici chiar divinitatea (care nu-şi
calcă propriile legi), nu este în primul
rînd scopul zidirii unei biserici, adică a
unui templu sau al unui altar; religios
este mai cu seamă însuşi actul ritual al

Tudor Pătrașcu
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construcţiei, care e în fond o clipă din
timpul infinit al cosmogoniei.

Într-un articol, De la capăt fără
decapăt (1998), Laurenţiu Ulici
remarcă vocaţia începutului, dar şi
vocaţia neterminării cu trimitere şi la
Meşterul Manole. Şi face cîteva
observaţii: „Consider vocaţia
începutului ca fiind specifică tipului
de mentalitate şi comportament
central-european, iar vocaţia
neterminării ca ilustrativă pentru
tipul de comportament oriental.
Faptul că noi le atestăm pe ambele
simultan poate fi o consecinţă a unui
îndelungat proces de mixare a celor
două tipuri comportamentale. Mai
mult: vocaţia neterminării avea să
determine de-a lungul acestui proces
modificarea conţinutului de calităţi
propriu vocaţiei începutului”.

Citim la Ion Barbu două versuri
emblematice pentru maniera
românească de a fi, de a se integra în

istorie: căci vinovat e tot făcutul/ Şi
sfînt, doar nunta, începutul. Este
evidentă propensiunea noastră spre
a iniţia noi şi noi proiecte, de a ne
propune construcţii grandioase dar,
precum în meşterul Manole, Şi
noaptea trecea/ Şi zid se surpa. Un
adevărat mit al creaţiei mereu
reîncepute, de preferinţă pe Un zid
învechit/ Un zid părăsit/ Rămas de
demult. Asistăm la o permanentă
întoarcere la zero, la momentul
iniţial şi iniţiatic, din care
germinează ideea, una, din
nefericire, mereu nefinalizată.

În baladă creaţia se împlineşte,
fie şi cu dispariţia violentă a
creatorului şi a soţiei – asistăm la o
finalitate, în fond, stranie, pentru un
popor veşnic blestemat de istorie să
o ia de la capăt. Vedem că, pentru a-
şi împlini gîndul, e gata să se
zidească şi pe sine, dar atunci
zidurile s-ar nărui sub lovitura nu

importă cărui năvălitor – fie şi din
interior. Totul fiind minat de un
scepticism şi o neîncredere aproape
funciară, una, cum spune Blaga,
pentru că ne-a zădărnicit toate
încercările, gata să boicoteze istoria

Continuităţile sînt o raritate, şi
dintre acestea nu toate sînt benefice.
Politic, fiecare nou instalat la putere
se crede chemat a dirigui ca şi cum
cei dinainte nici n-ar fi existat.
Fiecare guvern şi ministru propune
propria reformă – şi aşa la fiecare
patru ani, încît nimeni nu
finalizează, nu pune punct stării de
permanent provizorat. Poate aici
aflăm cotorul din care a înflorit şi a
rămas mereu fertil mitul Meşterului
Manole



Tudor Pătrașcu, Ritual
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Ioanid ROMANESCU

Poarta
- Otiliei Cazimir –

Doamnă Otilia, cineva
e la poartă –
abia deslușind cu privirile-i stinse,

parcă-i un plod ... și parcă-i un bătrân ...
și parcă dintre ei un altul se desprinse ...

aș spune că sunt eu – cel vinovat
că însăși viața mea neclară îmi apare
că trei deodată se ascund în mine
și-i duce unul straniu în eroare

e-adevărat că se-nmulțește lumea,
că dintre toți cei mari puțini rămân copii –
sătul de a vorbi într-una cu pereții,
mai vin la Dumneavoastră, aduc doar poezii

nu am ajuns - după atâția ani –
printre cei care-nvață să fie cuminți,
înconjurați de fiece mișcare
de parcă ar avea o droaie de părinți

eu – asurzit cu lungi fluierături –
mai stau în viața asta ca-ntr-o gară,
păzind înfrigurat bagajul
propriei mele umbre din viscolul de-afară

și chiar dacă-ntr-o noapte s-o stinge brusc lumina
din gara cu pereții cenușii,
fantoma ca un vânt ce va deschide poarta
va fi a mea – s-aducă poezii.
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*
Nu-i totul o promisiune ?
abia am apucat să fiu,
de parcă din același zbor
mi s-au cioplit și leagăn și sicriu

cine-a văzut un vis cu ochii
ceea ce trebuia să se arate ?
primim în viață doar memoria luminii –
spre a distruge, orbi, apoi, în moarte.

Dubiu
Înotam încăierat de alge
într-un vis,
deasupra Celălalt zbura –
și lacrimile-i
îmi tulburau în roșu visul

decât mine mult mai obosit,
rareori bătea din aripi,
o clipă de-ar fi stat în repaos
pe umerii mei – dar se temea
să nu mă scufunde.

*
Am zile care nu seamănă una cu alta –
Egal cu mine însumi: visului meu,
Sufletului meu prin care poesia
Amenință cu un turn înclinat.

*
Încă din clipa-n care m-am născut
am auzit izbindu-se porțile paradisului

știam că pentru mine s-au închis –
cine atunci să mă primească ?

numai voi, femeie și fiică
ale grădinarului din pustiu

numai tu, oază a nebuniei
care aprinzi focuri în cer

bogat și darnic anotimp cu viața mea
într-o lungă și deznădăjduită petrecere

răul pe toate le înțelege mai repede –
răul e mai aproape de absolut.

Sinteza
De câte ori pierd o idee,
în jurul meu
și vântul parcă trece mut
ca un câine bătut.
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*
Am zile care nu seamănă una cu alta –
Egal cu mine însumi: visului meu,
Sufletului meu prin care poesia
Amenință cu un turn înclinat.

Dan Hudescu

À Baudelaire
Ca un copil pe-al cărui cap se află
coroana unui rege – mult prea grea,
schimonosindu-i fața, încleștându-l –
ne-nțelegând nimic din tot ce urmărea

îmi apăru destinul – în timp ce eu, bătrân
mai înaine încă de a mă fi născut,
mă risipeam în haos – la ce să mă închin
orgoliul dement care dictează sunt ?

în mascarada firelor oculte,
el cel dintâi asupra mea conspire !
nu mai regret și nu îmi fac iluzii –
parcă aștept cumplita prăbușire

de nu cumva această panoramă
a morților vedere-i uneori –
când corbii sorb alcooluri din orbite
și se târăsc murdari pe cer, triumfători.
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Nicolae BĂCIUŢ

„Dragostea
e un câine
venit din
iad”

eneraţia mea a descoperit, salvator,
poezia americană, în anii optzeci, ca
o sursă de reîmprospătarea a
energiilor creatoare, de desprindere
de generaţia/ promoţia anterioară.
Întoarcerea la cotidian a readus
poezia cu picioarele pe pământ,

redându-i încredere în propriile-i puteri.
Generaţia tânără de azi se simte mai ataşată tot

de poezia americană, chiar dacă vârful de aisberg (
nu de Ginsberg!) al acesteia e... european, e
adevărat, la origine, dar dezrădăcinat: Charles
Bukowski. Despre el, Sartre şi Genet au spus că ar
fi “cel mai bun poet din America”.

Chiar şi aşa, e legitimă întrebarea: “De ce
Bukowski?” Să fie la mijloc o frustrare? Pentru că
nota de identitate a poeziei bukowskiene este
erotismul, latură pe care mai tinerii poeţi o
reabilitează şi în spaţiul românesc.

“Dragostea vine din iad”, o antologie de poezie
erotice care va fi propusă cititorului român de un
tânăr autor, Dan Sociu, e ilustrată în acelaşi ton...
erotic, de Dumitru Gorzo, un artist care s-a făcut
remarcat prin plastica sa deocheată.

Charles Bukowski (1920 -1994) a scris cum a
trăit, dând erosului ce-i al erosului şi lui
Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu.

Din cele treizeci şi două de volume de poezie, 5
cărţi de povestiri şi patru romaneale sale, cititorul
român, a cunoscut mai alrs proza (romanele Femei

(2003), De duzină (2003), Factotum (2004) şi Poşta
(2004).

Editorii ne avertizează că în “Dragostea vine
din iad” e de trei ori mai mult sex decât în romanul
Femei, La fel ca in „Femei”, dar şi „cinism şi
cruzime”, şi „o tristeţe care respiră permanent pe
sub toate acestea”.

Nu ne este străină poezia erotică, în conotaţii
mai puţin ortodoxe, de la Geo Bogza la Emil
Brumaru, dar Bukowski vine cu peste măsura
erotismului.

Mă întreb, care va fi soarta acestei cărţi? Se va
bucura de mai multă popularitate/notorietate
decât se bucură, în general, cartea de poezie? Va
trezi interes şi la cei care nu prea citesc poezie? O
vor citi şi cei pentru care poezia ar trebui să aibă
bulină roşie?

Apariţia unei cărţi de poezie „provocatoare”, e
de natură să readucă cititorii în „stand by” în
teritoriul lecturii?

Mă întreb, pentru că o carte a lui Mircea
Cărtărescu, „De ce iubim femeile”, mult mai
cuminte, ca să nu spun de-a dreptul inocentă, a
făcut tiraje care se apropie de suta de mii de
exemplare?! Tiraj care dă frisoane oricărui autor!

Dacă „Dragostea e un câine venit din iad”, mă
întreb, „câinele” de poezie, de unde o veni?



G



Iarna 2011 | Contact international 23

Matei VIŞNIEC

Domnul K eliberat
(fragmente)

8.

opilul se juca, în iarbă,
cu un arici. Curios
lucru, zidul reflecta, în
acea porţiune a sa,
mult mai multă
lumină. Iarba de la
baza zidului era

uscată şi aerul avea o anumită
strălucire nocturnă, obişnuită numai
în nopţile cu lună plină. Kosef J. vru
să spună ceva dar copilul îi făcu
semn să tacă.

— Îl vedeţi? spuse copilul ceva
mai tîrziu, în şoaptă.

— Ce? întreba Kosef J. tot în
şoaptă.

— Dansează, răspunse copilul.
Într-adevar, ori de cîte ori auzea

cele două pietricele ciocnindu-se
între ele ariciul se smucea nervos,
apucat de un fel de furie.

— E vesel, spuse copilul.
— Dimpotrivă, spuse Kosef J., îl

chinui.
— Nu se poate, spuse copilul.
— Ba da, spuse Kosef J.
Copilul se ridică întristat.
— N-am ştiut, spuse el.
— Nu-i nimic, spuse Kosef J.
Copilul izbi din nou pietricelele

ca să scoată scîntei.
— Vedeţi? spuse el, mîndru. Ard.
Copilul mai izbi de cîteva ori şi

apoi, generos, i le întinse lui Kosef J.
Ariciul era tot acolo, atent, ca şi cum
ar fi urmărit ceea ce făceau cei doi.
Kosef J. izbi şi el cele două pietre, ca

să nu-l dezamăgească pe copil.
Scînteile ţîşneau repede, ca şi
cum pietrele ar fi fost încărcate
cu o energie secretă. Fiind
aproape fierbinţi, pietrele îi
transmiseră deasemenea lui
Kosef J. o plăcută căldură în
palme şi, treptat, în tot corpul.

— Ce fel de pietre sînt astea?
întrebă el.

— Păi nu vi le-am arătat?
răspunse copilul. Sînt pietre din
groapă.

— A, făcu Kosef J.
Toată panica şi tot delirul

bîjbîielii pe lîngă zid rămăseseră
mult în urmă, ca nişte amintiri
ofilite. Dintr-o dată totul redevenise
simplu şi normal. Prezenţa copilului
era o certitudine că intrarea în
penitenciar se afla undeva, foarte
aproape. Kosef J. nici nu se grăbi să
vorbească despre asta.

— Oare cît să fie ora? spuse, mai
mult pentru sine, Kosef J.

Copilul ridică din umeri.
— E încă devreme, spuse el. Apoi

scoase un măr din buzunar şi i-l
întinse lui Kosef J.: vreţi?

— De unde-l ai? tresări acesta
întrucît i se păru că mărul era deja
muşcat.

— Din grădină, spuse copilul.
Kosef J. începu să devore mărul

cu poftă. Putea să jure că fructul
fusese cules de jos, de sub crengile
obosite ale unui măr bătrîn, chiar
din grădina care-l fascinase atît de
mult. Mărul avea şi gust de pămînt
şi gust de iarbă.

— E bun, spuse Kosef J.

— E grădina mea, spuse copilul.
— E departe? întrebă Kosef J.
— Nu, răspunse copilul.
Dinspre clădirile care se aflau

dincolo de zid, în imediata lor
apropiere, se auzea o anumită
forfotă. Kosef J. nu reuşi să identifice
exact ce anume se spunea sau ce
anume se petrecea dincolo, dar
simţea o prezenţă umană care-i
făcea bine. La un moment dat i se
păru că-l aude pe Franz Hoss
înjurînd, ceea ce-i făcu o nespusă
plăcere.

— Şi ce faci aici? întrebă Kosef J.
mai mult ca să spargă tăcerea.

— Păzesc, răspunse copilul.
„Păzeşte!” gîndi Kosef J. , liniştit,

calm şi sătul, dar uşor intrigat de
ceea ce-i spunea copilul.

— Ce? întrebă el.
— Nu v-am spus? întrebă copilul.

Grădina.
— Grădina de meri? făcu

neîncrezător, Kosef J.
— Da, spuse copilul.
„Ce ciudat e, cugetă Kosef J. Cît

de mic e şi cît de ciudat e. Cît de mic
e, cît de serios e şi cît de ciudat poate
să vorbească” îşi continuă meditaţia
Kosef J.

— Şi de ce? întrebă Kosef J. Vine
careva să fure?

C
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— Nu, răspunse copilul. Vine să
muşte.

Kosef J. avu impresia că se
prăbuşeşte din nou într-un fel de
incertitudine, o incertitudine care,
de două zile, îl urmărea cu
tenacitate, îl mai lăsa să respire din
cînd în cînd urmînd ca imediat să-şi
scoată iar ghearele.

— Să muşte ce? voi să afle mai
precis Kosef J.

— Să muşte mere, răspunse
copilul. Nu le fură, le muşcă şi le
lasă în pom. În fiecare seara vine,
continuă copilul.

— De mult? întrebă,uluit, Kosef J.
— De astă vară, răspunse copilul.
Într-adevăr, copilul avea o faţă

supărată. Se lăsă în iarbă şi-şi întinse
amîndouă palmele peste colţii ierbii
ca şi cum firele acelea ar fi fost nişte
flăcări subţiri care ar fi putut să-l
încălzească.

— Înţelegeţi? continuă copilul.
Nu le fură, le muşcă şi le lasă mai
departe în pom, aşa, muşcate. Asta
mă supără îngrozitor.

9.

urprizele acelei seri
nu se terminaseră
încă pentru Kosef J.
După ce se văzu
din nou în incinta
penitenciarului, se
grăbi spre corpul

principal de celule, rupt de oboseală,
tînjind după salteaua sa de cîlţi şi
după patul său de fier. Urcă la etaj
cu liftul, trecu pe lîngă Fabius care
sforăia la punctul de veghe, aflat
chiar în holul liftului, şi se îndreptă,
cît de discret putea, spre celula cu
numărul 50.

Celula era încuiată.
Kosef J. refuză să se întrebe de ce,

refuză să gîndească, refuză de fapt
orice reacţie de tip uman. Rămase
pironit acolo, în faţa uşii sale, învins,
paralizat de stupefacţie. Apoi, după
un şir de minute scurse în starea
aceea de scufundare, de prostraţie
desăvîrşită, ridică uşor, cu imensă

delicateţe, fără zgomot, oblonul
ferestruicii ca să vadă cine era
înăuntru.

Inăuntru era un om.
Adică altcineva decît el, Kosef J.,

dar în celula sa, a lui Kosef J.,
„Hm” făcu instinctiv Kosef J.
Omul dormea cu faţa în sus, cu o

expresie de linişte desăvîrşită etalată
pe faţă. Celula fusese spălată,
dezinfectată şi pătura schimbată.

Kosef J. se duse şi-l trezi pe
Fabius.

— Cum, n-aţi plecat? făcu
bătrînul gardian, cu o faţă mai mult
chinuită de somn decît mirată.

Roman în curs de apariție la momentul primirii manuscrisului, Editura
Cartea Românească

Kosef J. nu reuşi să-şi păstreze
calmul. Unde să plece? Nimeni încă
nu-i spusese unde trebuia să plece. El
era perfect dispus să plece, chiar
voia să plece. Dar formalităţile se
desfăşurau atît de încet. De unde să
ştie el ce trebuia să facă, unde
trebuia să se ducă şi ce anume
trebuia să ceară? Nimeni nu-i
spunea nimic. De ce nu-i spunea
nimeni nimic? Ce aveau împotriva
lui? Cît credeau ei că el va mai
suporta această incertitudine? Ştiau
ei ce era să i se întîmple lui chiar în
seara aceea? Se îngrijea cineva de
ceea ce făcea el? Nimeni. Cum era
posibil aşa ceva? Ce s-ar fi întîmplat

cu el dacă nu l-ar fi întîlnit
întîmplător pe copil? Noroc de copil
şi de groapa sa cu pietricele pe care
o golea şi care-i servea în felul acela
de trecere pe sub zid. Ştia el, gardianul
Fabius, că în spatele bucătăriilor era
o trecere pe sub zid, o trecere umplută
cu simple pietricele frumos
mirositoare care scoteau chiar şi
scîntei şi care puteau fi culese şi
puse la loc de oricine, oricînd? Ei?
Ce părere avea el, Fabius, adjunct de
gardian principal, de toată situaţia
aceea? O trecere pe sub zid, într-un
penitenciar, era un lucru normal?

— O, nu! suspină Fabius.
Dezordine, ăsta era cuvîntul pe

care el, Kosef J., era obligat să-l
folosească.

— Ei, nici chiar aşa, îl opri
Fabius.

Poftim, un om se afla în celula
lui, în celula în care el dormise
aproape dintotdeauna. În celula care
începuse cumva să facă parte din el,
devenise cochilia lui, o purta deja cu
el, în sufletul lui, în carnea lui, în
spinarea lui. Şi acum, acolo, se afla
un străin, un om necunoscut, un
oarecare. Cu ce drept? Atîta vreme cît
el mai purta încă hainele
penitenciarului nu era oare normal
să se folosească mai departe de
celula penitenciarului şi de orele fixe
cînd se distribuia hrana şi de
celelalte? Ce urma, să facă el, acum?
Ce?

— Nu ştiu, spuse Fabius şi căscă
pînă cînd îi pocniră toate oasele
feţei. Apoi, învins, îl privi pe Kosef J.
şi mai repetă o dată: nu ştiu.

Începură totuşi, amîndoi, să
caute o soluţie.

Kosef J., obosit cum era, s-ar fi
arătat dispus să doarmă în oricare
celulă liberă, dacă ar fi fost vreuna
liberă. Dar nu era nici una liberă. În
corpul de gardă ar fi fost prea de tot,
dat fiind că el, Kosef J. , mai purta
încă hainele acelea. Fabius ar fi fost
dispus să stea de palavre toată
noaptea şi să joace zaruri, dar Kosef
J. declară că el era mult prea obosit
şi că a doua zi avea o întîlnire
importantă la magazie.

— La comun! tresări Fabius,

S
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încîntat că-i venise ideea. Dacă vreţi
vă las la comun.

Kosef J. ştia ce însemna „la
comun”. Însemna un dormitor cu
paturi suprapuse, înghesuite ca nişte
sertare, cu un miros trăsnitor, cu inşi
care sforăiau infernal şi care te mai
puteau şi călca în picioare în timpul
nopţii.

— Nu, mulţumesc, spuse Kosef J.
Se chirci pe scaunul pe care, de

obicei, stătea Franz Hoss. Se declară
total înfrînt. Îi era frică şi recunoscu
asta în faţa lui Fabius. El, Kosef J.,
era un om terminat. Nu mai găsea,
în creierul său, nici măcar o singură
idee clară. Nu mai găsea, în fiinţa sa,
nici o singură dorinţă precisă. Nici
un scop. Nici un sens.

— Curaj, curaj! suspină Fabius
aproape emoţionat. Tocmai acum?

Da. Totul se sfîrşise. El, Kosef J.,
era la capătul puterilor. Nici nu mai
avea nevoie de hainele de la
magazie.

— Nu se poate, insistă Fabius.
Viaţa dumneavoastră abia începe.

— Sînt bătrîn, spuse Kosef J.
— Eu sînt bătrîn, spuse Fabius.
Kosef declară că nu era de acord.

Fabius declară şi el că nu era de
acord cu cele spuse de Kosef J. El,
Fabius, era o fire optimistă, el credea
în viitor, în adevăr, în bucuriile
omeneşti.

— Vax, spuse Kosef J.
Fabius reacţionă violent. Cum?

Dintr-un fleac, dintr-un lucru de
nimic, el, Kosef J., proaspăt eliberat,
se lăsa doborît? El, care fusese un
deţinut perfect, un deţinut de o tărie
exemplară?

— Chiar aşa? întrebă Kosef J.,
foarte interesat de părerea pe care o
avea despre el bătrînul gardian.

Fabius confirmă. Întotdeauna,
dar întotdeauna, el, Kosef J., se
dovedise un om puternic şi
răbdător. Un om tenace, rezistent,
puternic. Nimic, dar absolut nimic
nu-l încovoiase. El, Fabius, îl admira.
Întotdeauna îl admirase. Nu văzuse
mulţi deţinuţi cu aceeaşi forţă
interioară, cu aceeaşi prestanţă, dacă
putea folosi acel cuvînt.

— Şi cînd mă băteaţi? întrebă

Kosef J .
— Şi cînd vă băteam, ce? făcu

nedumerit Fabius.
— Şi atunci? Şi atunci gîndeaţi

ceea ce gîndeaţi? întrebă Kosef J.
— Vă băteam dar vă respectam,

explică Fabius oftînd.
— Mă băteaţi fără milă, spuse

Kosef J. Şi continuă imediat: dar ce
gîndeaţi în timp ce mă băteaţi?

Fabius începu, cu migală, să-şi
pregătească o ţigară, ceea ce îl ajută
să se concentreze şi în căutarea unui
răspuns. Nu se gîndea la mare lucru,
trebuia să recunoască asta.

— Totuşi, totuşi, insistă Kosef J.
— Mă gîndeam unde trebuia să

lovesc, spuse Fabius aprinzîndu-şi
ţigara. Apoi, oarecum ruşinat,
dîndu-şi seama că uitase să-i ofere
una şi lui Kosef J.: doriţi?

Kosef J. îşi aprinse repede ţigara
oferită de gardian.

— Eraţi un expert, murmură el.
— Adică? întrebă gardianul.
Kosef J. îi explică mai în amănunt

ceea ce voise să spună. El, Fabius,
fusese poate cel mai dur dintre
gardieni. Sigur, erau şi alţi gardieni
care băteau, toţi gardienii băteau,
dar el, Fabius, avea un anume
rafinament. Franz Hoss, de pildă, mai
mult înjura decît bătea. Dar el,
Fabius, el tăcea. Şi-şi pregătea
loviturile. Specialitatea sa era, toată
lumea o ştia, lovirea deţinutului prin
surprindere. Nimeni nu lovea mai
puternic şi nu-şi alegea momente
mai neprevăzute pentru deţinut. Şi
nici nu se mai găsea alt gardian care
să-şi aleagă, cu atîta imaginaţie,
părţile din corpul deţinutului în care
urma să lovească.

— Chiar aşa? făcu Fabius, ca un
om încălzit de o evocare despre care
şi-ar dori să audă mai multe.

— Toată lumea se temea de
dumneavoastră, spuse Kosef J.

— Toată lumea, nu? îngînă
gardianul, ca un bătrîn sfătos care
ascultă o poveste palpitantă.

— Şi asta ani şi ani de zile,
adăugă Kosef J.

— Aşa e, confirmă Fabius.
Timpul trece îngrozitor de repede.

— De obicei loveaţi în cot sau în

fluierul piciorului, continuă Kosef J.
Iar după ce trase un fum de ţigară,
privindu-l drept în ochi pe gardian,
întrebă: puteţi să-mi spuneţi de ce
dracu’ loveaţi mai întotdeauna în cot
sau în fluierul piciorului?

— Nu ştiu, se fîstici Fabius. Pe
bune că nu ştiu.

— Trebuie să ştiţi, insistă Kosef J.
Fabius se lăsă pe spate cu tot cu

scaun şi-şi sprijini ceafa de perete.
Părea că meditează la ceva
îndepărtat, o amintire avînd
importanţă numai pentru el.

— Vă plăcea să loviţi în oase, îl
ajută Kosef J.

— Se poate, spuse gardianul. Dar
era şi multă indisciplină.

Kosef J. îşi întoarse partea
dreaptă a capului spre gardian, îşi
răsuci urechea, îşi dădu şuviţele de
păr la o parte şi-i arată o rană
cicatrizată.

— Vedeţi? De la dumneavoastră
o am.

— De la mine? făcu speriat
Fabius.

Se ridică imediat în picioare şi
începu să cerceteze cu atenţie
semnul. Kosef J. simţi degetele
bătrînului gardian umblîndu-i de
colo-colo pe gît, pe după ureche şi
peste şuviţele de păr. Erau degete
moi, calde, plăcute la atingere. Ai fi
zis că aveau darul de a calma şi de a
vindeca prin simpla luare de contact
tactilă.

— Aici? întrebă Fabius şi
degetele începură să-i tremure uşor.

— Acolo, confirmă Kosef J.
— Da, făcu gardianul, ca un om

care caută un răspuns în gîndul său
şi nu prea reuşeşte să-l găsească.

— Ştiţi cît sînge a curs din locul
acela, de acolo? spuse Kosef J.

— Mult, spuse scurt gardianul.
— Zile întregi, adăugă celălalt.
Fabius îşi reluă locul şi continuă

să fumeze cu un aer întristat şi
oarecum visător.

— O dată m-aţi lovit cu
picioarele, continuă Kosef J. cu o
voce senină, lipsită de cel mai mic
reproş.

— Vă cred, spuse repede Fabius,
ca şi cum s-ar fi temut că fostul
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deţinut voia să se dezbrace pentru a-
i arăta toate cicatricile. Îşi sprijini din
nou ceafa de zid şi privi în tavan. De
data aceasta avea o expresie de om
inspirat,  aşteaptînd momentul
potrivit pentru a dărui lumii un
mare adevăr.

Kosef J. părea şi el definitiv furat
de amintiri. Nici el nu ştia ce-i
venise să deschidă o asemenea
discuţie. Pur şi simplu unele lucruri
îi năvăleau, nechemate de nimeni, în
memorie. Spera că el, Fabius, nu se
simţea prea împovărat sau neplăcut
stîrnit de toate acele evocări.

— Nu, deloc, confirmă Fabius.
— În definitiv, spuse Kosef J., aţi

îmbătrînit sub ochii mei.
Fabius începu să facă rotocoale

de fum şi să le lanseze cît mai sus,
spre tavan.

— Cu vîrsta, însă, aţi început să
vă plictisiţi şi aţi mai lăsat-o baltă,
continuă Kosef J.

Fabius îl întrebă dacă îşi mai
amintea cînd luase ultima oară
bătaie. Kosef J. îşi aminti exact: cu
zece zile în urmă. Fabius se arătă
mirat. Cu zece zile în urmă? Chiar
aşa? Da, replică ferm Kosef J. Era
drept că nu fusese propriu-zis o
bătaie. Fusese numai un pumn. Un
pumn pe care el, Fabius, i-l dăduse
în obraz într-o seară, cînd îi întindea
tava cu mîncare. Fabius se arătă
oarecum iritat. El nu întrebase de
asta. El întrebase de ultima bătaie.
Ultima bătaie, răspunse Kosef J.
după un scurt răstimp de gîndire, în
sensul celălalt al cuvîntului, ei bine,
trebuia să recunoască, ultima bătaie
avusese loc în urmă cu doi ani.

— Îmi amintesc, zvîcni gardia-
nul.

— Vă amintiţi? tresări îmbujorat
Kosef J.

— A fost într-o duminică, este?
spuse gardianul întorcînd spre
celălalt o faţă îmbujorată de o
ciudată emoţie.

— Într-o duminică, într-adevăr,
confirmă Kosef J.

— După ce ne-am întors de la
grădină, continuă gardianul.

Kosef J. nu putu să-şi reprime o
explozie de entuziasm faţă de

bătrînul gardian văzînd cu cîtă
precizie săpa în memoria lor comună.

— Aşa! Aşa! strigă el.
— Te-am lovit rău de tot, atunci,

continuă Fabius.
— În ceafă, m-aţi lovit tare mult

în ceafă.
— Şi în dinţi, nu?
— În dinţi, da.
— O, doamne! făcu Fabius.
Cei doi se priviră lung. Pe faţa

ridată a gardianului nu se putea citi
decît o bătrîneţe galopantă, plină de
nelinişti mărunte. Kosef J. ar fi fost
în stare să-l îmbrăţişeze pe Fabius,
de bucurie că acesta ţinuse minte
atîtea detalii.

— Mă urîţi? întrebă Kosef J.
— Nu, spuse Fabius. Mă temeam

de dumneavoastră. Asta e tot.
— Cum? exclamă Kosef J. Vă

temeaţi de mine? De mine personal?
Fabius recunoscu fără nici o

urmă de jenă că dintotdeauna, el,
Kosef J. îi inspirase teamă. De altfel,
toţi deţinuţii îi inspiraseră o teamă
îngrozitoare, dintotdeauna. Din
cauza asta şi obişnuia să lovească.
Din teamă. Ori ca să-şi alunge
teama. Franz Hoss, superiorul său,
era un om oarecum mai indiferent,
mai frust. Din cauza asta nici nu
prea obişnuia să lovească, pentru că
nu se temea. Dar el, Fabius, era
terorizat de feţele deţinuţilor, de
gesturile lor, de mulţimea lor.

— Înţelegeţi? făcu Fabius gîfîind
din cauza efortului de a explica,
oarecum implorator. Am trăit
terorizat, ani de zile, terorizat zi de
zi. Am îmbătrînit terorizat. Nu e
puţin lucru, nu?

Lui Kosef J. nu-i venea să creadă.
De altfel îi şi spuse:

— Nu vă cred, domnule Fabius.
Pe cinstea mea dacă vă cred.

Gardianul se ridică şi începu să
facă paşi mici prin încăpere.

— Mi-a fost frică, da, murmură
el.

Ce fusese viaţa lui în definitiv?
Oare putea să numească viaţă ceea ce
trăise el? Acolo, cu deţinuţii,
aproape la fel ca ei? Stînd împreună
cu ei, mîncînd împreună cu ei,
dormind împreună cu ei, păzindu-i

şi iar păzindu-i, pînă la exasperare...
Şi fiindu-i frică mereu, în fiecare
secundă, o frică teribilă,
copleşitoare. Erau nopţi în care frica
îl chinuia cumplit, nu reuşea să
adoarmă aproape de loc, icnea,
tremura, se zvîrcolea, avea
coşmaruri pe stare de semitrezie. Îi
simţea pe toţi oamenii aceea, din
celule, ca pe nişte şerpi care
începeau să se tîrască spre el. Da, îi
simţea cum ei, deci şi el, Kosef J.,
deveneau fluizi şi reuşeau să treacă
dincolo, pe sub uşi, prin crăpaturile
infinit de mici ale zidurilor. Şi toţi se
scurgeau spre el, spre Fabius, ca să-l
înşface, ca să-l devore, ca să-l facă să
nu mai fie. Ani de zile a trăit în
spaima asta şi ani de zile s-a chinuit
astfel. Şi nu-şi putea reveni, nu se
putea regenera, decît bătînd. Şi chiar
bătînd nu obţinea mare lucru pentru
că toată răbufnirea, descărcarea de
moment acumula înlăuntrul ei o şi
mai intensă stare de groază. Pe
măsură ce bătea conştiinţa lui se
încărca tot mai mult, deşi fizic
reuşea să se mai relaxeze şi să mai
scape de tremurăturile acelea
infernale. Pentru că el, Fabius, avea
conştiinţă. Da.

— Mă crezi, domnule Kosef, mă
crezi? se rugă el cu ochii umeziţi, cu
buzele pline de salivă.

— Vă cred, domnule gardian,
sigur că vă cred, răspunse Kosef J.

Îi era mult mai uşor ori de cîte ori
bătea. Cîte un răstimp de jumătate de
zi, ori, uneori, cîte o noapte întreagă,
se simţea din nou om, stăpîn pe sine,
chiar pătruns de o anumită bunătate,
da... El, Kosef J., nu se putea să nu-şi
amintească acel lucru esenţial: în
majoritatea cazurilor cînd mergeau
la munci grele şi el, Fabius, era cel
care îi păzea, ei bine, atunci, el,
Fabius, nu-i forţa niciodată pe
deţinuţi la eforturi supraomeneşti.
Din punctul acela de vedere, el,
Fabius, gardianul adjunct, era cel
mai tolerant gardian cu putinţă. Nu
făcea niciodată caz cînd nu se lucra
destul sau cînd nu se terminau
normele de lucru. Nu-i zorea
niciodată, nu-i bătea niciodată
pentru că nu terminaseră lucrul.
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Uneori le permitea să fumeze şi să
lungească pauzele cum nici un alt
gardian n-ar fi făcut-o.

— E drept, domnule Kosef, e
drept? făcu imploratot Fabius.

— Ce e drept, e drept, spuse
Kosef J.

Iar bătaia, bătaia pe care o
administra el deţinuţilor, nu era
niciodată mortală! Şi nici nu era una
de natură să distrugă sănă-
tatea unui om ori să-l facă
inapt pentru muncă pentru
cine ştie cîtă vreme. Era,
recunoştea asta, o bătaie foarte
dureroasă, poate cea mai
dureroasă din cîte se
administrau, dar dureroasă
numai pe moment. Kosef J. îşi
amintea şi de acest lucru, nu?

— Cum să nu! confirmă
acesta.

Deci nimeni nu putea
pretinde că zăcuse foarte mult
de pe urma loviturilor date de
el, de Fabius. Unii gardieni
spărgeau cutii craniene, torace
şi sfîşiau bucăţi întregi de
carne. Făcuse el, Fabius,
vreodată, aşa ceva?

— Nu, niciodată, aprobă
Kosef J.

Şi nici nu bătea prea des! Alţi
gardieni băteau mult mai des. E
drept că el bătea în anumite zile ale
săptămînii. Adică bătea cu
regularitate, da, asta era adevărat.
Deţinuţii cunoşteau, toţi, orarul de
bătaie al lui Fabius. Ştiau precis în ce
zile ale săptămînii şi chiar la ce ore
din zi şi chiar la ce minut al orei îl
apucau pe Fabius toate acele furii.
Da, deţinuţii ştiau toate aceste
lucruri şi poate din cauza aceea erau
atît de terorizaţi. Altfel spus ei erau
mai degrabă terorizaţi de ideea că
trebuiau să aştepte acele momente
precise şi că unul dintre ei trebuia să
suporte, în mod sigur, nebunia
acelui moment. Poate că asta era
mult mai insuportabil decît bătaia în
sine.

— Poate, consimţi Kosef J.
Mai mult decît atît, el, Fabius, nu

purtase niciodată pică nimănui. Alţi
gardieni puneau ochii pe cîte un

deţinut, din cine ştie ce motiv, şi-l
băteau cu lunile sau cu anii. Dar el,
Fabius, nu făcuse niciodată aşa ceva.
El alesese întotdeauna la întîmplare.
El nu avusese nimic personal cu
nimeni. Cînd îi venea criza
respectivă şi trebuia, cu orice preţ, să
bată pe cineva, el, Fabius, alegea
după un criteriu pur aleatoriu.
Oare acest lucru îi deranja pe

deţinuţi mult mai mult decît dacă ar
fi ştiut cu precizie cine dintre ei
urma să-şi aibă rîndul la lovituri?

— Da, teribil, răspunse Kosef J.
— Îmi pare rău. Îmi pare sincer

rău, spuse Fabius.
— Asta e, spuse Kosef J.
— Şi acum? întreba Kosef J.
— Acum nu-mi pasă, răspunse

gardianul.
În ultimii doi ani se întîmplase

ceva cu el. Nu ştia nici el, cu
certitudine, ce anume. Se mai
liniştise, oricum. Poate că
îmbătrînise prea tare. Neliniştea pe
care o avusese vis-à-vis de deţinuţi se
transformase într-o nelinişte faţă de
el însuşi. Îl durea ceva, îl durea
faptul că îmbătrînise atît de repede.
La început nu realizase acel lucru.
Dar, cu timpul, observase ceva
straniu, ceva care-i răscolise
definitiv fiinţa. Observase că
deţinuţii rezistau mult mai bine

timpului decît el, decît Fabius.
Oameni care ar fi trebuit să fie deja
bătrîni, sau, oricum, mult mai bătrîni
decît el, se conservaseră perfect şi
aşteptau să iasă de acolo ca să mai
trăiască. În timp ce el, da, el
îmbătrînise fără să aştepte nimic şi
din cauza aceea îmbătrînise repede.

— Nu găsiţi că este absolut
îngrozitor? se lamentă Fabius.

— Este, aprecie Kosef J.
— Acum, spuse Fabius,

sînt liniştit. Ştiu că totul s-a
terminat.

— Nu-i adevărat, spuse
Kosef J. pătruns de un
sentiment nesfîrşit de
compasiune. Trebuie să
faceţi ceva.

— Nu am ce să fac. Nu
mai am ce să fac, spuse
gardianul.

— E nedrept, se revoltă
Kosef J.

— Nu? îşi ridică Fabius
privirile spre celălalt,
sperînd că va primi astfel
un fel de scînteie
revitalizantă.

— Trebuie să vă
bucuraţi de bucuriile
simple, spuse Kosef J.,

încîntat de formularea sa. De cer, de
iarbă, de apă.

Fabius îşi întoarse privirile spre
perete, dezamăgit parcă. Kosef J. îşi
luase elan ca să-i dea o mulţime de
sfaturi dar se împotmolise brusc
după cuvintele „cer”, „iarbă”, „apă”.

„Ce să-i spun, doamne, ce să-i
mai spun?” se întrebă Kosef J. Avea
în faţa sa un om atît de nenorocit şi
nu mai găsea nimic să-i spună. „Ce
să fac pentru el, ce pot să mai fac
pentru el?” se întrebă din nou.

NIMIC, veni, de undeva, de foar-
te departe, răspunsul. ABSOLUT
NIMIC.

— Aţi spus ceva? întrebă gardia-
nul cu faţa întoarsă în continuare
spre perete.

— Nimic, absolut nimic,
răspunse Kosef J adormind cu capul
pe masă.



Elena Cristina Potop
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Constantin TRANDAFIR

Inspiraţia – o
lovitură bruscă?

Moto: „Nimeni nu trăieşte în inspiraţie: Pegas de cele mai
multe ori merge, nu galopează” (Flaubert)

bine ştiut, noţiunea de „inspiraţie” are
conotaţii care produc multă derută. In sens
propriu, la îndemâna oricui, el înseamnă,
vai, inhalare a aerului în plămâni. Dar -
nu-i aşa? - aici interesează, de bună seamă,
sensul figurat, anume de idee, soluţie
apărută, de  regulă, pe neaşteptate în

conştiinţă. Şi mai figurat, dacă se poate spune aşa, deci
cu mai puţină atingere la realitatea strictă, este înţelesul
de avânt, forţă, entuziasm creator. Simplu de tot spus, a
fi inspirat presupune a avea o idee bună. Raportat la
creaţie, conceptul impune anumite disocieri, întrucât
încă se perpetuează o stare de confuzie, mai ales în
lumea cea de obşte şi a diletanţilor în materie de artă.
Cum am văzut până acum, aceşti „creatori” de ocazie,
dar foarte îndârjiţi, cred că au o sensibilitate specială, că
sunt în stare să cutremure sufletele receptorilor, muritori
de rând, să le tulbure sentimentele până la ieşirea lor din
normalitate. Cum înţeleg veleitarii că pot reuşi asemenea
miracole? Prin diverse manevre „artistice”, cum ar fi
recursul la teme „emoţionante”, moralistice, filosoficeşti,
didactice, dar mai ales prin apelul la modalităţi
impresionabile, situate între dulcea melancolie şi
bombardamentul retoric. Cine e capabil să realizeze
asemenea acte „creatoare”? In credinţa amatorilor
înverşunaţi, numai cei predestinaţi, înzestraţi cu o
calitate supraumană, adică ei, cei inspiraţi. Aceşti
închipuiţi nu „creează” altfel decât sub puterea
inspiraţiei, ceea ce n-ar fi un păcat prea mare dacă prin
inspiraţie ei n-ar înţelege decât o şoaptă divină, vizita
unei muze himerice, a vreunei Pyithia (care, din păcate,
nu poate provoca decât pitiatismul - un ansamblu de
oarecari tulburări în cadrul paranoiei sau chiar al isteriei,
produse prin sugestie şi vindecabile prin persuasiune).

De înţelegerea în acest chip a inspiraţiei se fac

vinovaţi cei vechi de toţi şi, în epoca modernă,
romanticii, esteticele mistice, abisale, iraţionaliste,
adepţii poeziei pure (gen Bremond, în interpretare
habotnică), ai suprarealismului (în varianta dicteului
automat), ai romanului introspectiv (prin recursul la
fluxul memoriei afective şi involuntare), ai literaturii
psihanalitice (apelul la sugestiile subconştientului) etc.
Dar în nostima culpă se află şi unii oameni tobă de carte.
Mă gândesc la un prieten care, nu pricep din ce motive,
deplânge dispariţia acelor scrieri care „te făceau să verşi
lacrimi”.  Poveştile cu Parnasul, Pegasul, cu ambrozia,
cununa de laur şi duhul care coboară asupra
predestinaţilor aparţin mitologiei şi, în definitiv, au
farmecul lor simbolic. De aici, se ştie cum Platon a ajuns
să conceapă inspiraţia ca un mesaj al divinităţii, de care,
mai cu seamă poeţii se lasă posedaţi până la delirul
extatic, oracular. Am mai vorbit de acel ingenium care
acreditează „legea” purităţii nevinovate de cultură.
După cum se vede, inspiraţia merge mână în mână cu
„sensibilitatea” candidă, de o „curăţenie” intelectuală
absolută. Pentru romantici, creaţia este instinctivă,
fulgerătoare, „inocentă”; de aceea au manifestat, în
general (căci se exclud marii romantici, de felul lui
Eminescu, să zicem, care reprezintă o primă fază a
modernităţii),  neîncredere totală în forţele cerebrale
întru săvârşirea actului creator, contând doar „visul”,
spontaneitatea, puterea genuină. E aceasta o „poetică
jovială” care prevede că arta n-are nevoie de nici o
învăţătură. Totul s-ar produce în plenitudinea
inspiraţiei, nu e nevoie de cunoaşterea tradiţiei în artă, a
tehnicii, a sistemului mijloacelor expresive. Adică
produci „artă” cum îţi vine. Aşa s-au născut „geniile
neprihănite”, cum le spune Zarifopol. Fără a intra în
amănunte, să ne amintim că  Breton striga în gura mare:
„Un  poem trebuie să fie prăbuşirea intelectului”, când a

E
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aflat ce spusese Valéry: „Un poem trebuie să fie o
serbare a intelectului”. Nu mai vorbim de esteticele
spiritualiste, esoterice, intuiţioniste, derivate din
filosofiile iraţionaliste care au avut, totuşi, o bună
contribuţie în domeniile epistemologiei, psihanalizei,
antropologiei, filosofiei culturii şi a valorilor etc.

Aici, însă, e vorba de diletanţi, pur şi simplu. Şi dacă
ne referim la literatură, aceştia sunt legiune, de regulă cu
apucătura grafomaniei şi năvăliţi în special după l990,
când, chipurile, nu mai trebuie nici un fel de
responsabilitate plăsmuitoare, e suficient să ai ceva
venituri pecuniare proprii sau căpătuite. Respectivii
„scriitori” ştiu ori simt că, spre deosebire de muzică, arte
plastice, arhitectură, coregrafie, unde trebuie învăţătură
şi abilităţi, „la littérature est l’art de tout le monde”
(Delacroix), că orice afirmi despre tine însuţi e totdeauna
poezie (Renan), că „Românul s-a născut poet”
(Alecsandri). Mai vechea noastră cunoştinţă, Paul
Zarifopol, se vedea îndreptăţit să observe: „Sunt unii
care nu pot învăţa arta literară, aşa cum sunt unii care nu
pot învăţa matematică.
Insă de incapacitatea sa
matematică omul se
poate convinge deplin;
de incapacitatea litera-
ră, aproape deloc. Te
izbeşti cu capul de
neînţelegerea ta mate-
matică, iar despre
scrisul literar, diletantul
din fire, cu deplină
candoare, repetă: de ce
nu şi eu?”; „Rămâne de
spus că prin aceste
avânturi de spontanei-
tate absolută, dezlegată
adică de controlul difi-
cil al autorităţii mintale
superioare, se revalori-
zează credinţa roman-
tică în libertatea fără
jenă a individului, cum
s-ar zice, creator; aşa
încât iar ajungem la
dogma după care
scriitorul se va defini:
domnul care nu citeş-
te”. El are, ca Rică
Venturiano, „inspiraţiune”! („Eu, ca poet, am totdeauna
inspiraţiuni”; „ţi-am scris prima mea epistolă într-un
moment de inspiraţiune”).

Cei care se amăgesc că, totuşi, arta populară e
produsul simplei inspiraţii nu-i rău să ştie că aceasta
vine dintr-o uriaşă experienţă colectivă, transgresată în
putere imaginativă neţărmurită. Literaţii cu ambiţii
nejustificate detestă profesionalismul care solicită efort

creator sau, cu faimoasa zicere, unu la sută inspiraţie şi
99 la sută transpiraţie. Edgar Allan Poe găsea ca sursă
primă a artei solidaritatea dintre imaginaţie şi facultatea
de a opera cu noţiuni. La urma urmelor, robusteţea
ficţiunii depinde de cea a minţii şi de simţul realităţii. La
rândul său, John Ruskin credea, pe bună dreptate, că
între ştiinţă şi artă e o diferenţă de perspectivă, nu de
scop. Nici vorbă, arta implică reflexivitatea, acea
aptitudine teoretică sau estetică ce presupune percepţia
multiplă. Jean Mignot era categoric: Ars sine scientia nihil
est. Pentru Baudelaire, inspiraţia nu are nici o noimă;
arta adevărată este voluntară, premeditată, vine din
conştiinţă creatoare, expertizează, automodelează
expresia, deliberează şi elaborează. Însuşi eruptivul
Rimbaud, în ciuda poeziei sale misterioase şi polifonic
disonante, e un vizionar pentru care creaţia se află în
simbioză cu meditaţia asupra ei. Cei de pe treapta
inferioară „cântă” după ureche şi chiar mai jos decât
atât. Ceea ce de obicei se numeşte inspiraţie nu-i decât
capacitatea de invenţie, de creaţie, de acces la real,

mister şi profunzime, disponibilitate psiho-fizică şi
concentrare asupra muncii tale; creaţie de ceva nou şi
valoros în ordinea fundamentelor artei, potrivit unor
principii de organizare internă a formei, de construcţie a
semnificaţiei. In ultimă instanţă, creaţia artistică e
rezultatul unei armonizări a elementelor spontane şi
conştiente.



Vitraliu Academia Română București
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George GAVRILEAN

Anotimp
Am curajul sã descifrez mesajele
toamnei
transmise prin telexuri clandestine
din cele mai stranii întinderi…
Se vorbeşte despre năruirea din frunze,
despre ceremonialul lansării pe cer
al unei caravele ancorată de soare
cu odgon de zăpadă,
despre faptul că, însuşi, poemul acesta
este parte integrantă
din muţenia stabilită-ntre noi…

Din adâncul glasului răzbate alt glas,
mult mai puternic, vestind capătul…

Incertitudine
Trupul – fruct aerian
pândit de alunecările primejdioase
desferecă vraja oglinzii…

Te voi recunoaşte după sarea
depozitată cu multă grijă sub coajă,
îmi vor crăpa buzele şi dintre ele
va ţâşni adevărul:
“Mă cutremură urma
de muşcătura străină,
animalul încrezător
lingându-ţi şi acum
rănile acoperite cu sare
spre aducere-aminte
şi amânare…”

Te voi recunoaşte?

Iluminări
1. Întâmpla-se-vor în mine

lungi convulsii şi adânci
smulgând bărcile prea pline
cu prieteni şi izbindu-le de stânci

unii dintre voi vor spune
că sunt nor naiv născut…

2. Prietenii, în păsări travestiţi,
îmi fură liniştea şi-o duc
pe ţărm pustiu… După cum ştiţi,
acolo singurătatea-i truc.

Refluxul patimii aruncă
sinucigaşele păsări pe plajă.
Se-ntâmplă-n mine o poruncă
clocită-n ouă fără coajă…

3. Prieteni-şi vuiesc în alămuri izbândă…
Eu am pustiit oraşul de himere,
mi-am înşelat soţia c-un poem de osândă!
Voi fi fiind departe şi nu vă pot cere…
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Spre izvoare
Ce e strâmb ºi ce e drept
eu te-aş învăţa să vezi
printr-un ochi înfipt în piept
mai la dreapta de cum crezi,
câte sunt şi nu se-arată
mări ţi le-aş arăta
suitoare ca lumina
din coborâtoarea stea…

Şi cum somnul cel ca unda
rânduit peste nefire
mă voi revărsa Atunci
de mi-i da o năzărire…

Niciodată
Niciodată, înfrânt, ca acum
mă ridic deasupra armurii
pe un scut de albine
împlântându-mi trupul gol în aer
ca un cuţit vestind victorios
hotărârea de-a te visa
despuiată de zbor…

Niciodată, ca acum!

Instantanee
1. Rău mă mai îmbată zarea

care creşte şi descreşte
spărgându-se de noi precum talazul,
rupând uscatul şi ducându-l
dincolo de cealaltă jumătate…

2. În timpul cât vă scriu despre
formula sacră a melancholiei
descoperită din întâmplare,
într-un cort de campanie, pe Ceahlău,
în lume e rece şi femeile
se plimbă, agale, pe plaja pustie
a unei planete plutind în derivă…

3. Mă-ntreb în zadar care este cauza
că în labirintele mele impare
am dat peste tine fixând curioasă
prezenţa mea confuză,
pe aceeaşi plajă pustie,

demonstrând analitic
drumul, înainte şi-napoi,
al timpului mort dintre noi…

4. Pe zarea curbă se desenează
adevărul încremenit.E amiază…
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O lacrimă de-
mprumut
Calul mândru – Inorogul
năvăleşte-n cer şi-l rupe.
Mă rog transpirat, rogu-l
să ascundă pumnalul din frunte.

Calul de tras, Umil,
e cuprins de călduri,
se tăvăleşte-n ierburi
ca un mânz. Mi-l
închipui cum priveşte
trifoiul din lună
cu trei pete şi înhumă
umbra sa care descreşte…

Oglinda
Aº toarce aerul sã-þi împletesc
un hamac împărătesc…
Voi bate, c-o stea, în oglindă
roua-mi, trupul să-ţi cuprindă
cu smerită-nfiorare
ca şi cum aş bea răcoare
dintr-o zbatere de-aripă.
Mie, dã-mi numai risipã
pe tăişul luminii,
ţie – patima staminii
de-a fi fruct însângerat
răstignit pe cerul gurii;
de dulceaţa muşcăturii
aerul s-a-nstrăinat.

Fă-mă să uit mistuitoarea
oglindă a trupului tău:
uitarea!

* Poeme din Caravela Visului, Ed, Contact international 1998
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Constantin COROIU

Scrisorile
“expertului
decăderii”

r fi putut Emil Cioran
– precum Constantin
Noica – să spună că el
nu are biografie, ci
numai bibliografie?

La prima vedere, cel puţin, ar fi fost
mai îndreptăţit să o facă, măcar şi
pentru că biografia sa pare a fi fost
una monotonă, în orice caz nespec-
taculoasă în sensul că nemarcată de
experienţe de tipul celor trăite de
colegul său de generaţie (şi până la
un punct de ideal). Şi totuşi, nu
numai opera, ci şi biografia celui ce
a făcut elogiul anonimatului a
devenit şi continuă să devină din ce
în ce mai interesantă în posteritate.

O profesoară de filosofie din
Germania, Friedgard Thoma, a
surprins lumea literară şi pe cea
culturală în general publicând, în
2001, un roman epistolar de dragos-
te intitulat: “Pentru nimic în lume. O
iubire a lui Cioran.” (carte editată şi
la noi, în 2005, în traducerea Norei
Iuga), cu dezvăluiri ce au şocat şi au
suscitat reacţii dintre cele mai
contradictorii. Nu atât de şocantă,
dar cu siguranţă mai relevantă şi, în
consecinţă, mai importantă pentru
biografii lui Cioran şi pentru
exegeţii operei sale este apariţia la
Editura Humanitas a unui corpus
de scrisori ce se păstra la Biblioteca
Naţională din Viena: 158 de epistole

ale lui Cioran
şi două – tulbură-toare, privind
boala şi moartea celui ce a scris
“Incovenientul de a te naşte” - ale
Simonei Boue, acestea toate avându-l
ca destinatar pe Wolfgang Kraus, la
care se adaugă cinci ale lui Kraus
către “aristocratul îndoielii” şi
“expertul decăderii” de la Paris.
Volumul, pe care îl datorăm
cercetătorului George Guţu, desco-
peritorul mapei cu preţioasele texte
în biblioteca amintită, totodată
traducătorul lor din limba germană
şi autorul notelor, cuprinde şi pagini
din jurnalul vienezului referitoare la
Cioran.

Cu Wolfgang Kraus (1924-1998),
personalitate complexă, autor de
studii filosofice, editor, iniţiator şi
organizator de prestigioase instituţii
culturale în spaţiul european,
Cioran a corespondat, dar s-a şi
întâlnit de mai multe ori la Paris, de-
a lungul a peste 18 ani, în deceniile
opt şi nouă ale secolului trecut.

Inedita şi consistenta corespon-
denţă nu ne revelă esenţialmente un
alt Cioran faţă de cel pe care-l ştim,
atât cât îl ştim, în primul rând din
opera sa, dar şi din literatura
confesivă, îndeosebi interviuri (“Am
devenit cunoscut prin interviuri
sinistre”). O operă care, în treacăt fie
zis, are o receptare şi o audienţă

literalmente invidiabile. Cioran este
astăzi, aşa cum s-a remarcat, unul
dintre cei mai evocaţi şi citaţi
scriitori, autori de eseuri filosofice şi
aforisme. Michel Tournier observa
că Emil Cioran “oferă citate pentru
orice situaţie”, încât “…nu mai poţi
deschide o carte recentă, fie că e
vreun roman, o culegere de versuri
sau un eseu, fără să dai peste vreo
frază de-a lui Cioran”.

“Scrisorile către Wolfgang Kraus”
ne familiarizează mai mult cu
personajul Emil Cioran în ipostaze,
unele nebănuite de cei care i-am citit
numai cărţile. Ele conţin idei, confe-
siuni, comentarii, profeţii etc. ce ţin
de “concepţia despre lume şi viaţă”,
o formulă dintr-un binecunoscut
limbaj de lemn ce cu mirare văd că
era folosită în mod curent în
epistolele sale de marele stilist al
limbii franceze, dar, e drept, nu şi al
limbii germane în care le redactează.
Dincolo de toate acestea însă, cei
care nu l-am cunoscut direct pe
Cioran avem posibilitatea să
pătrundem cât de cât în intimitatea
sa. Datorită lui Wolfgang Kraus,
ideal partener de dialog şi
colaborator, coborând, ori de câte
ori e nevoie, din sfera ideilor şi
speculaţiilor filosofice în realitate şi
vădindu-şi, nu o dată, pragmatis-
mul şi rigoarea tipic germane,

A
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desprindem profilul unui Cioran
comunicativ, cu un comportament
firesc, fără nici o urmă de
extravaganţă sau de trufie. După o
vizită pe care i-o face lui Cioran,
austriacul îi schiţează în jurnalul
său, la 8 octombrie 1984, acest
portret: “Ieri, la orele opt, la Cioran
şi Simone, imensă bucurie. El, ca
întotdeauna, cu chipul puţin zbârcit,
dar tânăr, rapid, precis în mişcări,
vânjos, rustic, părul alb ridicat,
căzându-i parţial pe frunte. Ochii
mari, albaştri, îi strălucesc veseli,
umorul său te încălzeşte,
amărăciunea care străbate din
scrierile sale este bine păstrată acolo.
Simone echilibrează totul, el emană
mulţumirea unui om fericit. Nu se
lamentează – coboară şi urcă şapte
etaje zilnic, de cel puţin patru ori pe
zi, cu sacoşele de cumpărături,
deseori foarte grele, uneori cu
geamantane pentru călătorii, ştiu că
are dificultăţi de vedere, temeri
imaginare etc. Râsul lui încurajează,
oricum, are 73 de ani, iar moartea
nu e prea departe. E admirabilă
atitudinea lui, din care emană
bucuria de a trăi şi gratitudinea,
indiferent cum scrie şi cum a scris
(…) Ar putea locui într-o casă de
ţăran (…) Un om fericit, modest,
înţelept din naştere – care însă şi-a
exteriorizat consecvent toate emoţi-
ile. Asta a fost înţelepciunea lui, care
niciodată nu s-a manifestat ca atare
şi l-a ferit de o bătrâneţe otrăvită –
nu însă şi de o viaţă cu numeroase
probleme. Înainte era altfel şi cu
siguranţă că nu e întotdeauna aşa
cum a fost ieri cu mine: un exemplu
pozitiv, cum rareori mi-a fost dat să
întâlnesc”. Peste aproape zece ani
acelaşi Wolfgang Kraus nota în
jurnalul său: “Ionesco vorbea la
telefon chiar şi de 12 ori pe zi cu
Cioran, pentru ca, în starea sa
depresivă, să capete mângâiere şi
încurajare. De la Cioran! Trebuie să
fi fost un scheci apocrif al lui
Ionesco”.

Marta Petreu a observat bine că
deşi “gemeni” cei doi având încă
din anii copilăriei revelaţia morţii şi
a timpului, trăind, ambii, “drama

finităţii omului în faţa infinitului şi
neantului acestei lumi”, erau opuşi.
Oricum, Cioran, spre deosebire de
Eugen Ionescu, pare sau vrea să
pară împăcat cu neantul. Uneori
persiflându-l, inclusiv de pildă când
acesta ia, ca să zic aşa, o formă
concretă. Într-o scrisoare datată 10
decembrie 1977, el îi scria
prietenului de la Viena: “Avem o
mulţime de vecini nepoftiţi. Chiar
vizavi se află un centru de pompe
funebre, în care se confecţionează
sicrie de dimineaţă până seara.
Totul este prevăzut. Nu trebuie să-
mi fie teamă de viitor”.

În corespondenţa lui Cioran
există ceea ce aş numi o jovialitate
gravă care îl face mai uman şi mai
fascinant. Este mereu preocupat de
beteşugurile lui trupeşti şi, desigur,
de binefacerile sau de ineficacitatea
vreunui medicament, îşi priveşte
cărţile, destinul lor, cu o detaşare şi
cu scepticismul filosofului care ştie
că până la urmă totul este efemer şi
chiar zadarnic şi că nimic nu e mai
relativ ca eternitatea, refuză premii
prestigioase şi cu mare vizibilitate
de zeci de mii de dolari şi sute de
mii de franci sau de şilingi,
(“Personal, am acceptat cadourile în
bani, dar în mod particular, fără
surle şi trâmbiţe şi fără reclamă”),
citeşte mult (“cititul e marele meu
viciu”) şi scrie puţin (“Neajunsul de
a fi om nu trebuie amplificat de
grafomanie”), călătoreşte împreună
cu Simone, dar nu într-atât încât să
nu aibă mereu nostalgia unor ţări şi
oraşe pe care nu le-a văzut încă, ori
pe care nu le va vedea niciodată
(“Mi-e dor de Veneţia şi încă şi mai
mult de Cremona pe care de fapt nu
o cunosc – datorită viorilor la care se
cântă zilnic, fără public, ca să li se
păstreze sunetul”), este îngrijorat de
situaţia sa locativă, primeşte mulţi
musafiri, inclusiv din România, care
îi ocupă timpul şi îl agasează, îşi
face zilnic obişnuita plimbare în
“foarte frumoasa” Jardin du
Luxembourg tânjind după linişte şi
singurătate, de care însă nici acolo
nu se poate bucura pe deplin “căci
sunt nevoit să întâlnesc în fiecare zi

pe cineva, ceea ce face parte din
comedia pariziană” (“Marea eroare
a vieţii mele a fost aceea că am ales
Parisul ca primul meu acasă,o viaţă
fără zăpadă, fără puritate exterioară
şi, ceea ce este şi mai rău, fără
singurătate. E adevărat că aici eşti
însingurat, dar niciodată singur”),
nu-i plac ceremoniile, festivităţile de
orice fel, evită pe cât posibil să
răspundă invitaţiilor de a ţine
conferinţe, nefiind un vorbitor şi
temându-se de ridicol. La 1
noiembrie 1982 îi scria lui Wolfgang
Kraus: “Acum câteva săptămâni am
fost la Koln, nu pentru a ţine o
conferinţă – nu sunt capabil de aşa
ceva -, ci pentru a purta o discuţie la
Centrul European (predare de limbi
străine). Mi s-au pus întrebări referi-
toare la… concepţia mea despre
lume, iar o prietenă care are o voce
fermecătoare a citit aforisme tene-
broase. Am avut sentimentul că sunt
autorul unor inscripţii funerare”.
Scepticul basculează între senti-
mentul ratării ori al inutilităţii şi o
discretă satisfacţie a împlinirii: “Am
devenit – îi mărturisea prietenului
vienez, la 13 iulie 1988 – propriul
meu elev. Nu poţi nega la infinit. La
ce bun să tot ponegreşti universul?
Nu mă pot converti la nimic, şi
totuşi nu-mi consider viaţa un eşec”.

Epistolarul ne relevă însă şi un
Cioran conectat la istorie, la istoria
politică în act; un Cioran care nu
poate, deşi sunt momente când ar
vrea, să abdice din condiţia de
contemporan. De contemporan cu
evenimentele la zi şi cu istoria
universală care – din punctul său de
vedere – “este suportabilă numai
dacă o priveşti ca un spectacol.

Exerciţii de filosofie a existenţei,
epistolele lui Cioran sunt deopo-
trivă, dacă nu chiar într-o mai mare
măsură, şi exerciţii de filosofie a
istoriei, în primul rând a istoriei
Europei secolului XX. Criticul Dan
C.Mihăilescu avea dreptate să afir-
me, deşi cam excesiv: “Toată cartea
asta nu face decât să deplângă la un
mod spectaculos–paradoxal cum se
alege praful de Occident din cauza
democraţiei care nu ştie să fie şi
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dictatorială la o adică”. Într-adevăr,
lui Cioran viitorul Europei ca, de
altfel, şi al Americii (e vorba de
America de Nord) nu i se pare deloc
roz. Frapant este că ideile şi
predicţiile lui sunt astăzi mai
convocante, aş zice mai actuale (iar
unele chiar adeverite) decât erau în
anii ’70 şi ’80, când au fost redactate
cele 158 de scrisori. E aproape un
truism a spune că Cioran, dincolo
de scânteietoarele şi pentru mulţi
derutantele lui paradoxuri, de
scepticismul său, era/este un
vizionar. Comentariile sale privind
evenimentele, situaţiile la care este
martor dovedesc nu doar o
înţelegere profundă a lor, ci şi o
intuiţie a efectelor acestora pe
termen mediu şi lung. În scrisoarea
din 5 mai 1973, el nota: “Libertatea
nelimitată, deşănţată pe care o
savurează cei din Occident este, pe
termen lung, dăunătoare şi chiar
periculoasă. Libertatea are o valoare
pozitivă numai în măsura în care
există prejudecăţi care o îngrădesc.

Însă în momentul în care prejude-
căţile sunt înlăturate, instinctul de
conservare este distrus şi te cuprin-
de ameţeala”. Şi ne aflăm, atenţie, în
1973, înainte deci cu doi ani de
Actul de la Helsinki! Şi cu mult mai
mult înainte de intrarea în acţiune a
corectitudinii politice. E limpede că
ameţeala de care vorbea Cioran a
început să fie resimţită din ce în ce
mai acut în deceniile ce au urmat. Şi
nu numai în ţările din Vestul Euro-
pei. Mă tem că “expertul decăderii”
a văzut bine.

O frază aşternută pe hârtie de
Cioran cu peste 35 de ani în urmă
pare a fi fost inspirată de chiar
realitatea Europei dar mai ales a
României de azi: “În perioadele de
criză pot fi observate foarte bine
laturile negative ale democraţiei”.
Este cu atât mai neliniştitor cu cât
ceea ce am citat aparţine unui mare
gânditor al secolului XX care a trăit
în simulacrul de democraţie româ-
nească interbelică, iar apoi într-o

mare şi funcţională democraţie occi-
dentală.

Cioran sesizează motivaţia
profundă a unor fenomene ce se
petrec în contemporaneitatea sa şi
formulează uneori profeţii teribile
privind evoluţia lor. De pildă, faţă
de ceea ce îi relatează Wolfgang
Kraus, care, vizitând Bucureştiul, în
1976, fusese impresionat de faptul
că bisericile erau aici pline de
credincioşi: “Bisericile din Bucureşti
sunt pline, dar mai mult din motive
politice decât religioase. Poate că mă
înşel eu. În orice caz, victoria mar-
xismului e ultima şansă a creştinis-
mului. Biserica trebuie asuprită,
altfel devine prea convenţională,
prea de modă veche. În Occident,
doar o tiranie nemiloasă o mai poate
salva”. De altfel, soarta creştinismu-
lui în Occident şi în Europa în
general este pentru Cioran una
dintre temele principale de reflecţie
şi de îngrijorare, întrucât creştinis-
mul a fost şi ar trebui să fie în
continuare baza şi coloana verte-
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brală a civilizaţiei europene. În
ianuarie 1987, îi scria europeanului
pur sânge Wolfgang Kraus: “Nu
există salvare pentru civilizaţia care
nu mai crede în ea însăşi. Îmi
îngăduiţi să fac o profeţie? Peste
cincizeci de ani, Notre-Dame va fi o
moschee”. După aproape doi ani,
diagnosticul său avea să fie şi mai
sever: “…creştinismul este comple-
temente gol pe dinăuntru”.

În 1988, când Gorbaciov era ve-
deta politicii mondiale, îi dă urmă-
torul răspuns prietenului său: “Mă
întrebaţi ce zic eu despre Gorbaciov.
Dacă e sută la sută sincer, e pierdut.
Dacă însă e semi-cinic, are şansa de
a câştiga. În orice caz Rusia are
destin. Occidentul, din păcate, nu”.

Greu de apreciat, chiar după ce
au trecut mai mult de două decenii,
dacă Gorbaciov a pierdut sau a
câştigat, dacă a fost sincer sau semi-
cinic. La urma urmei, important nu
e dacă a pierdut sau a câştigat el –
convingerea multora, printre care
mă număr, e că va rămâne în istorie
ca un mare perdant, tocmai pentru
că n-a ştiut să-şi măsoare corect şi
responsabil acţiunile şi câştigul -, ci
faptul că, oricâţi vremelnici
Gorbaciovi sau Elţîni s-ar perinda la
Kremlin, Rusia are destin, cum zice
Cioran. Să n-o plângem! Cât
priveşte America (adică S.U.A.),
poate că dacă am fi cunoscut o
aserţiune a lui Cioran atunci când a
fost făcută, în 1981, la nici trei luni
de la instalarea la Casa Albă a lui
Ronald Reagan, am fi privit-o cu
oarecari rezerve: “America, acest
amestec de naivitate şi corupţie, e
incapabilă să facă politică mondia-
lă”. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat
ulterior, mai ales în epoca Bush,
avea să confirme cu asupra de
măsură aserţiunea lui Cioran.

Mi se pare, apoi, simptomatic
ceea ce îi spunea prietenului său de
la Viena la începutul anilor ’70:
“Evoluţia recentă a lumii este atât
de deprimantă, încât, din laşitate,
nu mai citesc de două săptămâni
nici un ziar. Am obosit de atâtea
catastrofe pe care le-am prezis. V-a
interesat în general Talleyrand? Eu

am citit până acum cel puţin
douăzeci de cărţi despre el. O
personalitate fascinantă, un escroc
genial. Foarte actual. Am avea
nevoie de un asemenea om”.

Altminteri, Cioran mărturiseşte
că nu poate decât să împărtăşească
întru totul previziunea lui Raymond
Aron: “Viitorul nostru depinde de
Dumnezeu şi de ţările producătoare
de petrol”. Cât despre destinul
României el nu ezită să pronunţe în
stilu-i sentenţios: “Totul a eşuat în
această ţară. Asta e singura ei
originalitate” (27 octombrie 1990)

Nu mai puţin incitante sunt
opiniile lui Emil Cioran despre unii
scriitori (de exemplu, Musil e “prea
plictisitor, prea lăbărţat, prea puţin
succint, prea reflexiv”); despre
roman şi alte genuri literare (“…un
roman este modul cel mai bun
posibil de a te ascunde, pentru a
putea spune totul într-un mod
impersonal. Un eseu este mai mult
sau mai puţin o confesiune, o
atitudine, ba chiar un program”);
despre intelectuali (“În istoria
intelectualilor au existat aproape
întotdeauna trădători şi martiri, în
ambele cazuri oameni pe care nu te
poţi bizui”); despre propriile cărţi
(“Inconvenientul de a te naşte” –
este sumbră, prea frivolă pentru a
merita să fie tradusă. Este o carte
tipic franţuzească”, îi comunică el
lui Wolfgang Kraus, în legătură cu
traducerea amintitei cărţi în limba
germană ce tocmai se pregătea);
despre raporturile sale cu cultura
(“Sunt obosit de cultură, chiar dacă
sunt fiul unui popor lipsit de
cultură”, iar într-o altă scrisoare,
vorbind despre “independenţa cul-
turii faţă de tot ceea ce ştim noi”,
admite că “un păstor, un ţăran, un
muncitor poate avea cultură, chiar
dacă are cunoştinţe sumare”);
despre Marx (Dacă Marx ar fi fost
un Luther “astăzi am fi avut la
Roma un «papă roşu»”) ori despre
condiţia sa de dezrădăcinat (“E o
experienţă stranie să trăieşti fără
limba ta maternă. Dar eu sunt decis
să-mi asum şi ultimele consecinţe
ale dezrădăcinării”).

Ultima consecinţă pentru
Cioran a fost aceea că, înainte de
marea trecere, limba română şi l-a
revendicat ca pe un fiu risipitor.
Atât cât se mai putea…

Subliniam că cele 160 de
scrisori, ca şi evocările din jurnalul
lui Wolfgang Kraus ne apropie mai
mult de omul Emil Cioran, fără a
proiecta cine ştie ce lumini inedite
asupra operei. Ceea ce nu înseamnă
că nu trebuie să ţinem cont de ele la
o nouă lectură a literaturii sale care
e una a unui mare scriitor şi a unui
folosof cu o seducătoare imaginaţie
a ideilor. Bunăoară, din jurnalul lui
Kraus aflăm că Cioran, care probabil
că uneori credea că nu e înţeles cum
trebuie, considera că este o eroare
“să fiu luat ad litteram. Scriu
paradoxuri, stări de spirit. În ultima
mea carte (Sfârşitul istoriei) scriu:
Când ies pe stradă şi văd oamenii,
nu-mi vine în minte decât cuvântul
<<exterminare>>. Ceea ce nu
trebuie luat ad litteram”.

Precizarea trebuie luată în
considerare, cu atât mai mult cu cât
spiritul cioranian este unul care nu
te lasă indiferent, care contrariază,
incită sau poate provoca idolatrie.
Un episod povestit de el şi
repovestit de diaristul vienez, chiar
dacă anecdotic, are o anumită
semnificaţie privind forţa de
contagiune a “paradoxurilor şi
stărilor de spirit” cioraniene. Merită
să-l reţin în încheiere. În 1985, în
Italia, la Lecce, unde Cioran
împreună cu Simone poposiseră la
întoarcerea din Grecia, întâlneşte un
austriac în foaierul hotelului în care
era cazat. La o remarcă a lui Cioran
austriacul îi spune: “Vorbiţi ca Emil
Cioran”. El: “Păi, chiar sunt
Cioran”. Celălalt: “Imposibil, sunteţi
nebun”. Cioran: “Ceva similar am
scris şi în Demiurgul cel rău”. Omul
era un pensionar vienez care trăia
într-o casă din Burgenland. L-a
invitat să locuiască la el, împreună
cu Simone. Cioran: “Un tip cam
deraiat, cu mişcări caraghioase. Cică
apreciază cartea Demiurgul cel rău”.

Iar asta s-a întâmplat la Lecce
către finele secolului XX…
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⩹
Antonio PATRAȘ

Nichita
Danilov şi
ambasadorii
săi invizibili

ericit e scriitorul care a văzut idei,
fără a fi nevoit să îndure
împovărătoarele servituţi ale
meseriei, tortura îndoielilor, mizeria
lipsei de sens şi de inspiraţie. Spre
deosebire de confraţii mai puţin
norocoşi, un asemenea „clarvăzător”
trăieşte într-o stare de perpetuă

febrilitate şi beatitudine, convins fiind că are de transmis
umanităţii ceva de maximă importanţă. Întemeiată sau
nu, convingerea cu pricina anulează orice fel de cenzură
interioară şi defineşte o atitudine mai curând mistică
decât estetică stricto sensu, datorită căreia literatura, artă
cu exigenţe specifice, capătă un statut subordonat, de
vehicul al revelaţiei. Ieşind din captivitatea fără
rezonanţă a propriului meşteşug („beletristic”), scriitorul
devine un soi de mesager divin, „ambasador” al lumii
de dincolo chemat să răspândească în jur lumina sacră a
adevărului. În postura aceasta extatică, de vânător în
transcendent şi mărturisitor locvace, i-a plăcut mereu şi
lui Nichita Danilov să se regăsească – lucru firesc, având
în vedere predispoziţia metafizic-vizionară a poetului
ieşean, semnalată prompt de majoritatea comentatorilor.
Dar, simţind probabil că poezia riscă să rămână un
limbaj mult prea enigmatic, în proximitatea oracolului, şi
că nu poate satisface decât sensibilitatea unor iniţiaţi, de
ceva timp încoace autorul Fântânilor carteziene a ales să
compună romane, cu intenţia de a-şi valorifica la
maximum potenţialul creator şi, normal, de a câştiga un
public mai larg.

Pe mine unul m-a surprins ambiţia aceasta
tardivă a scriitorului. Mă temeam de ce e mai rău. Mi se
părea că fibra genuină a talentului său, irigată aproape
exclusiv de sevele inspiraţiei, îl va împiedica să rezolve
acceptabil complicatele probleme tehnice ale elaborării
unui roman. Ei bine, m-am înşelat – dovadă entuziasta
receptare critică de care s-au bucurat cărţi precum Tălpi,
Maşa şi extraterestrul sau Locomotiva Noimann. Care să fi
fost, oare, cheia succesului? Imaginaţia debordantă,
bineînţeles, însă nu doar atât. Deşi, e drept, s-au invocat
influenţe multiple (posibile modele fiind Gogol,
Dostoievski sau Bulgakov, Kafka, Urmuz ori sud-
americanii), Nichita Danilov izbuteşte să rămână el
însuşi şi în roman, unde a avut inteligenţa să adopte,
invariabil, construcţia episodică (formula narativă cea
mai potrivită cu propriul tip de discurs). În plus, nu un
Ion era chemat autorul să scrie, ci altceva, în genul
Cimitirului Buna-Vestire. Un text halucinant, fantastic,
absurd, şi nu o amănunţită cronică socială. Aşa se face
că, incapabil să gândească arhitectural, în maniera
marilor constructori epici, poetul convertit la proză
încalcă din instinct regulile elementare ale mimesis-ului,
arătând un dispreţ suveran faţă de „realitate”. Pentru el,
mai importantă decât lumea de aici (inconsistentă,
iluzorie) se arată a fi lumea de dincolo (singura cu
adevărat „reală”), la care accede graţie visului, transei
vizionare. Or, dacă e transpus în limbaj epic, visul
produce o serie modificări majore în raport cu strategia
discursivă tradiţională, precum: fragmentarea naraţiunii,
relativizarea punctului de vedere, subminarea
omniscienţei, aglutinarea arbitrară a unor enclave

F
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textuale cu caracter autonom (ipostaziate ca
reminiscenţe mitice în inconştientul colectiv), lipsa de
motivare psihologică a comportamentului personajelor,
absurdul etc. De unde şi concluzia că, atunci când visul
vorbeşte, raţiunea trebuie să tacă. Nu întâmplător, figura
lui Kant (filosoful „raţionalist” par excellence, care s-a
răfuit cu metafizica şi cu pretenţiile ei bizare) devine
chiar ţinta predilectă a deriziunii în Ambasadorul invizibil,
ultimul şi, în opinia mea, cel mai bun roman al lui
Nichita Danilov de până acum, după cum sper să
dovedesc în cele ce urmează.

În mod previzibil, textul se modelează pe
aceleaşi coordonate estetice retruvabile în scrierile
anterioare, cu diferenţa că, de data aceasta, prozatorul
ştie foarte exact ce face, punând frâu delirului oniric şi
îndrăznind chiar să se pronunţe asupra unor delicate
probleme teoretice. Ca atare, deşi delimitează şase mari
„tablouri” (unităţi textuale autonome ce reclamă o
minimă punere în scenă), corespunzătoare celor şase
capitole ale romanului, naratorul se vede nevoit să
constate dedublarea perspectivei, ca într-un joc de
oglinzi unde realitatea şi simulacrul ei se confundă.
Relativizarea punctului de vedere e determinată, apoi,
de utilizarea predilectă a povestirii „în ramă” – procedeu
menit a desfiinţa iluzia „realistă”, pentru a da în schimb
apă la moară teoriei textului infinit şi a ideii că literatura
din literatură se naşte.  Cufundându-se mereu în
„abisul” textului-tablou (termenul trebuie să păstreze
sensul „ocult” împrumutat din heraldică şi conotat apoi
psihologic – acela de explorare a sinelui), printr-un soi
de halucinaţie controlată, naratorul e obligat să revină
din când în când cu picioarele pe pământ şi, dezmeticit,
să reînnădească firele destrămate ale povestirii-cadru. El
furnizează la un moment dat şi explicaţia gestului,
dealtfel foarte „natural”, în cel mai pur spirit
„danilovian”: „Să ne întoarcem însă la povestea noastră.
Nu ştiu cât am fost de coerent; sărind de la una la alta,
împănând întâmplarea cu fel de fel de amănunte, m-am
abătut de la subiect. Am mania digresiunilor. Nu pot să
relatez o întâmplare, fără s-o ramific cu fel de fel de
paranteze. Cred că sunt greu de urmărit… Dar aşa mi-e
firea. În timp ce povestesc, îmi vin în minte tot alte şi alte
amănunte, complic atât de mult lucrurile, încât în loc să
urmăresc firul povestirii, menit să mă scoată la liman, ţes
un năvod şi pe măsură ce îl ţes mă încâlcesc în el…”.
Construcţia episodică trădează, aşadar, o subiacentă
indiferenţă faţă de „subiect” şi de „compoziţie”, faţă de
„poveste” în sine, pentru că naraţiunea nu se desfăşoară
pe orizontală şi nu dezvoltă o intrigă, dar poate
configura un „tablou”, o imagine plină de tâlcuri (în
acord cu principiile elementare ale poeticii fantastic-
vizionare de la care se revendică autorul).

Romanul începe şi se termină cu o scenă-pivot
construită ca un dialog convenţional între narator
(transparent alter-ego auctorial) şi Evgheni Lein, un poet
rus care preia efectiv, din primele până la ultimele

pagini, rolul povestitorului (tot un dialog circumscrie
povestea din Maşa şi extraterestrul). Tehnic vorbind,
naratorul e un martor pasiv ce consemnează relatarea
amicului logoreic, dar şi un fel de „sosie” a acestuia, de
personificare a „sinelui”, alcătuind identitatea scindată a
omului dedublat (de aceea şi cunoaşte Lein atâtea
amănunte despre viaţa poetului din oraşul de pe malul
Bahluiului, inclusiv episodul „refulat” al imersiunii
intenţionat suicidare, după o noapte de chef, în apele
„bâhlitului” râu). Însă tocmai prin acest banal procedeu,
uşor de trecut cu vederea, prozatorul defineşte perfect
mecanismul psihologic al creaţiei şi stabileşte, implicit,
un pact de lectură făcut să răstoarne perspectiva
mimetic-realistă. Drept urmare, naratorul, Lein şi
celelalte personaje lipsite de „stare civilă” nu vor
aparţine „realităţii”, nu sunt oameni adevăraţi, ci
plăsmuiri ale fanteziei scriitorului, aşa cum se şi afirmă
într-un loc: „Crezi cumva că dialogul e rodul fanteziei
mele? Poate. N-aş putea să neg că, repovestindu-ţi scena,
nu am aruncat pe pânza zugrăvită culori obţinute prin
distilarea propriei mele urdori… E poate şi o picătură
din mine acolo. Nu poţi să povesteşti la rece totul. Te
transpui. Şi în momentul când te transpui, o parte din
propriile tale experienţe, cu sau fără voia ta, se transferă
în poveste…”.

Odată stabilită convenţia, fantezia prozatorului
începe să zburde în voia cea bună, ca un duh (sau
ambasador) invizibil ce intră, succesiv, în pielea
personajelor sale, cu intenţia de a le „citi” până şi
gândurile cele mai ascunse. Duhul acesta (al povestirii,
să zicem) îşi dezvăluie însă, treptat, natura malefică,
transformându-se într-un adevărat agent distructiv, un
demon al voinţei de putere (autorul nu-i, aşadar, deloc
inocent!). El stăpâneşte mai întâi sufletul unor pescari
sărmani, pe care-i îndeamnă să momească anghilele (o
specie de peşti foarte rară) cu bucăţi din cadavrul
propriului tată, ia apoi forma unor bilete câştigătoare de
loterie ascunse în costumul de mort al lui Agaton,
pentru a apărea la un moment dat în carne şi oase sub
înfăţişarea lui Alexei, un ins ciudat, cu înfăţişare de om
tânăr şi bătrân totodată, angajat la ambasada unde lucra
Lein. Ciudatul personaj moare în împrejurări nu tocmai
limpezi, trupul fiindu-i devorat de propriii câini (aluzie
la Acteon, îndrăzneţul privitor al zeiţei goale?), nu
înainte de a dezvălui totuşi cititorului naiv secretul
puterii absolute, ce se găseşte întotdeauna în spatele
cortinei, în mâna unui „ambasador” invizibil. Ageamiu
în astfel de chestiuni, naratorul (să-i spunem Lein) se
lasă instruit de şoferul ambasadei, care ţine să-i atragă
atenţia: „Întotdeauna sunt doi ambasadori. Unul vizibil,
altul invizibil, care controlează totul. Cel vizibil e doar o
marionetă. El se mişcă în funcţie de ceea ce-i dictează
celălalt. Ambasadorul oficial participă la recepţii.
Primeşte vizite şi transmite spre centrală anumite
chestiuni. Ambasadorul neoficial acţionează din umbră.
El e mereu ascuns. Poate lua chipul unui portar, al
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intendentului sau se poate ascunde în spatele unui
şofer… El deţine, la drept vorbind, toată puterea…”.

Avertismentul şoferului se confirmă din plin în
secvenţele următoare, unde marile figuri ale umanităţii,
oamenii politici, savanţii şi artiştii de geniu devin
marionete într-un spectacol tragicomic regizat de un
demiurg pus pe şotii. Primul intră în scenă Vladimir Ilici
Lenin, odiosul strateg al
revoluţiei bolşevice, surprins în
intimitate, cu tabieturile sale de
om bolnav şi de bărbat slab,
dominat de soţie. Gândurile
tiranului sunt date în vileag de
acelaşi duh indiscret, care ne
face mereu cu ochiul („eu,
Alexei, eram acolo”, depune el
mărturie), nu cumva să bănuim
de minciună pe cel ce povesteşte
– precauţie cum nu se poate mai
îndreptăţită, de vreme ce
semnul puterii stă scris aici pe
fruntea unui ins becisnic şi
complexat, fără spirit de acţiune.
În locul politicianului abil, care a
schimbat faţa lumii, romancierul
ne înfăţişează un intelectual
placid, cu simţ critic accentuat
(dispreţuieşte jurnalul ţarului pe
motiv că ar fi prea banal) şi
imaginaţie decadentă, de o
cruzime justificată estetic
(visează să poarte mănuşi din
piele de ţar), asemeni ticăloşilor rafinaţi din filmele unui
Pasolini. Rudimentara execuţie prin împuşcare a familiei
regale stârneşte mânia lui Lenin, care, lipsit de satisfacţia
unei răzbunări ca la carte, se mângâie cu privelişti mai
nuanţate, demne de penelul lui Hieronymus Bosch,
închipuindu-şi de pildă „un şir întreg de şobolani cum
se strecoară intrând prin găurica purulentă, unul câte
unul, în fundul ţarului, răspândindu-se prin maţe ca
printr-un labirint…”. Dacă Alexei nu minte, atunci
istoria o fac doar smintiţii şi degeneraţii...

De la registrul grotesc romanul glisează înspre
caricatural, mai cu seamă în ultima parte, unde
preşedintele Letinski îşi călăuzeşte subalternul-sosie
(Kuzin) într-un muzeu al figurilor de ceară în care
puterea politică şi puterea spirituală sunt reprezentate în
proporţii egale, ambele sugerând acelaşi tip de
mecanism represiv, de intoleranţă şi cruzime faţă de
adversar. Sunt convocaţi la apel Moise şi Numa
Pompilius, Remus şi Romulus, Nero („precursor al artei
postmoderne”), Ivan cel Groaznic şi Vlad Ţepeş, Richard
al III-lea, Sinan Paşa şi Mihai Viteazul, Petru cel Mare,
Brâncoveanu, Cantemir, dar şi figuri mai recente,
precum Stalin (cu mâna la tunică) sau Hitler (în

compania şoricelului iubit), Gorbaciov (cu pata pe
frunte) sau Nicolae Împuşcatul. În plan secund apar
învăţaţii, Dante cel îngândurat şi sumbru, genialul
Shakespeare, Cervantes, bătrânul Goethe, dar şi
„monadologul” Leibniz, panteistul Spinoza sau doctorul
Freud, criticat pe nedrept pentru teoria lui despre libido
(cred că e vorba de o idiosincrazie a romancierului

fascinat de mistere şi de...
Rudolf Steiner!). Şi, cum
orice vis se răzbună,
spectrul bărbosului Marx
se bucură de „o libertate
totală de mişcare, dar nu
are nici un locuşor al său
unde să-şi odihnească oa-
sele-i bătrâne”. Lui Kant,
în schimb (înfăţişat ca „un
fel de grămăjoară de oase,
acoperite de o livrea şi de-
o perucă sinilie”) i s-a
rezervat un ţarc menit a
eterniza imaginea filoso-
fului decrepit, cu minţile
rătăcite.

În cele din urmă,
muzeul figurilor de ceară
se vădeşte a fi „o simplă
iluzie”, „o proiecţie în
spaţiu a unor evenimente
care s-au perindat într-un
anume timp şi spaţiu”,
iluzia cu pricina fiind

atribuită fanteziei unui regizor „retras din sfera vizibilă
în sfera invizibilă”, de unde „trage sforile, mişcă
decorurile şi altele” (cu dreptate a vorbit Bogdan Creţu,
pe coperta a patra, de tehnica cinematografică). Vinovat
e, de bună seamă, acelaşi „duh” năstruşnic, pogorât
pentru ultima oară în lumea de jos în braţul criminal al
unui băiat înnebunit de foame, ce îşi ucide mama şi îi
prepară carnea în formă de răcituri. Morala sinistrei
poveşti nu e decât una: lupta pentru supravieţuire
(forma cea mai rudimentară a luptei pentru putere)
scoate la iveală egoismul monstruos al fiinţei umane şi
nu ţine cont de nicun fel de „morală”. Ne place totuşi să
credem că şi aici e vorba tot de „literatură”, că asemenea
atrocităţi se petrec doar în filmele de groază cele mai
teribile sau în coşmarurile eficient gestionate ale unui
scriitor de talent. Abil diplomat (nu degeaba-i
„ambasador”), „duhul” cărţii de faţă nu vrea să ne strice
nevinovata plăcere. Cu atât mai puţin autorul.

Un lucru e sigur: pentru Nichita Danilov lumea
de dincolo există. Cu infernul, dar şi cu paradisul ei.



Dimitrie Gavrilean, Irozi
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Nichita DANILOV

Strada
oată noaptea suflase
un vînt aspru,
șuierînd printre liniile
de calea ferată,
zguduind geamurile și
ușile. În balcon, rufele

întinse pe sîrmă fuseseră smulse de
rafale și aruncate în stradă. Am ieșit,
spre dimineață, Și am început să
alerg după ele, culegîndu-le de pe
mijlocul bulevardului. Nu se vede
nici țipenie de om. Doar tramvaile și
microbuzele așteptau goale la
capătul traseului să-și facă apariția,
ieșind de pe scările blocurilor
scufundate în întuneric, primii
călători. șoferii dormitau la volan,
iar cei doi vatmani coborîseră Și ei
din vagoane, refugiindu-se la Non-
stop-ul de după colț, unde acu,
probabil, își savurau, stînd de vorbă
cu vînzătoarele, cafele fierbinți
scurse din automat. Era sîmbătă și
oameni își odihneau oasele și creierii
după zile întregi de alergătură. Doar
vîntul, de septembrie, neobișnuit de
rece, își făcea de cap pe străzi. Cu
hainele fîlfîind pe mine, gata-gata să
fiu smuls de pe trotuar, încercam să
recuperez ultimele cearșafuri,
pijamaua și cămășile pe care vîntul
mi le smulsese în furia lui și le
împrăștiase pe marele bulevard. Era
ca după un naufragiu. O mulțime de
ziare, de afișe, Și tot felul de
ambalaje se roteau pe trotuar,
rostogolindu-se în stradă. Trezită
din somn din cauza zgomotelor pe
care le producea vijelia și
negăsindu-mă în pat, soția ieși în
balcon, să vadă dacă rufele sînt la
locul lor, dar nu văzu nici urmă de
ele. Și atunci aruncă o privire în jos.
O mogîldeață albă, răsucită de vînt,

mergea aplecată,
cînd oprindu-se
în loc, cînd
alergînd, căutînd
să oprească
învălmășeala de
gunoaie și lucruri
pe care rafalele
vîntului le
răsuceau într-o
furie sălbatică pe
trotuar. Simțind
privirea ațintită asupra mea, ridicai
ochii din pămînt și privii în direcția
balconului. Soția mă recunoscuse:
îmi făcea semne disperate cu mîna
să las totul baltă și să urc în casă.
Recuperasem totuși pijamaua, un
cearșaf, celălalt rămăsese agățat de
arțarul din fața stației Peco: se făcuse
ferfeniță. Prin vînt, răzbătu un
strigăt: “N-are nici un rost să te opui
mîniei Domnului. Ce-a fost luat să
fie luat... Aruncă tot ce-ai găsit și
vino sus.” Am urcat, dar nu m-am
îndurat să arunc lenjeria pe care o
recuperasem. “Aruncă pijamaua și
cearșafurile Și tot ce mai ai la gunoi,
spuse soția cu un glas în care  se
simțeau îngrijorarea Și teama de
necunoscut. Lucrurile astea ne vor
aduce ghinion”, mai adăugă ea. “Și
dacă le pierdeam nu ne aduceau?”
Soția nu răspunse, ci luîndu-mi
cearȘaful din brațe, îl desfășură pe
hol. Rămasem înmărmurit, în
mijlocul lui se vedea un desen,
reprezentînd un animal ciudat, pe
jumătate pasăre, pe jumătate reptilă.
“E semnul...” N-a mai continuat. În
casa noastră numele Necuratului nu
se rostea, nici măcar în șoaptă...
“Strînge totul și aruncă la gunoi...”,
spuse, în șoaptă, soția. Și părul ei

arămiu flutură ca un steag, ridicat
de un curentul stîrnit de
deschiderea ușii. Am ieșit
bodogănind în sine, căzut pradă
unei spaime nedefinite, ce-și făcea
loc în conștiința mea. În curînd tot
ce strînsesem fu aruncat la
tomberon. Vîntul continua să bată
cu putere. Apoi, în timp ce
îngrămădeam cu bățul cearșaful cu
semnele Gheenei în tomberon,
furtuna se potoli din senin. Cerul se
însenină și el, tramvaile și
autobuzele se mișcară din loc și
odată cu primele raze ale unui soare
crud, parcă primăvăratic, oamenii
începură să iasă din blocuri,
îndreptîndu-se spre automobilele
parcate pe marginea bulevardului
sau spre tramvaiele și troleibuzele
ce staționau la capătul liniei.
Furtuna trecuse, lăsînd în urma sa
un val întreg de gunoaie, ca marea
după reflux. Am revenit în casă.
Soția mă privi în tăcere. Nu spuse
nimic. M-am spălat pe mîini și pe
față, apoi mi-am făcut rugăciunea și,
sărutînd-o pe frunte, am ieșit.
“Domnul să-ți lumineze calea”, i-am
auzit stingîndu-se șoapta în urma-
mi. M-am uitat la ceas. Ceasul arăta
șapte și douăzeci. La ora opt trebuia
să ajung în celalalt capăt al orașului,

T
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într-un cartier sărăcăcios, murdar,
unde aveam de îndeplinit o
misiune. Cu o săptămînă în urmă
bătusem la ușa familiei S. Aduceam
lumina Domnului cu mine.
Apăsasem butonul soneriei cu
insistență. Apoi, văzînd că nu
răspunde nimeni, am ciocănit cu
falangele degetelor în ușă. Cînd
tocmai dădeam să plec, am auzit pe
coridor niște pași și apoi am auzit o
voce de femeie. “Pe cine căutați?”
Vocea nu era aspră, ci dimpotrivă,
îmbietoare. “Aduc lumina
Domnului cu mine,” am răspuns.
Femeia întredeschise ușa și mă privi
cu bunăvoință. ‘Soțul meu nu-i
acasă. Veniți sîmbăta viitoare.” “La
ce oră?” am întrebat. “Veniți
dimineață. Pe la opt”, adăugă
femeia. I-am întins cartea lui Ellen
G. White, Marea Luptă, iar femeia a
primit-o măsurîndu-mă cu atenție
din ochi. “Citiți-o cînd aveți timp.”
“Bine, răspunse femeia. Voi citi.
Veniți sîmbătă”. Nu era nici tînără,
nici bătrînă. Se apropia de patruzeci.

La ora opt, eram din nou la ușa
ei. Sunai de trei ori.  Dinăuntru se
auzi o voce, aspră, bărbătească:
“Poftiți, poftiți, vă rog...” Bărbatul
deschise și cu gesturi largi mă pofti
înăuntru. “Intrați, intrați domnule
misionar, spuse. Și scuzați, vă rog,
ținuta.” L-am privit în treacăt.
Bărbatul era uscățiv, înalt și
mustăcios. Ochii săi negri, imobili,
imprimau feței sale ascuțite trăsături
energice. Dure. “Dar să mă prezint,
spuse întinzîndu-mi nu mîna
dreaptă, ci stînga. Veniamin. Mă
cheamă Veniamin și sînt lăcătuș
mecanic. Scuzați-mă, vă rog, că nu
dau noroc cu dumneavoastră cu
mîna care trebuie, ci cu cealaltă, dar
tocmai tranșam la bucătărie o bucată
de carne.” Bărbatul zîmbi. Sau
încercă să zîmbească. Ochii săi ficși,
deveniseră parcă și mai ficși. În timp
ce mustața sa se ridicase în colțul
drept al gurii, stimulînd un zîmbet,
Veniamin îmi arătă cu mîna stîngă
mîna dreaptă, în care ținea o
toporiȘcă. Nu m-am lăsat

impresionat, deși teama pusese
stăpînire pe mine. Am privit liniștit
toporul însîngerat încleștat îm mîna
sa dreaptă, ridicată pînă în dreptul
pieptului și am zîmbit. “Pace ție,
Veniamin, am zis. Numele meu e
Iosaf”, m-am prezentat scurt, pășind
în vestibul. “Bună, Ioasaft, mă bucur
că ai venit”, spuse bărbatul, cu o
voce zeflemitoare, ridicînd toporul
și mai sus. Nu aveam cum să dau
înapoi. Deja eram la jumătatea
holului. Făceam totul posibilul ca să
mă port cît mai firesc. În casă
atmosfera era încărcată. Toate ușile
de pe hol erau deschise. Din
bucătărie venea un miros greu,
înnecăcios, de carne arsă. La baie,
apa curgea din toate robinetele,
care, nu se știe din ce cauză, fuseră
deschise la maximum. În toate cele
trei camere, luminile erau aprinse.
Am făcut cîțiva pași și am rămas
înmărmurit. În baie, soția, femeia pe
care o văzusem cu o săptămînă mai
înainte, stătea goală în cadă,
privindu-mă prin deschizătura ușii.
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Își pieptăna părul lung, negru, ca
pana corbului, ce-i cădea peste piept
în șuvițe, acoperindu-i sînii. “Poftiți,
zise bărbatul, iată și carnea care ar
trebui însuflețită de cuvîntul lui
Dumnezeu...” “Nu pentru ea am
venit, ci pentru tine,” i-am zis lui
Veniamin. “Pentru mine, dar cine
te-a chemat în casa mea?” “Nu m-ați
poftit dumneavoastră să intru?”
“Dumneavoastră ați venit și cînd nu
v-am chemat eu,” zise Veniamin,
politicos, dar tot mai amenințător.
“Ați venit săptămîna trecută, cînd
ați vorbit cu ea,” Și Veniamin arără
spre femeia ce se spăla în baie. “Ea
m-a chemat,” am zis. “Vedeți, zise
Veniamin, nu trebuia s-o ascultați,
prin ea a vorbit diavolul. Dacă n-aș
fi fost acum acasă, în fața cui ați fi
propăvăduit?” “Tocmai de aceea am
venit, am zis, ca s-o feresc de ispită.”
“Se cuvine oare, zise Venimain, să
propovăduieȘti cuvîntul Domnului
în fața unui trup despuiat, care
freamătă de dorință?” “Cuvîntul
Domnului, am zis, binecuvîntează
orice trup, îmbrăcat și dezbrăcat, și-l

îndeamnă spre căință.” “Văd că ești
tare meșter la vorbă, sucești și
răsucești cuvintele după plac, de
parcă n-ai fi inspirat de Dumnezeu,
ci de Satana. Nu cumva ești
martorul lui?” Mîna dreaptă a
bărbatului stătea ridicată deasupra
capului meu,  iar cealaltă mînă mă
apucă  de piept șmă trase spre el.
“Nu ți-e teamă c-am să te omor?”
răcni el. “Poți să mă omori am
răspuns, căutînd să adopt un ton cît
mai liniștit. Am venit aici ca să mor
pentru credință.” “Să mori pentru
credință?” spuse bărbatul dînd
înapoi. “Exact,” am răspuns. Ca
vechii creștini.” “Dumnezeule, făcu
Veniamin,  aruncînd toporul pe
pardosea. Ca vechii creștini? Acum
cred,” zise el, îngenuchind în fața
mea și sărutîndu-mi teatral mîna.
“Te lepezi de Satana? l-am întrebat.”
“Mă lepăd, mă lepăd. spuse repede
Veniamin, pe un ton ce se vroia
glumeț. “Te lepezi și te convertești?”
l-am întrebat... “Mă convertesc, zise
repede Veniamin, dar cu o
condiție...” “Care?” “Să te împărtă-

șești din acest trup, zise el, adăugînd
zeflemitor, din care s-au împărtășit
în lipsa mea și alții...” Am privit
involuntar în direcția băii. Femeia
stătea ridicată în picioare, tremurînd
ca varga. “Freamătă de dorința de-a
se lepăda de Satana, zise bărbatul.
Dacă tu ești curat și aduci cîntul
Domnului, atunci sădește acest
cuvînt în carnea sa păcătoasă și
scap-o de păcate...” "Aruncă în
întunerci sămînț ta de lumină,
adăugă schimonosindu-și fața
Veniamin, Și atunci am să-ți fiu
recunoscător în vecii vecilor..."
"Amin",am zis eu, ridicînd mîna și
făcînd semnul crucii, mai întîi spre
el, apoi spre ea. Și atunci se auzi un
vuiet. Și vîntul care se liniștise se
porni să bată cu furie. Geamurile
începură să zdrăngănească. Ușile se
zgîlțiiră din țîțini. O furie oarbă
cuprinse toată casa. Hainele începu-
ră să iasă din dulapuri, zburînd val
vîrtej pe hol. La bucătărie, toată
vesela se făcu țăndări. Părul femeii
stătea ridicat spre tavan. Din  negru
se făcuse alb ca laptele. Toporul
lepădat pe pardosea se afla din nou
în mîna bărbatului, care mă privea
amenințător. Deodată ușa de la
intrare se deschise brusc. Și odată cu
ea toate geamurile. Hainele care
pluteau pe hol fură absorbite de
curent, dispărînd în hăul amenin-
țător de afară. Păturile și cearșafurile
fură smulse Și ele de pe paturi,
zburau răsucindu-se ca niște fanto-
me pe coridor, în căutarea unor
trupuri pe care le adăpostiseră nu
de mult. Pe unul din ele am văzut
imprimat semnul Gheenei. Am vrut
să–l prind și să-l arunc pe geam, dar
cearșaful se desprinse din mîinile
mele, și zbură spre trupul gol al
femeii, care cu părul vîlfoi și mîinile
ridicate în sus, îngenunchease pe
hol. Cearșaful se răsuci ca un șarpe
în jurul trupului ei gol, sugrumînd-
o.
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Năstasă FORŢU

rivim tablourile lui Năstasă Forţu şi retrăim
înfioraţi gravitatea şi zbuciumul cosmic al
tensiunilor sfâşietor-umane, zbucium ce nu
mai putea fi exprimat prin limbajul artistic şi
clasic şi trăim drama actual cunoscută dar şi

necunoscută a întregului univers uman din
contemporaneitate. Hiperbole, alegorii, simboluri
anxioase tradează mituri reevaluate, performanţele
omului dar mai ales marile lui prăbuşiri –dintr-o istorie
trecuta dar mereu repetată a umanităţii…

Un parallelism intre cele două lumi –cea a Apocalipsei
Sf. Ioan şi cea a lumii contemporane – determinând
pictura lui Năstasă Forţu, abundă în similitudini şi deloc
întâmplătoare coincidenţe. Ambele manifestări aparţin
unei lumi de tranzitie; o tranziţie lungă, dificilă şi
echivocă…Confuzia generală, impostura ca şi degradarea
lentă dar sigură a valorilor le este amândorura comună.
Şi într-un caz şi în celălalt întâlnim acelaşi univers
contrastant în care uluitoarele descoperiri ştiinţifice
coexistă cu violenţa cumplită şi noxele (numeroase) ale
civilizaţiei moderne. Ambiguitatea etică şi sufletească
umană se reflectă şi în creaţiile de excepţie ale secolului
(recent) trecut; finalizate, consecinţele lor pot fi oricând
diametral (şi fatal) opuse… Reflex al ororilor slujind
ideologii şi pretinse idealuri, limbajul plastic al artistului
cultivă exprimarea criptică prin embleme, alegorii şi
simboluri –predestinate esoteric.

Gheorghe  MACARIE -Cronica  nr. 6 iunie 2
Fragmentrium, 1992
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Crucificare, 1997
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Reguli de
comportare în
situații de urgență,
1997
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Regulamentul vărsătorului, 2007
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p. 47. Compoziție, 1995

p. 48, Stăpânul, 1997
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p. 49. Împăratul, oamenii,
animalele și zburătoarele,
1998

p. 50. Cheia, 1993
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p. 51. Captivitate, 1995
p. 52. Fragmente dezmărginite, 2002
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Liviu PAPUC

„Arhitectul”
G. Călinescu

iecare creator îşi
are spaţiul său
predilect de
exprimare, asta se
ştie. Dacă unul
preferă biroul din

lemn masiv, într-o încăpere
agrementată de numeroase obiecte
de artă, altul se simte la largul său
într-o chichineaţă în care, eventual,
stau cărţile să-i cadă în cap de pe
nişte policioare improvizate. Dacă
situaţia nu este evidentă chiar de la
începuturi, în timp se produce o
simbioză creator – „loc de muncă”,
în aşa fel încât fiecare element al
dualităţii împrumută câte ceva de
la/din celălalt, sau îl investeşte cu
ceva. Altfel spus, „produsul”
scriitorului este influenţat de mediul
ambient, în vreme ce acesta din
urmă împrumută, oarecum, ceva
din profilul stăpânului. Nu ştim
dacă s-a ocupat cineva de acest
aspect, credem însă a decela
transferul acesta subiacent în cazul
operelor unor scriitori români
importanţi.

G. Călinescu, posesorul unor
viziuni giganteşti, nu putea să nu se
simtă acasă într-un ambient fastuos,
înzorzonat, nu lipsit de gust estetic –
efect, desigur, şi al culturii sale
vaste, inclusiv din domeniul
arhitecturii şi al artelor plastice. Iată
cum ar arăta un spaţiu de inspiraţie,
în viziunea prozatorului (citatele
sunt extrase din Bietul Ioanide, vol. I,
Buc., 1973): „Biroul lui Ioanide era
de altfel nu se poate mai simplu,
într-o casă economică (...).
Vestibulul avea tavanul în butie,
ornat cu desene în stuc alb, pereţi în
roşu pompeian şi un dalaj de plăci
de travertin. Biroul izbea printr-un
tavan pătrat, în mijlocul căruia se
înălţa o uşoară boltă, acoperită cu
un mozaic bizantin, avea pereţi albi
daţi cu caolin peste un strat de ipsos
absorbant, rafturi sumbre de cărţi de
jur împrejurul încăperii, până la
înălţimea glafului geamului, gravuri
reprezentând monumente
arhitectonice ilustre, edificii de
Palladio, un Piranesi, o copie în
peniţă după Turnul Babel de
Breughel Bătrânul. Fereastra era de

metal vopsit în gri şi, având
cerceveaua aproape disparentă,
scotea în evidenţă plăcile de cristal.
Vreo trei fotolii de piele roşie de un
contur rectificat, redus la o
geometrie cât mai exactă, se aflau pe
lângă rafturile pline cu cărţi legate,
cu cotoare cromatice, în general
opere asupra arhitecturii şi artelor
plastice. (...) Interiorul era foarte
sobru. (...) mozaicul cu lujerii şi
aurăria lui pe o suprafaţă aşa de
albă şi cu antiteza rafturilor în tonul
nucului luau ochii. Printr-un lanţ,
atârna de mijlocul bolţii un
candelabru mic de alamă cu câteva
lumânări. În uşa fără cadru de lemn
şi cu partea superioară curbată, ce
conducea spre sufragerie, arhitectul
introdusese de o parte şi de alta doi
mici pilaştri orientali, foarte brodaţi
(...). Glaful ferestrei era dintr-o felie
de travertin” (p. 54-55).

Iată cum romanul Bietul Ioanide
poate fi luat ca sursă de inspiraţie
pentru un interior perfect fezabil şi-
n ziua de astăzi (nu ne putem abţine
să nu accentuăm modernismul

F
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călinescian, acea „fereastră de metal
vopsit în gri şi având cerceveaua
aproape disparentă” evocându-ne
din plin contemporanele clădiri
menite unor birouri), nu fără a ţine
cont şi de precizările pe care le face
în continuare arhitectul: „Mozaicul
e un soi de epatare facilă a ochiului,
care n-ar avea nici un efect dacă
pereţii ar fi acoperiţi cu tapet sau cu
o zugrăveală. Dimpotrivă, suprafaţa
solidă, regulată, comentată din loc
în loc de margini de bună calitate,
piatră, lemn greu, oferă un efect
minunat”. Şi, mai departe, atenţie la
ce vă pândeşte: „Burghezii uzează
acum calcio vecchio, care e o insultă
adusă ochiului, o lepră cu pretenţii...
se mânjesc cu el sălile de restaurant
sau cocioabele în ruină. În România
n-avem meşteri florentini, nici spaţii
murale somptuoase, expuse soarelui
arzător. Rezultatul e trivial.
Climatul nostru reclamă var, pe un
zid zdravăn, gros, fără fisură. (...)

Am să fac nişte odăi pavate cu
piatră, cu tavan în grinzi de stejar şi
blăni de brad, cu ferestre în chenar
de granit, pereţi văruiţi. N-am să
pun nimic în ele, decât câte un
divan acoperit cu cit, ca în casele
boiereşti” (p. 55-56).

Interdependenţa dintre om şi
mediul ambient, cu trimitere chiar şi
la influenţarea acestuia din urmă
prin contribuţia de bun gust a unui
profesionist, îşi face loc şi câteva
pagini mai departe, când este
analizată situaţia unui cartier

compozit, ca să nu spunem fără nici
o noimă:

„În acest cartier relativ recent,
ale cărui începuturi de aglomerare
datează de la sfârşitul secolului
precedent şi care s-a consolidat
treptat după 1900, nu se întâlneşte
nici o cocioabă, locatarii aparţin
unei burghezii mijlocii, care s-a
strâns aici fără a dizloca pe alţii, şi
locuinţele, deşi nu aspiră la
somptuozitate, sunt îndeobşte
suficiente şi confortabile, cu toate că
obligate la un spaţiu relativ restrâns.
Nici un imobil nu poartă pecetea
marelui stil. Ridicate de constructori
sau de arhitecţi de mâna a doua, ele
sunt de cea mai variată arhitectură,
imitaţii ale manierei Mincu (...),
cubism platificând acoperişurile şi
provocând astfel eroziunea
suprafeţelor pe timp de ploaie.
Curţile în general au mici grădini.
Cum însă casele sunt aşezate unele

la drum, altele câţiva metri îndărăt
sau în fundul curţilor, străzile n-au
linie, şi din păcate nici vegetaţia nu
este aşa de plastică încât să înghită
golurile. Impresia generală, pe
ploaie, e a unui parc de materiale
aşezate cu socoteală la anumite
distanţe. Ioanide zicea că individul
născut într-un astfel de cartier
reprezintă congenital un nenorocit
fără sentimentul formelor, că acolo
nici pământul, nici cerul n-au
caracter şi prin urmare nici oamenii.
Prefera mahalaua cea mai infectă,
care prin noroiul şi colibele într-o
rână te face să visezi coloane dorice

şi unde un nuc într-o curte are
semnificaţia unei erupţii a forţei
vegetale. Arhitectura, spunea el, e în
continuă antiteză cu natura” (p. 70-
71).

Idealul pare a fi găsit la ţară,
unde descoperim o casă care „nu
era lipsită de stil”. Aceasta „avea un
parter scund, cu stâlpi groşi de lemn
şi obloane, iar deasupra cat cu
prispă. Casa era făcută evident din
drugi de lemn, însă acoperită cu
tencuială şi văruită. Acoperişul era
de olane. Lui Ioanide i se păru
încântătoare de la distanţă, aşa
îndreptată către un infinit de iarbă şi
spre crestele munţilor”. Ca atare,
apare şi declaraţia: „Am să-mi
cumpăr şi eu un stânjen de pământ
colea, şi să-mi fac o casă între câţiva
nuci. (...) Oamenii ăştia deţin toate
secretele artei pentru nevoile lor.
Casa trebuie să se piardă între
copaci şi păşune, să se pătrundă de
aromele pământului... un cort mai
durabil. Aici peretele e burduşit cu
greieri, cântă, patul miroase a
sulfină” (p. 92-93).

Nu ştim dacă G. Călinescu şi-a
îndeplinit visul acestei căsuţe la
ţară, sau dacă a avut parte de biroul
destul de încăpător al lui Ioanide
(purtătorul său de cuvânt, după
cum clamează critica literară), cert
este că privirea plină de simpatie şi
de aprobare pe care o îndreaptă
către aceste spaţii – poate chiar
văzute, sau doar întrezărite cu ochii
minţii – îl arată doritor de a intra în
comuniune cu acestea. Iar dacă nu a
avut parte de aşa ceva, măcar s-a
înfruptat din ele prin puterea
imaginaţiei – şi a putut crea!



Altfel spus, „produsul” scriitorului este
influenţat de mediul ambient, în vreme ce
acesta din urmă împrumută, oarecum, ceva
din profilul stăpânului.
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Mircea A. DIACONU

Poezia la
feminin. Trei
ipostaze şi
încă una
1. Cornelia Maria Savu.
Versete de plumb

n 1988, Nicolae Manolescu spunea despre
Semne de viaţă că este „unul dintre cele
mai bune volume de versuri ale acestui
deceniu”. Semne de viaţă? Ultima carte de
versuri a Coneliei Maria Savu. Astăzi,
după aproape douăzeci de ani, poeta

revine cu o nouă carte, Roman cu sertare (Editura Vinea,
2005), pe lîngă care critica literară a trecut cu prea mare
uşurinţă. Am convingerea că nici de data aceasta
cuvintele lui Nicolae Manolescu nu s-ar afla în eroare.
Necontaminat de nimic din ceea ce aparţine epidermei
eului (şi, s-o recunoaştem: de cîteva zeci de ani, eul
trăieşte din această identitate slăbită, periferică), lirismul
Corneliei Maria Savu e consubstanţial angajării
existenţiale: o angajare în timp, în fiinţă, fără patetism,
fără ideologie, fără retorică. Exemplar, în fond, discursul
ei, care nu înşală în nici un fel poezia.

O cerebralitate care se hrăneşte din tensiunile
purificate ale sinelui, o cizelare a imaginii care
articulează schiţa unor scenarii aproape onirice, un verb
a cărui forţă stă în fragilitatea cumva ermetică a eului,
iată semnele unei conştiinţe poetice care nu cunoaşte
pericolul spectaculozităţii, nici pe acela al recunoaşterii

publice, subjugate unei mode. Într-un autoportret la
persoana a doua, citim: „steag îndărătnic înfipt / între
vorbă şi faptă / cinci cărţi cu poezii / subţiri ascuţite le-
ai vrut / din straniul oţel al damaschinilor / dar cîte
comori aiurite n-au fost / dezgropate de-atunci cu
lingura / boantă şi ruginită / ori tabla cutiei de
conserve / doar vezi că vraja abia mai pîlpîie spre tine /
aproape gata să se rupă / şi asta-i nelinişteşte / pe
clasicii greci / peste măsură”. Se-ascunde aici o veche
profesiune de credinţă în favoare metaforei tari,
pătrunzătoare, a cărei vrajă tinde, ea însăşi, ca o
ameninţare, să dispară – în opoziţie cu derizoriul frivol,
atît de la îndemînă. La drept vorbind, poezia şi moartea
sînt temele acestei ultime cărţi, şi ceea ce le uneşte, ca o
realizare a eului, e spaima. O spaimă ce proiectează
asupra lumii un aer solar, abulic-solar, dublat de
neputinţa a cărei împlinire e tocmai întemeierea de
destin. Nu înseamnă că poezia Corneliei Maria Savu
ocoleşte identitatea istorică a individului, dar ea e
situată într-un context etic, care înseamnă, însă, pe lîngă
asumarea publică a unei verticalităţi morale, relevare
unei ontologii. Oricum, fiecare poem este o construcţie
fără nimic gratuit, volumul însuşi are tensiunea unei
întinse coarde de arc.

Î
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O menadă închisă în lift, primul ciclu al volumului,
radiografiază metaforic disputa dintre speranţă şi
neputinţă, într-o încercare legitimată de spaimă de a
găsi/construi un sens. Cel dintîi dintre poeme,
Ademenirea şi ceaţa, articulează tocmai ideea neputinţei
prezentului de a-şi asuma moartea. Iluziei că totul e
reautentificat îi răspunde muzica senină a unor decoruri
în care, ca o ameninţare, ea se ascunde. Poemul, o
construcţie elaborată minuţios, ar trebui citat în
întregime. Reluăm aici în schelet, doar frînturi: „ce
clinchet de vechi porţelanuri / au iarăşi principiile / ce
sănătoase  deprinderi mai are poetul / asta voiam să-ţi
spun acum / cînd înghesui în turbincă / de-a valma /
sistole anxioase şi euforice diastole”. Or, numit Ceaţa şi
ademenirea, poemul cu care se încheie ciclul face din
neputinţă o şansă: şansa verticalităţii, a poziţiei radicale,
a refuzului oricărei înşelătoare satisfacţii, în fine, şansa
de a putea privi moartea în faţă, de a vedea în moarte o

experienţă iniţiatică pe care poezia o intermediază. În
fond, iată puterea, născută din fragilitate, a poeziei.
Reordonarea celor două cuvinte din titlu (expresie nu a
unei simple variaţii pe un motiv, ci a unei experienţe
asumate) relevă o mutaţie de adîncime. Şi, de data
aceasta, poemul nu poate fi citat decît integral: „drept
faţă voi privi de-acum cîntecul / şi deloc amăgitoarele-i
– pentru mine – zorzoane / închisă în cortul rătăcitor al
nopţii / în întuneric votiv şi calp / voi repeta versete de
plumb / (ale spaimei) / pentru personajele secundare /

nimic interzis departe de / susurul din urechi al
premianţilor / aşezaţi pe scaune mari / împletite din
paie / dar eu niciodată n-am stat / sub smîrdare
măliniţe sau acante / acolo unde orice diavol / pînă la
urmă degenerează-ntr-o pernuţă / de prins ace şi
bolduri – vezi bine / am învăţat lecţia bătrînului domn
/ la poesia non esiste / de-atunci ursitoarea cea bună bate
din plame în urma mea / într-o uimire mieroasă aşează
/ panerul cu daruri pe apa sîmbetei / şi aşteaptă
scîncetul răsăritean al iubirii / din tufişul de merişor – /
nimic interzis în noaptea votivă şi calpă / (ceata
bocitoarelor se-mpiedică / prin limbaje formale) – / pe
tavă mi-au pus cheile încăperii secrete / mi-au desfăcut
capacul / lăzii de zestre în care / bătrîna şi coasa-i
scîrbavnică / prefăcute erau în cărăbuş de aur – / astfel
m-au vrut / o menadă închisă în lift / sfîşie piei de
capră striveşte / ciorchinii îmbătători ai legilor /
etica/miere estetica/miere / culturi îngrăşate cu ciorbă

de burtă) / – chiar  în clipa aceea /
drept în faţă-am privit moartea /
«mai sînt cuvinte dincolo de
oameni» / am spus / «hai
apropiaţi-vă poartă noroc / să
atingeţi împreună cu mine /
cocoaşa de fier a unui cîntec»”.

Or, între aceste două poeme,
care închid în ele o mutaţie de
viziune, se află un spaţiu al
edificării în interogaţie, îndoială,
neputinţă. Iată: „o fărîmiţare
bolnăvicioasă a spaimei / ca-n
romanele cu sertare / fireşte că
asta nu spune lucrurilor / pe nume
şi nici nu împiedică / ziarele
literare tutunul ficţiunile / să
cîştige pentru mine acum / un şir
de bătălii în marş / [...] / fireşte că
asta nu spune lucrurilor / pe nume
şi nici nu alungă / spaima uzina cu

focul continuu / la care trudesc toată noaptea / ca-n
romanele cu sertare – / cîţiva tropi chei schimbate / un
salt în oglindă prin / fumul încîlcit al ţigării şi / gata –
existăm – / fireşte că asta nu spune lucrurilor pe nume”
(delfica). E ca şi cum ai afirma răspicat că nici poemul nu
pătrunde în miezul lucrurilor şi nu poate descifra
sensul, într-un spaţiu afectat ontologic. Într-un oraş
cuprins de ciumă, poezia e, la rîndu-i, neputincioasă.
Toţi din cetate sînt fixaţi între „contaminare şi

Vitraliu Academia Română București
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pedeapsă”, aşa încît, sensul interogaţiei finale a unui
poem („şi mai susţinem noi că / poezia sporeşte cînd /
boala şi moartea şterg / interdicţiile” – pe covorul roşu)
proiectează o neputinţă la pătrat, din moment ce
libertatea este sinonimă întîlnirii cu moartea. Această
fiziologie a spaimei mutate în pliurile lucidităţii se
proiectează în imagini de film de epocă, purificate de
conjunturalul biografic. Toate acestea sînt consecinţa
spaimei în faţa faptei, o întrupare a morţii. Cînd
„moartea se uită la tine de-aproape”, „numai dumnezeu
poate face / lucruri noi pentru că spaima / de cele vechi
nu-i şiroieşte / pe tîmple” (şapte sute treizeci de paşi). Iar
cînd contextul social e invocat, confruntarea cu vulgul,
cu ceilalţi, cu mersul istoriei nu se transformă în
violentă denunţare şi nu capătă tonalităţile satirei. În
izolare asumată, periferia morală în care trăiesc ceilalţi
stîrneşte doar un accent de orgoliu, balansînd între
ironie şi umilinţă: „şi-n vremea lui rembrandt / marile
bătălii / le pictau artizanii”
(Raport despre marile bătălii).
Scrise în general la persoana a
doua, poemele acestea opun
„timpului scos din ţîţîni” un
sentiment al ordinii morale,
care, deşi hrănită din inutilitate,
instituie, precară, armonia.

Aici, de fapt, în acest joc al
construirii sinelui, se plasează
miezul poeziei Corneliei Mariei
Savu. În poemul numit O altă
versiune, întrebării iniţiale („ce /
alegi tu cînd retorica / se-
mbăiază în lapte de / măgăriţă
înmulţind mulajele / frumu-
seţii? / o răfuială? un alibi?”) i
se răspunde prin neputinţa
evitării acestei dileme. Iată: „şi
cum să lupţi tu împotriva /
predicatelor polifoniei acesteia /
cu iz bizantin / cum să-i momeşti eteriile / în culoarul
îngust şi să-i / spulberi în mlaştinile sintaxei / cavaleria
infanteria / gîndindu-te la bărbosul karl / călare pe
statisticile lui englezeşti / creier îmbibat de bere / şi de
hegelianism – / în copilărie alergam în / crîngul de la
marginea oraşului / întindeam cleiul pe beţigaşe /
înfigeam beţigaşele-n ramuri de plop / deasupra lor
coborau sticleţii / o zbatere scurtă un gîngurit obosit /
întîile semne ale unei sinucigaşe retorici – / sînt cuvinte

uşoare ca / sămînţa de plop / în ţările disperate cu
ieşire la mare / şi cel care scrie acolo / sortit e pe veci să
aleagă / între răfuială şi alibi”. Mai mult decît atît,
inocenţa e prima formă a neputinţei, a eşecului în faţa
istoriei, aşa încît, într-adevăr, nu există altă posibilitate
pentru poezie decît răfuiala sau alibiul. Undeva la
întîlnirea acestor ipostaze, nu însă în afara unei
conştiinţe morale, se află poezia Corneliei Maria Savu. E
un balans care se mişcă dinspre demonism spre un fel
de agonie senină („moartea-şi aşează căruţele / în cerc /
se pregăteşte de viaţă lungă”), întrucît, la capătul ei,
moartea rafinează „imaginile poeziei”: „cu degetele
gemene am învîrtit / cheiţa de aur a ficţiunii / prin
iambii friguroşi / acum stă rezemată-n cot pe / (diva
abve!) perna ei de piatră / «pîrîiaş îngheţat» vreau să-i
spun eu / aici în mijlocul poemului să-i numesc / eu
gongoric grămăjoara de oase / dar vîntul de
miazănoapte-mi înghite / cuvintele receptorul îngheaţă

chiar acum / pe gîtul decapitat al telefonului / la
capătul frazelor curajoase / şic el care-mi strigă sîngele
pe nume / poate rosti liniştit peste ani / «doar moartea
/ doar moartea rafinează / imaginile poeziei»” (la
capătul frazelor curajoase). Neputînd rupe barierele
istoriei, „închisă în lift”, menadei nu-i rămîne decît să
repete versete de plumb: „drept în faţă voi privi de-
acum cîntecul / şi deloc amăgitoarele-i – pentru mine –
zorzoane // voi repeta versete de plumb”.
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Or, cel de-al doilea ciclu al cărţii – cel cu adevărat
important –, e alcătuit din astfel de versete: poeme
vizionare, cu un imaginar suprarealist susţinut de
fervoare metaforică, cu un echilibru al tensiunii născut
din ardenţa trăirii, care condensează experienţe
fundamentale. Cartea se încheie, de altfel, cu un epilog
care reia, în epură perfectă, versuri din cele nouă poeme
anterioare. Nu e deloc întîmplător faptul că ciclul e
format din zece poeme, că întregul volum conţine
treizeci şi două de texte. Sînt chestiuni asupra cărora se
poate detalia. Dincolo, însă, de această încărcătură
mistică subiacentă, poemele acestui ultim ciclu,
memorabile în totul, sînt expresia unei viziuni tragice, a
unei religiozităţi care şi-a resorbit demonismul.
Sublimul lor e consecinţa unei depăşiri. Moartea,
arderea de tot, Dumnezeul indescifrabil, rugăciunea
dublă a scrisului sînt cîteva din reperele unei explorări
de o intensitate neafectată de nimic conjunctural. Au
dispărut cu totul orice referinţe la imediatul social şi
politic. În fine, cel de-al zecelea poem al ciclului (şi ultim
poem al volumului), cu caracterul său de sinteză, pare o
Odă (în metru antic): „să nu trăieşti uşor să nu scrii uşor
să nu mori uşor. / Dumnezeu este indescifrabil. apă şi
scrum cît vezi / cu ochii au povestit despre noi îngerii
păzitori / înainte de naştere. două grămăjoare de oase
în / odaia cu ierburi aromatice. deasupra lor moartea se
/ face ghem ca un cîine de pază. // doamna 0 e vîrful
triunghiului pe care-l îmbrăcăm / în rochie otrăvită în
fiecare dimineaţă. îngerii / păzitori au îmbrîncit un
diavol în pielea cîinelui. // iei creierul în palme,
obiectul perfect în care-şi / descarcă dumnezeu mînia şi
scrii. despre oameni / ştim că se nasc, le este frică şi
mor. // ne-am culcat în scrisul nostru ca-ntr-un sicriu
de / plop, uşor, pornit în derivă pe rîul amniotic”.

2. Letiţia Ilea.
Poezia stării de fapt

persoană serioasă (Editura Limes,
2004) este a treia carte de versuri a
Letiţiei Ilea. Firesc ar fi să respectăm
felul în care autoarea îşi ortografiază
propriul nume (de asemenea,

titlurile cărţilor şi poemelor), şi să nu folosim nici o
majusculă. Dacă ar fi vorba doar de o opţiune mai mult

sau mai puţin orgolios-retractilă (joc practicat adesea în
lumea vanitoasă a literelor), nu ne-am pune serios
această problemă. Dar poezia Letiţiei Ilea se articulează,
esenţial, pe formele pe care le capătă criza propriei
identităţi în faţa neantului social. În fond, identitatea
este, dacă nu tema, problematica centrală a poeziei ei.
Cine sau ce sînt şi la ce bun imaginea mea şi felul meu de a fi
în lume, iată întrebările de la care porneşte să se
construiască alerta generatoare de discurs. Dar asupra
acestei chestiuni vom reveni. Altfel, dacă volumul de
debut se numea Eufemisme (1997), cel de-al doilea, chiar
viaţa (1999), pare să fie răsfrîngerea nemediată a
concreteţii insignifiante.

În prefaţa de-acum, Ion Pop îşi aminteşte cum, la
debutul Letiţiei Ilea, susţinuse că poeta ar „face figură
de tînăr furios”, că apoi vorbise despre programul ei
„autenticist”. E, cred, o bună fixare a genului proxim.
Altfel, am putea spune că lirismul Letiţiei Ilea e,
fundamental, eufemistic. Împotriva directeţei tonului,
totul e spus altfel; masca e mai importantă decît chipul.
În fond, avem de-a face cu lirismul acestei transmutări
dinspre chip spre mască, dinspre subiectul concret spre
o stranietate. Nu ştiu cum se va fi ipostaziat poeta în
volumul de debut şi n-am de ce să nu-i dau dreptate lui
Ion Pop, însă, în volumul de-acum, tînărul furios îşi
resoarbe furiile într-o retractilitate sceptică, a cărei
dezabuzare e mai degrabă semnul unei acceptări, decît
al unei revolte. Nu-i vorbă, postura aceasta nu-i deloc a
seninătăţii, din moment ce maschează o neputinţă a
înregimentării sociale. Discursul poetic se situează,
astfel, între orgoliul unicităţii şi vinovăţia ei, între
vanitatea propriului eu şi umilinţa neputinţei orgolios-
frustrante (înseamnînd deopotrivă îngăduirea
celorlalţi). Bacovia nu era tocmai un furios; or, undeva
în descendenţa lui se situează – la mare distanţă –
Letiţia Ilea.

Aşadar, înainte de toate un lirism eufemistic, în care
tocmai energia denunţării se resoarbe în (auto)ironie
amară, poate chiar sceptică. Dar printre ironişti, Letiţia
Ilea face figura unui învins, care-şi permite parcă să se
mai salveze printr-un zîmbet lipsit de convingere. De
altfel, tînărul aşa-zis furios vorbeşte într-un loc de
„poeziile mele obişnuite / puţin plîngăcioase puţin
obosite puţin ironice” (viaţă în recunoaştere). Cu
siguranţă că Letiţia Ilea, structural străină de orice fel de
exhibare şi histrionism, ştie ce spune. Poeziile ei nu sînt
revendicative, din moment ce fac dovada asumării

O
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propriei neputinţe. În scepticismul ei, revolta s-a topit.
Oricum, eufemismul ţine, în cazul letiţiei Ilea, de natura
intimă a structurării fiinţei într-un limbaj care e făcut
mai degrabă să ascundă. Citim într-un loc: „prea des ai
spus în versuri ceea ce trebuia strigat” (o zi atît de
complicată). Strigătul Letiţiei Ilea e, ce-i drept, analitic şi
prin urmare trăirii i se substituie analiza exterioară.
Altundeva, situaţia pare exact
inversă, din moment ce
„poemul urlă în locul meu” (în
locul meu). Chiar şi aşa,
subsumîndu-şi problematica
identităţii, urletul, strigătul sînt
forme implicate într-o anumită
descriere epică, într-o anume
notaţie a imediatului. Poemul e
un strigăt mediat, chiar dacă
nu şi îmblînzit. Poate tocmai de
aceea nici scrisul nu capătă
nota aceea triumfalist-inauten-
tică, atît de des întîlnită în alte
locuri (mimată, deşi ar vrea să
sugereze tocmai autenticita-
tea), de antidot pentru supra-
vieţuire. Într-un loc, în partea a
doua a volumului, sînt invo-
cate cuvintele spuse de M.M.
(probabil Mariana Marin): „să-
ţi fie frică de cuvîntul poet. El e
un fel de domiciliu forţat de unde nu te mai poţi
întoarce între oameni”. Dar scrisul nu salvează nici
măcar la nivelul supravieţuirii concrete, sociale,
nemaipunîndu-se nicidecum problema (metafizică) a
mîntuirii. Iată: „fîşîitul unei maşini prin ploaie / urletul
unui copil la un alt etaj / lumina e aprinsă / gheara
încleştată tot sub umărul stîng / golul ne se umple
scriind / nu se mai umple”. Şi, ceva mai departe, în
interiorul aceluiaşi poem: „poate nici aceste rînduri nu
sînt adevărate / ele sînt doar scîndurile unui gard
vopsit / îndărătul căruia jalnicul leopard este ţinut în
viaţă cu / perfuzii / ca să-şi mia arate colţii în
sărbătoriel legale” (ploaie de noapte). Dincolo de ironia
(amară, oricum), versurile înseşi dau seama despre
precaritatea subiectului (ca să nu spunem a fiinţei; nu
despre fiinţă e vorba, ci despre omul concret) şi, prin
urmare, despre inconsistenţa chiar a versurilor. Un
singur exemplu, încă, pentru a spune că poezia nu este o
boală învinsă, că ea e străină seninătăţii abisale din

poezia lui Blaga, fundamentată pe un umanism al
restaurării sensului de către om, că omul concret îşi
trăieşte, dimpotrivă, fizic spaimele. Tema nu e
exorcizată, omul nu e salvat: „dacă scriu despre
lucrurile de care mă tem / ele nu vor deveni mai palide
/ [...] / lucrurile de care mă tem despre care scriu / nu
sînt boli învinse ci boli fără leac / oglinzi moi la care /

nu-mi mai pot întoarce privirea” (lucrurile de care mă
tem). Ca o fatalitate, scrisul nu se instituie decît pe sine
ca prezenţă, în absoluta sa inutilitate. Chiar şi aşa, el
luminează inconsistenţa subiectului, identitatea lui
precară: „în această pagină a pune capăt înseamnă a lua
întotdeauna de la început. fără nimic sigur. Poate doar
durata acestei raze de soare care-mi urmăreşte cu
încăpăţînare mîna care scrie” (LE GRAND COMPTOIR
DE PARIS). Este ceva cioranian în singurătatea aceasta
care-i bîntuie poetei existenţa diurnă într-atît încît realul
devine, în cel de-al doilea grupaj al volumului, numit
terase, un traiect iluzoriu, aproape oniric. Singurătate
dusă pînă la disperare, dublată de ameninţarea amintirii
morţii celor din jur, întreţesută cu valuri de umor şi
ironie. A se vedea LE TÉLÉGRAPHE, poem care,
pornind de la numele unei terase probabil pariziene, e o
scrisoare către editură, acea instanţă abstractă devenită
o formă de tortură socială; un poem care sfîrşeşte cum
altfel decît caragialean: „e ultima mea scrisoare, dragă
Editură. contez pe tine. pentru că ştiu că eşti o damă

Vitraliu Academia Română București



60 vol. 21, no. 1 (83-84)| Iarna 2011

onorabilă care nu dansează cu oricine”; caragialism
subţiat pînă la superbia rafină a unui Cioran care îşi
exhibă cu umor orgoliul. Un poem, TOUT VA BIEN, e
format exclusiv din acest vers: „asta nu. nu intru. nu mă
las dusă de nas”.

Aşadar, o singurătate care înseamnă identitate
precară şi ironism tragic. Şi, astfel, dinspre social (căci
izolarea sau autoizolarea presupun această
dimensiune), miza poeziei Letiţiei Ilea se mută înspre o
fenomenologie a inconsistenţei. De aceea mi s-a părut că
întregul volum este radiografia unei identităţi în criză, a
cărei consecinţă e poate strigătul, poate poezia, poate
peregrinarea pe la terase pariziene, un abandon ce se
mai salvează prin surîsul amar. Să nu uităm că volumul
se numeşte o persoană serioasă şi debutează cu un poem
avînd acest titlu. Or, într-o înşiruire de ipostaze, adică
de reprezentări (căci nu sîntem, pare să ne spună poeta,
asemenea unuia dintre primii hermeneuţi moderni, sau
poate postmoderni, decît interpretări, nu fapte), ea este
o persoană serioasă „pentru vecina de sus”; iar o
persoană serioasă este o persoană „cu studii” şi „bună
gospodină [...] cărînd legumele pentru zacuscă şi nu aşa
o zi-două”. În fine, „administratorul crede că sînt un fel
de vagabond”, „pentru mama sînt un copil”, „cîinii din

jurul blocului sînt convinşi că eu sînt un cîine mai
mare”, dar ceea ce contează, dincolo de acest joc de
imagini suprapuse, care pulverizează subiectul, este

propria reprezentare. Or, în propria reprezentare,
poetul este tocmai un stigăt fără cuvinte, strigătul
expresionist, pentru care absenţa vocalelor, a gramaticii
e semnul unui hău ce se exprimă pe sine prin chiar
propria-i prezenţă. Poemul sfîrşeşte astfel: „eu ce să mai
cred ce să mai par / ce să mai fiu doar o frază nesfîrşită
/ într-o limbă fără vocale fără gramatică”. De aici
pornind, de la această distorsiune a reprezentărilor,
marea criză a unui subiect care îşi tot conştientizează
eşecul, fie el social sau ontologic. Jucînd social rolul
persoanei serioase, adică integrate, mimîndu-l pînă la
pierderea de sine, eroul acestei lumi îşi toceşte
anarhismul pentru a deveni, cum aflăm din ultimul
poem al primului grupaj, „o broască ţestoasă / peste
care tocmai trece un camion / nu spun nimic nu
protestez” (anotimpuri). Căci, impotriva folosirii
alienante a acestei măşti a integrării, omul eşuează, aşa
încît reverberează dramatic întrebarea „şi atunci de ce”:
„eu îmi plătesc impozitele telefonul curentul / taxa
pentru drumuri şi calea lactee / traversez regulamentar
/ nu calc iarba nu rup florile / şi atunci de ce // [...] //
eu mă exprim corect / nu întîrzii la slujbă / nu dau cu
tifla nu înjur / se poate spune că-mi fa datoria / şi
atunci de ce” (şi atunci de ce).

În fine, mimarea integrării este
cu totul inutilă. Iar singurătatea
duce fie la o dedublare coşmarescă
a sinelui (ca în eu sînt vecinul meu),
fie la o conştiinţă tot mai acută a
înstrăinării. „Acum sînt doar
acoperişul unei case”, citim într-un
loc. Strigătul acela fără vocale şi
fără gramatică se întrupează în
această metamorfoză a subiectului
concret care îşi trăieşte lucid
alienarea – „eu mă folosesc de ei ca
să nu recunosc / că nu ştiu prea
bine ce fac de ce / de ani de zile o
fiinţă ciudată fără nume / vede
aude respiră în locul meu /
trenului meu i-a fost ataşat un
vagon de clasa întîi / camerei mele
i-a crescut o mansardă tapetată cu
ciocolată / eu m-am săturat de
poezia despre poezie” (ce-i aia

poezie) – şi care astfel restaurează poezia ca existenţă. O
poezie se numeşte pur şi simplu altcineva. Citim primul
vers: „altcineva rîde altcineva plînge altcineva
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vorbeşte”. Altundeva: „m-am retras din viaţa mea / ca
dintr-un oraş după cutremur” (o nouă zi).

În absenţa adevărului, prezenţa însăşi, din
domeniul precarităţii sociale, îşi pierde identitatea. Or,
poezia Letiţiei Ilea, născută din conştiinţa amară şi din
spaimă, înregistrează cu o luciditate sceptică această
stare de fapt.  Starea agonică a unui subiect care îşi
înregistrează urmele, nu şi fiinţa. Un poem se numeşte
ce va rămîne: „şi după ce vom fi spus totul / ce va
rămîne / după ce vom fi mestecat toate amintirile /
unde ne vom ascunde / după ce vom fi plîns toate
lacrimile / cît vom mai avea de mers // – am spus totul
şi ar mai fi fost / mi-am amintit fiecare clipă şi am uitat
destul / am plîns ce era de plîns / şi lacrimile de acum
nu sînt ale mele – / stăm aici faţă în faţă / ca două
fotografii prost developate / prin obiectiv imaginea
avea adîncime contrast / chipurile aveau contururi clare
/ acum vedem doar fumul nu şi focul / doar pietrele
înţepenite nu şi apa curgînd // mai putem oare să
spunem să ne amintim ceva / pe drumul acesta nu mai
trece nimeni”. Or, urmele sînt ele însele expresia unei
reprezentări eufemistice. În acest caz, răul de sine şi răul
de ceilalţi face din chiar eludarea subiectului un mijloc
de a-l reîntemeia. La modul slab, fireşte. De-aici
paradoxul de a vedea în poezia unui tînăr furios mai
degrabă scepticismul, decît disperarea. Deşi, disperarea
şi scepticismul sînt, în poezia Letiţiei Ilea, treptele
aceleiaşi experienţe.

3. Mariana Codruţ,
În căutarea ultimei patrii

espre o „existenţă acută” e vorba în
ultima carte a Marianei Codruţ
(Ultima patrie, Paralela 45, 2007). Faţă
în faţă cu realitatea, cu poezia, cu
Dumnezeu sau cu moartea, vocea ei
se construieşte ca o identitate aflată în

criză, căreia nu-i rămâne decît disperarea, revolta şi,
eventual, ura de sine. Căci, îndreptată împotriva tuturor
(ticăitul inimii este „o bombă cu ceas plasată / în chiar
sacul de piele ce sînt”), a poeziei chiar (aceasta e ultima
patrie, la care trimite numele volumului), discursul –

tăios, auster, fără artificii – se hrăneşte din conştiinţa
diferenţei şi a neputinţei.

Ideologizată ca o armă care, nemaiputînd distruge
nimic în afară, se distruge pe sine, această poezie nu
rămîne la cheremul impulsurilor; vitalismul pare el
însuşi expresia unei lucidităţi alienante. Nu întîmplător,
în întregul său, volumul se construieşte arhitectonic,
urmărind articularea unei traiectorii a disperării, care
atinge parcă punctul culminant în ultimele poeme. Doar
că, atunci cînd spaima, disperarea, neputinţa se
obiectivează aproape, devenind lume, iar subiectul se
proiectează într-un discurs ludic-alienat, voce stranie
repetînd jocurile copiilor, ultimul poem al volumului
restaurează, ca să zic aşa, forţa, poate naturală, a
feminităţii. A lumii ca feminitate. Iată: „ca ogarii
amuşină zarea / sînii fetelor lăutarului / dezgoliţi în
tufişuri. // dintr-un salcîm o frunză de aur / lent se
desprinde, punînd / în grădina cît palma / temelia
morţii lui viitoare. // iar eu beau la fereastră laptele /
dulce-nspumat de vară tîrzie / şi lumea îmi pare / o
femeie înarmată pînă în dinţi / cu armele frumuseţii
sale”. Nu întîmplător poemul se numeşte şi totuşi.

Să fie aceasta consecinţa asumării unui mod natural
de a fi? A convingerii că, într-un fel sau altul, lumea se
salvează pe sine? A unui vitalism care trece dincolo de
conştiinţa traumatizată?! De nu cumva e o revanşă a
feminităţii şi frumuseţii... Oricum, un veritabil program
în această denunţare a cotidianului agresiv, imoral,
corupt. De aici, chiar delimitarea de poetica celor
consacraţi, a „clasicilor” postmoderni, pe care Mariana
Codruţ îi şfichiuieşte: „nimic despre patria care te
prigoneşte / despre terorismul fundamentalist /
dărîmîndu-ţi buncărul cînd se sinucide, / despre
onanistsa înfrigurată... // oricum, pe masa neagră nu
mai dă bine / lîngă buncărul de mărar, lîngă paharul cu
apă, / lîngă teoria relativităţii, spun clasicii / în viaţă,
postmodernii cu mustăţi şi codiţă”.

Oricum, pînă aici, pînă la această surprinzătoare
schimbare din final, justificată poate, în logica
volumului, doar de încrederea în feminitate şi
frumuseţe, totul e în derivă. De la realitatea imediată
pînă la realitatea poeziei. Cu o identitate cu atît mai
puternică, în discurs, cu cît îşi simte şi îşi strigă
înstrăinarea, Mariana Codruţ trece de la cinism la
dezabuzare sau la grotesc, denunţînd pînă şi absenţa de
consistenţă a divinităţii ori a poeziei.

D
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Tablourile de început ale volumului, cu secvenţe şi
replici din „cartier”, devin ipostaze ale unei conştiinţe
care denunţă căderea vieţii cotidiene, solemnitatea
discursurilor oficiale, clişeele de sensibilitate. În acest
spaţiu căzut (citim secvenţial: „în cartier, ziua vine cu
coada între picioare, / strecurîndu-se printre salcîmi,

printre carcasele maşinilor abandonate, printre sîrmele
de rufe / întinse între copaci. / [...] / «aleo, aleo!» făcu
insul ca porcul la tăiat / într-o zi cînd şomerul de la
unu, cu nevasta / plecată în Spania şi o fiică puberă pe
post / de nevastă, l-a-ncolţit cu sabia ninja”), o
conştiinţă acuză, părînd să-şi fie – orgoliu al diferenţei –
propriul teritoriu de întemeiere: „lumee, lumeee, soro
lumeeeee, Biblia însăşi / sînt eu pentru mine: buchisesc la
ea zi şi noapte”.

Oricum, e un spaţiu al coabitării în rău, în care
izolarea nu mai protejează: „cu genunchii la gură stăm
în găoacele din ghetoul galben: / fetele lăutarului cu ţîţa
obrăznicuţă şi Iocasta cea transparentă / cu un soare
mic şi lichid licărindu-i printre picioare, / ori Guţă,
paznicul flauşat, cu fesul pe o ureche. // ca nişte ouă de
matcă în stup stăm noi: eu cu iluzia / drept animal de
casă, puştiul cu  maneaua la maxim de-ndată / ce
soarele prinde puteri [...]” (sonatină), iar revolta ia forma
refugiului, a dezgustului: „las cartea şi-mi pun mîinile
sub cap: / n-am să mă duc după-amiază în piaţa
primăriei la fasolea / cu ciolan festiv. O să privesc în

alb-negru corzile salcîmilor / oprind din cădere burta
umflată de sus / şi o să-mi număr degetele de la
picioare” (de ziua naţională).

Dar, în această lume căzută, hipertrofiată, subiectul
îşi pierde identitatea, se diluează. De reţinut poemul

numai mîinile: „cînd noaptea îşi
scoate / soarele net şi verzui din
pămînt / toate-şi pierd carnea,
numai sîngele / fîşîind în urechi,
numai mîinile / îngropate în faţă
sînt reale. // dac-au fost cîndva –
/ poate acum două ore – zuruit
de zaruri / şi rîs şi lătrături de
cîini pe sub geam, / sigur mi s-a
părut. Sigur erau / doar imagini
păstrate de creier / dintr-o lume
topită şi scursă-n pămînt. //
nimeni, nimic nu mai este după
salcîmi, / doar întuneric în butelii
uriaşe lichefiate. // şi dacă
Dumnezeu ar exista, / în liniştea
fără fisură / i-aş auzi chiar
şoapta. / iar dacă totuşi există, /
dar nu mă strigă pe nume, / fapta
asta a cui e?”.

Şi dacă scrie, Mariana Codruţ
o face tocmai din cauza acestei crize a identităţii. E la
mijloc o angajare socială a fiinţei, care se salvează prin
consemnarea căderii cotidiene (doar povestite, / toate mi
se supun / şi de teroarea lor mă curăţ”) şi numele
volumului pare să trimită chiar la această soluţie. „Sînt
un Robinson, / de insula cuvintelor salvat, ultima
patrie”. Numai că, adresată parcă şi poeziei, nu numai
lui Dumnezeu, rugăciunea are efectul invers: „eu sînt
slab, tu fă-mă tare, / te rog şi pe tine, / dar tu îmi apeşi
capul cu labele / la pămînt, mursecîndu-mi faţa / parcă
devenită peste noapte monstruoasă” (dar tu, singurătate).
În locul salvării, depersonalizarea. În fapt, pe „insula
cuvintelor”, poetul pare să-şi piardă consistenţa: „or cîtă
irealitate / atîta dramă, tenace vestită / de o limba de
clopot din coşul pieptului” – şi scrisul este terenul nu
doar al confruntării cu ceilalţi, cu Dumnezeu, cu
moartea, ci mai ales cu sine: „scriu poezie împotriva
lumii din mine / cu naşterea mereu amînată: / oraşul
din ea are culori orbitoare, / oamenii au feţele în ceaţă,
/ numai eu nu mă văd deloc. // tot timpul cu
ghionoaia pe urme, / îi simt flăcările lingîndu-mi ceafa:
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/ îmi tai părul, îl arunc peste umăr / şi el se face o
punte pentru ea; / las în spate ani buni de viaţă / şi ei se
fac un rîu cald pentru ea; / îi arunc soarele uriaş sub
coaste / şi el se întunecă; / fiindcă / pe întuneric ea
poate mai bine să atace”.

În realitate, Mariana Codruţ îşi instituie forţa şi
identitatea tocmai prin explorarea acestui sentiment al
pierderii. Poemele Marianei Codruţ se construiesc, în
fond, pe acest echilibru între propria criză şi criza lumii.
De aici şi întrebarea dacă propria identitate nu este
cumva tocmai consecinţa situării în acest spaţiul uman
degradat, spaţiu aparţinînd istoriei: „Cînd toate cele
văzute şi auzite / îmi depun ouăle lor / şi cînd [...] sub o
bură / de ploaie, sub briză, sub vîntul / cu o mie de
gîtleje, craniul veşnic gravid, / mereu mă întreb cine pe
cine locuieşte / cine pe cine
hrăneşte”.

Să fie, astfel, poezia
tocmai locul mărturisirii urii
de sine, al acelei sincerităţi în
care verbul distruge totul,
fără reţineri sociale? Or,
chiar şi aşa, ea rămîneun loc
al salvării, în vreme ce
divinitatea şi-a pierdut
puterile: „îmi vine în cap că
trebuie să trag / semnalul de
alarmă şi apoi să sar / din
trenul ăsta, să fug prin
lanurile de porumb, / lăsînd
în urmă rumoare şi furie, /
draga de ea, poezia, mă sapă,
mă smulge, / din adîncuri şi
îmi cară leşul sus, / pe
platou, depunîndu-l în poala
ierbii / plecată dulce de vînt,
cum vagonetul / trupul mutilat al minerului / în braţele
disperate ale nevestei. // într-un cerc mă-nvîrt, clar,
într-un cerc, / de miile de feţe ale morţii mă înconjoară
/ şi mă răsfrîng: un cristal prin care văzută / faţa mea e
un joc de puzzle împrăştiat. // şi iată ce trebuie să ştii
tu: / cînd cu sexul din creştet desfoliat / ca un lotus cu o
mie de petale / plutesc în carnea roşie a ochilor tăi, /
numai cuvintele vin să mă apere: // că tu nimic nu poţi,
/ dar nimic, / drăguţule!” (confruntarea). În orice caz,
disperarea scrîşnită din poezia Marianei Codruţ  e o
reacţie la ceea ce aş numi metafizica democraţiei. Citim:

„undeva, tribul samburu dansează fericit că Dumnezeu
/ a venit pe pămînt să cunune călăul cu victima”
(telenovela leoaicei Niobe). Dincolo, însă, de o astfel de
perspectivă, revolta: „pe urmă Niobe-a vînat, a mîncat şi
la greu a dormit / să prindă puteri pentru altă
telenovelă grotescă, timp în care, / pitit între ierburi,
Dumnezeu o pîndea şi căsca mulţumit”.

La trîntă cu sine şi cu Dumnezeu, Mariana Codruţ
acuză, de fapt, coborîrea la un mod elementar de a fi.
Nu întîmplător, ghionoaia – care nu mai poate fi învinsă
nicicum, aşa cum am văzut într-un text citat anterior –
devine emblema răului: „am văzut-o. Nu era cruntă. /
îşi ţinea picioarele larg desfăcute / să intre muzica în ea.
/ dansa din jumătatea de sus a trupului, / goală, pe
nisip. // nu mai semăna cu ea însăşi – / un zîmbet îi

atîrna din gură / ca unei pisici coada şoricelului prins.
// pur şi simplu stătea pe nisip / şi dansa / cu
jumătatea de sus a trupului, / iar muzica desfăcea încet
/ aripi de şindrilă albă în vînt” (portretul ghionoaiei).

Consecinţa unei angajări care îşi asociază, dincolo
de orice compromis,  fervoarea verbului, poezia
Marianei Codruţ se hrăneşte din revoltă şi disperare.
Poeme politice sînt, în fond, aceste texte nepervertite de
clişeele pieţei literare.
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4. Elleny Pendefunda.
Răsărit de curcubeu

hiar aşa, Răsărit de curcubeu, îşi
intitulează Elleny Pendefunda volumul
de debut (Princeps Edit, Iaşi, 2010). E un
volum care însumează, cum precizează
colofonul, o selecţie din textele scrise de
autoare „în ultimii doi ani, publicate în

revista şcolară «Şcoala Junior» şi în revista «Oglinda
Literară» şi multe inedite”. De asemenea, se precizează,
textele sînt ilustrate „cu reproducerile unor desene şi
tablouri în acuarelă, guaşe ori ulei”, aparţinînd de
asemenea tinerei poete. Un mic fenomen, în fond, aşa
cum vor mai fi existat de-a lungul timpului, unul
însemnînd deopotrivă talent, precocitate, credinţă
nativă.

Greu de ştiut cum va evolua, cum se va coagula şi
construi el, acest talent, atunci cînd va intra în
competiţia dură cu ceilalţi şi cu sine însuşi. Şi, dincolo
de competiţie (în fond, nu-i deloc acesta cuvîntul cel mai
potrivit), în confruntarea cu tradiţia, cu limbajul poetic,
cu un orizont de cultură care poate produce
metamorfoze, poate inhiba, poate descătuşa ori,
dimpotrivă, aliena forţe. Deocamdată, însă, Elleny
Pendefunda se mişcă firesc, natural, într-un spaţiu al
ingenuităţii care produce expresie, metaforă, o anume
nelinişte luminoasă în limitele ambiguităţii. Nu e vorba
despre o poezie a crizei – nici un fel de mimetism la
acest nivel –, ci, dimpotrivă, despre o bucurie a
comunicării care oferă surprize.

La drept vorbind, Elleny Pendefunda se joacă pur şi
simplu, uneori în stil avangardist, construind simplu
rime, folosind ca material pe care-l modelează nu
plastilina, ci cuvintele (aşa cum altădată foloseşte
culorile); numai că, tot lucrînd pe seama cuvintelor,
lăsîndu-le să se ordoneze, să sune, să genereze sens,
atinge note de sensibilitate în direcţia melancoliei, a
unor nelinişti trăite în afara descompunerii raţionale a
unor motivaţii. În fapt, Elleny Pendefunda nu este
tentată, nici din motive livreşti (oricît de vag bănuite),
nici de cauze care ţin de un anume bovarism, întîlnit

adesea şi la consacraţi, să-şi mistifice identitatea; altfel
spus, nu vrea să fie altfel decît este.

Fără îndoială că experienţa aceasta, a jocului cu
cuvintele, este pentru Elleny Pendefunda una
întemeietoare, un mijloc de a se cunoaşte şi de a se
construi. Pe de altă parte, să se confirme astfel că poezia
este limbajul originar, al copilăriei şi al mitului?! Fără să
ştie de dezbaterile poeticienilor şi esteticienilor, Elleny
Pendefunda pare să confirme o astfel de ipoteză. Iată un
text de numai patru versuri elocvent în această direcţie:
„Stinge lumina / Mănîncă tulpina / Pînă cînd un altul /
Va rupe înaltul!” (Dorinţa). Dincolo de orice mimetism
(nu se repetă clişee, nu se cade în muzicalitate stearpa,
searbădă – şi cred că aici trebuie căutat semnul valorii
acestei poezii), fetiţa de cîţiva ani care a scris aceste
versuri se apropie (ameninţător?) de nelinişti
cosmogonice. Se poate, însă, ca versurile să fie reluarea,
ca într-un joc al condensării, a unor replici cotidiene.

Oricum, printre basme şi visuri, în care apar
personaje ale universului real (mama, doamna
învăţătoare, Moş Crăciun etc.), ea construieşte „miraje”,
atrasă de farmecul în sine al cuvintelor, din care se va fi
construind lumea. Un poem se numeşte, simplu, Miraj:
„«Ini-mini-hop-şi-aşa, / Să zburăm, stufoasa mea.» //
Hocus-pocus, / Abracadabra: // sorii împietriţi / de
vrei să-i măriţi / în pereţi suciţi”. Aşadar, joc, graţie, dar
şi umor: „Într-o zi m-am întîlnit / cu un băiat / şi am
murit / într-un iad / că m-a împuşcat / drept în cap.
//Dar am visat... / Poate e praf / Şi mă trezesc / Cu
ditamai / Puricele-n cap” (Rime). Dincolo de umor,
dincolo de universul familial şi de lumea copilăriei,
dincolo de joc, există uneori în poezia scrisă de Elleny
Pendefunda uimitoare intuiţii la nivelul expresiei
poetice, pline de forţă, frizînd nelinişti veritabile. Citez
doar primele două strofe dintr-un poem, care altfel
sfîrşeşte cu o întoarcere la umor şi copilărie, numit
Maşina lui Crăciun: „O, Doamne / Apasă butonul, /
Porneşte motorul / Şi-mi adu haine, // Un vis să
îmbrac / Frig să nu-i fie / Aşa cum mie / Mi-e teamă să
tac”. E în aceste versuri promisiunea unui talent
puternic.

Bun venit, aşadar, Elleny Pendefunda! – pe un tărîm
în care limbajul înseamnă joc, devorare, fiinţă.
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Elleny PENDEFUNDA

Colind
toamna

Colind toamna prin ferestre;
razele devin suspine

și aduc cerul de este
în pădurea de poveste
cât mai mult în adâncime.

Căzut-au frunze pe alei;
cade lenea de pe mine

și mă trezesc pe lângă zei
mângâind tulpini de tei
ca să pun cuvinte-n rime.

Cântec
In spinarea mea cea mică
Duc un suflet de furnică
Obosit şi bucuros
Că nu merge iar pe jos

Drumul pân'la cer e lung
Lumânarea i-o aprind,
Eu mai am puţin şi plâng
Inima să i-o cuprind.

Îngerul meu

Şi atunci te-am simţit
pâş-pâş
pe cărarea unui cărăbuş.

Nu te-am văzut
nici auzit.
Aripile nu au fâlfâit.
Dar pe cărarea de urcuş
eu te-am simţit.
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Lumea în
lumini

Steaua e pe cer
Şi eu lunii îi cer

să zâmbim,
să inflorim,
să murim.

Razele
soarelui strălucesc,
copiii doresc
flori înmiresmate,
lacrimi lăudate,
sunet de primăvară.

Minunată cum o ştim
aşa e lumea

să zâmbim,
să inflorim,
să murim.

Trandafirul
Orice nume i-ai da
Tot va mirosi aşa.

Ce,
n-are voie să trăiască
cum vrea ?

Pământul
Săracu' pământ -
l-au arat.
Ce să fac ?
L-am văzut plângând.

Pământul era bogat,
frumos,
Parc-au scotocit
să caute un os.

Oase n-au găsit.
Câini nu mai erau.
In pământ urlau
cei care-au murit.

Nici când a zburat
Cât mai sus în vânt
săracu' pământ:
l-au arat.

Timp
Lacrima arde
pe ceasul lunii

Şi răceşte
soarele
care
încălzeşte
castane coapte.



Iarna 2011 | Contact international 67

Racul, fracul
şi copacul

Mama și tata stau într-un copac.
I-am întrebat ce fac
şi ei mi-au răspuns să tac.

Ce răi sunt
cu copilul lor mărunt:
ăsta e un fleac.

Nu i-am lovit în cap,
nu i-am împuns c-un ac,
și nici nu i-am tăiat

prea frumosul frac
când le-am aruncat
printre frunze-un rac.

Dar astfel au aflat
unde sunt:
sub un copac.

Hamac
Maşina tatei s-a stricat
Am văzut că s'a ridicat
Şi în grabă a plecat

Eu în continuare-am stat
Să verific de-i curat
În camera mea sub pat
Sau în curte sub hamac.

Şi-am scris în vers
Acest demers
De poezii
Care nu-mi plac.
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Constantin PRICOP

Tradiţia: realitate
şi imaginaţie

perele literare din-
tr-o anumită epo-
că, ideile despre
artă ale contempo-
ranilor, concepţiile
generale care do-

mină perioada în cauză, tematica
prin intermediul căreia se coagu-
lează spaţiul literar, sistemul de
valori al momentului istoric etc.
stabilesc între ele relaţii complexe,
structurînd o realitate culturală
inconfundabilă. Dar este această
imagine generală cu adevărat
necesară criticii literare? Pentru unii
comentatori precizarea unui context
şi fixarea operelor şi autorilor în
cadrul acestuia sînt operaţii
fundamentale – chiar dacă nu le
prezintă în mod explicit. Criticii care
comentează exclusiv textul par a le
evita. Dar nici în cazul acestora
contextul nu poate fi eludat. Orice
judecată de valoare, interpretările ş.
a. m. d. se realizează prin comparaţii
cu anumite repere. Precizarea unui
mediu şi situarea în cadrul acestuia
e subliminală.

Contextul şi operaţiile care derivă
din existenţa acestuia furnizează, în
cele din urmă, materia primă a
istoriilor literare. Secvenţele istorice
marchează, fiecare, faptele pe care le
consolidează. Dar nu liniar, aşa cum
sînt prezentate din raţiuni didactice.
Realitatea este mai apropiată de
configuraţia epistemelor lui Michel
Foucault decît de aceea a
cronologiilor istoriilor literare.
Pentru Foucault mişcările istoriei

sînt contradictorii, conti-
nuităţile, fracturile, apro-
pierile şi respingerile se
combină într-o configu-
raţie generală. Ce conse-
cinţe pot avea aceste
realităţi pentru istoria
literară? Si acest mediul
de existenţă al operelor
literare cunoaşte trasee accidentate,
momentele de mare semnificaţie
strecurate printre îndelungate peri-
oade de plat. Cronologia curentă
poate fi contrazisă. Ideile simpliste
privind continuitatea, transmiterile
uşor identificabile de motive ş. a. m.
d. – idei care alimentează istoria
literară tradiţională – sînt hotărît
infirmate de aceste perspective.

Despre spaţiul rarefiat al
începuturilor literaturii române se
crede de obicei că ar fi un domeniu
puţin spectaculos din punctul de
vedere al ciocnirilor de idei, lipsit de
polemici şi de confruntări de pe
poziţii fundamentale. Perioada
cultural-estetică a începuturilor (în
care de regulă se acumulează
elementele viitoarelor evoluţii)
literaturii noastre pare să fi luat
naştere sub semnul provizoratului,
al netrăiniciei şi accidentelor.
Imaginea „calmă” a valorilor
ascunde contradicţii uşor de relevat.
Capodoperele începuturilor litera-
turii române au un statut cu totul…
neconvenţional. Istoria ieroglifică a
fost scrisă în 1705. Pînă la ediţia P. P.
Panaitescu, din 1965, prima ediţie de
referinţă, romanul lui Dimitrie

Cantemir a mai apărut în 1883
(prima prezentare publică), în seria
de opere a Academiei române; în
1927, o ediţie de E. Grigoraş în care
textul e “îmbunătăţit” de editor,
pentru a fi… mai uşor de citit; şi o
ediţie scoasă în Basarabia, în 1957.
Intre data redactării, 1705, şi cea a
primei publicări, 1883, se întind
aşadar nu mai puţin de 178 de ani!
Nu este vorba de cîţiva ani sau
cîteva decenii în care coordonatele
mediului cultural să se fi păstrat fără
mari schimbări. Ce se întîmplă în
intervalul de timp despre care am
vorbit? In cultura română se produc
mutaţii esenţiale. Practic se invent-
tează literatura în limba română şi
primii paşi sînt consolidaţi. Sînt
trasate direcţii care, se va spune,
stabilesc fundaţia viitorului edificiu.
Totul în absenţa celei mai
importante scrieri în româneşte din
epocă! Istoria ieroglifică nu a
influențat aceste începuturi. O operă
cu o personalitate atît de puternică,
atît de complexă era absentă atunci
cînd literatura noastră trecea prin
chinurile zămislirii, locul ei, de
piatră unghiulară a edificiului fiind
luat de scrieri ulterioare, de genul
Văcăreştilor şi a lui Conachi.
Importanţi, fără îndoială, dar în cu

O
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totul alt registru… Peste un veac,
Tiganiada are un destin asemănător.
Si viguroasa operă a lui Ion Budai-
Deleanu, menită să fie deschizătoare
de drumuri, desăvîrşeşte aceeaşi
absenţă. In faza de manuscris
Tiganiada are două versiuni – una
încheiată în jurul anului 1800,
cealaltă înainte de 1812. Din prima
(numită de cercetători versiunea A)
autorul a eliminat episoadele care
încărcau firul narativ, prea stufos,
ajungîndu-se astfel la versiunea B,
aceea care constituie poemul aflat
astăzi în circulaţie, versiune
apreciată de criticii importanţi (cu
excepţia lui Perpessicius) ca mai
valoroasă artisticeşte. Epopeea eroi-
comico-satirică a lui Ion Budai-
Deleanu a fost şi ea tipărită după
decenii. Manuscrisele rămase la
moartea autorului, cumpărate de la
moştenitori la insistenţele lui Asachi,
ajung în bibliotecile româneşti. In
urma studierii lor este cunoscută
Tiganiada. Mai întîi este publicată
versiunea A, în revista ieşeană
„Buciumul român”, scoasă de
Teodor Codrescu, la Iaşi. Intr-un
număr din 1875 apăreau Prologul şi
Epistolia închinătoare, iar într-un
număr din 1877, textul propriu-zis şi
notele. Versiunea B a văzut tiparul
abia în 1925, sub îngrijirea lui Gh.
Cardaş. Intre scrierea şi publicarea
primei versiuni trec, aşadar, 75,
respectiv 77 de ani, iar între
redactarea şi tipărirea versiunii B,
cea mai valoroasă artistic, 113 ani.
Nu e inutil să ne întrebăm şi în acest
caz ce s-a întîmplat între anii 1800 şi
1877 în literatura română. Este o
epocă deosebit de importantă un fel
de placă turnantă a literaturii
române. Acum debutează şi se
exprimă scriitorii care vor alcătui
aşa-zisa epocă clasică a literaturii
române. O operă precum Tiganiada,
tipărită în 1815, să spunem, ar fi
stimulat decisiv, e de presupus,
gustul pentru baroc, de pildă –
direcţie culturală altfel insuficient şi
nesemnificativ ilustrată în literatura
română.

Si toate aceste discontinuităţi pentru
că primele opere de mare
importanţă nu au ajuns la timpul lor
în spaţiul literaturii…

***

„Golurile”, „absenţele”, „fracturile”
nu le-au dat însă bătaie de cap
criticilor noştri. In lipsa simţului
istoriei contradicţii nu sînt
sesizabile. Nu se acordă importanţă
ansamblului/contextului, nici
locului fiecărui element în
configurarea întregului. Accidentele
care au dus la întîrzierea apariţiei
unor opere, apoi încadrarea lor
arbitrară într-o structură generală,
coagulată între timp, nu pare a fi
trezit reflecţii semnificative. In
această situaţie nu se află doar
criticii structuralişti, textualişti ş. a.
m. d. Nici impresioniştii gen G.
Călinescu nu sînt preocupaţi cu
adevărat de o asemenea dimensiune.
Aceştia clamează valoarea sau lipsa
de valoare a operei, nerelevînd
raportările care-i conduc spre aceste
concluzii. Autorul Principiilor de
estetică nu şi-a negat niciodată
metoda impresionistă, justificînd-o
teoretic. Criticul impresionist lasă
impresia că judecă scrierile literare
în afara contextului, relevînd doar
semnificaţia lor axiologică. Plasarea
pe scala întregii literaturi pare a nu
juca un rol în această evaluare. Dar
contradicţiile nu se opresc aici. G.
Călinescu arată în acelaşi timp, fără
a părea să sesizeze vreo diferenţa de
planuri, o atracţie pronunţată pentru
istoria literară. Istoria literară văzută
ca un depozit de opere de valoare şi
devoalînd o continuitate rectilinie.
Dimensiunea istorică poate să apară,
în acest fel, ca o… dezvoltare epică.
Cea mai apreciată istorie a literaturii
române este, astfel, compusă după
criterii divergente – fără a urmări
însă în vreun fel condiţia complexă a
istoriei. Ideea „creşterii” literare
constante nu este exprimată explicit,
dar ea traversează Istoria literaturii

române… Din punctul de vedere al
metodei, Călinescu împăca tendinţe
incompatibile în formule de tipul
„istoria literaturii este istorie de
valori”, „istoria literară ca sinteză
epică” ş. a. m. d. De fapt este vorba
de a atribui istoriei valorilor
prezentului. In aceste condiţii partea
de istorie vizează doar o configurare
diacronică a tabloului sincronic.
Intre critic şi istoric literar, susţine
Călinescu, nu există diferenţe
esenţiale, exerciţiul lor e similar –
degajarea reliefului axiologic. Ceea
ce este particular istoriei este
subordonat prezentului. Din această
perspectivă tehnologia realizării
unei istorii literare e simplă: se
efectuează operaţiile de evaluare a
fiecărui scriitor în parte, a fiecărei
opere în parte – cîntărire în sine,
ruptă de mersul istoriei –, apoi
operele şi autorii sînt ordonaţi
cronologic. Partea de „istorie” lip-
seşte, ea nu se pronunţă în privinţa
continuităţilor, întreruperilor, în
privinţa liniilor de evoluţie aban-
donate, în legătură cu cele împru-
mutate în viteză, din mers; nu
consemnează presiunile şi eliberă-
rile, influenţele fructificate sau ratate
ş. a. m. d. In privinţa dimensiunii
istorice a literaturii române Căli-
nescu are o concepţie eficientă din
punctul de vedere al scopurilor
urmărite, dar în esenţa ei radical
simplificată. Ideea sa, mărturisită
explicit în corespondenţă, e aceea de
a demonstra că literatura română stă
alături de marile literaturi europene
întrucît a trecut prin toate etapele
importante parcurse de acestea, iar
firul ei nu a cunoscut întreruperi
importante. In acest scop pune în
evidenţă – sau, atunci cînd mate-
rialul îl ajută prea puţin, inventează
– continuităţi, înrudiri, linii de
creştere care pleacă de la cronicari şi
se prelungesc, ca autostrăzile din
Europa civilizată, pînă la destinaţie,
mai exact pînă în zilele redactării
istoriei sale: realitate selectivă şi
bilanţieră, care nu mai poate fi
recunoscută din perspectivele
postfoucaultiene asupra istoriei
culturii.
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Consecinţa unei atitudini ca aceea a
lui G. Călinescu este obturarea în
operaţiile critice a particularităţilor
istoriei noastre literare. Pentru că,
esenţială în privinţa istoriei
literaturii române rămîne faptul că
între 1705 şi 1883, timp de 178 de
ani, Istoria ieroglifică nu a existat
pentru scriitorii şi cititorii români!
Avem o capodoperă –
dar ea este o capodoperă
prin judecățile celor care
o vor citi pentru prima
dată, la peste un secol
după ce  a fost scrisă!
Cum ar fi judecat con-
temporanii, din punct
de vedere literar,
scrierea lui Dimitrie
Cantemir e mai greu de
spus. Care ar fi fost
urmările acestor judecăţi
asupra unui spaţiu
literar atît de difuz la
acea dată? Putem
presupune că rezo-
nanţele Istoriei ieroglifice
ar fi adăugat ceva
consistenţei unui mediu
literar rarefiat. Poate s-
ar fi creat o orientare
anti Cantemir… Dar
capodopera lui Dimitrie
Cantemir nu i-a înrîurit
în nici un fel pe
contemporani şi, mai
ales, pe urmaşii din
generaţiile următoare…
Atunci cînd a ieşit la
lumină cursul literaturii române era
stabilit după alte repere. Alte
influenţe regu-larizează aceste
evoluţii. Ceea ce ar fi putut veni de
la Cantemir – o efervescentă
erudiţie, orientală şi occidentală – a
lăsat locul lui Costache Conachi şi
Văcăreştilor, animaţi de spiritul
literelor franceze. Cu toate acestea
însă în istoriile literare opera lui
Cantemir e menţionată în strictă
cronologie, ca precedîndu-i pe aceşti
poeţi! (Nu lipsiţi, fără îndoială, de
merite, dar altele decît cele ale lui
Cantemir.)  Această „continuitate”
lipsită de logica evenimentelor pare
a fi o caracteristică pentru istoria

noastră literară care a ars şi ea
etapele...

La fel se petrec lucrurile în cazul
Tiganiadei. Intre redactarea şi public-
carea primei versiuni se numără 75,
respectiv 77 de ani, iar între
redactarea şi publicarea versiunii B,
cea mai valoroasă artistic, 113 ani.

Incă o absenţă de un secol din
literatura noastră! Pentru a-i înţelege
consecinţele ar trebui să vedem
literatura noastră între 1800 şi 1875,
respectiv 1812 şi 1925… In acest
interval de timp scrisul artistic în
româneşte şi-a conturat principalele
trăsături moderne – în absenţa altui
centru de greutate.

Lipsa celor două opere a condus, e
de presupus, la o altă literatură decît
aceea care le-ar fi integrat în mod
firesc. Să observăm că este vorba de
două scrieri de factură barocă,
direcţie puţin explorată de cultura
română. De altfel, cum se poate

constata, literatura română  se
alcătuieşte din piese extrase din
jocuri diferite.

Pentru a ilustra cu mai multă
concreteţe ceea ce înseamnă o
asemenea „neparticipare”, aceste
decalaje temporare e suficient să
facem un exerciţiu de imaginaţie cît

se poate de simplu. Să ne
închipuim că scrierile lui
Eminescu, sau ale lui
Caragiale, sau ale lui
Creangă ş. a. m. d.  ar fi fost
redactate la timpul lor, aşa
cum le cunoaştem, dar nu
ar fi fost scoase la lumină
decît pe la 1950 sau mai
tîrziu… Cum ar fi crescut
literatura română în tot
acest timp, fără scrieri
clasice al căror loc în
orizontului cultural al
fiecărui român este de
primă importanţă? O operă
majoră nu se defineşte doar
prin literă, doar prin text, ci
şi prin legăturile sale cu alte
opere – contemporane, mai
vechi şi, implicit, cu acelea
ale viitorului. Operele
fiecărei epoci se determină
reciproc – cu cît o operă este
mai importantă, cu atît ea
exercită o influenţă mai
puternică asupra autorilor
contem-porani. Or, pentru
Istoria ieroglifică şi Tiganiada
această ţesătură specifică nu

există. Diferenţa dintre textele
inserate firesc într-o literatură,
imbricate în momentul lor crono-
logic, care le creează o traiectorie şi o
descendenţă în spaţiul literar – şi o
operă care apare intempestiv, după
decenii sau secole într-un spaţiu
cultural în care nu aveau, pînă
atunci, nici un loc, este imensă şi
creatoare de discontinuităţi.
Lecturile din paginile care urmează
caută să suplinească, în imaginar, un
context – care lipseşte.



Eugen Mircea

Eugen Mircea
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Gheorghe Andrei
NEAGU

Alexandra
elefonul necunoscutului
o nedumeri întâi, apoi în
timp ce omul vorbea nelăsându-i
răgazul să intervină nici măcar cu o
întrebare, neliniştea luă locul
surprizei. Totul părea dinainte
stabilit. Era ca o hotărâre gata

acceptată, dar nu şi da-ul final. A fost tot ce a reuşit să
comunice înainte ca vocea care inspira linişte şi
încredere să dispară brusc, tot aşa cum apăruse. Mâna îi
tremură uşor când pusese la loc receptorul, dar nu de
spaimă, cu toate că locul ales era puţin straniu. La
Fântâna Roşie, iar parcul era destul de departe, la
marginea oraşului. în zilele de lucru oamenii nu prea au
timp de plimbare şi se putea ca locul să fie pustiu.
Alexandra nu era curajoasă, dar hotărârea de a înfrunta
riscul o luase deja de când îşi dăduse telefonul la
rubrica anunţurilor matrimoniale.

E abia 15:30, până la 6 mai are timp. Închide
telefonul - pentru azi ajunge - îşi fierbe o cafea în timp
ce-şi alege în minte hainele cele mai potrivite. Vocea
calmă şi sobră impunea o ţinută decentă. Zâmbi
gândului peste aburii cafelei. Ce cuvânt îi vine în minte
taman acum, ca şi cum a se anunţa de bună voie,
dispusă să te laşi cunoscută, să te oferi, e situaţia cea
mai nimerită. Decenţa n-are nimic de-a face cu un astfel
de gest. Se hotărăşte totuşi pentru costumul bleumarin,
bluză albă, pantofi negri, o brăţară subţire de arginte,
puţin ruj, un pic de culoare în obraji. O şterge apoi, dar
nu de tot. Soseşte cu zece minute mai devreme. Minute
penibile de aşteptare pe aleea aproape pustie. N-avea
încotro, autobuzele merg după programul lor, nu după
dorinţele călătorilor. Se simţea descoperită, ca şi cum ar
fi fost privită din toate părţile. Vocea putea să fie acolo
undeva, privind-o aşa cum şi-ar fi dorit ea să facă dacă
ar fi avut unde să stea ascunsă. În autobuz privise cu
atenţie încercând să afle dacă şi el era acolo. Nu
descoperise însă la nimeni nimic din emoţia care ţi-o

oferă căutarea. Sigur, putea veni cu altceva, s-ar putea
să fie deja acolo.

Paşii o purtau cu încetineală pe aleile parcului.
Înfloriseră teii. Iarba era înaltă şi curată ca hainele ei
întotdeauna bine îngrijite. Îşi scoase din poşeta micuţă
pudriera, retuşându-şi încă o dată paloarea feţei,
accentuată acum şi de emoţia aşteptării. Începuse a-şi
aduce reproşuri, apoi scuze. Îşi spuse că era mai bine
să-l vadă ea mai întâi şi dacă o să-i convină... Dacă nu,
n-avea decât să nu se arate. Aleea de la Fântâna Roşie
era pustie, dar tot atât de bine putea să fie însufleţită de
orăşenii ieşiţi la plimbare, fie cu maşina, fie cu ceva ce le
grăbea ajungerea în mijlocul pădurii. Vântul foşnea
uşor, mişcând frunzele, culegând parfumuri inimitabile.

Zgomot de paşi anunţară în liniştea totală o pereche
înlănţuită, amuzându-se de aceleaşi nimicuri spuse
şoptit. Timpul trecea, aşteptarea începuse să devină o
povară. Autobuzul pentru întoarcere sosea peste trei
sferturi de oră. Şi ce dacă? Anunţurile matrimoniale au
surprizele lor. Deodată tresări. Pe aleea largă, în
depărtare, silueta unui bărbat singuratic se desprinse
din fundalul plin de verdeaţa copacilor. Se străduia să
rămână calmă, cu tot nefirescul situaţiei.

Un bărbat înalt, fără vârstă, se apropie încet, ca într-o
plimbare, cu mâna stângă în buzunar, în dreapta ţine
neglijent o carte. Priveşte din când în când cerul pe
deasupra copacilor. Nepăsarea cu care merge nu are
nimic din ţinuta celui grăbit la o întâlnire. Alexandra se
pomeneşte mergând grăbit, în sus, în jos, preocupată
parcă de ceva ce s-ar afla imediat dincolo de omul ce
vine spre ea. Trec unul pe lângă altul fără să se
privească şi paşii li se pierd depărtându-se. Nici măcar
nu întoarce capul. El era? Nu. Precis, nu. Deşi... Paşii ei
se depărtară tot mai mult şi tot mai repede spre capătul
celălalt al aleii, spre fântână. Zgomotul paşilor lui se
pierdu în foşnetul pădurii. Nici măcar nu mai întoarce
capul. Îi era ruşine.

T



72 vol. 21, no. 1 (83-84)| Iarna 2011

***

Tudor citea anunţurile matrimoniale cu interesul
omului sătul, lista de bucate dintr-un restaurant uitat de
lume.„Doamnă necăsătorită, pudică, doreşte compania
unui bărbat”. Îl intrigase formularea „pudică”. În viaţa
lui nu întâlnise formulată această calitate umană într-un
anunţ. Tudor îşi continuă lectura cu pagina literară. Un
titlu îl făcu să tresară indispus: „Un nou roman al lui
Tudor Mărăscu”. Era numele lui, dar de apariţia unui
roman nou nu ştia nimic. Trecuseră ani de zile de când
nu mai predase nici un manuscris. Nici nu avusese
când. Din articol rezulta clar că el, Tudor Mărăscu,
publicase un nou roman, a cărui acţiune „se inspira din
realitatea imediată, manifestând un spirit vioi”... şi
celelalte. Nedumerirea îi creştea pe măsură ce articolul
se străduia să-i scoată în relief calităţile deosebite ale
noului roman.

Intrigat, telefonă la redacţia ziarului. Nu găsi pe
nimeni capabil să-i dea un răspuns mulţumitor. Furios
plecă spre redacţie. În drum zări în vitrina librăriei din
centrul, oraşului cartea ce nu-i aparţinea. O luă. Plin de
nerăbdare o răsfoi din mers ciocnindu-se de trecătorii
grăbiţi.

Neliniştea îi spori şi mai mult când constată că nici o
frază din paginile frunzărite nu-i aparţinea. Intrase în
parc, împiedicându-se de bordura aleii principale.
Închise cartea nemulţumit, grăbind pasul spre Fântâna

Roşie, murmurând în gând frazele pe care avea să le
rostească la sediul redacţiei. Nu avea ochi pentru
nimeni şi pentru nimic. Se trezi la capătul aleii
redeschizând cartea. Se aşeză pe o bancă hotărât s-o
citească.

Târziu, Tudor ajunse totuşi la redacţie. Reporterul îi
arătă calm romanul, pe care, în furia lui, Tudor îl
încrimina. „E o simplă potrivire de nume”, concluzionă
reporterul. „Personal nu-l cunosc pe autor. De ce nu

mergeţi la editură?”. Tudor se calmă brusc. „Da, într-
adevăr, de ce nu se dusese la editură?”. Cu paşii
hotărâţi pătrunse în biroul redactorului de carte.
Întâmplător acesta îşi aduse aminte de el. Da. Cunoştea
bine pe autorul romanului. Mai precis pe autoarea.
„Cum autoarea?”, îşi exprimă mirarea Tudor. „Da,
autoarea. Am numărul ei de telefon. Publică sub un
pseudonim”.

Tudor îşi notă maşinal numărul, hotărât să-i dea un
telefon. „De ce îşi alesese tocmai numele lui?”. Şi curios
lucru. Numărul nu era necunoscut. Încercă să-şi
amintească de unde-l ştia, dar se lăsă păgubaş.

***

Alexandra se aşeză la fereastra deschisă cu privirile
aţintite în gol. Eşecul de astăzi o făcu să simtă
zădărnicia vieţii. „Se entuziasmase ca o idioată la
apariţia primului succes de presă. Era al doilea roman şi
nu crezuse în succesul lui”. Ce-i folosea acum? Singură
cu romanele ei. Dar viaţa ei, viaţa ei... Telefonul sună
prelung. Soneria o hotărî. Nu. Nu mai avea putere să
suporte singurătatea...

Şi acum duminica asta goală, pierdută de dor
început într-o ceaşcă de cafea şi-o ţigară. Ceva totuşi
trebuie făcut. Se îmbracă dichisit, ca de duminică şi
pleacă fără ţintă, amestecându-se printre oameni
ocupaţi. Merge grăbit ca şi cum ar avea o ţintă. Ca
drumul să nu fie total lipsit de sens, colindă librăriile,

nu din curiozitate, doar din
plăcerea care i-o oferea
mirosul nou al cărţilor. N-a
avut cum s-o recunoască de
la început. Coperta era
necunoscută, doar numele
autorului şi titlul... Aşa a
mers mai departe.

Mergea la început din ce
în ce mai uşor pe măsură ce
gândurile prindeau contur.
Zilele treceau, dar ea nu le
simţea, era ocupată să
asculte, să privească şi să
vina acasă încărcată ca şi
cum ar fi adus jucării şi
bomboane.

A trecut, cât timp a trecut? Nici nu ştie, n-a avut
timp să-l vadă. Când totul a fost spus, când a putut să
spună gata după cum a crezut ea şi-a adus din nou
aminte de sine, a fost din nou ea, cea de la început.
Puţin egoism însă între timp şi sentimentul acesta nou
n-a lăsat-să renunţe cu totul. Lipsa de curaj şi egoismul
au încolţit ideea. De ce să nu încerci? Încearcă. A legat
manuscrisul, i-a pus un nume necunoscut, l-a predat ca
un simplu intrudiar şi a aşteptat. Primele zile au trecut

Îşi scoase din poşeta micuţă pudriera,
retuşându-şi încă o dată paloarea feţei,

accentuată acum şi de emoţia aşteptării.
Începuse a-şi aduce reproşuri, apoi scuze.
Îşi spuse că era mai bine să-l vadă ea mai

întâi şi dacă o să-i convină...
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uşor. N-avea experienţă, nu ştia cum arată o editură,
cine se ocupă de manuscris şi cât durează până
primeşte un răspuns. Răspunsul însă n-avea să-l
primească ea. Decât doar dacă apare. Cu timpul realiză
tot mai mult în ce bucluc putea să intre. Nu însă, nu ea,
de unde avea să ştie cineva care era persoana care a
îndrăznit...

Iar dacă apare, nu cumva numele ilustru al autorului
şi nu valoarea în sine...

Deşteaptă şi plină de curaj, Alexandra. Ca
întotdeauna. Să se răzbune pe sine şi-a dat numele la
rubrica anunţuri matrimoniale.

Duminică dimineaţă, dimineaţă de vară cu soare
roşu prevestind o zi de plimbări la iarbă verde, de plajă,
de grătare, de bere, de glume, de joc cu mingea, de copii
zbenguindu-se în apa râurilor şi părinţi grijulii de
răceala apei.

Câteva farfurii nespălate pe chiuvetă în dau
Alexandrei sentimentul că mai este ceva de făcut. Apoi
cafeaua de duminică, în linişte şi ţigara. Autobuzele
suie pline spre pădure. Ţigara n-are nici un gust,
cafeaua parcă nu-şi are rostul în ziua în care nu eşti
obligat să porneşti la lucru. Aşa începe însă orice zi. Cât
timp lucrase, uitase de sine. La început, a avut impresia
că poate.  Mai apoi s-a ruşinat de îndrăzneala ei. nu
mergea. Dialogul ei cu ea însăşi era plin ironie. Nici asta
nu poţi, nimic n-ai putut. Niciodată n-ai îndrăznit,
Alexandra. Mereu ai crezut că poţi, de atâtea ori te-ai
crezut mai presus de tine însăţi şi te-ai plimbat aşa prin
viaţa ta, iar ea a trecut înainte. N-a stat în loc să te
privească cum îţi porţi pe cap coroana nimicului cu
candoarea inconştienţei. Puţin curaj. Până acum n-ai
făcut nimic, pentru că te sufoca teama că n-ai să
reuşeşti. Dacă ai avea tăria să-ţi suporţi înfrângerea, ai
afla gustul ei. Nu că ar fi mai bun, dar ai fi aflat ceva
nou şi asta oricum e altceva decât nimic. Aşa a fost
începutul. Târziu, dar nu atât de târziu încât să nu mai
aibă timp.

***

Abia când formă numărul îşi aminti. Era telefonul la
care îşi dăduse anunţul femeia „pudică”. Curios, odată
mai mult, Tudor insistă. Degeaba. Nu răspundea
nimeni. „Probabil nu e acasă”, îşi zice el, propunându-şi
să revină. O căută toată ziua. Seara la fel. Până la miezul
nopţii. Nici un răspuns. A doua zi, când încă zorii nu
năvăliseră în oraş, sună la apartamentul ei. nu-i
răspunse nimeni. Reveni în după-amiaza aceleiaşi zile.
Sună insistent. Nu-i răspunse nimeni. Obosise. A doua
zi când sună la telefon, îi răspunse o voce de bărbat.
„Cine întreabă?”, veni de la capătul celălalt al firului.
Tudor îşi declină identitatea. „Sunt căpitanul

Skrobotovici. Vă rugăm să veniţi până la noi”, zise
vocea sec, autoritar.

Fumez mult. Beau multă cafea. Ceva nu-i la locul lui.
Nu cu capul, deşi nici aşa lucrurile nu mai stau ordonat.
Nu mi-am simţit până acum niciodată inima. Acum
tremură, ca un fluture. Şi mâna îmi tremură. Eram
voinică. Fizic, pot zice - parcă aşa suna fraza pe care o
puneam înaintea tuturor lucrurilor. Nu vreau să renunţ.
Mă simt umbra care aleargă după mine. Mă vreau din
nou adunată, aşezată în lumină ziua şi noaptea în vis.
Să separi ziua de noapte, să stau un pas pe loc să mă
ajung din urmă. Rătăcesc şi blestemul e foaia albă. Una,
două, zece, o sută albe, albe şi nopţi şi zile pline de foi
albe. Fiecare zi trecută peste foaia albă, nu din celelalte
datorii „fizice” împlinite ca un somnambul. Gesturi
repetate mecanic, fără iniţiativă. Fiecare oră trecută mai
adună un centimetru de alb. Nu pot să renunţ. Ori eu,
ori ea. Până când am să devin eu însumi o coală albă,
albă...

Repetă, Alexandra. Încă de la început. De mai multe
ori. Şi ai curajul, şi nu uita când crezi că ai sfârşit să scrii
la urmă, ALEXANDRA.

***

Tudor ajunge aproape imediat. În faţa blocului,
maşina procuraturii, salvarea, miliţia... şi multă lume. În
apartament ţăcăneau blitzurile specialiştilor de la
criminalistică. În patul nedesfăcut, nemişcată pentru
totdeauna era EA. Tudor o privi buimăcit. Îşi aprinse o
ţigară. Mâinile îi tremurau. „Cum se face că aveţi acelaşi
nume cu numele ei de autor de romane?”, îl întrebă
căpitanul. În faţa nedumeririi, ofiţerul îi întinse o foaie
de hârtie. „Las totul şcolii din satul în care m-am născut.
Bărbatului cu care trebuia să mă întâlnesc astăzi îi las
bustul meu. Nu-l cunosc şi-mi pare rău că nu l-am
putut opri, pentru că îl bănuiesc cum arată. L-am văzut
pe aleea de la Fântâna Roşie. Dacă mă va căuta, îl rog să
mă ierte. Pudoarea m-a făcut să nu-l opresc.
Pseudonimul poartă în el prenumele fratelui meu
Tudor, iar Mărăscu vine de la amărăciunea singurătăţii
în care mi-am petrecut viaţa. Iertaţi-mă cu toţii.
Alexandra.”.

- Eu sunt Acela, se pomeni Tudor strigând. Eu şi
numai eu. Ofiţerul se grăbi să-l tempereze. Cu greutate,
Tudor le povesti totul.

Târziu de tot, plecă. Avea în braţe bustul lui din
gips. Chipul îi era aidoma celui de gips. La fel de alb, la
fel de imobil.

Îl aşeză cu grijă pe masa de lucru. Din ochi i se
prelungeau uşor nori de furtună. Maşina de scris îl
aştepta supusă.
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În aşteptarea ploii
-am ridicat în capul oaselor. Am
simţit cum omoplaţii îmi zvâcneau
sub greutatea capului nehotărât:
încotro să se îndrepte? Simţeam în
cerul gurii miasmele de peste
timpul în care stătusem lăţit, ca o

plantă leneşă pe zgura pământului. Dinspre vârful
gurii, cerându-şi parcă o nouă porţie de sucuri digestive
de care mă săturasem să le apăr de atacul celor mai
puţin norocoşi decât mine. Am făcut un pas, încă unul,
şi am privit la colbul ridicat de impactul lăboaielor mele
crăpate şi verzi de-atâta tăcere. Pielea tălpilor arse, cu
şănţuleţe pline de viermişorii nocturni se tăbăcise de-a
lungul timpului. În cenuşa din crăpăturile tălpii,
trebuiau să-şi facă loc întotdeauna bacteriile diurne,
mici, de câţiva centimetri, gata să-şi facă datoria, să-mi
ronţăie celulele moarte, viermişori nocturni până la
aflarea echilibrului. Asta era în fond existenţa mea:
echilibrul. Uneori mă trezeam întrebându-mă, ce s-ar fi
întâmplat cu trupul meu, dacă tălpile ar fi avut mai
puţin de un metru lungime? Cum mi-aş mai fi găsit
echilibrul?
Mă bucuram de existenţa lor. Şi când oboseam căutând
răspuns mă aşterneam iarăşi prin pulberea neagră a
câmpului, sfarogit din vremuri necunoscute mie,
răscolind-o . Ştiam că întotdeauna trebuia să-mi îndrept
paşii spre grota din spatele meu, unde dosisem
proviziile şi de care nu mă puteam despărţi. Frigul din
preajma peşterii îl suportam mai uşor de când perii
sârmoşi îmi acopereau trupul cu o blană aspră, colţoasă,
aidoma privirile mele când se lăsau cotropite de tristeţe.
Numai atunci când insecte mari cât degetul meu se
opreau prin blană în căutare de piele moartă,îmi mai
puteau dezlipi ochii de cerul plumburiu ce-mi sufoca
existenţa. Din când în când, gâdilătura lor îmi provoca
plăcere, suficient de mare, cât să îi suport compania
gânganiei ajunsă la piele.
Nu mă scărpinam, pentru că degetele mele cât un
arbust ar fi putut s-o strivească înainte de vreme şi să
mă lipsească de prânzul pe care-l adunam cu răbdare,
periindu-mi blana cu unghiile răsfirate, sub care
adunam câteva zeci de insecte.
Aşteptam mereu să se ghiftuiască, pentru ca să fie mai
crocante când le striveam sub fălcile hirsute, învăţate
mai mult cu lemn pietrificat şi sucuri digestive colectate
în peştera vieţii mele.

Ridicat de-a binelea, trupul meu putea fi zărit de
departe, după cum ochii mei puteau privi la fel de bine
depărtările. Şi de această dată nu se vedea mare lucru.
Acelaşi fum pâclos curgea din vârful unor coloane din
spatele peşterii. O singură dată am zărit, o pasăre
diformă, vălurind plumbul aerului, ţinând în clonţ ceva
ce ar fi putut semăna cu un cap imens, poate la fel de
mare ca al meu. Ciocul intrase în orbitele ochilor goliţi
de substanţă, iar părul de pe tivga prinsă-n cleştele
păsării căzuse de parcă ar fi putrezit. „Probabil că aşa se
va întâmpla şi cu ţeasta mea când nu voi mai fi în stare
să mi-o apăr”, mi-am zis cu tristeţe. Între timp,
bacteriile diurne îmi uşuraseră tălpile, făcându-mă
puţin mai vesel. Puteam păşi fără dureri şi fără teama
de a stâlci viermişorii nocturni. De bacterii aveam
nevoie, spre a-mi uşura digestia cioturilor arse pe care
le ingerăm la rândul meu strivite de gura flămândă.
Le adunam cu unghiile de prin crăpături. Erau lucioase,
cu pântecul bombat de câţi viermişori nocturni găsiseră-
n călcâiele mele. Le sorbeam de-a valma, fără să le
mestec, sperând să alunece vii şi nevătămate prin
gâtlejul uscat spre burta mea nesătulă. Era singura
sursă, naturală, la îndemână, în afară de mineralele ce
hălăduiau  la tot pasul prin preajmă.
La intrarea în peşteră, dinţii rămaşi din roaderea oaselor
celor pe care i-am răpus, străluceau alb, nefiresc în
cenuşiul tern prin care-mi purtam paşii. Când am
început să-mi ornez intrarea înfigând în stânci
rădăcinile molarilor, nu mi-am dat seama că aş fi putut
atrage atenţia altora, asupra sălaşului meu . Abia după
ce mi-am dat seama că semnalau grota celorlalte
creaturi, le-am smuls din peretele stâncos  de la intrare
şi le-am grămădit cum am putut mai bine printre
bolovanii care-mi erau uneori de folos în apărare.
De multe ori, cu câte un bolovan bine ţintit, sau câte un
molar aruncat cu iscusinţă-mi orbeam atacatorii, putând
să-l atac la rându-mi şi mai bine şi să-l dobor. Hălcile
proaspete din  trupul lor erau binevenite în meniul
sărăcit de negura timpului.
Iar când fecalele şi intestinele adunate în fundul peşterii
fermentau permiţându-mi să culeg fermenţii
voluminoşi şi gustoşi din  masa gelatinoasă păstrată-
ntre steiurile vulcanice dintre pereţi, festinul părea de-a
dreptul împărătesc. Mă lungeam pe burtă şi nu mai
luam seama la dansul erotic al insectelor  ce se
înmulţeau prin blana mea, culegând cu degetele ca nişte
crăcane implacabile, miile de enzime lucioase şi
dolofane ce se lipeau de cerul gurii creându-mi o stare
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de voluptate greu de definit. Din când în când îmi
permiteam să mai perii blana de la subţiori şi să adaug
ouăle insectelor dulci-acrişoare pe vârful limbii aspre.
„Dacă nu le las să se înmulţească nu mai am parte de
aşa ceva”, îmi spuneam mereu, oprindu-mă în faţa
tentaţiei de a le stăpâni definitiv. Norocul meu că nu
mai aveam nici miros şi nici nu prea ştiam ce era în
fond mirosul. Nările îmi fuseseră de mult tăbăcite şi
niciodată n-aş fi putut crede că în părul ce-mi sălăşuia
pe faţă şi în interiorul lor ar fi putut percepe mirosurile
din peştera unde-mi ţineau la fermentat resturile celor
răpuşi, pe care nu le putusem consuma. Viermii graşi,
ce-şi părăseau periodic groapa cu rezerve biologice, îi
culegeam  şi-i terciuiam uneori la un loc cu resturile
carbonizate din afara grotei. Eram de-atâta vreme în
stare de veghe, că obosisem. Nu mă mai amuzau nici
insectele amoroase, nici viermii rebeli ce-mi obligau să-i
prind înainte de evadare. Îmi era din ce în ce mai greu
să-mi port cei câţiva metri de trup matusalemic, de-a
lungul şi de-a latul teritoriului ce-mi aparţinea de când
mă ştiam şi pe care-l marcasem cu bolovani uriaşi, ca un
zid înalt, riscam. Forţei de care dispuneam nu i se putea
opune nici un zid. De aceea lucrurile se tranşau între
noi, direct. Dacă nu mi-aş fi respectat teritoriul şi aş fi
intrat în vreo împrejurime străină aş fi fost considerat
duşman şi întâmpinat ca atare. Dacă puterile  mi-ar fi

slăbit, orice atacator m-ar fi putut răpune devenind
stăpânul şi bineînţeles noul apărător al teritoriului
cucerit.
Faptul că ne înmulţeam şi că teritoriile prielnice nu se
găseau, dădeau naştere la conflicte. Numai înţepenirea
într-o lumină veşnică a Pământului salvase teritoriul
meu de la încăierări permanente. Din când în când, în
vremuri de care aproape uitasem, întâlnisem hălăduind
prin pustie, câte o femelă, la fel de uriaşă ca mine, dar
prostită de sarcinile permanente în care se aflau, care se
lăsa prinsă în braţele mele, ştiind dinainte că va fi
abandonată. Diforme şi uzate, îşi abandonau fătul sub
vipia pustiului, îndreptându-se spre altă parte după
hrană, eterna plată pentru amorurile deslănţuite haotic
într-o indiferenţă general-acceptată.
Eram ultimii bipezi ai cataclismului planetar, ce păreau
să-şi găsească sfârşitul doar atunci când avea să cadă
prima ploaie. Era ca un basm, care ne înspăimânta şi de
care nu scăpam nici atunci când întâlneam câte un fetus
deshidratat care nici măcar nu-şi osificase pe deplin
cartilajele trupului şi nici atunci când eram într-o stare
de mulţumire digestivă deplină. Ştiam că ploaia ne va
ucide. Ştiam că ploaia ne va curăţa mediul pe care ni-l
formasem şi că noi înşine vom pieri, odată cu viermii
care ne dădeau hrană şi care ne fereau de nenorocirile
ce ar fi venit odată cu ploile.

Păpuşa
ucuuu !

În sala de aşteptare clasa a-II-a
zăceau de-a valma oameni şi bagaje. Pe
bănci, pe jos, ghemuiţi lângă calorifer,
respirând liniştit acelaşi aer închis şi
umed de încălţăminte şi haine jilave,

într-o aşteptare resemnată dincolo de plictiseala care
ştergea trăsături, dilua personalitatea recompunând
imaginea unor oameni necăjiţi. Hârjoana copiilor
deschidea câte-un ochi nemulţumit, urmat de-un
mormăit neînţeles. Fetiţa se pitise după bagajele unui
ţăran adormit.

Băiatul, ceva mai răsărit o căuta cu privirea,
temându-se să facă zgomot. Un strănut o descoperi.

- Te-am văzut, gata, te-am prins!
Înciudată, fetiţa se ridică. Apoi, vine şi se aşează

liniştită lângă el.

- Nu mă mai joc. Mă găseşti, pentru că sunt răcită.
Băiatul o privi descumpănit. Nu ştie ce să facă. Iar
trenul nu mai venea. Prin geamurile aburite privea la
zăpada care curgea uniform, făcând întârzierea mai
greu de suportat. Lui nu-i venea somnul. Avea grijă.
Erau singuri şi dacă ar fi venit trenul n-avea cine să-i
trezească. Noroc că el ştie să ajungă la bunici. Plecase de
la casa de copii fără să ceară voie. Oricum nu l-ar fi
lăsat. Iar surioara lui era la leagăn.

Doar venise vacanţa. Iar în vacanţă cândva mergeau
la bunici să alerge, să se joace, să se dea cu sania, să
meargă cu pluguşorul. Avea deja amintiri.

Acum, bunica era bolnavă. Bunicul stătea s-o
îngrijească şi el n-avea cum să ajungă la ei.

Hotărât să fie bărbat îşi şterse repede cu palma
lacrimile ce stăteau să-i curgă. Prima vacanţă fără
mama. De tata îşi aducea puţin aminte. Şi nici nu voia.
Plecase imediat după ce se născuse fetiţa. Mai apoi şi
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poate că tocmai de asta, se îmbolnăvise mama. Fetiţa
avea patru ani. Dar unde-i? N-a observat când a plecat
de lângă el. O descoperi într-un colţ al sălii de aşteptare
privind ţintă la ceva anume. Strecurându-se cu greu,
sărind peste bagaje ajunge lângă ea. Se uita ţintă la ceva
ce semăna cu o păpuşă. Nu, nu era o păpuşă. Pe scaun,
înfăşat într-o pătură, un copil mic de tot. Nu mai văzuse
copii aşa mici.  Dormea şi zâmbea în somn.

- Trenul personal 5005 are o întârziere necunos-
cută.... Copilul se trezeşte, rotind în jur ochii mari.
Scânceşte încet, apoi din ce în ce mai tare. În jur,
călătorii moţăie tăcuţi.

- Se pare că nu-i nimeni cu el, şopteşte băiatul
privind întrebător în toate părţile.

- Îl iau eu răspunde fetiţa.
- Tu? Ce să faci cu el?
- Să mă joc. Mereu am vrut o păpuşă.
- Asta nu e păpuşă!
- E, nu e, dar vreau să mă joc cu el.
- Nu se poate, şopteşte băiatul temându-se să nu-i

trezească pe cei din jur.
- Ba se poate, ba se poate...
- Taci... Fetiţa luase deja în braţe copilul, legănându-l

uşor.
- Trenul accelerat 524 soseşte în staţie la linia trei şi

va pleca în direcţia ...
Oamenii se ridică grăbiţi, îşi adună bagajele şi se

înghesuie spre ieşire. Copilul plânge de-a binelea.
- Sărmanii, s-au săturat şi ei, murmură o femeie,

clătinând din cap.
- Mă-sa-i nebună. Să scoţi un copil mic pe vremea

asta şi să-l porţi după tine prin gări ...
O bătrână trezită din amorţeală îi privi absent apoi,

mulţumită de liniştea aşternută în sală se întinse de-a
lungul băncii aşezându-şi cu grijă sub cap geanta de
vinilin, aproape ruptă. Era loc acum în sală iar trenul,

nu se ştie cînd o să vină. Aşa auzise. Întârzierea
necunoscută...

Copilul scânceşte din nou. Fetiţa îl ţine pe genunchi
şi-l leagănă. Băiatul tăcea şi-o privea nemulţumit.

Uşa sălii de aşteptare se deschise brusc, aducând
înăuntru odată cu viscolul ceva, ce-l nemulţumi mai
mult pe băiat. Un miliţian. Mai trăise asemenea
momente. Ştia ce caută. Vagabonzi aciuaţi pe aici, sau

călători fără bilet. Iar el, fugit de la casa de
copii, nici bilet nu avea...

Fetiţa, neştiutoare legăna în continuare
copilul. Miliţianul priveşte peste toţi şi
pleacă mulţumit. „Nimic suspect aici”,
Peste copilul adormit, fetiţa se aplecă şi-i
suflă în faţă aerul cald.

- I-o fi frig şi lui, spunea zgribulindu-se.
- Trenul personal 5005 va sosi în staţie

la linia doi şi va pleca în direcţia...
- Asta-i al nostru. Lasă-l şi hai... Fetiţa îl

priveşte nedumerită şi nu se mişcă.
- Hai, nu auzi? Vine trenul... Hai, lasă-l

aici, unde l-ai găsit.
- Nu vreau, zise ea continuând să-l

legene pe genunchii firavi.
- Hai nu fii proastă. Te las aici, continua

el cu glas scăzut, tremurat.
- Du-te tu! Dacă eşti rău, pleacă! Nu

vezi că-i singur?
Băiatul stă o clipă în cumpănă.  Continuând ar fi

stârnit atenţia celor din jur, apoi ar fi început întrebările.
Se aplecă, ia în braţe copilul. Era mai uşor decât credea.
Pe fetiţă o împinge uşor spre ieşire.

- Hai, mai repede!
Pe peron, viscolul amestecă oamenii cu zăpadă.
- Urcă-te singură, încearcă, n-am cum să te ajut.
O femeie cu multe bagaje îi urcă pe rând, întâi pe ea,

apoi pe el, cu tot cu copil. Nu spuse mulţumesc. Se
strădui să dispară cât mai repede de teama întrebărilor.

În vagonul următor, un compartiment gol.  Lasă
povara pe o bancă şi răsuflă uşurat. La a treia staţie
urmau să coboare. Mai aveau puţin de mers pe jos.
Acolo însă nu-i mai era teamă. Se şi vedea ajuns. Bunica
trebuie să fie tot în pat, cum o ştie mai de mult. Bunicul
a făcut focul şi în casă e cald. Apoi le va da să mănânce
şi îi va culca. Pe urmă zăpada şi joaca. Doar mama nu-i.
Dar e bunicul. El a vrut să-i crească. Nu l-au lăsat. Abia
purta grija bunicii. S-a hotărât că era mai bine la casa de
copii. Cu timpul aveau să crească, să înveţe carte şi să
uite...

Băieţelul privi prin geamul în care făcuse un ochi,
suflând şi răzuind gheaţa cu degetul. Nu vede altceva
decât zăpada viscolită. Era atent să numere staţiile, să
ştie unde să coboare. Căldura puţină din tren şi
oboseala o adormiră pe fetiţă. Băiatul o apucă de
mâneca paltonului subţire.



Iarna 2011 | Contact international 77

- Să nu dormi, auzi? Să nu dormi! Ţi-ai luat păpuşă!
Să nu dormi! Fetiţa nu voia, sau nu mai putea să-l
asculte. Trenul opri din nou. Mai aveau o staţie.

- Vrei să adormim? Scoală-te, hai scoală-te! Cine o să
ne trezească? Zgâlţâită, ridicată cu forţa, fetiţa deschide
ochii. Ia din nou copilul în braţe. Îl legănă, rostind
cuvinte de alint, fără noimă, neştiind dacă ea, sau el, era
copilul ...

- Băieţelul o privi îngândurat. Avea o soră, avea o
răspundere şi un rost. Aşează mâna pe umărul ei, îl
simţi tremurând.  Fetiţa nu se plângea. Avea aşadar, o
soră „pe cinste” cum ziceau ei, acolo... O priveşte în
ochii senini, ridicaţi spre el.

- Ce s-ar fi făcut fără noi...
scânci fetiţa, rugător. Nu
răspunde. Ar fi vrut să-i
zâmbească, dar nu putea. Chipul
lui exprima doar încuviinţarea
lucrului deja făcut.

Pe coridor se aude clinchetul
clopoţelului controlorului.

Îşi simţea inima la gât. Acum.
Dacă trece şi acum.

Controlorul îi priveşte prin uşă
şi trece mai departe. Trei copii
mici nu puteau fi singuri.”Părinţii
probabil stau undeva alături de
vorbă, cum se întâmplă în trenul
acesta unde, mai toţi călătorii se
cunosc”.

La prima coborâm, spune ferm.
Să-l ţii tu în braţe. Cobor şi ţi-l iau.
Apoi, pe tine. Ai grijă. Scara e
plină de zăpadă.

Ar vrea să vadă prin geam locul unde se află. Mai
întâi era o pădure de salcâmi, apoi o fântână, apoi...
Degeaba. Prea era îngheţat geamul. Simţi cum trenul
încetineşte mersul. N-avea rost să mai caute. Aici.

- Hai!
Copilul era greu.  Fetiţa îl purta în tăcere.
Uşa vagonului se deschise greu. Palmele băieţelului

îngheaţă pe uşile reci. Cu toată puterea încearcă. Se
teme să roage pe cineva să-l ajute. În sfârşit, uşa
cedează. Coboară cu grija celui ce poartă răspunderea.
Întinde braţele spre surioara lui. Nu ajunge. Fetiţa se
aşează în genunchi încercând să vină mai aproape. Tot
nu ajunge. Băiatul urcă din nou o treaptă. Ia copilul şi
sare în zăpadă. Fetiţa se ridică din genunchi şi coboară
speriată treaptă cu treaptă, sare şi cade alături de el în
zăpadă şi viscol. Abia se mai văd.

Impegatul se uită la ei. Când îi vede depărtându-se
de tren, dă semnalul de plecare. Apoi se apropie,
nedumerit.

- Ce-i cu voi, prichindeilor?
- Am venit la bunicul, în vacanţă!
- Singuri?

- Singuri, da!
- Ai cui sunteţi, voinicilor?
Copiii îl privesc şi tac.
- Cine-i bunicul? Încearcă din nou.
- Tataia Oprea ...
- Aha... Şi el ştie că veniţi?
- Nu, dar nu-i nevoie, răspunde băiatul pornind

anevoie la drum prin zăpada troienită în gara pustie.
Cu o mână ţinea copilul, cu cealaltă trăgea de fetiţa

care se afunda tot mai mult în troiene.
În mintea ceferistului apăru deodată grozăvia

situaţiei. Aude clar, acum, vorbele femeii de aseară în
timp ce-i punea mâncare. „A bătrână, a lui Oprea trage

de câteva zile să moară. Au şi împărtăşit-o. Vecinele îi
ţin lumânarea cu rândul. Ăl bătrân, abia se ţine pe el. S-
ar duce poate, amândoi odată. O să fie greu. Satul o să
pună umăr la umăr să-i îngroape. Au fost oameni
gospodari şi la locul lor. Şi cu ce s-au ales? Pe mâini
străine.  Noroc că în sat sunt oameni cu suflet şi cu frica
lui Dumnezeu”...

Iar acum, copiii... Cu cel mic oare ce-o fi? Tot
Dumnezeu o şti. Ori doi, ori trei, tot necăjiţi...

Încearcă să fie vesel şi îi îmbie înăuntru.
- Haideţi până la mine, să vă încălziţi.
- Nu, mulţumim, ne grăbim să ajungem acasă, zise

băiatul.
Omul nu-i lasă. Îi prinde cu mâinile după umerii

firavi şi îi aduse cu forţa înăuntru. Acolo era măcar
adăpost. Şi soba caldă.

Aştepta schimbul.
Copiii se lipiră de sobă. Aveau feţele îmbujorate şi

mâinile roşii de frig. Voia să fie bun cu ei.
Nu ştia ce să le spună.
Le privea mâinile lipite de sobă.
- Nu le ţineţi la căldură. Or să vă doară. Băiatul îşi

băgă mâinile în buzunarele pantalonilor iar fetiţa le
strângea la subţioara paltonului.

Uşa sălii de aşteptare se deschise
brusc, aducând înăuntru odată cu

viscolul ceva, ce-l nemulţumi mai mult
pe băiat. Un miliţian. Mai trăise

asemenea momente. Ştia ce caută.
Vagabonzi aciuaţi pe aici, sau călători

fără bilet. Iar el, fugit de la casa de
copii, nici bilet nu avea...
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- Tu n-ai palton? îl întrebă pe băiat.
Nu, încă nu mi-a venit rândul. Şi nici n-am nevoie.

Acolo, la cămin, nici nu-mi trebuie.  În clasă e cald, în
dormitor la fel. Şi curtea şcolii e atât de mică. Te joci
repede şi intri la loc. Paltonul mai mult te-ncurcă. Parcă
ce-mi trebuie? nici n-am ştiut că o să vină aşa viscol.
Dacă ştiam, ceream unul împrumut. Dar aşa... Acu, nu-i
nimic. Dacă am ajuns e bine... Vorbea repede, pentru a
nu fi întrerupt cu întrebările. Minţea şi era senin. Doar
nu putea să spună oricui că a fugit. Bunicului da, dar
lui, om străin poţi şti? Dacă-i trimitea înapoi?

Ceferistul îi privea urmându-şi gândul. Mama lor,
fata bătrânului Oprea. O cunoştea din clasele primare.
Fusese mai mare ca el cu câţiva ani. Crescuse fată
frumoasă şi fără noroc. Auzise mai în urmă vorbe
purtate prin sat, că se stinse aproape fără veste.
Gândurile îi fură întrerupte de sosirea schimbului.
Intrase tropăind să-şi lepede zăpada de pe bocanci.

- Noroc! Măi, ce-i afară ... Gata poţi să pleci. Cu ăştia
mici, ce-i?. Parcă nu-s ai tăi.

- Nu. Îs nepoţii lui Oprea, ăl bătrân. Au venit mai
acuşi, cu personalul. I-am ţinut să se încălzească. Îi duc
până acasă... Nu s-ar descurca singuri pe urgia asta. Mai
vorbim noi. Haideţi, mă!

Îl ia pe cel mic în braţe. Băiatul şi fata îl urmează
tăcuţi.

Oare câţi copii o fi avut femeia? Şi ăsta mic, cât o fi
având? Vestea morţii ei, sosise parcă de mai multă
vreme. „Ce să-mi mai bat eu capul. Bine că pot să-i duc
până acasă. I-oi spune nevestei. Să scotocească ea, dacă
vrea.  Ele femeile, ştiu mai bine şi mai multe.”

Înaintau repede, sub cerul întunecat de nori vineţi.
În casa bătrânului era aprinsă lampa. Nu strigă la

poartă. Cine-ar fi venit să deschidă? Vreo vecină, dacă
era acolo, avea grijile ei. Intră, bate la uşă şi deschide.

- Bună seara tataie. Ţi-am adus nepoţii. Iese apoi fără
altă vorbă neştiind ce ar trebui spus într-o asemenea
împrejurare.

Bătrânul îl primi fără cuvinte. În patul din odaie, cu
o lumânare la căpătâi, zăcea nemişcată bătrâna.

- Bunico, am venit! se repede către ea fetiţa. Nici un
răspuns. Greu, femeia deschide ochii. Priveşte lung,
gemând. Nici lacrimile nu mai ieşeau din orbitele
uscate.

- Ai grijă de ei! şopteşte abia, încercând să mângâie
fetiţa pe cap. Bătrânul priveşte împietrit cum gestul
mâinii ei nu se mai poate împlini. Târziu, din ochii ficşi
alunecă o lacrimă care se pierde în faţa brăzdată.
Umerii unchiaşului se încovoie sub povara plânsului.
Copiii înţeleseră. Se strâng lângă bătrân lăsându-se
strânşi la pieptul lui uscat de timp şi amaruri. Copilul
aşezat la picioarele bătrânei, începe să scâncească, apoi
să plângă cu glas ascuţit.

- Trebuie schimbat zise bătrânul cu glas tremurat
înghiţindu-şi lacrimile. Pe masă e o oală cu lapte. Pune-
o pe sobă, la încălzit, adăugă el stins.

Fetiţa îl priveşte cum îşi îndreaptă spinarea şi
încearcă să desfacă nodul faşei cu mâinile uscate.

- Lasă-mă pe mine bunicule! Zise ea apropiindu-se.
Bătrânul o priveşte mirat. Mai are putere să

zâmbească văzându-i îndemânarea.
În fereastră se troieneşte viscolită zăpada. Viscolul

îşi împlineşte datoria. În odaie vegheat de o lumânare şi
o lampă se împlineşte misterul trecerii în timp.

Mugure, floare, fruct şi ram. Undeva lătratul unui
câine se lasă acoperit de şuieratul unei locomotive şi al
viscolului neîntrerupt.

Crucea lui Andrei
ulcată pe umărul lui, crucea se lăsa

târâtă în susul şi-n josul străzii,
zgâriind asfaltul. Scrâşnetul frecării îi
oprea pe trecători, umbre statuare, ca
nişte păreri ce năluceau trotuarele într-
o muţenie slută, diformă. Zilnic,
purtătorul de cruce-şi târşea picioarele,

oprindu-se  doar în faţa unei căni de apă sau a unei
bucăţi de pâine, întinse cu milostenie şi teamă de

comercianţi  ce-şi aveau ferestrele caldarâmului
trotuarelor.

Iar în ziua când prin centrul urbei se fandosea o
paradă şi  când lumea se întreba ce-o să fie, ce-o să se
întâmple, scrâşnetul crucii târâte cu multă râvnă, îşi
făcu loc printre rândurile celor veniţi să-şi arate
virtuţile-n parăzi.

Până şi soldaţii au făcut loc, celui ce-şi purta crucea,
regrupându-se în urma lui. Umărul zdrelit se iţea dintre
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cârpele mereu curate ce-i acopereau goliciunea
trupului. Picioarele desculţe, băşicate de fierbinţeala
străzii, păreau a nu percepe rugozitatea smoalei
împănate cu pietriş ascuţit şi fierbinte. Călcâiele-i
musteau, iar degetele
căpătaseră uşoare supuraţii
între ele.

„Trece nebunul…”
murmurau părinţii copiilor
ţinuţi în braţe, de-o parte şi de
alta a străzii.

„Trece nebunul…”
murmurau  şi vânzătorii de pe
ambele trotuare ascuţindu-şi
auzul în aşteptarea hârşâitului
lemnului pe asfalt.

„Trece nebunul…” şi-au
zis şi organizatorii paradei
scrâşnind la rândul lor cu
teama că le-ar fi compromis
defilarea. Cu adevărat nici ei n-ar fi putut spune ce  s-ar
mai fi putut compromite sau dacă mai  era ceva de
compromis.

Iar dacă ar fi căutat vreunul din ei să-şi explice
restul trecerii purtătorului de cruce printre ei n-ar fi
găsit răspunsul.

Nu-l găsiseră nici evreii, când încearcă a desluşi
taina apariţiei. „Blasfemie, blasfemie! Strigau hahamii
pe sălile tribunalului unde îl dăduseră în judecată. Cine
se crede, un nou Iisus?” argumentau în faţa
judecătorilor. „Ăsta nu-i Mesia pe care-l aşteptăm noi!”
şopteau ei la vremea înserării copiilor întorşi de la
slujbele pline de pildele rabinului.

Catolicii nu s-au lăsat nici ei mai prejos, erijându-se
într-un fel de apărători ai proscrisului. „Ce vreţi de la
el?! Să-l răstigniţi ca pe Iisus?” declamaseră avocăţeşte:
Până la urmă judecata se amână aşa cum se amânau
mai toate judecăţile prin acele locuri. Ortodocşii nu se
implicară. Îl priveau pe cărătorul de cruce de parcă ar fi
fost strămoşul creştinilor. Se simţeau la rându-le
crucificaţi. I-au zis Andrei şi aşa i-a rămas numele. Tot
ei erau aceia care-i dădeau un strop de apă sau un colţ
de pâine. Purta crucea în public în locul lor. Zi de zi fără
preget. Andrei îşi purta crucea fie pentru ei, fie pentru
sine. Cine ar fi putut spune?

Nu se uita nici la stânga, nici la dreapta, nici în sus.
Doar în asfaltul inert şi opac, de parcă ar fi vrut să se
topească în el. Iar când au cercetat dacă nu cumva ar fi
furat crucea, au descoperit cu stupoare, că parohul
ortodox a lăsat-o la intrarea în oraş de izbelişte. Prelatul
o uitase acolo, după ce-o înlocuise cu una de marmură.
Aşa a crezut el  că se cuvenea să fie crucea martirilor
pentru care fusese ridicată crucea de lemn. Ba chiar m-
am bucurat când am auzit că a luat-o un creştin… Că
doar e creştin, nu-i aşa?” zicea el uneori de parcă-ar fi
vrut să-şi dea singur dreptate.

Indiferent de cârtelile unora sau altora, Andrei îşi
continua drumul cu tenacitate de invidiat. Ba chiar unii
începuseră a vedea că ceva începuse a se schimba în
viaţa tuturor.

Primarul păru să fie mai aproape de durerile urbei.
Consilierii aşişderea. Existau voci care ar fi putut pune
mâna-n foc pentru revenirea la normalitate a
afaceriştilor. Voci, voci, voci…

Singura certitudine era mersul crucii prin centrul
oraşului, în fiecare zi, pe ploaie sau pe vânt, de la
începutul primăverii şi până în miezul verii, când
schimbările în bine erau aproape sesizabile. Poate de
aceea şi darurile creştinilor către purtătorul de cruce se
înteţiră. Ba chiar Andrei începu să se îngraşe. Iar rana
de la grumaz să supureze. Crucea i se păru mai grea,
mişcările mai lente, iar trupul  mai coborât în pulpele
obosite.

„Ar fi bine dacă ar duce crucea şi prin capitală…”
zise la năduf unul dintre creştinii sasistiţi de oarece
nedreptate. Vorba nu prinse prea repede. Lumea părea
să se fi obişnuit cu Andrei, iar dacă el ar fi decis să
meargă acolo, la oamenii puterii, ar fi fost la fel ca şi
când n-ar fi ştiut de existenţa lui. Numai că din prea
multă obişnuinţă, începuseră a-l neglija. Şi arareori îi
mai dădeau câte o fărâmă de pâine sau o cană cu apă.
„N-are decât să-şi ia singur”, rosti într-o bună zi unul
din prăvăliaşii ce nu se prea dăduse în vânt nici până
atunci cu darul. Şi tot el îl îndemnă: „De ce nu mergi tu
la guvernanţi, Andrei?”Poate o să ne facă legi mai bune,
dacă o să te aibă zilnic în faţa ochilor!” Aceeaşi muţenie.
Nu răspundea, nici măcar atunci când primea ceva,
iritându-şi binefăcătorii. Puţinătatea darurilor îl reduse
pe Andrei la dimensiunile iniţiale. Umerii i se ascuţiră.
Zdrenţele albite de vipia tot mai îndârjită îi fluturau pe
trupul slăbit. Gâlcevile religioase încetară. Indiferenţa
tuturor se abătea de la o zi la alta peste trupul tot mai
neîngrijit şi mai stors de putere. Şi cu toate că greutatea
crucii nu mai era la fel ca la început, şi cu toate că
piciorul ce se hârşia pe asfaltul zgrunţuros se mai
scurtase, iar crucea se mai uscase. Andrei se simţea tot

Singura certitudine era mersul crucii
prin centrul oraşului, în fiecare zi, pe

ploaie sau pe vânt, de la începutul
primăverii şi până în miezul verii, când

schimbările în bine erau aproape
sesizabile.
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mai sleit. Locul încrucişării lemnelor devenise tot mai
negricios, pentru că acolo îşi cuibărea grumazul ori de
câte ori începea şi se sfârşea drumul crucii. Ameţit de
foame şi de sete. Andrei se trezi într-una din zile,
doborât în mijlocul străzii. Crucea i se pogorâse asupra-
i, ca o lespede blândă, plăcută, lipindu-l cu obrazul de
asfaltul încins. Era pentru prima dată când o asemenea
simţire îi trezea în trup, fierbinţeală necunoscută. Şi
dacă până atunci tălpile picioarelor băşicate nu
simţiseră fierbinţeala smoalei, acum ardeau, ducând în
trup dogoarea de nesuportat. Lacrimile nu-i aduceau
alinare, să se poată ridica. Ar fi vrut să-şi poată purta
crucea din nou. Zadarnic. Rămas sub  cruce, ocolit de
maşini, nedumeri pe toţi binefăcătorii de altădată, ce-i
priveau cu iritate neputinţa. Asta şi pentru că trecătorii
ocoleau partea cu pricina şi nu le mai intrau în magazin.

„Aruncă-i bă o găleată cu apă!” se mai auzi
dindărătul unei vitrine vocea unui ins furios. „Poate te
dezlipeşti…” îi zise altul după ce-i răsturnă căldarea pe

trupul nemişcat. Trotuarele deveniseră tot mai pustii.
De undeva un  echipaj de poliţie însoţit de o salvare, se
apropie în linişte.Nici o sirenă nu se auzea, de parcă s-
ar fi ascuns că au răspuns apelurilor telefonice date de
mulţi, din ce în ce mai mulţi anonimi. L-au ridicat. Mai
întâi crucea dezlipită cu greu din grumazul ce-şi aflase
sălaş atâta vreme, apoi trupul. Duba poliţiei plecă.
Portierele deschise lăsau vederii braţele crucii. Maşina
salvării îl ascunse pe Andrei cu totul. Apoi, când
mulţimea se puse în mişcare şi ultimele raze de soare se
topiră în băltoaca ce se usca pe asfaltul încă fierbinte,
viaţa redeveni ceea ce era, dintotdeauna. Timpul începu
a se slei peste toate lucrurile, până când minţile
oamenilor încetară a mai percepe că a existat cândva un
purtător de cruce.

„Dar oare-l chema Andrei?” se mai auzi din când în
când plutind îndoiala, până când amorţi şi ea între
zidurile oraşului.

Armoniile pietrei
e r u l  plumburiu se prelinse peste c r ă

p ă t u r a  munţilor din  a p r o p i e r e.
Soarele şui, ameţit de pâcle se
încăpăţâna să-şi aburce mănunchiul
palid de lumină, prin coroanele
livezilor. Nici nu ştiai ce respira în sihla
prăvălită printre bolovani şi stânci

uriaşe, de parcă ar fi vrut să se ascundă. Un porc mistreţ
buiac şi flămând, cu râtul brăzdând prundişuri
silicoase?

Un urs hămesit? O ciută ghemuită-n poala
ierburilor tremurând dimpreună? Un râs? Sau un
purcoi de ghebe strivite de frigul opac, ce-şi clănţănea
făptura prin coaja copacilor zburliţi. În luminişuri
umbrele muriseră de luni de zile. Cine şi-ar mai fi putut
permite o brumă de umbră în păcătoşenia asta de
întunecime? Te-ai fi putut întreba. Dar de ce să te
întrebi? Nu era de ajuns că-ţi pocneam tâmplele de
borţoşenia tăcerii, de urâciunea singurătăţii? Şi cât te-ai
mai fi bucurat, dacă ai fi putut vedea măcar nişte
licurici. Îngheţaseră sau muriseră prin locuri nevăzute.
Aidoma zburătoarelor, care nici măcar chircite nu-şi
mai ferăstruiau văzduhul dintre ramurile încremenite

hieratic. Şi cât mi-aşi fi dorit o aripă. … Cu sângele
buşind în timpanele încremenite-ntre fuşteii scăriţelor
îmi rostogoleam tigva în căutarea clipei ce s-ar fi putut
pogorî în iarba pleşuvită de vânturi. Nimic. Nici un
vreasc putrezit, nici o creangă scofâlcită de vremi nu-şi
permitea să-şi părăsească locul, tăind  ca un cuţit în aer,
tăcere. Unde erau? Şi ce căutam eu printre brusturi şi
ferigi,  cu ochi de căpcăun însetat şi cu mâini zdrelite de
atâta dorinţă? N-aş fi putut să-mi răspund. Doar
gângăniile-şi făceau datoria, molfăind răşina din scoarţa
copacilor, doar doar mi-ar fi acoperit trupul golit de
aşteptări  şi umplut de foame. Unghiile mi se crăpaseră.
Degetele-mi sângerau. Şi carnea-mi tremura printre
printre tulpinile aspre şi reci, izbindu-mi cu furie
mersul dezordonat, dezarticulat. Şi pământul mi se
părea tot mai aproape. N-avea rost să-l mai frământ cu
braţele amorţite. Nu existau nici bulbi, nici măcriş, nici
măcar ciuperci otrăvitoare. Doar muşchi aspru şi rătăcit,
care păta din când în când grohotişul calcaros de sub
poalele pădurii, ce şi le ţinea lungi, până la pământ ca o
văduvă perenă şi tristă. M-am lăsat pradă litierei dintr-
un căuş stâncos şi-am adormit.

Se făcea că venise mama să-mi mângâie fruntea rece,
tot mai rece şi mai rece…
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La Bellu
unt Călinescu !

Nici n-am simţit când am horcăit
pentru ultima dată. Înfulecasem
ultima porţie de aer, cu lăcomie de
parcă aş fi dorit să mai rămân
deasupra ţărânii. Ce prostie. Mă

crezusem nemuritor. Mă crezusem păzit de energia
izvorâtă din rândul celor ce aleseseră să le fiu dregător
al destinelor.

Şi, deodată, pac! „S-a rupt aţa”! M-am trezit rece şi
cu diafragma pocnită de sforţarea ultimei lăcomii: aer!
Un ultim aer! O mare şi infinită sorbitură de aer. Cu
orice risc…

***

Întuneric veşnic. Mă obişnuisem.
În locul de adunare a viermilor, foşgăiala încetă

brusc. M-am ridicat.
- Cer cuvântul!
Din adâncul viermuielii izbucni un mormăit:
- Iarăşi Eminescu!
- Iarăşi Sadoveanu!
- Unde-i Caragiale?
Se liniştiră.
Mi-am adunat câteva inele în jurul capului maroniu,

şi l-am ridicat  mult deasupra celorlalţi.
- V-am lăsat destul să vă bălăcăriţi înaintaşii. V-am

lăsat să mă batjocoriţi, să spuneţi că Eminescu nu a fost
geniul de neegalat pentru că v-am văzut neputinţa.  Tu,
ăla, Beniuc, sau cum ţi se mai zice, tot mai cutezi a te
îmbăţoşa în faţa-mi?

- Nu se spune faţa-mi, depăşitule!
- Sau tu, ăla mic  şi bubos, tu care crezi că-mi eşti

superior doar pentru că l-ai devorat pe Nichita, crezi că
mă poţi înfrunta?

L-am simţit dând înapoi. Inelele ce-mi încătuşau
mişcările, nu se acomodaseră cu umezeala ţăranii. Şi-
apoi ce era să le spun. Cine eram eu pe lângă viermii lui
Sadoveanu, Doinaş, Coşbuc sau alţii?

***

Echipa de televiziune jubila. Filmau în draci, filmau
pe ascuns, tranzacţiile dubioase din cimitir. Cavouri de
generali vândute pe valută.  Câteva mii de dolari

cavoul. Tot atâtea pe cavoul unui cântăreţ sau unui
pictor uitat. Samsarii cimitirului aveau relaţii. Nu
avuseseră artiştii cât au vieţuit deasupra pământului,
câte aveau cioclii celebrului cimitir. Într-un singur loc se
croiau relaţiile macabre; în sectorul aleşilor de tranziţie
ai poporului democrat.

Acolo se muncea din greu la înălţarea unor noi şi
impunătoare locuri de veşnică pomenire. Acolo
negocierile se purtaseră la alt nivel sau, şi mai bine
spus, se dăduse ordonanţă de urgenţă. Nu stăpâneau
ei?… Câtă vreme fuseseră-n viaţă Nichita şi Doinaş,
aleşii poporului nu dăduseră nici o para chioară. După
ce trecuseră pe celălalt tărâm, faima lor trebuia
valorificată, nu-i aşa? Iar când  de pe urma aleşilor nu
rămânea decât praful şi pulberea, de ce să nu se aciueze
şi ei la umbra celor care după trecere în nefiinţă,
deveniseră nemuritori…

***

“Se zvoneşte că în curând îi vom avea colegi pe
devoratorii lui Vadim şi Păunescu,” zise Călinescu.

O rumoare dezabrobatoare străbătu masa
viermuindă, aşa cum nu mai fusese de pe vremea lui A.
Toma şi Crohmălniceanu. Repulsia masei inelate nu
venea dintr-un dispreţ faţă de opera celor aşteptaţi pe
celălalt tărâm, ci din atitudinea pauperilor în faţa
belşugului dătător de inele grase izvorâte din
acumulările supraterane.

- Aşa aţi făcut şi când a venit Sadoveanu şi tot aşa
când…

- Lasă trăncăneala. Noi ăştia care-am stat prin
puşcării, am tot tăcut şi încă mai tăcem, ca nişte viermi
ce suntem…

O lovitură surdă îi curmă rostirea. Prin surpătură ,
lumina se prăvăli odată  cu lama casmalei. Ghemul se
chirci ca lovit de trăsnet. Aerul uscat de deasupra,
căldura soarelui, erau fatale pentru trupurile lor. Se
răspândiră care încotro, căutându-şi un loc ferit şi
umed.

- Daţi-mi 20000 de euroi, vă fac cadou cavoul lui
Eminescu, s-auzi o voce cavernoasă de sub sutana
mirosind a tămâie a cioclului ce mijlocea tranzacţiile
întunericului.



S
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Emilian MARCU

Printre
manuscrisele
vechi

În dimineaţa  de toamnă  printre  ceţuri  imense
Arta Grădinarului cu propria-i muncă se confundă.

Hubloane cereşti  îi acoperă truda:
Miasmele florilor îl înnobilează.

E singurul punct de sprijin în Univers: arta lui.

Acolo între râuri, într-un exacerbat ritual
Îngerul intră în partea vorbită a gestului,
În umbra cuvântului magic, a aurei pe hârtie.

Printe manuscrisele vechi, icoane ale  gândului
Grădinarul cultivă seminţe de necunoscute mirodenii.
Le usucă-n pridvor cu respirarea palmelor lui,
Le îngemănează-n mirare să le vânture timpul :
E singurul punct de sprijin în univers arta lui!

În dimineaţa de toamnă,printre ceţuri imense,
Printre manuscrisele vechi, rune de timpuri uitate
Unde iubirile veşnice proaspete se lasă ochiului pradă,
Grădinarul cultivă seminţe de mirodenii uitate.

Vânt  uşor  prin  cuvintele  manuscriselor,
Clătinare înceată în apa picturilor tulburi
Se simte pulsând în cordul stelelor, în aura de hârtie.

În dimineaţa de toamnă cu ceţuri imense
Din manuscrise, seminţele de mirodenii
Umplu ceriul cu o uriaşă explozie.
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Călătorie printre nuferii
îmbobociţi

Călătoream peste plaur, peste nuferii  îmbobociţi,
Prin zona galactică, spre  Ostrov,  în  zori,
Pe fundul Mării Sarmatice
Fără să bănuim, fără să ştim
Că suntem perechea damnată, cu haine de flori.

Pe mâini cu mirare, cu iarbă pe pleoape,
Ciudată pereche, lunecam pe recile ape.
Călătoream peste plaur, peste ciudatele forme
Printre gheizere fără sfârşit.
Prin  filtrata lumină de la arteziane
Un vulcan uriaş se-arătase în zori,un vulcan uriaş.
Singuri eram pe planeta ciudată,
Prin zona galactică mergând spre steaua polară,
Singuri mergând spre steaua din vis
Călăuziţi de miracole, de întâmplări şi de fulger,
Călătoream peste plaur-perechea ciudată.
Spre Ostrov ,în zori
Spre coliba de flori.
Nici o vibrare nu se trezise, nici o adiere :
Era ca în noaptea de dinainte de Înviere.
Nici  un semn dinspre Ostrovul de floare înzăpezit.
Pereche damnată la singurătate –
Călătoream spre plus infinit.
Un vulcan uriaş se-arătase în zare:
Pe Ostrov, Grădinarul, devenise un semn de mirare.

Spre Ostrov, în zori
Spre coliba de flori….

Eugen Mircea
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Eugen Mircea

Perechea ciudată în Grădina
Botanică

Indecentă pereche vom fi în atâta singurătate
Precum ploaia-ntr-o zi de duminică,
Precum ploaia-n Grădina Botanică de pe Ostrov.

Umbre înceţoşate purtate de peşti peste ape
Cum se împlinesc,o, cum se împlinesc
Cum o lacră sub pleoape.

Orgă de aripi de fluture – o orgă de-mpovărare,
Indecentă pereche lunecând sub izvoare
Precum ploaia într-o zi de duminică,
Precum ploaia-n Grădina Botanică de pe Ostrov.

Un  clopot de lună sunând pe sub apă:
Peştii, în lucarne, din el se adapă.

Limba de clopot, suflarea perechii în mare:
Indecentă tăcere şi nici o mişcare.
Perechea străină, vom fi, de pe Ostrov,
Cu o cocoaşă de lacrimi pe faţă.

Peştii ,în tăcere să ne ridice.
Pereche ciudată fi-vom în această matrice
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Lecţie despre un nefiresc ritual
Printre păsările colibri, toamna,
Toamna întemeiază culori în căderile frunzei
În golul acela ca într-un sicriu de copil,
Ca în cutia de rezonanţă a cântecului,
Greierul se-nveleşte cu frunza-n cădere.

O imensă explozie în amurg, o imensă explozie.

Şarpele Phylon Grădinarului se arată
Printre păsările colibri toamna
Într-un minuscul cuibar în pleoapele îngerului.

Ouăle lor  cu ouăle şarpelui Phylon în logodire
Refuză imaginea frunzei în cădere pe Ostrov.

Un nefiresc ritual în acest univers,
Un nefiresc ritual pe Ostrov în toamnă.

Greierul se înveleşte cu frunza-n cădere.
Aripile lui  sunt mai grele de ireale culori,
Mult mai grele sub zodia toamnei.

În golul acela ca într-un sicriu de copil
Şarpele Phylon Grădinarului i se închină.

O imensă explozie în amurg, o imensă explozie
Împerechează lumi imperfecte.

Toamna, greierul se înveleşte cu frunza-n cădere!

Eugen Mircea
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Lecţie despre călătoria pe ape
Cu ceară pe pleoape, cu ceară pe pleoape
Şarpele Phylon înoată pe ape.

Pe valuri, pe valuri, el singur pe valuri
Străbate întinderi departe de maluri

Nimic nu-l cuprinde, nimic nu-l atinge
Coroana de flăcări nu-l mai poate învinge.

Nici rănile toate, nici rănile toate
Nu-l mai pot ascunde de propria moarte.

Cu ceară pe pleoape, cu ceară pe pleoape
Şarpele Phylon traversează pe ape.

Întinderi sublime, sublimul lui semn
În chingi nu-l cuprind în pierdutul Eden

Pe valuri, pe valuri, el singur pe valuri
Străbate întinderi departe de maluri

Nimic nu-l cuprinde, nimic nu-l atinge:
Coroana de flăcări pe cap i se stinge

Şi ceara subţire şi ceara subţire
Ca umbră îl ţine-n cămaşa de mire

Şi nimeni nu poate şi nimeni nu ştie
Că şarpele, pe ape, e o sabie vie.

Liviu Pendefunda
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Comorile
Madeleinei
Davidson

m citit, de fapt am
savurat, zilele
acestea, scrierile

doamnei
MADELEINE
DAVIDSOHN

având plăcerea nu
numai a unui stil distins şi coerent,
ci şi a unei frazări elegante cu
superbe arcuiri prin sensibilităţi şi
subtilităţi lingvistice. În concluzie,
un scris absolut specific oamenilor
cu o solidă cultură, adică acei puţini
care pot, la modul inteligent, să
construiască o intrigă imposibil de
refuzat implicării emoţionale a
cititorului. Dar nu despre stilul
scriitoarei vreau să vorbesc. Au
făcut-o alţii, mult mai vrednici,
înaintea mea şi au făcut-o chiar mult
mai bine decât aş putea eu să o fac.

Având însă aceeaşi vârstă
cu M.D. ba, mai mult, trăindu-ne
noi copilăria şi tinereţea, principial,
sub impactul aceloraşi condiţii socio
- economico - ideologice, am avut
curiozitatea şi chiar dorinţa de a afla
dacă nu cumva scriitoarea doreşte
să comunice şi altceva decât
povestea în sine cu destinul
personajelor şi căile prin care acesta
s-a împlinit. Prin urmare, am plonjat
în adâncul naraţiunilor dincolo de
textul aflat în pagină către cel lizibil

doar cu ochii sufletului.
Aveam sentimentul ace-
lor căutători de pietre preţioase care
răsfiră printre degete mii de
pietricele până dau de una cu
adevărat valoroasă, chiar dacă la
acel moment ea seamănă foarte bine
cu cele din jur. Se va dovedi altfel şi
îşi va izbucni luminile, abia după ce
şlefuitorul îi va fi înţeles valoarea şi
o va prelucra, dându-i strălucire.
Dar nu am fost dezamăgit!

MADELEINE DAVIDSHON
ascundea, într-un anumit fel, printre
cuvinte frumoase, comori pe care le
oferea generoasă numai celor care
voiau cu adevărat să le descifreze.

Dar să vedem ce am
descoperit, pentru că, de fapt acest
exerciţiu este mai mult o piatră de
încercare pentru mine, orice alt
cititor putând să găsească alte şi alte
valenţe ascunse ale textului, ştiut
fiind că fiecare om atunci când
deschide o carte, aceasta se perso-
nalizează funcţie de experienţele
sale de viaţă, de cultura sau de
propriile limite psihice.

Majoritatea personajelor
MADELENEI DAVIDSHON se
adună în naraţiuni din cele mai
diverse colţuri ale lumii, fiind
oameni de vârste diferite însă destul

de adunaţi ca profesiuni. În general
intelectuali care din diferite motive
pleacă din locul în care s-au născut
către alte ţări. Pe parcurs ele,
personajele, se întâlnesc şi dezvoltă
relaţii interumane fireşti. Se iubesc
sau nu, se ajută, se ignoră sau
încearcă să se înţeleagă găsind până
la urmă o limbă dar şi un limbaj
comun, unii se căsătoresc şi au
copii, deci nimic spectaculos.  Totul
în pofida faptului că, aşa cum ne
aşteptăm, ar trebui să fie cel puţin în
duşmănie, dacă nu cumva chiar în
conflict deschis, date fiind
apartenenţa la culturi, rase, etnii sau
confesiuni diferite. Ei bine, nu se
întâmplă aşa! Prin urmare
scriitoarea ne spune că principalele
motive de gâlceavă sau război, cele
în numele cărora ne-am omorât de-a
lungul veacurilor, sunt cel puţin
stupide. Sau noi orbi? Şi cum de pot
personajele ignora acum aceste
motive? Doar pentru că au şansa de
a nu mai fi anesteziaţi mental de
limba bifurcată a profeţilor răului?
Deci, iată, ni se demonstrează,
foarte logic de altfel, că se poate!
Dar ce-ar fi oare de făcut în
continuare? M.D. nu ne mai spune
altceva nevrând să se transforme
într-o moralistă de conjunctură. Mă

A
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lasă pe mine cititorul să-mi găsesc
calea. Şi bine face!

Însă, pentru că tot veni
vorba de iubire şi căsătorie,
personajele feminine au o atitudine
atât de firească faţă de aceste
componente intrinseci ale vieţii
încât ne dezarmează. Spre exemplu,
o fată îşi pierde virginitatea, cam
aşa cum se întâmplă cu majoritatea
fetelor din această lume.
Evenimentul este descris, în câteva
cuvinte dar cu atâta tandreţe şi
delicateţe încât ne duce cu mintea la
dimensiunea cosmică a actului
erotic, ridicându-l mult deasupra
oricărei interpretări vulgare. Fiindcă
totul se petrece fără onomatopee din
registrul psihotic, fără instrumente
din arsenalul poliţiei sau al, aparent
dispărutei, Inchiziţii dar şi fără
artificii sau revărsări de şampanie
din sticle cu gâtul aurit. Şi, mai ales,
cu totul în afara excesiv de
mediatizatelor sugestii de tip
hollywoodian. Prin urmare, aşa
cum ar dori ei să credem, lucruri
interesante, nu banalităţi! Doar că,
în scena prezentată în volum, se
produce un fel de imposibil! Adică
totul este normal şi firesc, fata
trăindu-i bucuria simplă a unei
necesare împliniri a vieţii? Împlinire
pe care o regăsim şi peste ani când
fata, acum femeie matură, se află în
aceeaşi relaţie caldă, tandră şi
armonioasă cu soţul ei, acel băiat al
începutului. Ei bine, da, iată că
putem ignora a tot biruitorul film
cel care ne invadează subliminalul
cu obscenităţi! Aş recomanda
tuturor adolescenţilor să citească
aceste pasaje din carte (Femeile
nopţii) şi, sunt sigur, că ar înţelege
tristul fals promovat de tot felul de
exhibiţionişti pe marele sau micul
ecran. Fiind acest fapt, înţelegerea
lor, supremul blam dat otrăvitorilor
de minţi. Dar avem oare puterea de
a pricepe că normalitatea, vorbim
de cea din plan erotic, este de fapt
singura care adună trupurile însă,
de unit, uneşte sufletele iar restul
este doar iluzia unui concept fără
definiţie, respectiv plăcerea? Cine

ştie! M.D. însă ne spune asta şi
iarăşi, bine face!

Elementele de proză
fantastică apar destul de frecvent în
scrierile doamnei M.D., însă eu aş
denumi acest fapt mai mult ca un
recurs la miracol. Pentru că, în
aceste scrieri, despre miracole este
vorba, adică despre un fenomen în
care personajul intră însă la ieşire
este mult schimbat. Despre aceste
miracole ar fi chiar de discutat  în
mod serios, deci nu în felul
prezentat acum de mijloacele mass-
media, adică pline de un misticism
de cea mai vulgară extracţie şi de
nelipsitul mesaj catastrofic. Exemple
sunt multe: o tânără femeie
descoperă că are o boală incurabilă
şi simte nevoia unei călătorii însă pe
timpul acesteia, ajunsă la un lac, se
scaldă iar când iese din apă maladia
dispăruse. Lacul fiind mai mult o
metaforă a unui alt sistem spaţio-
temporar. Un tânăr aflat în excursie
la Machu-Pichu intră, de asemenea,
într-un vortex energetic şi se
vindecă de o afonie traumatică. Dar
mai sunt şi altele. Însă, de departe,
cel mai interesant miracol este
vindecarea unei fetiţe surdo-mută
prin grija şi dragostea cu care a fost
înconjurată de oamenii dintr-un
chibuţ. Ce ar fi miraculos totuşi aici
când este vorba, aparent, doar de
priceperea acelor oameni?  Mmmm,
iar suntem prizonierii cinemato-
grafului unde miracolele se produc
numai într-o lumină strălucitoare
din care o voce foarte gravă ne
spune unde sunt ascunşi banii
bunicului. Fiindcă, textul autoarei
ne reţine atenţia cu faptul că numai
în colectivităţi umane adevărate
omul îşi poate descoperi
adevăratele limite. Un atac  executat
cu eleganţa spadasinului dar şi cu
precizia chirurgului, ferm şi decis, la
adresa aglomerărilor urbane unde
alienarea şi egoismul sunt la ele
acasă şi unde omul tinde să creadă
că televizorul îi este cel mai bun
prieten. M.D. nu face apologia
chibuţului, ba chiar ne spune, şi nu
este singura, că acolo viaţa nu este

deloc uşoară, că oamenii muncesc şi
poate nu au deloc lejerităţile dintr-
un oraş. Da, dar toţi regretă atunci
când pleacă din acea colectivitate
sau când chibuţul este transformată
într-un loc de agrement. De ce oare?
Să fie înţelegerea faptului că acesta
este locul unor posibile miracole sau
că este marea şansă de a fi cu
adevărat printre oameni, cu bunele
şi relele lor desigur, însă cu acea
căldură specifică relaţiei cu adevărat
umane şi nu a unui surogat bazat pe
interese sau amabilităţi sterile.

Tema iubirii este prezentă
pe întreg parcursul lecturilor. Sub
diferite forme, dar repet, niciodată
vulgarizată. Interesantă este poves-
tea unui bărbat, ADAM (o subtilă şi
rafinată sugestie lingvistică: ADAM
= OM) bărbat în putere cu o familie
frumoasă, o soţie iubitoare şi doi
copii minunaţi. Mai are însă, prin
jocul sorţii şi o iubită (femeie a
nopţii, cum o denumeşte M.D.). Are
şi cu ea un copil, iar el, om de
caracter nu se dezminte de nici unii.
Munceşte mult pentru a asigura o
viaţă cel puţin decentă tuturor.
Totul pare banal, întrucât lipsesc
scandalurile, păruielile sau şantajul
cu care suntem obişnuiţi în
asemenea situaţii. Credem că
nimeni nu ştie adevărul şi asta ar
explica totul. Dar ADAM moare şi
aflăm cu surprindere că soţia ştia.
Într-un fel extrem de decent
autoarea ne scoate iar din cotidianul
vulgar şi parcă ne duce către
scripturile care prezintă vieţile
patriarhilor biblici dar, mai ales, la
înţelepciunea soţiilor din acele
vremuri uitate. Sigur, văduva are şi
un moment de răzvrătire care însă
nu depăşeşte nici un milimetru
bunul simţ şi buna educaţie. Este
oare posibil aşa ceva? Modul în care
M.D. scrie povestea ne confirmă
faptul că: DA, se poate! Şi că
adevăratele valori familiale ar trebui
puse întotdeauna deasupra unor
patimi trecătoare din care numai
avocaţii au de câştigat.

Dar cea mai dezbătută temă
a scrierilor este plecarea (mai ales în
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Paradisul rătăciţilor). Nu o numesc
dezrădăcinare pentru că niciuna din
poveştile scrise de M.D. nu are,
niciodată, caracteristicile acesteia.
Aşa cum am spus anterior, oamenii
pleacă din locurile natale din
diferite motive. O adolescentă
derutată de o iubire fără sens pleacă
într-o aventură cu riscuri maxime în
căutarea libertăţii (aşa cum o
înţelege ea). Poate chiar o găseşte,
cutreierând lumea cu grupuri de
hippy-es dar plata este cumplită. Va
muri pe la douăzeci de ani
dependentă de droguri. Tot într-un
chibuţ.

Două fetiţe, una din fosta
U.R.S.S alta din ROMÂNIA, plecate
cu familiile, se întâlnesc în S.U.A.
Adaptarea nu este chiar un lucru
uşor pentru adulţi însă fetiţele,
devenite prietene, o fac mult mai
uşor. Cu o superbă maliţie autoarea

spune prin glasul uneia din fete:
Am devenit repede americance. Ne
îmbrăcam cu blugi, purtam tricouri
largi şi mâncam hamburger cu
Coca-Cola în timp ce în frigidere
stătea mâncarea tradiţională pregă-
tită de mama (citat prelucrat).
Aparent, constatarea destul de
superficială a unei tinere. În fond o
ironie adâncă.

Şi mai sunt şi alte destine
care rătăcesc o vreme prin lume iar
la sfârşit poveştile vieţilor se
intersectează în ISRAEL.  De ce
tocmai aici şi nu în altă parte? Fără a
deveni, nici o secundă, patetică
M.D. consideră sosirea în acest
„paradis al rătăciţilor” adevăratul
scop, neconştientizat iniţial, al
tuturor peregrinărilor. Pentru că,
prin toată istoria sa multimilenară,
acest pământ devine făgăduinţa
împlinirilor prin înţelepciune şi

bună înţelegere. Şi, ştiind eu că
acolo este locul unde coexistă toate
marile religii ale lumii, nu pot să
nu-i dau dreptate.

Înclin să cred că generaţia
din care fac parte nu are mari
personalităţi politice, sociale,
culturale sau economice. Poate şi
pentru faptul că ea a dus greaua
cruce a  revenirii dintr-o lume
sălbăticită de războaie, revenire
care, să fim sinceri, este încă departe
de ceea ce am vrea să fie. Sau poate
din alte cauze. Sau poate sunt şi nu
le ştiu eu. Oricum pentru că am citit
câteva cărţi care mi-au îmbogăţit
sufletul nu pot spune decât:
Mulţumesc MADELEINE!
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Constantin CĂLIN

Vorbe scurte

ubesc oamenii, dar nu iubesc mulţimile.

Nu numai o persoană, ci şi o ţară se poate
descalifica prin minciună.

Nu evreii, ci noi, românii, sîntem neamul cenuşii
în cap.

"Atîta păcătoşenie în ţara noastră, ca azi, n-am
apucat". (A.Vlahuţă)
După o sută de ani, aceeaşi constatare.

Mai sînt "şoareci de bibliotecă"?

Unor inşi nu le-aş da să îngrijească nici măcar un
cîine.

Boala cea mai răspîndită printre "confraţi":
aviditatea pentru aluziile răutăcioase referitoare
la ceilalţi.

Logic ar fi ca un moralist să se poarte moral: în
nouă din zece cazuri, nu seîntîmplă aşa.

Se pare că refrenul comun al celor mai multe
dintre femei, la bătrîneţe, e: "N-am avut ce-am
căutat!..." Ele sînt doldora de nemul țumiri pentru
că au un accentuat sentiment al meritului, de
unde aşteptările mari, miile de iluzii, aspiraţiile
himer ice.  Bărbaţii sint, de la început, mai
realişti şi mai modeşti.

"Condiţia" mea: am fost condamnat să ştiu multe
despre cei ce n-au ştiut, nu ştiu şi nu vor şti
niciodată nimic despre mine.

Adevărata inteligenţă e melancolică.

"Unii se închipuie crema societăţii. Si nu sînt
decît spuma". (Victor Eftimiu) 0 spumă
asemănătoare cu a supei de carne, vînătă, groasă
şi groasă, urîtă la vedere, de aruncat.

Fii mefient, îmi repet, întotdeauna e loc pentru
"imposibil"!

De ce în aproape toate epocile politica internă
românească a oscilat "între minciună şi jaf"?

Minunat elogiu: Iorga evoca "în fraze de fulgere
şi curcubeie".

"La 2000". Ce viitor îndepărtat reprezentau aceste
vorbe pentru Ibrăileanu!... Sunetul lor e ca un
oftat. La fel e cînd spun eu acum "la 2050", an pe
care absolut sigur n-am să-1 mai apuc.

"Trebuie să lucrăm fără să sperăm".(Leopardi)
Zilele în care muncesc sînt cele mai curate
sufleteşte.

Început de articol dintr-un ziar central:
"«Kaiserul» s-a săturat de atitudinea
«Briliantului»". Numai noi ştim să dăm astfel de
porecle. Cine a jucat la o echipă germană e,
definitiv,  "Neamţ" sau "Kaiser"; un jucător tehnic
şi silitor e "Diamantul",  iar altul talentat şi
zurbagiu - "Briliantul". Lucru de haz, "fotbalistul

I



Iarna 2011 | Contact international 91

cel mai bun din toate timpurile" e numit "Rege",
adică mai puţin decît "Kaiser"!

Pe trotuar, două ţigănci, imediat ce s-a despărţit
de ele, stau şi o comentează pe a treia: "Ai văzut-
o, e fată deşteaptă: a fost la turci, la greci..."
Desigur, pentru verificarea calităţilor
intelectuale!...

Cerşetorul de lîngă muzeu s-a adaptat noii mode
lingvistice şi şi-a "updatat" vocabularul: vineri,
sîmbătă şi duminică le urează celor ce-1 miluiesc:
"Un week-end plăcut!"

Abia aştept pensia, ca să mă odihnesc". N-ar fi
bine, i-am spus. Trăim, cît muncim!

Nemulţumirile te ajută să vezi mai departe.

Răspunsul lui Ronsard la injuriile şi calomniile
unui slugoi al Genevei: "Cînd mă deştept în zori,
-nainte de orice pe Tatăl îl invoc a tot ce-n lume e
şi-1 rog umil să-mi dea din graţia-i divină, ca
ziua
care-ncepe să-mi treacă fără vină" (Trad. Barbu
Solacolu). La fel procedez şi eu, ca să-mi şterg
din minte imaginea celor ce m-au obstrucţionat şi
denigrat.

Numele Maicii Domnului mă opreşte să gîndesc
urît despre femei.

"Cel mai harnic cetitor din ţinuturile locuite de
români", se definea pe sine N.Iorga. "Sînt putred
de literatură", zicea Borges. "Am citit toate cărţile
mari ale secolului acesta" (secolul XX),  spunea
Nicolae Balotă. Pe ei îi cred, nu şi pe (dacă ar
declara aşa ceva) Eugen Negrici Gabriel Liiceanu,
H.-R.Patapievici şi oricare din acoliţii şi ciracii
lor.

Neavînd la îndemînă o bibliografie, mă întreb: o
fi scris cineva despre scîrba lui Arghezi? E,  nu o
dată, densă, vîrtoasă, compactă.

De la o vîrstă devii etimologist: nu mai poţi trece
peste cuvinte fără să te întrebi de unde sînt, cînd
s-au format, cum au evoluat.

N-am compus încă o rugăciune. Dacă aş
compune-o, ea ar fi mai degrabă o mulţumire.

Sinceritatea e arma omului onest.

Zelul poartă în sine germenii unei viitoare
sancţiuni. Mai devreme sau mai tîrziu, toţi cei ce-
au făcut caz de el au fost reprimaţi.

Sîntem, vorba nevesti-mii,  "tot mai săraci şi tot
mai nesiguri; cînd vrei să te dregi, mai rău te
rupi".

"Să fii liber nu înseamnă încă nimic". (Alain).
Pînă în 1990, nu-i dădeam dreptate moralistului
francez. De atunci însă mă conving mereu că aşa
e.

"Staţi acasă şi biruiţi acasă la voi", sfătuia poetul.
Deşi, sînt sigur, o generaţie nimeni nu va vrea să-
1 asculte, îmi fac datoria să-i reamintesc
îndemnul.

Pot fi consideraţi "eroi" soldaţii români căzuţi în
Irak sau în Afganistan? Ce i-a mînat pe ei în
luptă: o idee sau o soldă de mercenar?

Greaţa, inversul entuziasmului.

>Intîlnită întîmplător în autobuz, o fostă
studentă îmi descrie starea intelectuală precară a
unei mari părţi din cei ce (şi mai ales cele) ce
compun cancelariile şcolare. "Ne spuneaţi
dumneavoastră, şi nu prea vă credeam".
Credeau, desigur, pe cei ce-i ameţeau că în
învăţămînt îi/ le aşteaptă cel mai bun dintre
climate, şi mai stimulator! ...

Dacă ar trăi, KogăIniceanu, care le-a scris istoria
şi a cerut eliberarea lor, ar fi pus uneori, de
ţigani,  în mare încurcătură. Poate ar recunoaşte
că n-a anticipat toate consecinţele gestului său
politic.

Eroarea oratorului Vadim: nu poți cîştişa cu
lungi discursuri o populaţie care, suferind de
astmul lecturii, consumă doar "pastilele" din
"Libertatea", "Cancan", "Click" şi alte tabloide de
o similară ţinută intelectuală!

Dă-mi, Doamne, credinţă în demnitate şi
demnitate în credinţă!

Uneori îmi imaginez Apocalipsa ca pe o
sărbătoare.
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Andrew MORTON

Viața mea și-a schimbat cursul
hiar atunci când s-a
hotărât definitiv să-
şi învingă bulimia,
ea s-a decis să se
confrunte şi cu
femeia faţă de care
simţise atâta

nelinişte şi mânie. S-a întâmplat
când ea şi Prinţul Charles participau
la petrecerea aniversară a surorii
Camillei Parker-Bowles, Annabel
Elliot, cu prilejul împlinirii a 40 de
ani. Aceasta a avut loc la Ham
Common, lângă Parcul
Richmond. Printre cei 40 de
invitaţi exista o presupunere
nemărturisită că Diana nu va
veni. Când şi-a făcut apariţia a
fost un murmur de surpriză
printre oaspeţii deja prezenţi.
După masă Diana, care
sporovăia cu musafirii într-o
cameră de la etaj, observă
absenţa soţului ei şi a Camillei
Parker-Bowles. Ea coborî şi îşi
găsi soţul stând la taclale cu
Camilla şi alţi invitaţi. Prinţesa
i-a rugat pe ceilalţi să
părăsească încăperea deoarece
are să-i spună Camillei ceva
important.

Aceştia s-au îndepărtat
imediat şi în grup se aşternu
tăcerea. A urmat o convorbire
energică în care Diana a dat
frâu liber sentimentelor sale
legate de natura relaţiilor
dintre Camilla şi Prinţul
Charles. De multă vreme Diana
era îngrijorată de influenţa
“Grupului Highgrove” asupra
soţului ei. Când se afla în refugiul
lor de la Gloucestershire, ea apăsa
din obişnuinţă butonul “ultimului
număr format” de la telefonul mobil
al lui Charles. Invariabil era
conectată la Middlewich House,

locuinţa Wiltshire a familiei Parker-
Bowles. Ea era îngrijorată şi de
corespon-denţa regulată dintre soţul
ei şi D-na Parker-Bowles. Întâlnirile
dintre membrii grupului Highgrove
şi Prinţul Charles fie la vânătoare de
vulpi, fie ca musafiri la Balmoral şi
Sandringham alimentau tot mai
mult suspiciunile Dianei.

În timpul acelei conversaţii,
au năvălit la suprafaţă furia reţinută,
gelozia şi frustrarea acumulate pe

parcursul a şapte ani. Cu toate că
încă mai nutreşte sentimente imense
împotriva soţului ei, a Camillei şi a
grupului Highgrove, situaţia nu mai
constituie pasiunea mistuitoare a
vieţii ei.

Chiar în acea perioadă ea
deveni prietenă bună cu Mara şi

Lorenzo Berni, care ţineau
restaurantul San Lorenzo în
mondena Piaţă Beauchamp din
Knightsbridge. Mara care avea
reputaţia unei tradiţionale mame
italiene şi obişnuia să la vorbească
clienţilor despre semnele astrale,
semnificaţia numerelor lor şi
importanţa planetelor. Deşi Diana
frecventa restaurantul de câţiva ani,
Mara şi Lorenzo au intrat pentru
prima oară cu adevărat în viaţa ei

abia cu aproape trei ani în urmă.
Diana îşi aştepta invitata la
prânz când Mara, care avea
tendinţa de a fi protectoare şi
atentă cu clienţii favoriţi se
îndreptă spre masa ei şi se aşeză.
Prinzându-i încheietura mâinii, a
întrebat-o pe Diana dacă a înţeles
prin ce trecea. Diana era
neîncrezătoare şi a rugat-o să-şi
justifice afirmaţia. În câteva
propoziţii, Mara a schiţat un
portret al singurătăţii Dianei, al
vieţii triste, al schimbărilor pe
care le îndura şi calea pe care
trebuia să o urmeze. Diana a
încremenit, uimită de
observaţiile ei pătrunzătoare
despre natura vieţii sale, lucru
pe care Prinţesa credea că a
reuşit să-l ascundă lumii
exterioare.

A asaltat-o pe Mara cu
întrebări despre viitorul ei, dacă-
şi va găsi fericirea şi va evada
vreodată din sistemul regal. De
atunci, San Lorenzo a devenit
mult mai mult decât un

restaurant, el a devenit un liman
sigur al vieţii ei tumultoase de la
Palatul Kensington. Mara şi Lorenzo
erau acum sfătuitori care o consolau
şi o ascultau pe Prinţesa Diana
dezbătând multele ei necazuri.
Prietenul ei James Gilbey observă:

C
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“Mara şi Lorenzo sunt extrem de
potriviţi, foarte receptivi şi au fost
martorii multora dintre nefericirile
şi frustrările Dianei. Ei au ajutat-o
să-şi depăşească situaţia”. Cuplul a
încurajat-o pe Diana în interesul
manifestat pentru astrologie, tarot şi
alte domenii ale metafizicii
alternative, cum ar fi clarviziunea şi
hipnoza. Este ceva asemănător unei
tradiţii în familia regală. Scriitorul
John Dale a reconstituit ceea ce el
numeşte “descendenţa psihică a
familiei regale” începând cu domnia
Reginei Victoria. De-a lungul anilor,
afirmă Dale, numeroşi membri ai
familiei regale, inclusiv Regina
Mamă, Regina şi Prinţul Philip au
participat la şedinţe şi alte exerciţii
paranormale. În această perioadă
Diana a fost prezentată astrologului
Debbie Frank, la care Prinţesa a
apelat în decursul ultimilor trei ani.
Ea utilizează o tehnică elegantă care
combină sfaturile obişnuite cu
analiza prezentului şi viitorului, aşa
cum se dezvăluie din conjuncţia
planetelor corespunzătoare datei de
naştere a Dianei. Născută sub
semnul Racului, Diana are multe
calităţi specifice acestui semn:
protectoare, tenace, armonioasă din
punct de vedere sentimental şi
grijulie.

Când a început pentru
prima oară să cerceteze posibilităţile
lumii spirituale, Diana era foarte
receptivă, aproape prea dornică să
creadă. În lumea sa fusese atât de
mult în încurcătură, încât ea se agăţa
de orice prezicere, la modul în care
un om ce se îneacă se prinde de
epava plutitoare. Cum încrederea în
ea însăşi crescuse, mai ales în
ultimile câteva luni, Diana a început
să vadă aceste metode de auto-
analiză şi previziune mai mult ca
instrumente şi ghiduri decât ca o
linie a vieţii de care să se agaţe. Ea
consideră astrologia interesantă,
sporadic pertinentă şi liniştitoare,
dar în nici un caz o motivaţie
dominantă a vieţii sale. Prietena ei
Angela Serota remarcă: “Să înveţi
despre progresul lăuntric al
fiecăruia dintre noi este cea mai

importantă parte a vieţii. Acesta este
drumul ei în continuare”.

Acest interes a fost o treaptă
vitală în calea ei către auto-
cunoaştere. Abordarea ei receptivă a
filozofiilor care se deziceau de
curentul principal al gândirii din
vest sunt un ecou al celor spuse de
Prinţul Charles. Tot aşa cum Prinţul
şi alţi membri ai familiei regale au
îmbrăţişat medicina alternativă şi
convingerile holistice, la fel şi Diana
a căutat de una singură metode
alternative de abordare a lumii.
Astrologia este un astfel de
domeniu de cercetare. Cea mai mare
parte din viaţa ei de adult, Diana a
permis să fie condusă de alţii şi mai
ales de către soţul ei. În consecinţă
firea ei adevărată a fost reprimată
multă vreme, încât i-a luat timp să
răzbată la suprafaţă. Drumul ei spre
autocunoaştere nu a fost câtuşi de
puţin un drum neted. Pentru fiecare
zi în care se simţea împăcată cu ea
însăşi erau săptămâni de depresie,
nelinişte şi neîncredere în propria
persoană. În timpul acestor perioade
negre a fost crucial sprijinul
terapeutului Stephen Twigg şi
Prinţesa recunoaşte fără tăgadă ce-i
datorează. Din 1988 el vizita Palatul
Kensington sub pretextul efectuării
unor masaje relaxante. După
antrenamente în Suedia şi masaje
pentru ţesuturile profunde, el
dezvoltă o filozofie coerentă despre
sănătate care, ca şi medicina chineză,
leagă mintea şi corpul în scopul
bunăstării.

Aprecierea ei pentru
Stephen Twigg nu o surprinde pe
Baroness Falkender, fostă secretară
politică a primului-ministru laburist
Harold Wilson şi care fusese pentru
o perioadă una dintre pacientele sale
ca urmare a cancerului de sân. Ea
declară: “Probabil că a ajutat-o
enorm, aşa cum a făcut-o şi pentru
mine. Este o persoană remarcabilă.
Se pricepe foarte bine la masajul
terapeutic şi posedă o filozofie
completă despre viaţă care te incită
şi te ajută să-ţi găseşti propriul drum
în viaţă. Te face să te simţi încrezător

şi relaxat şi aceste lucruri îţi dau la
rândul lor o nouă înţelegere a vieţii”.

În timpul şedinţelor de
tratament cu Diana, care durau în
jur de o oră, el discuta orice, de la
suplimentele de vitamine la
înţelegerea universului, se străduia
ca pacienţii să ajungă să se înţeleagă
pe ei înşişi şi să-şi armonizeze
componentele psihice, mentale şi
spirituale. La sugestia acestuia
Diana a încercat un surplus de
vitamine, a urmat procese de
dezintoxicare şi a început să ţină
regimul Hay, care este un sistem de
alimentaţie bazat pe eliminarea
carbohidraţilor şi proteinelor printr-
un regim nutriţional strict. Aşa cum
procedează cu toţi pacienţii lui, el
discută modul în care procesele îşi
manifestă pentru fiecare individ în
parte caracteristicile pozitive şi
analizează situaţiile alarmante din
vieţile lor - de exemplu vizita Dianei
la Balmoral, ce a făcut-o să se simtă
atât de vulnerabilă şi dată la o parte.
“Amintiţi-vă“ - i-a spus el - “că nu
atât dumneavoastră doriţi să fiţi
alături de familia regală, cât mai
degrabă ei doresc să vă aibă de
partea lor”.

Twigg spune: “Oameni ca
Diana ne arată tuturor că nu are
importanţă cât de mult ai sau cu ce
avere te-ai născut, căci lumea ta
poate fi totuşi limitată de nefericire
şi boală. Chiar îţi trebuie curaj să
recunoşti aceste limite, să le înfrunţi
şi să-ţi schimbi viaţa”.

Ea a experimentat şi alte
tehnici, inclusiv hipnoterapia cu
Roderick Lane şi aromoterapia, o
tehnică străveche care implică
utilizarea uleiurilor aromatice
pentru reducerea stressului, susţine
sănătatea psihică şi liniştea
sufletească. “Are un efect profund
relaxant “spune Sue Beechey, o
femeie din Yorkshire care practica
această tehnică de douăzeci de ani.
Ea însăşi prepara uleiurile în
cabinetul ei din Chelsea şi apoi le
aducea la Palatul Kensington.
Adesea Diana le combina cu şedinţe
de acupunctură, o artă chineză de
vindecare în care sunt utilizate ace
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pentru a înţepa pielea în puncte
strict definite, cu scopul de a
restabili echilibrul “energiei chi”
care este esenţial pentru o sănătate
bună. Aceste ace stimulează liniile
energetice invizibile numite
meridiane care străbat corpul pe sub
piele. Acupunctura a fost practicată
de Oonagh Toffolo, o doică instruită
din ţinutul Sligo în Irlanda, care a
vizitat-o pe Diana la Palatul
Kensington aproape trei ani şi cu
această ocazie l-a tratat pe Prinţul
William. Ca şi Jane Fonda sau
Shirley MacLaine, prinţesa de Wales
are încredere şi în puterea
vindecătoare a cristalelor.

Diana se menţine în formă
fizică înotând zilnic la Palatul
Buckingham precum şi exersând
figuri de balet la ore sau la
antrenamentele trupei London City
Ballet a cărei protector este. În
acelaşi timp ea are un instructor
personal care o antrenează în arta tai
chi chuan, o meditaţie cu mişcare
lentă, populară în Orientul
îndepărtat. Mişcările sunt graţioase
şi curgătoare şi urmăresc o
succesiune prestabilită, permiţând
unei persoane să-şi pună în armonie
mintea, trupul şi spiritul. Înclinaţia
ei către aceste activităţi este cu atât
mai plină de discernământ datorită
pasiunii ei de o viaţă pentru balet.

Această meditaţie psihică are drept
rezultat o pace lăuntrică pe care ea o
găseşte prin meditaţie profundă şi
rugăciune, adesea împreună cu
Oonagh Toffolo a cărei credinţă
catolică fusese temperată de munca
ei în India şi în Orientul îndepărtat.

În vreme ce încă mai citeşte
romane de dragoste de autori ca
Danielle Steele, care îi trimite
exemplare cu autografe ale
ultimelor ei cărţi, ea este atrasă de
lucrările referitoare la filozofia
holistică, vindecare şi sănătate
psihică. Dimineaţa Diana explorează
adesea gândirea filozofului bulgar
Mikhail Ivanov. Este o meditaţie
tainică într-o zi aglomerată. Ea
îndrăgeşte un exemplar legat în
piele albastră al cărţii. Profetul scrisă
de filozoful libanez Khalil Gibran şi
care i-a fost oferită de Adrian Ward-
Jackson pe care l-a îngrijit în timp ce
se stingea răpus de SIDA.

Preocupările actuale ale
Prinţesei datorează puţin soţului ei
al cărui interes pentru medicina
holistică, arhitectură şi filozofie este
bine cunoscut. Când în timpul unei
vacanţe el o văzu citind cartea
intitulată Faţă în faţă cu moartea o
întrebă tăios de ce îşi pierde timpul
citind acele publicaţii. Acum ea nu
se mai ţine să se împace cu propriile
sale sentimente, nici să se confrunte

cu emoţiile neplăcute şi tulburătoare
ale altora care se apropie de moarte
sau din acest motiv să-şi piardă
umorul şi bucuria în situaţii de
mâhnire adâncă. Pasiunea ei pentru
muzica corală, “deoarece atinge
profunzimile”, este un martor
elocvent al spiritului ei puternic
înclinat spre meditaţie. Dacă ar fi
fost aruncată pe o insulă pustie,
primele ei trei alegeri ar fi fost
muzica lui Mozart şi recviem-urile
de Fauré şi Verdi.

De-a lungul ultimilor câţiva
ani sfaturile, prieteniile şi terapiile
holistice pe care le-a îmbrăţişat i-au
permis să-şi recâştige personalitatea
ce-i fusese reprimată de către soţul
ei, sistemul regal şi aşteptările
publicului de la prinţesa din basmul
cu zâne. Femeia din spatele măştii
nu este o tânără capricioasă, cochetă
şi nici imaginea unei perfecţiuni
neprihănite. Oricum ea este o
persoană mult mai liniştită,
introvertită şi particulară decât le-ar
plăcea multora să creadă. Carolyn
Bartholomew spune: “Ea nu a
agreat niciodată mass-media, deşi
aceasta a fost alături. De fapt
întotdeauna ea a fost timidă faţă de
aceasta”.
_______________________________
Fragment din Diana, povestea ei adevarata,
Ed. Contact international 1997
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Dragoş PĂTRAŞCU

ragoş PĂTRAŞCU, din ale cărui
desene câteva mă însoţesc zi de zi
pentru că îmi împodobesc pereţii, mi
se pare a fi unul din artiştii cei mai

eminenţi pe care am avut privilejul să-i întâlnesc.
Felul său de-a se supune constrângerilor pe care s-a
desfătat născocindu-le într-o deplină libertate,
frumuseţea ideilor care ştiu să se întrupeze pentru a
oferi modele cărnii noatre atât de incompetente,
arhitecturile savante care ajung să se exprime cu
aceeaşi măiestrie pe-o pagină de caiet sau pe pereţii
vreunui edificiu, mă farmecă şi mă hrănesc. Ori, ce
altă mai bună dovadă pot avea despre validitatea
unei opere decât de a vedea cum îşi exercită puterea
de germinaţie în pământ străin, dând fruct
altundeva decât acolo unde a fost sădită ?

Virgil TĂNASE

Dragoş Pătraşcu s-a ilustrat din nou ca un virtuoz
uimitor al haşurii, oferind - în creion - iluzia
gravurii cu acul, fără a se limita însă la simpla
explorare a darurilor sale în ordinea ma-nualităţii.
Autor de montaje vizionare bazate pe ideea
metamorfozelor miraculoase, născute, unele, din
saturniene melancolii, Dragoş Pătraşcu foloseşte cu

eleganţă pauzele, litotele de obârşie suprarealistă, în
spiritul unei iluzii a iluziei, rezultante a jocului
dintre semn şi reprezentare, impunându-se şi acum
drept unul din foarte înzestraţii graficieni ai tinerei
generaţii.

Mihai ISPIR, 1985

Foto: Elleny Pendefunda
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...Dacă viziunea de ansamblu este fantastică, în
ciclul Capriciilor la Dragoş Pătraşcu nu mai regăsim
nimic din universul macabru sau demonic, din
recuzita vrăjitorească şi figuraţia terifiantă a
artiştilor renascentişti sau baroci. Nu violentarea
sensibilităţii privitorului, prin imagini apocaliptice,
pare a fi obiectivul artistului nostru, ci translaţia de
la figurativul secătuit de resurse expresive spre
imaginarul insolit şi incitant. Eliberându-şi fantezia
creatoare de constrângerile legităţilor terestre,
artistul nu se supune unor legităţi răsturnate,  nu
inversează  sistematic raporturile naturale, ci doar
face abstracţie de ele. Universul de imagini rezultat
este chiar reconfortant pentru privitor, iar criticii
care au vorbit de lirismul creaţiei sale au deplină
dreptate....

D. N. ZAHARIA, 1995
p. 96 – Fără titlu, 2006
p. 97 – Fără titlu, 2006
p. 98 – Fără titlu, 2007
p. 99 – Fără titlu, 2005
p. 100 – Fără titlu, 2007
p. 101 – Gemenele, 2007

...Dragoş Pătraşcu, grafician de notorietate
europeană, mobil în structurarea şi nuanţarea
viziunii artistice, subtil şi rafinat, livresc şi senzual,
solicită imaginarul şi-l pune în relaţie, fie cu
universul dantesc, fie cu zona incitant graţioasă a
eroticului. Calitatea duetului este întotdeauna de o
gra-cilitate învecinată zborului, încât senzaţia
generală e de plutire atemporală..".

Valentin CIUCĂ, 2001

Bântuit de neliniştile căutărilor fertile, Dragoş
Pătraşcu - posesor al unei rafinate sensibilităţi şi-a
unui solid fond de cultură umanistă - a sondat cu
pasiune profunzimile lumescului, situate pe un
amplu registru al afectivităţii de la dramatic la
sublim exprimându-se prin inserţiile, învoburările,
limpezimile esenţializate ale unui limbaj adecvat şi
sugestiv, aderent unui postmodernism iubitor de
elevaţie şi durată.

Negoiţă LĂPTOIU, 2003
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Valeriu STANCU

Cum l-am
salvat pe
tata de
puşcărie1

1 Fragmente din volumul Respiraţia umbrei (amintiri fără copilărie) în curs de apariţie la Editura Ştiinţa din Chişinău

zi întreagă s-a
certat tata cu
Mănescu (acum
îmi dau seama
că se urau atît de
tare, încît ai mei

nu i-au spus niciodată pe numele
de botez) cu care ne învecinam
„gard în gard”. Duşmănia
pornise de la nişte gospodării
anexe care, pe planuri, figurau ca
fiind ale noastre, dar pe care,
pînă ne-am mutat noi, Mănescu,
mai vechi în cartier, şi le însuşise
fără nici o mustrare de
conştiinţă. Cum casa pe care o
cumpăraseră ai mei după
incendiu era plină de chiriaşi,
tata încerca să-l convingă „cu
frumosul” pe vecin să ne cedeze
ceea ce era de drept al nostru,
conform actelor de cumpărare a
casei din Berăria Veche. Acesta,
„nu şi nu!”

- Dar sunt ale mele, conform
actelor, uită-te pe ele... spunea

tata.
- Mă cac pe actele tale. Eu

stau aici mai de mult şi le
folosesc deja şi bucătăriile şi
magaziile... îl „tăia” vecinul.

- Eu zic să ne înţelegem, ca să
nu ajungem la judecată, încerca
să-l înduplece tata.

- Ba eu abia aştept să
ajungem la judecată, ca să se afle
cine eşti – nu se lăsa Mănescu. La
puşcărie ai să ajungi alături de
cei doi fraţi care au luptat
împotriva puterii populare!
Crezi că nu ştiu cine-mi eşti? În
temniţă or să-ţi putrezească
ciolanele, legionarule,
banditule...

- Măi omul lui Dumnezeu, eu
nu sunt şi nici nu am fost
legionar! De unde ai scos-o?

- Mie să nu-mi spui „omul
lui Dumnezeu”. Tu eşti omul lui
Dumnezeu, misticistule, că te-
nchizi în casă şi te-nchini
noaptea ca să nu te vadă nimeni.

Eu nu sunt omul lui Dumnezeu,
eu sunt omul partidului şi o să-ţi
arăt eu cine-i Mănescu pe strada
asta! Las’ c-ai să vezi tu cine-i
mai tare : dumnezeul tău sau
Partidul meu! Am să te azvîrl în
puşcărie, de o să-ţi rămînă plozii
să cerşească pe drumuri! Vă scot
eu şi din casa pe care aţi
cumpărat-o. Chiar aşa : de unde
aţi avut bani să vă cumpăraţi
casă, calicilor? se-ncontra vecinul
cel neguros.

- Nu e treaba ta de unde am
avut sau de unde am eu bani, nu
se lăsa nici tata mai prejos.

- Îţi trimit americanii bani ca
să subminezi puterea poporului!
Ei las’ că-ţi arăt eu ţie, legionarul
dracului! La gherlă cu tine, la
Sighet, la Aiud... în puşcărie ai să
mori, exploatatorule, mama
voastră de bandiţi!

- Măi omule, nu vorbi cu
păcat, că ai şi tu un copil...

- Nu-i duce tu grija copilului

O



Iarna 2011 | Contact international 103

meu. Vezi-ţi de mucoşii tăi, că or
să rămînă pe drumuri, cînd ai să
intri la temniţă, gunoi moşieresc!
Eu, ca comunist, am să fac totul
să te trimit unde ţi-e locul : în
puşcărie. În puşcărie cu tine, în
puşcărie, burjuiule!

O zi întreagă s-a certat tata
cu Mănescu, vecinul. Eu aveam
pe atunci vreo şapte anişori şi nu
înţelegeam decît că-l vor lua
dubiţele şi pe tata, ca şi pe taţii
altor copii de pe stradă sau din
cartier, că-l vor duce la puşcărie
şi că voi rămîne al nimănui, ca-n
cîntecele pe care mi le murmura
mama seara la culcare : „Copil
micuţ, cu ochi drăguţi, al cui eşti
tu pe-acest pămînt? De ce tot
plîngi şi spui oricui că eşti
copilul nimănui?”. Nu ştiam
exact ce-i aceea o puşcărie, dar
era în sufletul meu ceva şi mai
groaznic decît zmeii din poveşti.

Şi-n mintea mea s-a-nfiripat
ideea că trebuie să-l salvez pe
tata de acea grozăvie. Bine, bine,
dar cum? Foarte simplu :
înduplecîndu-l pe nenea
Mănescu să nu-l trimită la
puşcărie. Dar cu ce argumente?
Nu cred că ştiam eu pe atunci ce
înseamnă un argument, dar
simţeam că trebuie să am ceva,
un temei, care să-i contrazică
afirmaţia că tata e trădător al
clasei muncitoare. Ce naiba o
mai fi fost aia?! Ceva rău, fără
îndoială!

Toată noaptea m-am perpelit,
m-am chinuit, mi-am făcut
planuri, dar a doua zi, cînd m-
am trezit, soluţia era la îndemîna
mea, iar eu eram gata de acţiune.
Nu degeaba se spune că noaptea
e un sfetnic bun. La ora şase, tata
şi-a luat valijoara de lemn (o
valijoară cum aveau toţi ceferiştii
pe vremea comunismului bicefal
– condus adică şi de criminalii
autohtoni şi de cei ai bolşevicilor

de peste Nistru) cu mîncarea
pregătită de bunica (mama se
afla în acea perioadă pe la
moşiile din Botoşani, pe care
comuniştii se căzneau să le
treacă în patrimoniul
întovărăşirilor şi al gospodăriilor
colective) şi a plecat conştiincios
la gară, unde avea serviciul. Nu
ştiu cît de mult îi plăcea lui ceea
ce făcea, dar se ducea nesmintit,
căci salariul acela de 500 de lei
pe lună pe care îl cîştiga la
„cefere” era singura noastră
sursă de venit. Plecarea lui m-a
trezit – eu ziceam că am urzit
planuri toată noaptea, dar
pesemne adormisem buştean
chiar din clipa în care pusesem
capul pe pernă – şi am trecut
imediat la aplicarea planului pe
care mi-l făurisem în timpul
nopţii. Aşadar, tata nu e
muncitor, ci dimpotrivă, e
duşmanul acestora! Ei lasă că-ţi
dovedesc eu contrariul, măi nea
Mănescu!

Aveam o memorie bună (aş
zice fenomenală, de n-aş fi
modest!) şi cum la radio se
difuzau toată ziua cîntece
revoluţionare, patriotice,
muncitoreşti şi sovietice, aveam
un repertoriu de invidiat. Foarte
aproape de gardul ce despărţea
curtea noastră de cea a
duşmanului Mănescu, aveam un
păr bătrîn, care-şi apleca
ramurile mult şi în curtea
vecinului (cu băiatul căruia, ceva
mai mare ca mine, mă jucam în
fiecare zi, pînă ne prindea tată-su
şi îl bătea să nu se amestece cu
„plozii burjuiului”). M-am urcat,
după plecarea tatei, în păr, mi-
am ales o creangă solidă, pe care
stăteam ca pe un scăunel, am
început să-mi bălăbănesc
picioarele şi să cînt cu patosul
revoluţionar al nobilei mele
misiuni de a-l salva pe tata de

puşcărie : „Trec, rînduri-rînduri
muncitorii / Cu steagu-n vînt
desfăşurat; / E steagul marilor
victorii, / De partid înălţat....” În
casa vecinilor, nici o mişcare.
Dormeau duşi, cu toţii, obosiţi
încă de cearta din ajun şi de
munca în grădină. Dar nici eu nu
disperam! Am început să-mi
reglez volumul plămînilor şi al
gîtlejului : „Şi azi ne-aduce
steagu-aminte / De ziua falnică
de mai / Cînd se-ntrupă-n elan
fierbinte / Partidul nou pe-al
nostru plai”. Nu înţelegeam mai
nimic din ce spuneam, dar îi
dădeam înainte, ca să priceapă
Mănescu, ofticosu’ (fuma ca un
şarpe şi tuşea toată ziua), că nu
am tată de trimis la puşcărie.
Prin casa lui în formă de „L” şi
cu două ferestre înspre părul
unde eu îmi exersam calităţile de
prim-solist al cuceririlor
revoluţionare, am început să
percep ceva umblet. Mi-am
înteţit eforturile. De fapt, nu
interpretam : urlam cît mă ţineau
bojocii, ţipam mai mult decît
cîntam. Capacitatea mea de
urlător îşi dădea acum măsura :
„...Ne spune steagul cu tărie /
De-acel octombrie leninist / Ce
şi la noi e temelie / Pentru
partidul comunist”.

- mnezăii mă-tii de cîntăreţ...
de ce mă scoli, mă, din somn, fir-
ar mă-ta al dracu?! Ce ţipi aşa,
smintitule? Cine te strînge de
gît? N-auzi, mă? Şi unde dracu
eşti?

Eu, nimic : „Trec, rînduri-
rînduri muncitorii / Cu steagu-n
vînt desfăşurat...” Nici cu prăjina
n-a reuşit să mă dea jos, nici cu
bolovani, nici cu ameninţări, nici
cu vorbă bună. Eram stacojiu,
vînăt la faţă, îmi pierdusem de
mult şi vocea, dar în părul în
care mă cocoţasem treceau
neîntrerupt muncitorii cu steagul
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victoriilor desfăşurat în vînt.
Pînă seara am stat în păr. M-au
coborît din copac doar atunci
cînd s-a întors tata de la gară.
După cîteva zile (în care am fost
mut ca o lebădă), au venit cu
dubiţa neagră şi l-au luat. Pe

tata, nu pe Mănescu! N-a făcut
puşcărie. I-au dat drumul după
vreo două săptămîni, iar eu,
toată copilăria, am fost convins
că în ziua aceea în care m-am
cocoţat în păr şi am cîntat
cîntecele regimului pe care le

ştiam de la radio, l-am salvat pe
tata de puşcărie.



Mama şi cravata roşie
ur şi simplu

zburam spre casă. În
sfîrşit, mă făcuseră
pionier. Drumul,
care uneori mi se
părea nesfîrşit (de

fapt avea doar vreo trei-patru
sute de metri!), acum pur şi
simplu se topea sub picioarele
mele. Toată amără-ciunea
adunată în cei doi ani în care mi
se tot amînase primirea cravatei
roşii se spulberase într-o clipită.
Nu reuşisem în ruptul capului să
înţeleg de ce eu, care aveam
notele şi mediile cele mai mari
nu doar din clasă, ci din întreaga
şcoală, nu eram făcut pionier! Ce
ştiam eu pe-atunci despre
dosarele pe care ni le făceau cu
osîrdie securitatea şi partidul,
despre greşelile părinţilor pe
care le suportau şi le plăteau
copiii, despre păcatele
înaintaşilor ce se abăteau biblic
asupra urmaşilor?! Eu voiam să
fiu pionier. Atîta tot! Cînd, în
sfîrşit, conducătorii cravatelor
roşii orăşeneşti n-au mai găsit
motive să amîne primirea mea în
rîndurile micilor comunişti
(„încă nu ai vîrsta!” – vîrsta o
aveam cu vîrf şi îndesat, căci
fusesem dat la şcoală de şapte
ani şi 19 zile; „nu mai avem
angajamente!” – erau din belşug

respectivele angajamente, se
aflau aruncate prin sediile
fiecărei organizaţii, deoarece
pionieri se făceau pe bandă
rulantă; „data viitoare!” – o dată
care nu mai venea şi-mi otrăvea
nu doar aşteptarea, ci şi fiinţa),
şi-au călcat pe inimă şi m-au
primit în organizaţie. Iar eu
zburam pur şi simplu spre casă,
pentru a duce vestea celor dragi.
Îmi închipuiam că toată lumea se
uită la mine şi vede ce falnic
atîrnă la gîtul meu simbolul
victoriei comuniste printre cei
mai tineri făuritori şi apărători ai
patriei socialiste. Am spus-o,
casa nu era departe de şcoală, la
doar cîteva sute de metri (trei,
patru) pe o străduţă care începea
chiar din coasta şcolii. Andrei,
Mihalache, Horaicu, Boişteanu,
Biserica Sfîntul Mina a părintelui
Mihai Mănucă, Damaschin, Zup,
ulicioara pe care ne dădeam cu
sania, Suveică, Manea, Mănescu
(duşmanul de moarte al
părinţilor mei) şi casa noastră.
Bătrînească, deşelată ca o
mîrţoagă îmbătrînită în ham, dar
a noastră. Strada Berăria Veche
(care a trebuit să-şi schimbe
frumosu-i nume, căci a fost
rebotezată după numele şcolii,
Petru Poni) era aşezată la poalele
Dealului Copoului, mai exact la

capătul de jos al străzii Aurora,
care cobora de la ieşirea din
Parcul lui Eminescu, pînă în
„ulicioară”, în fapt, un fundac ce
nu ştiu dacă mai există astăzi.
Era perpendiculară pe Aurora,
pe dealul Copoului, ceea ce făcea
ca mai toate gospodăriile să fie în
pantă, terasate. Cele aflate în
partea de sus a străzii, înspre
nord, erau susţinute de ziduri
groase, ziduri de sprijin care
împiedicau dealul să se surpe
peste casele şi curţile oamenilor.
Gospodăriile situate în partea de
sud a străzii, cum era a noastră,
aveau de obicei casele aşezate
mai jos decît intrarea în curţi.
Aşadar, cînd am trecut de gardul
ca de închisoare înălţat de
Mănescu, am privit în curtea
noastră, unde se vedea ca-n
palmă, deoarece mama, ca să ne
lase spaţiu de joacă, nu cultiva
grădina. În afară de vreo trei
zarzări, un nuc şi un prun (părul
în care, în urmă cu cîţiva ani îmi
exersasem plin de elan patri-
otico-revoluţionar anduranţa
corzilor vocale, era mult mai „la
vale”, înspre colţul de nord-est al
clădirii), nu creştea nici un fir de
iarbă în jurul locuinţei, din cauza
miuţelor pe care le încingeam în
toate zilele copilăriei. Ba, uneori,
jucam mingea şi noaptea, căci

P
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electrificarea străzii ne adusese
un stîlp cu lumină chiar în
dreptul casei părinteşti. Mama
era în curte, aşezată pe un
scăunel destul de jos, croit după
tiparele băncuţelor ţărăneşti. În
faţa ei, pus pe o muşama întinsă
direct pe pămînt, se afla un
lighean mare, roşu, pe jumătate
plin cu pene, iar în poale mama
ţinea o găină pe care o jumulea.
Toată lumea era a mea. Fusesem
făcut, în sfîrşit, pionier. Aştep-
tasem trei ani această clipă, dar
acum aveam cu ce mă lăuda în
faţa mamei : la gîtul meu flutura
mult visata cravată roşie. Tot
drumul, cît zburasem spre casă,
îmi sunaseră în urechi numai
frînturi de cîntece pioniereşti :
„Sînt tînăr oştean în veacul
leninist”, „Azi e zi de sărbătoare,
Ziua cînd noi voioşii pionieri
Am pornit cu-nflăcărare Pe un

drum presărat cu primăveri”, „E
roşie cravata mea ca focul, Cum
e şi roşul steag pe şantier În
lumea muncitoare-mi este locul
Şi nu privi că-s mic, sînt
pionier!”

Ca să-i atrag atenţia mamei,
am trîntit poarta cît am putut de
tare, deşi nu-mi stătea în fire. Cît
am putut de tare am trîntit
poarta. Mama, nedumerită, a
ridicat privirea. Şi m-a văzut :
mîndru, bucuros, năvalnic,
pornit spre zări alături de partid,
de pionieri, de colegii din
detaşament. Şi-n clipa aceea s-a
întîmplat un fapt a cărui
semnificaţie aveam să o-nţeleg
mult mai tîrziu, căci pe atunci eu
nici nu ştiam că tatăl ei, bunicul
meu adică, se spînzurase din
cauza comunismului. Mama m-a
privit, ochii ei albaştri ca azurul
s-au întunecat de ură, de obidă,

de furie, de spaimă. S-a învineţit
la faţă şi cu un glas încărcat de
ură, un glas rău, străin, pe care
nu i-l cunoşteam, şi pe care nu
aveam să i-l aud decît atunci
cînd vorbea despre călăii roşii,
mi-a strigat mai mult şuierat,
sugrumat aproape :

- Scoate ştreangul de la gît!

Aşa a început pentru mine
în familie educaţia
anticomunistă. Educaţie pe care
mama nu a obosit să mi-o facă
pînă a închis ochii, în 2006, la
vîrsta de 88 de ani, cînd eu eram
deja bătrîn, iar comuniştii nu
fuseseră nici măcar o clipă
înlăturaţi de la putere.
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Matei VIŞNIEC

La masă cu
Marx
1.
Mîncaserăm ca porcii, cu poftă, cu
gurile avide
de sosuri şi arome,
aveam burţile pline şi ochii spălăciţi de
saţietate
un abur uşor se ridica de pe faţa de masă, firimiturile

fumegau
paharele golite gîlgîiau, cuţitele înfipte în chifle şi chiftele
vibrau uşor prelungind memoria mîinii

mirosea a sînge şi a carne tocată, a oţet şi a piele pîrlită
a farfurii linse şi a sudoare
eram mîndri de noi în urma celor întîmplate
istoria stătuse cu noi la masă şi acum dansa cu picioarele goale
peste cioburile paharelor sparte
eram mîndri de noi deşi puţin obosiţi
şi chiar atunci se auzi întrebarea:
ŞI ACUM CINE SPALĂ VASELE?

eu nu, spuse Marx
nici eu, se auzi vocea lui Engels
în orice caz nu eu, spuse Lenin
mai rămînea Stalin dar Stalin dormea deja cu capul între

două farfurii murdare
şi mai rămaîneam eu, ultimul venit, eu care mîncasem
de fapt cel mai puţin, mai mult din politeţe

m-am uitat în ochiul lor – Marx, Engels şi Lenin aveau de fapt
un singur ochi aşezat pe turela unui tanc, un ochi uriaş ca un far
care se rotea cu 360 de grade la orice mişcare a burgheziei
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m-am uitat în ochiul lor care vomita acum sînge
era ciudat să vezi cum sîngele clasei muncitoare dădea în foc
(ai fi zis o cană cu lapte roşu uitată pe aragaz)
m-am uitat în ochiul lor şi acolo nu m-am văzut decît pe mine
singur în faţa unei chiuvete cu apă neagră
cu mîinile înfundate pînă la cot în apa neagră
spălînd ceşti, farfurii şi platouri
şi foarte multe cuţite

2.
Am uitat să vă spun că masa la care mîncaserăm
se întindea pînă la orizont
iar pe faţa de masă albă nu se vedeau decît urmele paşilor mei
nu e uşor să fi cel mai tînăr cînd începe o revoluţie
te trimite Lenin după sare
n-ai încotro, alergi pînă la orizont şi aduci sare
te trimite Stalin după muştar
n-ai ce să faci, te tîrăşti pe burtă pe sub ciorchinii des struguri
sapi un tunel prin pînea care îţi baricadează drumul
şi ajungi la borcanul cu muştar

nu că aş fi fost murdar pe bocanci
eu pe faţa de masă a istoriei nu păşesc decît desculţ
dar stropii de salivă şi privirile rîncede ale duşmanilor de clasă
reuşesc pînă la urmă să-ţi mînjească tălpile picioarelor
iată motivul pentru care faţa de masă
era acum plină de paşi însîngeraţi iar toate frontierele terestre
tocite aproape pînă la urlet

3.
Ştiu că povestesc repede şi că ar fi trebuit să încep cu sfîrşitul
dar am de îngropat o sută de milioane ne morţi
şi nu e uşor să îngropi o sută de milioane de morţi cînd suferi
de miopie progresivă
nu, nu e uşor să îngropi o sută de milioane de morţi cînd
ai mîncat cu Marx pînă la vîrsta de 30 de ani
cînd ţi-a rămas un gust atît de amar în gură
cînd ai acreli în stomac şi vomiţi la fiecare cinci minute

ia te uită, iarăşi cade totul pe mine, Marx şi Engels picotesc în fotolii,
Lenin îşi bea ceaiul, Stalin îşi fumează pipa
iar eu trebuie să îngrop o sută de milioane de morţi



108 vol. 21, no. 1 (83-84)| Iarna 2011

pînă la ora cinei

nu e uşor să îngropi o sută de milioane de morţi
într-o singură groapă comună
cînd ai luat masa cu ei în groapa comună
cînd te-ai născut ce ei în groapa comună, cînd ai fost cu ei la şcoală
şi ai crescut cu ei în groapa comună
cînd ai cîntat cu ei cîntece de libertate
în groapa comună
gurile care au cîntat cîndva în cor
riscă să mai cînte încă mestecînd pămînt

dar mai ales nu e uşor să acoperi o groapă comună
cînd nu ai la dispoziţie decît o seceră şi un ciocan
cum să sapi o groapă comună cînd nu ai la dispozţie
decît o seceră şi un ciocan şi doar cîteva ore
pînă la ieşirea pe piaţă a noilor manualele de istorie ?

4.
Nu, nu trebuia să stau la masă cu Marx,
acum îmi este foarte clar
rău am făcut că am stat la masă cu Marx
rău am făcut că am stat la masă cu Marx, cu Engels şi cu Lenin
nu trebuia să mănînc pe aceeaşi faţă de masă cu ei
nu trebuia să împart cu ei aceeaşi pîine şi aceeaşi sare
aceeaşi carafă cu apă şi aceeaşi sticlă de vin
nu trebuia să le urez primul poftă bună, dar mi-a fost foame

nu, n-ar fi trebuit să-l las pe Marx să mă servească cu supă
n-ar fi trebuit să-l las pe Engels să mă servească cu varză călită
n-ar fi trebui să-l las pe Lenin să taie carnea
şi mai ales n-ar fi trebuit să mă aşez chiar în faţa lui Stalin
Stalin, cînd mănîncă, stropeşte îngrozitor
acum miros tot a supă, părul meu e plin de bucăţi de carne
ţişnite din gura lui Stalin
pe gît mi se scurg şiroaie de sudoare amestecate
cu stropi de salivă ieşiţi din gura lui Stalin
iar deasupra farfuriei în care n-a mai rămas nimic
pluteşte acum o melodie
un cîntec de dragoste frumos şi tulburător
pentru că Stalin, cînd se simte bine,
cîntă şi după moarte



Iarna 2011 | Contact international 109

I se topesc roţile în timpul
mersului
Multă vreme am crezut că şinele de cale ferată
sunt urmele unui tren mai stîngaci
căruia i se topesc roţile în timpul mersului

ani de zile am aşteptat
ca şinele de cale ferată din faţa casei mele
să dispară, să se topească încet şi ele
să fie luate de ploaie, să se scufunde în pămînt

dar nu, oraşul este cel care s-a subţiat între timp
s-au evaporat acoperişurile, punctele cardinale s-au ciobit
a dispărut auzul din urechi şi văzul din ochi
minţile ni s-au chircit şi cuvintele ni s-au uscat pe limbă

nimeni nu-şi mai aminteşte să fi văzut vreodată vreun tren
trecînd prin mijlocul oraşului
iar dacă n-ar exista aceste două şine care nu duc nicăieri
nici n-am şti în ce direcţie să ne tîrîm

În plină lumină
În plină lumină fiind el bobul mic
născut din întuneric
cu inima neagră evident
se topi brusc deveni un munte de sare

muntelele de sare hrănitor
se topi în salata în supa în pîinea

aflate pe masă
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eram singur la prînz şi din cauza foamei
n-am făcut legătura dintre cauză şi efect

am terminat mi-am băut cafeaua îndulcită
cu sare

şi tot n-am înţeles nimic
viaţa mi s-a sfîrşit tîrziu
ce mult ai trăit îmi spuse bobul iluminat

grăuntele fundamental
dar eu nu i-am auzit glasul
cînd lumea a găsit aceste rînduri
toţi au crezut că era vorba de un poem stîngaci

Ceremonii, pelerinaje
Mă luptam deja cu el de multă vreme, mă născusem

luptînd cu el
cînd brusc am simţit o imensă oboseală invadîndu-mă
dorinţa de a-l ucide se risipi
ura, pofta de răzbunare, plăcerea de a vedea sînge
toate acestea se evaporară într-o secundă

văzîndu-mă el imobil şi cu privirile rătăcite
inert, nepăsător, chiar meditativ
furia sa crescu parcă şi mai mult
de ce vrei să strici totul, îmi spuse,
chiar acum, la sfîrşit?
nu mai e mult şi unul dintre noi va dispare
priveşte puţin în jur, cîte ziduri nu s-au construit
cîte cetăţi, cîte minunate oraşe, de cînd

ne luptăm unul cu altul
cîte poveşti nu s-au scris, cîte sărbători, ceremonii

nu s-au inventat!
gîndeşte-te la cei pe care îi iubeşti
chiar vrei ca lumile noastre
să se prăbuşească în haos?
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Absolut cu toată lumea
Tîrfe
tîrfe au devenit cuvintele
tîrfe ieftine care se culcă pe

bani puţini
cu cine vrei şi cu cine nu vrei

cuvîntul patrie se culcă
absolut cu toată lumea

pe bani sau pur şi simplu
pentru promisiuni de tandreţe
cuvîntul viitor ne sărută pe toţi pe gură

de dimineaţa pînă seara

dar cea mai insuportabilă tîrfă
e cuvîntul moarte
fără nici un ban şi nechemată
te aşteaptă în pat
cînd vrei şi cînd nu vrei
excitată pînă la cer umedă pînă la oase

Mi se părea o pedeapsă
Era mare mişcare în aer, în văzduhuri, în univers
se ridicau ceţuri, se prăbuşeau ploi
meteoriţi furibunzi se izbeau între ei, săreau scîntei
se auzeau tunete, zgomote asurzitoare
ca şi cum o cohortă de nuci s-ar fi rostogolit
pe un acoperiş de tablă

doar mie, aflat în centrul lumii
nu mi se întîmpla nimic, eram trist
nu e bine să fii în mijlocul nucleului
în inima însăşi a miezului
în locul de unde iradiază echidistanţele
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eram singur acolo şi nu mi se întîmpla nimic
iar faptul că totul se învîrtea în jurul meu
mi se părea o pedeapsă

Ochi, inimă, creier
Cînd a fost să aleg mîna n-a mai ascultat

de ochi
ochiul nu a mai ascultat de inimă
iar inima nu a mai ascultat de creier
s-au repzeit ca un stol: ochi
inimă, creier, mîini şi picioare
zeci de degete, buze şi urechi
un ghem de organe grăbite ţîşnind fiecare

în altă direcţie

era singura mea şansă
de a obţine obiectul dorinţei
şi iată cu ce m-am ales, plutesc explodat

în aer
atomii mei de carne au început
să se rotească unii în jurul altora
fiecare se îndepărtează de fiecare cu o

viteză fantastică
din cauza timpului infinit
pe unele din aceste mici planete
încep să apară forme de viaţă

Dacă aveţi cu ce nota
Nu trebuia să aleg drumul cel mai scurt
de indicaţiile localnicilor nu trebuie să asculţi niciodată
fiecare scurtătură este presărată cu nisipuri

mişcătoare
da, domnule, sunt pe cale să mă scufund
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şi nimeni nu mai poate face nimic pentru mine
sunt de profesie filozof, toată viaţa
m-am gîndit la esenţă, la sensul naşterii şi
la alte asemenea lucruri fundamentale
v-aş enumera cîteva dintre concluziile mele
dacă aveţi cu ce nota

Tot ce v-a dezamăgit la
naştere
Cine să fiu altcineva decît colecţionarul de răni
da, domnulor, am venit aici ca să cumpăr
cîteva dintre rănile dumneavoastră ascunse

nu, domnilor, cicatricile hidoase nu mă mai intersează
eu colecţionez acum răni mai sensibile
traume secrete
răni transmise peste trei generaţii
dureri moştenite prin naştere
tăieturi fine la ora cînd vi s-au format sentimentele
tot ceea ce v-a dezamăgit la naştere
iată ce mă interesează
prima picătură de sînge interioară
primele cuvinte pe care le-aţi pronunţat
şi care nu s-au mai vindecat niciodată

Singurul mod de a-l mai
păstra în viaţă
Cum să dai afară un mort
care moare sub propria ta piele?
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îl simţi tot mai greu sub propria
ta piele

este un mort recent
îl porţi în tine, îi mai vorbeşti încă
simţi cît de singur este mortul din tine
dar nu poţi să-l ejectezi ca pe o grimasă
mortul din tine este memoria ta
singurul mod de -al mai păstra în viaţă
este să-i spui poveşti

Cu un singur picior
Cine să fie omul cu un singur

ochi
cu o singură mînă, cu un
singur picior
care se apropie de mine?

jumătatea mea?

Cuvintele îţi opun
rezistenţă
N-am mai scris pentru că nu

aveam ce să spun
iată de ce n-am mai scris
e mai bine aşa
de ce să scrii cînd nu ai de spus nimic
de ce să scrii cînd cuvintele îţi opun rezistenţă
de ce să scrii cînd eşti singur
în faţa cuvintelor care rezistă
care nu mai vor să spună nimic
în faţa cuvintelor încremenite
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pe cerul gurii
înfipte în gîtlej ca tot atîtea baricade
cuvinte care nu mai recunosc nimic

din lumea reală
cuvinte care nu mai au legătură
între ele
între ele şi mine
între mine şi tine

Dacă toate au un început
Dacă toate au un început şi un sfîrşit
înseamnă că şi moartea are un început şi un sfîrşit

de aceea stau aici cu voi
aştept sfîrşitul morţii
curios ca un copil aştept
să văd ce începe după întrebările retezate ale

morţii

nu mă grăbesc, aştept fără să protestez
ştiu că s-ar putea să dureze
ştiu că s-ar putea să rămîn ultimul în sala de

aşteptare
eu şi cuvîntul moarte
lipit de cerul gurii mele ca un sufleur în cuşcă

ciudat, toate lucrurile esenţiale mi se spun într-o
limbă străină
moartea inventeză cuvinte noi
ca să-şi ascundă urmele
eu însă aştept, aştept, dacă toate au început şi un sfîrşit
înseamnă că vieţile noastre sunt nişte comete
ne vom mai întîlni cu siguranţă unii cu alţii
totul este să avem răbdare
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Constantin DRAM

Cavalerism
după
cavalerism în
roman

ând Cavalerul Tristei
Figuri găsea că e bine
să îşi încheie socote-
lile pe un pământ
prea puţin primitor
pentru ideile sale
mult îndrăgite, nu

mai anunţa, în mod obligatoriu,
sfârşitul simbolic al unei epoci şi a
unui mod de viaţă. Cavalerismul, în
multiplele sale forme şi manifestări,
murise cu mult înainte ca noi forme
să se impună şi cu mult înainte ca
societatea să permită neobişnuitele
intervenţii metatextuale din
romanul lui Cervantes. Singurul
veac cu adevărat fast pentru
manifestarea unei ideologii şi a unei
cazuistici cu totul de nemaiîntâlnit,
fusese al XII-lea, cel numit şi de aur.
Atunci, conceptele de integritate
morală, de loialitate, de serviciu
pentru ceilalţi şi/ sau pentru
doamna suzerană, căutarea unui
ideal extrem simbolizat, parcursul
existenţial sub forma unei aventuri
iniţiatice, opoziţia totală între
modelul de cavaler şi ceilalţi, pe
atunci toate acestea erau posibile.
Foarte curând şi chiar din interior,
înainte de încheierea ciclului istoric,
formele specifice de autoreflectare,
de crearea a unei norme de

idealitate, se vor metamorfoza.
Omul, medieval şi postmedieval,
(cavalerul, în forma sa idealizată) va
căuta o distanţare de presiunea
exterioară: modelul aventurii, atât în
Antichitate, cât şi în Evul Mediu, se
bazase pe acumulare în exterior,
aventura fiind o deplasare şi o sumă
de întâmplări menite să configureze,
să probeze, să sugereze în final un
sistem afectiv şi, eventual, etic.

În drum spre modernitate, un
nou model al eroului, cu variaţiuni
anunţate de personaje din Boccaccio
şi Rabelais, cu o oprire de marcă în
spaţiul donquijotesc, va însemna şi
re-dimensionarea aventurii, dinspre
exterior către o anume interioritate
care, în condiţii ale romanului
modern poate fi totală. Mereu
raportabil la tirania cerului
medieval, cel care ceruse o
dependenţă explicită, în nouă
ipostază eroul caută o re-poziţionare
a sa, începând să creadă în sine şi în
nevoia de a regândi idealul. Vechea
lume dominată de simboluri şi
aservită aventurilor iniţiatice avea să
fie înlocuită de o alta, în care
consistenţa materială şi alunecarea
spre ideal se întâlnesc într-o
coexistenţă surprinzătoare. Iar
permanentul copil al secolului,

romanul, se va reorienta,
adaptându-se. E un aspect la care se
referă, într-un alt context, Toma
Pavel: „Reorientat totodată către
bogăţia vieţii interioare şi către
materialitatea universului, romanul
a păstrat în centrul atenţiei
perfecţiunea morală, dar cum nu
mai exista nici un motiv să considere
că sufletele frumoase care o
întruchipau locuiau într-un spaţiu
ideal foarte diferit de realitatea
cotidiană, viaţa de zi cu zi a
dobândit o demnitate egală cu aceea
a sufletelor frumoase ce trăiau în ea.
Aceste suflete n-au mai simţit aşadar
impulsul să se despartă de semenii
lor; nobleţea interioară distingându-
se pe loc, ca să zicem aşa, şi întrucât
rolul lor era să iubească, să sufere şi
să strălucească printre ai lor,
străbaterea lumii şi dispersarea
episodică ce caracterizau vechile
romane idealiste nu mai erau
necesare în romanele idealiste
moderne.”2

Pe de altă parte, dincolo de
evoluţia societăţii ce avea să atragă
după sine o numită evoluţie a
romanului , dincolo de tot ce avea să

2 Gândirea romanului, Editura Humanitas, 2008,
pag.146

C



Iarna 2011 | Contact international 117

presupună ideea complexă de
modernizare, avea să rămână o
anume stare, difuză sau nu, care
avea să reînvie, în secolele XIX şi XX,
mai cu seamă, în diferite forme. Este
seducător faptul că, departe de a se
pierde definitiv într-o zonă laterală a
istoriei, străvechea instituţie a
cavalerismului (şi tot ce gravitează
semantic în jurul acesteia) va găsi
neaşteptate forme de readaptare. Nu
ne vom referi, desigur, la ceea ce s-a
petrecut şi se petrece în sfere mai
mult sau mai puţin cunoscute ale
referenţialului politic, social,
cultural: lumea modernă a devenit
fascinată de re-descoperirea Evului
Mediu şi/sau de re-valorizarea unor
segmente ale acestuia, continuînd
sau metamorfozând aventurile
imaginarului medieval la nivel de
societăţi, ordine, confrerii etc. Ceea
ce îi adună laolaltă pe atât de
diverşii actanţi din cele două secole
este acea veche şi definitorie
condiţionare a naturii umane, cea
care dăduse naştere mitologiilor şi
declanşase inclusiv aventura
romanului medieval, anume la
queste, căutarea. Dincolo de
umanizarea sa, de coborârea în
„umilitatea” de care îl acuză într-o
vreme mediile aristocratice, romanul
păstra în resorturile sale această
dimensiune esenţială a căutării,
începând de la prototipul epopeic
Ulise rătăcind pe mări şi arătându-se
în splendoarea sa prin imagini ale
legendarilor cavaleri, confraţi sau nu
cu Perceval, pornind în aventura
descoperirii Sfântului Graal. Mereu
în căutarea unui drum al său,
niciodată fixat pe un singur traseu,
deoarece romanul nu se supune
unor reguli fixe şi, aşa cum comenta
Nicolae Balotă în studiul său
introductiv făcut la ediţia
românească a Istoriei lui Albćrės,
mereu identificat cu explorarea,
romanul cere iniţiere multiplă:
„…are nevoie, cum am mai spus, de
o iniţiere istorică şi teoretică. A te
iniţia înseamnă a coborî spre un
initium, spre un început. A căuta
originile romanului şi repetatele sale
resurecţii (arta renaşte cu fiecare

operă autentică) înseamnă a proceda
în spiritul însuşi al romanului ca gen
al tuturor explorărilor, al tuturor
căutărilor. Ieşind – după o
incursiune în labirintul romanesc –
în lumina prezentului, ne putem
întreba, privind soarta viitoare a
romanului, cu ultimele cuvinte ale
lui Dedalus, artistul lui Joyce din
Portretul artistului în tinereţe: <<Şi-
acum, încotro>>?3”

Acest legitim „încotro” intere-
sează în mod evident în orice
discuţie pe această temă: ideea
provocatoare ce o propunem este că,
după simbolicele metamorfoze ale
cavalerismului din Don Quijote,
respectiv Robinson Crusoe, la nivelul
proiecţiilor omeneşti, subtil decantate în
sfera lumilor posibile romaneşti,
aventura cavalerească, aparent încheiată
şi ridiculizată hotărâtor, avea să se
recompună, în alte forme, în romane din
secolele XIX şi XX, impunând eroi de
roman ce sunt, deliberat sau nu,
prelungiri şi adaptări orgolioase ale
modelelor medievale. Este şi motivul
pentru care acum se impune
definitiv un gen care se suprapune
prolific şi seducător istoriei
mentalităţilor, drept pentru care,
prin consumarea de text romanesc
se urmăreşte fascinant felul în care s-
a marcat reflectarea unor interesante
şi spectaculoase fenomene şi
mecanisme sociale la nivelul celui
mai complex document al
imaginarului, cel care are puterea şi
superbia de a rivaliza cu lumile
reale. În plin veac al XVIII-lea şi la
început de secolul XIX, romanul
reuşeşte să îşi impună supremaţia şi
să transforme o epocă a umilirii
iniţiale în epocă a genului romanesc,
prin excelenţă. Secolul XIX avea să
se caracterizeze prin acea mare
disponibilitate pentru invenţia epică
în stare să dovedească posibilitatea,
unică în sine, de a contrapune
lumilor reale ceea ce avea să se
numească lumi posibile, lumi
ficţionale, lumi narative.

3 Prefaţă laR -M. Albérès, Istoria romanului
modern, în româneşte de Leonid Dimov, Editura
pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968, pag.
XXIX.

Pentru a se putea întâmpla acest
lucru însă, concretizat în ideea de
„roman total”, avea să fie nevoie de
o aventură pregătitoare, derulată,
aşa cum se ştie, pe parcursul
secolului XVIII, în special în
literatura engleză şi, ca o replică de
acceptare şi interpretare, şi în cea
franceză. Acest secol, cunoscut în
istoria mare în general, şi în cea a
culturii în special, drept secolul
luminilor, al didacticismului
enciclopedic, poate să treacă mai
puţin observat prin contribuţia sa
remarcabilă la ceea ce numim
împlinirea procesului de devenire a
romanului universal. Acum, în
literatura engleză se vor pune bazele
realismului englez şi, implicit, ale
începutului romanului modern.
Defoe, Fielding, Sterne, Richardson,
marile nume ale romanului din acest
secol, acompaniaţi de Diderot,
Voltaire, Montesquieu ş.a. în spaţiu
francofon, sunt cei care fixează prin
operele lor cadrele ce vor pregăti
noul drum al romanului european în
secolul XIX.

Acest nou drum, după cum este
ştiut, va începe cu fixarea noului gen
de roman istoric consacrat de Scott, cel
care sugerează şi ideea de roman total,
atât de apropiată apoi lui Balzac. Însă,
marele romancier francez, cel care va
începe să scrie roman sub semnul
istorismului romantic englez, va
continua prin a-şi identifica propriul
traseu, acela care se va cristaliza sub
cupola epică a „comediei umane”,
uriaşă construcţie ce va însemna
alternativa primului „imperiu de
hârtie” din istorie, oferită istoriei reale,
cunoscută, de altfel, în cele mai mici
amănunte, concurată şi sfidată prin
precizie de „stare civilă”. Balzac va
impune liniile unei adevărate poetici,
precum şi o nouă atitudine faţă de
roman şi literatură în general, pe care
vom sfârşi prin a o numi
balzacianism. Deşi cadrele concrete
ale realismului vor fi delimitate abia
prin deceniul şase al secolului XIX, cu
Balzac pornise definitoriu această
puternică reaşezare a unui nou tip de
discurs romanesc.

Romanul însă se va dovedi un
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gen extrem de orgolios şi de
nestatornic, chiar faţă de cei care îl
gândesc şi îl tutelează. Deşi romanul
balzacian va marca un secol de
literatură şi îşi va păstra, inclusiv în
epoci moderne, influenţa şi forţa,
primele semne puternice ale deta-
şării şi ale nevoii de schimbare, atât
de caracteristice unui gen ce va
sfârşi prin a se identifica, neîndoiel-
nic, cu însăşi istoria civilizaţiei
omeneşti, se vor vedea chiar din
plină epocă balzaciană. Stendhal,
contemporan şi apropiat, la nivel de
ideaţie, cu Balzac, este romancierul
care va realiza o primă spectacu-
loasă deturnare a liniei balzaciene,
îndreptând romanul spre sensibili-
tatea secolului XX, cu o sută de ani
mai devreme, după cum avea să
remarce unul dintre marii istorici ai
romanului modern. Schimbarea
stendhaliană, secondată şi de cea a
lui Flaubert, instituie un nou traseu

al romanului, pe care îl va re-
formula apoi, în cea mai mare
aventură narativă a celei de a doua
jumătăţi din secolul XIX,
Dostoievski. Romancierul rus nu va
interveni doar în construcţia
procesului de semnificare a textului,
în general, ci va deplasa, definitiv,
pentru lumea modernă, accentul
fundamental al romanului. Pentru
romanul realist de factură
balzaciană, ţinta narativă era aceea
de a surprinde o lume, un spaţiu,
răspunzând unor întrebări esenţiale
care priveau evoluţia faptică a
eroului, romancierul fiind unic
deţinător al informaţiilor de orice
gen. Pentru romanul dostoievskian
(cu punct de plecare în cel
stendhalian, după cum o recunoaşte
însuşi scriitorul rus şi după cum
observă interpreţii consacraţi ai
romanului modern) aventura se
deplasează dinspre suita de întrebări
ordonate pe structura retorică mult
cunoscută ce face eroul, spre acea

serie de întrebări, mult mai subtile,
care priveşte existenţa din spatele
faptelor, având ca întrebare
ordonatoare acum de ce face astfel
eroul. Se face acum o translare, o
deplasare a atenţiei narative dinspre
lumea strict materială, a faptelor şi
consecinţelor acestora, spre lumea
prea puţin explorată a psihicului
uman.

După Dostoievski, o întreagă
jumătate de secol, revărsată spre
secolul XX, se va regăsi cu frenezie
epică unică în acest spaţiu,
declanşând aventura romanului
existenţialist, a romanului estetizant,
a romanului tragic-creştin şi a altor
forme de roman ce au ca punct cert
de plecare direcţia impusă de marele
scriitor rus. Sunt anii de forţă ai
romanului european şi universal, în
care prea plinul dostoievskian
marchează mari realizări ale
genului.

Destinul sau o
întâmplare nu chiar
întâmplătoare face ca, în
aceeaşi linie a marilor
începuturi şi fixări, după
experienţa referenţială a

lui Dostoievski, o alta, derulată în
anii stalinismului totalitar, să fie
dintre acelea ce ar fi putut genera un
model absolut al romanului,
unificând genuri şi registre
discursive, tulburând atitudinea faţă
de istorie şi de personaj, rezonând
modernitatea şi postmodernitate în
acelaşi timp, resuscitând totul şi
arătând, altfel, că limitele romanului
nu există. Din şi prin păcatele
istoriei, a fost să fie ca acest roman,
Maestrul şi Margareta al lui
Bulgakov, să fie publicat mai târziu,
demonstrând însă şi atunci că
romanul poate face orice, că lumile
ficţionale nu mai au limită, că
personajul poate fi extras din neant
şi nu numai. De asemenea, prin
acest roman, imaginarul secolului
XX se îmbogăţeşte cu o neaşteptată
imagine a cavalerului, un alt fel de
cavaler, de dinainte de timp şi peste
timp, parodic şi sever în acelaşi
timp, cu o nouă formulă de aplicare

a cavalerismului, care acum se
supune unei noi viziuni.

Prin Bulgakov (deşi romanul are
de aşteptat ani până să vadă lumina
tiparului) imaginarul cavaleresc şi
aventura romanului intră în cea mai
complexă şi interesantă buclă
existenţială. Secolul XIX adaptase un
model de cavaler la rigorile unui
secol burghez sau gândise replica
celui care, cavaler fiind, este altfel
decât ceilalţi, fiind sortit eşecului.
Secolul XX, prin Bulgakov şi, apoi,
printr-o mare aventură a romanului
postmodernist, în primul rând,
desfide temporalitatea şi nevoia de
model, dând alte valenţe
creativităţii, iubirii, vieţii şi morţii,
realităţii cotidiene şi transcenderii
acesteia. Cavalerul bulgakovian este
al umbrelor şi al luminii, al spadei
metafizice, al supremaţiei spiritului
absolut şi al răsturnării valorilor
consacrate prin dictat. E un cavaler
ce anticipă faimoasa cavalerie
spirituală a lui Eco.

Rămâne, însă, indiferent de
formă, provocarea cavalerismului:
un aventurier fără scrupule dar cu
un cod al valorilor asumat (în
romanul englez din secolul XVIII),
un erou perfect mediocru dar cu
ambiţia de a trece prin toate treptele
iniţierii şi verificării pe care
societatea i le cere (în romanul
balzacian), un tânăr ambiţios
oscilând între cele două culori ale
epocii dar rămânând un cavaler
napoleonian până la dispariţia fizică
(la Stendhal), un „cavaler sărman”,
neajutorat fizic dar determinat de
marea sa integritate moral-afectivă,
cu adevărat nobilă într-un ev
pervertit (la Dostoievski).

Iar deasupra el, profesorul, vra-
ciul, magicianul, cavalerul umbrelor,
justiţiarul neaşteptat, prevestit de
Goethe în Faust, cel al cărui nume
pământean începe cu W şi care va
zdruncina din temelii un echilibru
bolşevic al moscoviţilor, va repara o
poveste veche de 2000 de ani şi va
găsi o altfel de rezolvare a unei
mitice poveşti de iubire decît în
Tristan şi Isolda sau în Romeo şi
Julieta. 

Mereu în căutarea unui drum
al său ... romanul cere iniţiere

multiplă.



Iarna 2011 | Contact international 119

Carmen PALLADA

Ard trandafirii
patima nopții
despică firul gândului
aruncând rugile
pe altarul dragostei

Alese căi de alint
dincolo de mireasma nopților
apar
zările parfumate

de Luceafăr
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Corabie de foc
alerg

picioare desculțe
nisip rece
apă liniștită

alerg

Itinerar
dimineață pustie
inimă (neagră) frântă
zâmbet încovoiat

abis

Foto: Julieta Carmen Pendefunda
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Ioan HOLBAN

Ioan
Alexandru -
Steaua din
fântână

oată poezia lui Ioan
Alexandru - din
Cum să vă spun
(1964), Viaţa deo-
camdată (1965),
Infernul discu-
tabil (1967), Vină

(1968), Vămile pustiei (1969), Poeme
(1970), Imnele bucuriei (1973), Imne
(1975), Imnele Transilvaniei (1976),
Iubirea de patrie (1978), Imnele Moldovei
(1980), Imnele Ţării Româneşti (1981),
Pământ transfigurat (1982), Imnele
iubirii (1983), Imnele patriei (1985),
Imnele Maramureşului (1988) - stă sub
semnul revelaţiei şi al convertirii; iată
calea Damascului unui poet, azi, pe
nedrept, uitat: „Se pare că mi-am regăsit
credinţa pierdută în Dumnezeu, cu
adevărat şi până la moarte. E cea mai
puternică lumină ce-a stârnit în sufletul
meu vreodată: am devenit un altul şi mă
voi strădui să rămân în Crist cu toate
puterile. E singura salvare şi mediumul
cel mai favorabil cunoaşterii adevărate:
iubirea pentru altul, învingerea eului şi
acceptarea luminii divine să lucreze
prin tine. Timpul meu s-a umplut de
sensuri şi profunzime. Agonia a încetat.
Sunt în miezul lucrurilor slăvind
dumnezeirea. Cred cu toată inima şi tot
cugetul meu. Nu mai am nevoie de
nimic lumesc pentru a mă simţi pe

culmea omului. Păstrează taina ce ţi-o
dăruiesc în numele Domnului Iisus -
idealul sufletului meu". Această
scrisoare către Ion Cocora, datată
„17.IV. 1968" şi făcută publică într-o
antologie „sentimentală" intitulată
Amintirea poetului, pe care prietenul,
poet el însuşi, i-o consacră autorului
Imnelor la câţiva ani de la trecerea la
cele veşnice, deschide o perspectivă
nouă asupra liricii lui Ioan Alexandru;
critica de întâmpinare a remarcat, cât
lăsa „ateismul" epocii, structurarea
poeziei din Vămile pustiei şi, apoi din
Imne, în jurul unei paradigme a
sentimentului religios; semnele, însă,
apar pregnant încă din primele cărţi, mai
ales în Cum să vă spun şi Infernul
discutabil. Imaginat ca un permanent
dialog cu sine - cu un „Ion Alexandru
din nou entuziasmat" care „citeşte la
cenacluri o mie de poeme" -, discurs
liric e al unui eu pregătit „de Jertfă în
fiecare clipă", atârnând „pe crucea
fiecărui pas", cum se poate citi în acest
Autoportret din cartea de debut;
altundeva, credinţa e „flamură, şi scut"
(Sentimentul mării), pentru ca, într-
un poem precum Mânzul, în buna
tradiţie labişiană (lui Nicolae Labiş i se
dedică, de altfel, numeroase poeme în
cărţile de început), poetul să figureze o
nouă geneză, ieşirea din haos: „Sunt într-

un pod de şură pe un fân de an./ Cu
mâinile sub cap încrucişate./ îmi curg
prin minte amintiri noian/ Şi treburile
lumii destul de complicate./ Mi-e
proaspătă-n pupile o sfântă întâmplare/
Ce vreau de-acum o clipă a nu mă
părăsi,/ Eram pe câmp, când răsăritul
soare/ întemeia în mine, strigând, o
nouă zi./ întinsă pe pământ: o iapă
înspumată/ Gemea aşa de gravă şi
necheza uşor./ Mi-am suflecat cămaşa,
îngenunchind îndată/ Şi cum ştiu am
dat un ajutor./ Puiul acela - mânzul -
cu umedul lui bot,/ Cu coama lui
măruntă şi nările subţiri,/ Când năvăli-
n lumină mă-nfiorai de tot/ Şi faţa-mi
era numai crispatele priviri./ Se ridicase
mânzul - întâi pe un genunchi,/ Apoi pe
celălalt, pe o copită./ Şi dintr-odată lumea
din haos se-nchega/ Şi-şi părăsea
pământul întâia lui clipită./ Văzduhul
era negru, căci mânzul era făt,/ Dar
presimţea lumina cum dă în el
năvală,/ Şi arborii pădurii din
depărtare, hăt,/ îi frământau auzul
trăsnind pe verticală:/ Râuri veneau în
goană cu străluciri de stea/ Şi vânturi
cu miresme de ierburi necosite,/ Si dintre
toate-acestea mai iute se-afirma/
Pământul - el vorbea cu mânzul prin
copite".

Dincolo de narativizarea evidentă a

T
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textului liric, poemele din Cum vă spun
se adună în jurul unui foarte subtil
articulat plan imagistic, ale cărui figuri
dominante rămân apa (fântâna, izvorul,
marea), stelele (luna) şi casa (vatra). Ceea
ce dă coerenţă, interes şi originalitate
acestui univers liric este modul
asocierii acestor simboluri; astfel, în
cuiburile albastre ale apei din fântână
„stau ca un smoc de lună în prag de-a
se-oglindi", fântânile „aşteaptă-n
genunchi o botezare" cu lumina
soarelui sau cu laptele ajuns în câmp
„cu Carul Mare" (La zece ani), iar
curcubeul strigă în ochiul fântânii: de
altfel, asocierea stelelor, lunii, luminii
cosmice cu nemişcarea fântânii şi
curgerea izvorului primeşte una
dintre expresiile lirice cele mai
pertinente în această imagine a
curcubeului din fântână: poeziei înseşi şi a
drumului convertirii şi revelaţiei: „Drum
tânăr abia ivit în lume/ Sub pavăza
luminii în răsărit de soare,/ Azi-
noapte geamul descuiat,/ Şi mi-a
fugit de sub picioare,/ Eşti pregătit tu,
oare, îndeajuns?/ Iată-n munţi ploi şi
apele crescute ,/ Cum o să treci? - şi
printre stânci/ îndemnul meu firav o
să te-ajute?/ Umblu din poartă-n
poartă în căutarea ta,/ Din zare-n
zare cu buciumul în mână,/ Auzul
ţintuit de arborii străvechi/ întreabă
clopotele îngheţând sub lună,/ Ochiul
rotit prelung în rotocoale/ Bate-n
fântâni cu ploi de curcubeie,/ Nimeni
nu ştie unde ai intrat/ Tânăr drum
pierdut, neaşteptat./ Să fie urma ta de-
argint?/ Asemeni umbrelor stelare?/
Ori eşti zbor dintru-nceput,/ Şi mersul
tău e nevăzut./ Seară din nou... Pe
gânduri dus/ Sub plopi-nnebuniţi în
zare:/ întoarce-te la casa geamului
deschis/ Ce greu ţi-atârnă drumul, altul,
de picioare" (Poezia). Apa fântânii şi a
izvorului este hrană şi oglindire:
totdeauna „îndrăgostite de stele",
aflându-se „în toate lumile", fântâna şi
izvorul îşi lasă apa sorbită „cu toată faţa
răsturnată pe unde" (Adolescent),
strălucirile sale sunt ale lunii, stelelor şi
curcubeul! pentru că, iată, apa se bea
mereu „într-un ciob nebun de stea":
toată această simbolistică se topeşte în
imaginea stelei din fântână: „Umbli pe-
aceleaşi drumuri pe care-ai mai

umblat/ Cu norii şi cu anii rămaşi în
amintire./ Aproape înalt eşti de
frumos băiat,/ Adolescent ca lacrima
subţire./ Cu capul în pământ
bolborosind mereu,/ Te poartă timpul
cu o curea de mână,/ Şi nu mai poţi să
scapi de-un tren,/ Să nu mai crezi în
steaua din fântână./ Umerii-ascuţiţi s-
au domolit treptat/ Sub fulgere şi
bruma cea de toamnă./ Ploaia din
geam n-o mai alungi cu-n gest,/
Nesomnul mamei nu mai ştii ce-
nseamnă./ Desculţ te-ar vrea călcâiul
prin noroi/ Pe urme de copite către
seară,/ Dar strâng şireturi! negre de
pantofi/ Şi degetele-ţi ard pe o ţigară./
Pe-o margine de apă te-ai dezbrăcat
tăcut./ Şi nu te-ai dezbrăca de-o
vârstă pentru una/ Ce-a fost. Ori
poate că n-a fost,/ Dar vrei să fîe-
ntotdeauna./ Oricum în fumul
vremii desluşeşti/ Un sat apus, un
răsărit de lună/ Văzute de-un copil
apus şi el/ Unde? şi când? - cu luna
împreună" (Autoportret în mişcare).

Prelungiri ale fântânii sunt casa
(„casa noastră-atârnă albă în
prelungirea fântânii", scrie poetul în
Cum vă spun),vatra şi fiinţa
„vibrantă şi subţire ca o lamă de
cuţit", pentru ca luna să se asocieze
cu coamele de cai plângând pe-un
orizont: „Viscolul vâjâie la marginea
arborilor/ Şi luminile dinafară, pe
geamuri, au îngheţat./ Noapte de
ianuarie cu linişti pustii bântuie
împrejurimile oraşului, în vreme ce
tu, mamă,/ în vis îmi apari cu
năframa ta neagră/ înfăşurată pe
trup şi cu un vrej roşu de
prun/închis în palme,. «Caii spre
lună-au scăpătat» -/ Spui, şi mă
ridic, şi-afară e numai cer,/ Şi
urmele cailor pe câmpul de gheaţă/
Desfăşurate/ Se-aud bubuind"
(Reveniri). Fântâna, stelele, casa şi
caii sunt elementele unui complex
simbolic ascensional, asocierile fiind
semnul unirii cosmosului cu
teluricul, în sensul eminescian al
nuntirii lor; nimic din lutul şi cerul
psalmilor arghezieni, pentru că pe
Ioan Alexandru îl interesează felul
comunicării (şi nu al opoziţiei), al
legăturii lor: steaua din fântână şi

caii scăpaţi în lună sunt imaginile de
referinţă ale unui sistem de
simboluri, care vorbeşte despre
geneza reciprocă dintre sus şi jos,
cosmos şi teluric, lumină şi
întuneric, pământ din copitele
mânzului abia născut şi ciobul
nebun de stea în care se bea apa
izvorului sau a ochiului fântânii.

Cu volumele Viaţa deocamdată
şi Infernul discutabil, poezia lui
Ioan Alexandru iese de sub zodia
entuziasmelor adolescentine şi intră
în vârsta de fier a deriziunii şi
tuturor suferinţelor; fapt semnifi-
cativ, fântâna cu steaua din adâncul
ei este, acum, fântâna care moare:
„Acea fântână din beton, iubito,/
lângă calea ferată unde te-ai spălat
de negurile nopţii/ pe obraji în
prima noastră dimineaţă,/ a secat la
gura podului cum coteşti/ pe
drumul ce urcă spre mare./ Copiii
au zvârlit cu pietre în izvoare,/ sau
timpul însuşi cu rădăcini de fum şi
mărăcini,/ până le-au omorât pe
toate;/ pielea lor stelară spartă de
bolovani/ o văd în fundul fântânii,
neagră,/ ecou al stinselor nimicuri./
Nu se aude acolo dedesubt/ decât
muţenia pietrelor şi-un ros tăcut de
vremi încariate./ Duhul fântânii
moarte îmi ţiuie-n/ urechi, apele
încotro s-au retras/ şi pe unde -
venele lor uscate/ ard pieptul meu
părăsit" (Fântâna): ochiul magic al
fântânii din Cum să vă spun a secat,
izvorul e bătut cu pietre, apele s-au
retras, lăsând în urmă muţenia
pietrelor care e a vremurilor încariate;
e spectacolul fântânii şi izvorului care
îşi pierd „pielea lor stelară". Tema
structurală a volumului e chiar lumea
ca spectacol; al corăbierilor la rame
care ştiu doar „drumul înapoi" şi al
fiinţei plecând din prezent către
trecut, „din tineri spre bătrâni"
(Corăbierii), apoi al broaştei ţestoase
care „merge în aceeaşi nestrămutată
direcţie" (Broasca ţestoasă): în
sfârşit, al vieţii-morţii mânzului, o
„figură" lirică mereu prezentă în
cărţile lui Ioan Alexandru. Dacă în
primul volum erau fântâna, steaua şi
naşterea mânzului ca o repetare a
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ieşirii din haos, acum, naşterea lui e
a pierderii, ilustrând (pe)trecerea
omului însuşi: nu mai sunt caii
scăpaţi în lună, ci identificarea plină
de spaime cu propriul destin: „într-o
casă de pământ mă născui iarna,/ pe
paie, jos, o dată cu un mânz roşu,/
care primi şi el numele meu mai
mic./ Când eu intram la hamul
vorbei/ şi-ngăimam destul de bine
două cuvinte/ legate laolaltă -
mânzul nostru ştia/ pe de rost toate
limbile clopotelor/ şi înhămat la
căruţa cu lemne/ alături de mama
lui/ făcea faţă roţilor/ destul de
bine./ Când eu împlineam patru ani
mânzul nostru/ se numea cal/ şi
purta falnic şeaua/ alături de ceilalţi
cai fără deosebire./ Când eu intram
în şcoală/ calul nostru/ pleca spre
câmpia Ardealului pe-o săptămână/
după cucuruz în vreme de secetă./
Când eu creşteam la oraş/ calul
nostru/ mi-aducea în căruţă lapte şi
mere, gutui/ şi pâine coaptă pe
vatră/ în sacul cu fân./ Când eu
plecam soldat/ calul nostru roşu
născut iarna de mult,/ o dată cu
mine şi care purta numele meu mai
mic/ muri pe câmpul uscat de
deasupra satului -/ nebun de
bătrâneţe" (Mânzul).

In Viaţa deocamdată, figurile
poetice dominante sunt frigul şi
drumul înapoi. Invers e, astfel,
drumul din moarte spre copilărie
(Invers), ca şi portretul unei fiinţe
care umblă „invers, încet pe urma
mea" (Portret); regăsim aici biografia
blagiană a băiatului născut pentru a
lua locul unei surori pierdute: iată în
Hronicul şi cântecul vârstelor al lui
Lucian Blaga: „S-a nimerit să fiu cel
mai mic şi să vin între cei de acelaşi
sânge ai casei întâmpinat oarecum
cu dor. Trebuia să umplu un gol.
Acesta era sentimentul familiei
înainte de a mă naşte: o nădejde
fierbinte că voi putea să umplu un
gol. într-adevăr, mă ivisem în lumea
luminii după o tristă întâmplare,
asupra căreia Mama şi Letiţia,
sfaşiindu-mi fiinţa, vărsau lacrimi,
de câte ori inima lor se întorcea fără
izbăvire spre acele timpuri. Câteva
luni înainte de a-mi lua locul hărăzit
printre văzute şi nevăzute, o
surioară, ultimul copil înainte de
mine, pe nume Lelia, mai trăia încă.
Fetiţa nu avea decât doi ani. într-una
din zile, mica viaţă a fost curmată
printr-un accident"; şi aceeaşi
biografie, secţionată freudian, în
poezia lui loan Alexandru: „Nici

unul dintre voi cei de-o vârstă cu
mine/ nu poate s-o cunoască pe
sora mea mai mare;/ nici eu n-o ştiu
decât din somn/ şi uitare./ Pe o
vreme ceţoasă într-o toamnă
pierdută de mult/ a murit înainte
de-a mă naşte eu/ şi-astfel grăbi
venirea mea, în locul lăsat de ea pe
lume./ De-aceea sunt şi mai înalt,/
crescut în prelungirea ei,/ şi am
ajuns mai repede la vârsta îndoielii./
Mă pregătesc de toamnă în plină
primăvară/ şi vara gerul iernii în
oase îl ascult./ Golul surorii mele îl
port eu în lume,/ când voi muri am
să fiu mort de mult" (Sora mea).
Asociate acestei biografii „inverse" şi
drumului înapoi al fiinţei, frigul,
gerul iernii ascultat vara, drumul de
gheaţă, zăpada groasă şi veşnica
ninsoare sunt ale întoarcerii, spre
odihnă, nu în mineral, ca la Bacovia,
ci în nemişcare, în (ne)fiinţa care-
aşteaptă-să-intre-în-lume. In lumea
de gheaţă, spune poetul, zace „eterna
mişcare" (Viscolul), „dacă dai stratul
de gheaţă/ la o parte deasupra
arăturii,/ un ghemotoc de holdă
verde/ îţi va sări în ochi" (Pâinea).
Poezia lui loan Alexandru e a unei
fiinţe pe un drum mereu înapoi,
invers, aşteptându-şi naşterea sub

zăpezile care îmbracă femeile
„atrase de lună" şi albesc
genunchii fetelor: matricea,
adică: „Cunoaşteţi ninsorile,
fumul acesta ceresc -/ arde sus
otrava firii noastre, jar etern/ şi
fumul se ridică în straturi spre
pământ./ îmbrăţişarea noastră
când s-a dus revin doar erorile
din noi spre ea./ Credinţa când
se sparge de-un val/ de
întuneric ce-i dă cu tifla/
timpul peste noi răstălmăcită
falnic/ de-un hârc de inorog./
Femeile se ridică pe deal atrase
de lună/ în nopţile de mai,/
nesomnul lor, ninsoarea de
acum./ Zăpezile întinse lângă
mare,/ genunchi de fete-albind
un haos fără chip./ Culcat pe-o
aripă aş vrea/ să plâng întins pe
spate/ în veşnica ninsoare"
(Ninsorile).
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Naşterea din adâncul îngheţat ori
din veşnica ninsoare se face pentru a
intra în Infernul discutabil; este
naşterea unui om care poartă vina
tragică de a purta un nume, chiar de a
se fi născut, gustând din „pasărea
vinovată" a pomului cunoaşterii (Vine
vremea), stând sub zodia nedreptăţii
fratelui mai mare (Dealuri), a înţelegerii
pildei care vorbeşte despre trecerea
cămilei prin urechea acului (Pas de
pas): în păcat şi în imaginea vinovată a
răstignitului pe cruce viu sângerând:
astfel şi cu acest final se naşte omul din
poezia lui Ioan Alexandru, din infernul
său (in)discutabil: „în ploaie pe mare
strânşi,/ într-o colibă spartă/ ne
pregătim de drumul spre pământ./
Fulgeră-ndelung în noapte,/ apele
gem în vârtejuri sure scândurile
putrede pârâie sub picioare./ Singuri şi
tineri fără somn,/ când răstignitul pe
cruce viu sângerând,/ apăru peste noi.
Ne-am ghemuit de teamă./ Ce
speram? când arma lui se auzi trăsnind/
în piepturile le noastre. Ardem?
Dormim?/ Sau am murit de mult?/
Crucea cu barba pală dispare în
adânc,/ trasă de sfori cereşti spre zări
nemuritoare" (Apariţie). Odată
născut, omul ajunge în „ţara
infernului", locuită de figuri asemeni
femeii oarbe care „trăieşte într-o casă de
piatră", îmbătrânind printre meri înfloriţi,
stând să cânte „atât de pustiu/ că
ruginesc clopotele în turnul bisericii" (O
casă); aici, pământul e un „clopot
sugrumat" sunând trist în „haosul din
noi" (Clopotele), nici măcar umbra „nu
ne mai recunoaşte" (In schimbul
nostru), orice „pom roditor se
sălbăticeşte" în tăcerea „necredinţei
noastre" (Furtuna); până şi poetul
(identificat mereu în „efigia" Nicolae
Labiş) e „coroana de spini pe fruntea
generaţiei", iar eternii cai din poezia lui
Ioan Alexandru nu se mai nasc, nici
măcar nu sunt lăsaţi să vieţuiască
pentru ca omul să se recunoască în ei, ca
în volumele precedente: ei sunt ucişi:
„Astfel toţi caii - s-a hotărât să piară./
Era o vânătoare de coame peste tot/;
arcaşi trăind până acum în umbră/ şi-
au scos din tinde vechile săgeţi./ Din
cozi s-au făcut bidinele/ şi-n catedrale

perne sub genunchi;/ din copite clei
pentru lipit afişe./ Şi căsăpiţi - cadavrele
la porci ce-mestecau/ cu poftă-
ngrozitoare./ S-au scris şi cântece
frumoase despre cai,/ cum trec spre
abatoare, slăbănogi,/ mânaţi de
floarea soarelui către apus./ Golul
atletic rămas în aer după/ prăpădul
lor e un fel de laţ ce ne/ înăduşe pe
toţi când ne ridică luna/ capul de pe
humă" (Elegie). Cu Infernul
discutabil suntem în 1967, în
perioada de relativă „liberalizare" a
discursului literar; poetul e mult mai
aproape de eveniment, ca în
evocarea episodului uciderii cailor,
din vremea colectivizării: sau astfel,
departe de poezia patriotică a anilor
tinereţii lui Ioan Alexandru: „In
aceste ţinuturi după doi ani,/ orice
pom roditor se sălbăticeşte./ Pe
pielea apei goală se-ndeasă/ un fel
de păr mătretos./ Frunzele se
chircesc/ ca şi cum o altă oală
fierbinte/ le-ar opări tot timpul./
Sângele-şi părăseşte albiile fireşti/ şi
se adună ciorchine suprapuse/ pe la-
ncheieturi./ Prunii sunt vineţi din
pricina alcoolului/ stors din piatră
seacă./ Oglinzile-n pereţi/ prind
rădăcini de putregai/ şi noaptea-
năduşe copii-n aşternuturi,/ vocile se
confundă cu biciul,/ mâinile cu
seceta./Părul femeilor e-o patrie de
fum sub care jarul ochilor
mocneşte;/ în cuiburile clopotelor
babele clocesc/ ninsorile ce o să
vină,/ păsările se umflă noaptea-n
cuiburi/ şi când răsare luna cu
ghearele prin nori/ plesnesc de
nenoroc,/ drumuri cu măsele
hârbuite/ macină paşii călătorilor./
în aceste ţinuturi/ o! cum
îmbătrânesc dintr-o dată;/ mă trage
pământul, cad pe brânci/ şi ploile
toamnei pătrund în mine" (Ţinut).

Ţinutul infernului discutabil e,
în fapt, Pustia, cu vămile ei prin care
Ioan Alexandru trece spre Imne,
Vină, Vămile pustiei şi Poeme re-
prezintă limita, capătul ţinutului
desfigurat, haosul de dinainte de
geneză: nu e Pustia ispitelor din
Noul Testament, ci începutul:
„pergament ceresc întins între Izvor

şi Mare" (Ce este Pustia), locul unde
„nu există început şi sfârşit" (Fluturi
negri) şi unde pământul „doarmea-
n sine nedesfacut şi gol", iar stelele
se-ncheagă „în dosul lumilor
crăpate" (O, mamă). în Pustie,
poemele sunt un fel de drum pe care
nu poate călători nimeni în afara
îngerilor (De unde vine umbra);
vremea când s-au retras profeţii şi
Fiul venit „încă n-a fost auzit în
lumea porturilor" (Mormântul
poetului): e vremea Apocalipsei,
când „trâmbiţa a treia a pornit" şi
când se nimicesc întâiele popoare:
„Nu întoarce capul îndărăt/ Când
pe cetăţi blestemul se coboară/ Şi
turmele din arsele păşuni/ Cu behăit
se mută-n altă ţară./ Nu-ntoarceţi
capul ni s-a poruncit/ Şi totuşi iată-1
pe Poet cu jale/ Se răsuceşte singur
îndărăt/ Sfidând sfios porunca
Dumisale/ Trăsnet veni încremenindu-1
deci/ Pe culme-ntors cu capul într-o
parte/ Pierdu trecut astfel şi viitor/
Un stâlp de foc la margină de
moarte/ Ce a văzut Poetul parc-am şti/
Şi totuşi când să repetăm ce spune/ Nu
mai găsim decât Pustia-n noi/
Deşertăciuni sunt toate şi
deşertăciune/ Parcă ştiam ceva, dar
am uitat/ Era un fel de vuiet care
vine/ De pe căderi amarnice în sus/
Lovindu-se de mine şi de tine/ Un fel
de veşnic tânăr răsărit/ Culcat pe-o
aripă amară/ Ce curge pe-un fluviu
spre un deal/ Sub care creşte sângele
de fiară/ Cât de pustie-i zarea fără El/
Poetul început de Fire/ Pe marginea
prăpastiei lăsat./ Intre Pustie şi nemăr-
ginire./ O, valurile ce se-neacă reci/
Unul în altul şi e pururi noapte/ Şi
corbii nefiinţei se aud venind/ Din
pulberea seminţelor abstracte/ Se-
apropie vremelnice porunci/ Şi cine,
Doamne, vai, că le pricepe/ Când scârţâie
în şubrede ţâţâni/ Mânzul în burta
putredelor iepe/ E vremea îngerului
asfinţit/ în dosul muntelui cel mare/
Trâmbiţa a treia a pornit/ Se nimicesc
întâiele popoare" (Porunca). Dincolo de
Apocalipsă şi Pustie sunt Imnele: ale
bucuriei, iubirii şi ţării.
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Emil NICOLAE

Poezia nu e
decât
slăbiciunea
artei

ână la 25 de ani, Albert Einstein a fost un
idiot, iar la 26 de ani a devenit geniu!
Adică şi-a asumat riscul de a se
recunoaşte astfel... Asta se întâmpla în
urmă cu aproape un secol. Astăzi, a te
pretinde doar "poet" înseamnă, de

asemenea, un risc enorm. De aceea mulţi dintre autorii
de poezie se străduie, cu obstinaţie, să se (re)prezinte ca
"scriitori"... Şi nici asta nu e de ajuns - vom vedea în
continuare de ce. Oricum, atât "geniul" (din orice
categorie ar face el parte, ştiinţifică sau artistică) cât şi
"poetul" sunt priviţi în acest moment ca nişte "retardaţi",
ca nişte "marginali", dacă nu fac efortul să adopte o altă
mască: de politician, de jurnalist, de performer monden,
chiar de infractor etc.

Care este efectul literar al fenomenului? În
poezie - şi nu numai! - evoluţia a fost înlocuită cu
fractura, iar aşa numita "inspiraţie" cu inteligenţa
(nostalgia avangardei apare mereu, dar numai în
punctul iniţial, pentru a fi ulterior simulată). Primul
rezultat: nu se mai urmăreşte performanţa în sine, ci
concurenţa / competiţia pe baza celor mai potrivite
strategii. Scriitorul nu se mai recunoaşte ca un produs al
istoriei literaturii, ci ca o consecinţă a unei (auto)negaţii,
eventual biografice. Locul "istoriilor" l-au luat
dicţionarele (şi viitorul este al "statisticilor"!), uşurând
trecerea de la "moştenire" la propunerea personală
şocantă. Câştigul imediat: originalitatea, care tinde să
rezume toate celelalte criterii de valorizare.

Deşi iluzorie, mutarea atenţiei de la text la
persoană este evidentă. Căci dezinteresul crescând faţă
de genul poetic antrenează efortul autorilor de a-şi
disimula condiţia: nu mai sunt un "poet" care face şi alte
lucruri (jurnalism, politică, sport etc.), ci un "star" al zilei
în politică, jurnalism, sport etc. care face şi poezie (un
moft!, cum ar spune nenea Iancu, pe care - paradoxal -
până la urmă şi-l doreşte tot omul care "s-a ajuns" într-o
meserie sau alta, punându-şi numele pe o copertă).

Nu-mi propun să hotărăsc dacă e regretabil sau
nu efectul profund al acestor tribulaţii în "zona
secundarului", dar constat - şi, ca să fiu mai uşor înţeles,
mă opresc la acest exemplu - cum sentimentul nu mai
este ajutat prin expresivitate să atingă nivelul ideii
poetice; în schimb e tratat cu ironie sau cu lama "raţiunii
cinice".

Psihologii ne avertizează că raţiunea reprezintă
42% din activitatea noastră mintală, restul de 58% fiind
un proces de visare (un continuu "flux de imagini"
produs de creier, 50% în stare de veghe şi 8% în stare de
somn). Tradiţional, poetul a fost exponentul celor 58 de
procente - astăzi, el trebuie să-şi demonstreze abilitatea
în zona celorlalte 42 de procente, folosind cu precauţie şi
în mod secret (discret) "fluxul de imagini" stocat în
memorie. Al doilea rezultat: poezia devine o "convenţie"
tolerată, dacă probează inteligenţa şi nu talentul / geniul
autorului. Acesta îşi sacrifică daimon-ul personal în
favoarea originalităţii convenţionale, general admise.

P
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Astfel poetul se va autoidentifica prin
evenimentul biografic, investit cu "semnificaţie" literară
tocmai prin exerciţiu inteligent. El renunţă la codificarea
stilistică (respectiv la prea vetustele "figuri de stil"). De
pildă, cea mai "tare" şi mai complexă figură de stil,
metafora, e înlocuită acum de imagine (aproape deloc
"poetică"!), chiar în folosul evenimentului semnificativ.
Încât, la acest capăt, poetul pretins "scriitor" se
transformă tot în scriptor-ul desemnat de R. Barthes să
producă "texte", de astă dată cu o dominantă vagă /
ascunsă de "poeticitate".

Aşadar, ce mai înseamnă "poetul" astăzi? Poate
o combinaţie de risc asumat şi atitudine (amestec de
comportament + convenţie textuală + autopropunere
biografică + agresivitate + absorbţia teoriilor "la zi" ş.a.),
revendicându-şi un statut social aparte dar confuz (şi
neacordat!), cu iluzia protecţiei... Iar textele pe care le
semnează nu mai sunt pentru mâine (ca valoare şi
mesaj), ci pentru astăzi, mai degrabă cu alură de
manifeste decât de poeme... Asta în cazul în care n-a
optat deja pentru proză!

Când inima nu ştie ce murmură
buzele

Ca să-ţi dai seama cum cade o metaforă în desuetudine
şi chiar în uitare ar fi de ajuns să te gândeşti la pata de cerneală
care ameninţa rândurile manuscrisului altădată
şi pe care mulţi au identificat-o cu o explozie sanguină sau
cu disperarea poetului întinsă pe tarabă
ca o bucată de piele pusă la argăsit într-o duminică la Amsterdam
acum sentimentele se livrează prin satelit
şi pericolul autoaprinderii hârtiei nu mai există
scrii / citeşti câteva strofe ca să verifici un adevăr banal
şi anume dacă poezia stoarsă din ele va umple absenţa ei
(care nu e totuna cu singurătatea ta)
acum au dispărut scamele strecurate ca nişte trădări
în cărţile tipărite cu plumb
acum se străduie vreo trei milioane de autori
să folosească aceleaşi cuvinte exact în acelaşi timp cu tine
ignorând amănuntul că primele litere au fost tatuate pe braţul divin
pergament însemnat cu foc negru pe foc alb
şi-ntr-un alt colţ al planetei
"disperarea" e scrisă / citită cu un calm inflaţionist
acum societatea literară de consum a abolit regula numelui
şi a dreptei sale folosinţe
numai prin abuz reuşind să descoperi originea subversivă a poeziei

Când ai fost îmbrăcat cu veşminte ţesute din culorile primordiale
(alb roşu verde şi negru)
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ţi s-a spus să strângi bine cartea în mâini
ca să mai trăieşti şi anul acesta
dar tu erai convins de ipocrizia celor care susţin că n-ar şti
câtă energie consumă naşterea unui vers
pentru că deja constataseşi diferenţa cantitativă dintre
imaginea trandafirului galben înflorit pe nisip
şi aceea a rozei îngheţate în lăuntrul privirii ei de chihlimbar
din proprie experienţă ai aflat că poetul moare câte puţin
cu fiecare mărturisire ajunsă pe piaţă (mai repede sau mai lent)
funcţie de tensiunea descărcată între polii fluizi ai imaginii
astfel devine el preţuit şi rentabil
mai ales când e pus în vânzare şi alcoolul în care a fost îmbălsămat -
cârciumarii cunosc bine faptul că rachiul îşi păstrează prospeţimea
dacă-n el e scufundată funia spânzuratului

Cu totul întâmplător
într-o povestire despre Viena ai dat peste opt pagini albe
cu textul întrerupt la "nu găsea soluţia problemei"
şi reînceput cu "nu l-am omorât eu"
aşa că ţi-ai propus să umpli acel spaţiu cu literele de-o şchioapă
- IUGOSLAVIA -
descoperite într-o dimineaţă mohorâtă de primăvară
pe zidurile capitalei imperiale
însă va trebui să ai mare grijă cum scrii
ca să nu fii obligat să te-ntorci ca să colorezi consoanele
(căci pedeapsă-ţi va fi negustoria cu arme în deşert)
şi nu te sili să fii perfect pentru că te pândeşte
durerea celui salvat de la gura cuptorului şi pe care nimeni nu l-a crezut
deoarece tragedia era prea bine realizată literar

Astăzi nu mai au căutare romanele despre nimic
şi bietul G ar fi murit de foame
nici măcar o crimă
nici măcar o şmecherie electronică
nici măcar un cutremur devastator
care să invioreze imaginaţia cititorului anesteziat de telejurnale
dar un poem este nimicul absolut
şi ce ar avea el de propus ca să fie luat în seamă
poate senzaţionala istorie a sentimentului fără sentimente
adică mortul perfect care bate la uşă
neauzit
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Viorel DINESCU

Baladă târzie
Copacii orei  tremurau
Spre asfinţit se subţiau
Albaştri ne mai căutam
Stând pe sub ziduri fără geam
Se legănau pe străzi de nea
Când umbra ta când umbra mea
Şi-o muzică veni cu spor
Căzând în noi ca un lung stor
Ne destrămam prin seri târzii
Şi coloraţi visam prin vii
Şi ne treceam pe după porţi
Ne-ndepărtam cu-atâtea nopţi
Şi patinam printre grădini
De santinelă stam prin crini
Iar eu plângeam că-s încă verzi
Icoanele şi nu le vezi
Şi ne pierdeam prin întâmplări
În câte-un tren ce n-are gări

Erori ascunse
Statuile stau albe în parcuri părăsite
Demult s-a dat uitării a lor identitate
Eroicele fapte cu litere tocite
Şi-au câştigat cu timpul a lor eternitate

Mai stăruie o undă prin albe sanctuare
O pânză de ecouri prin care trec aripe
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Iar gloria de veacuri se pierde în uitare
Şi îşi îngroapă-eroii în taina unor clipe

Pe soclurile albe orice erou e mare
Chiar dacă-a lor faţă ascunde o eroare.

Frunză verde
Lui Grigore Vieru

Chiar dacă ceaţa albă a împânzit cetatea
Şi oamenii pe stradă plutesc ca-ntr-un acvariu
Ei ştiu că-n frunza verde musteşte libertatea
Ca o speranţă clară ce-nfruntă-orice scenariu

În frunza ce învie şi fiinţa mea mai crede
Un cer de frunză verde de dincolo de zare,
E-al lui Grigore verde, ce şi pe noi ne vede
Un verde ce ne soarbe, adânc ca o chemare

E un simbol şi ceaţa nu poate să-l ascunză
Un verde al speranţei în fiecare frunză

Dies irae
Foşneau aripi în ore turburate
Profeţii ne avertizaseră prin semne
Un duh viclean intrase în cetate
Rupând sigiliul orelor eterne

Novici cu toţi ne-am adunat la porţi
Hipnotizaţi de noua erezie
Păşind cu ochii goi ca nişte morţi
Spre liniştea ce-ntârzie să vie

Eram damnaţi pentru eternitate
Căci ne-am născut în marea de păcate
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O carte…
Ca într-o carte zilele-mi citesc
Răstimpul tinereţii e dincolo de moarte
Vechi întâmplări din file se ivesc
Crescând din apa mării cu amforele sparte

O viaţă ca o carte … halucinant simbol
O inimă ce bate în ritmuri de cuvânt !
Volum care păstrează eternul protocol
În lenta irosire a vieţii pe pământ

Mai sunt în carte - o lună cu aripi neguroase
Un zbor înalt de păsări, o floare, un inel
Un zâmbet de lumină cu gene de mătase
Şi-o lungă aşteptare, o pândă fără ţel

Mă regăsesc întreg aici în carte
Un călător de dincolo de moarte

Recurenţă
Ca o ruină noaptea se profila pe cer
Născând uimiri şi spaime în fiece ungher
Şi din uitarea oarbă, cortegii lungi de morţi
Îşi căutau norocul pierdut demult la sorţi
Treceau pe sub ecranul unor planete arse

Sperând într-o-nviere a clipelor întoarse
Şi-atunci pe ne-aşteptate în ora suferindă
O lume dispărută se aduna-n oglindă
Trecând de-un mal pe altul, spre câmpul

de-asfodele
Spre a-şi regăsi odihna de dincolo de stele
Unde grădina albă de veşnicii aşteaptă
Spre oaza nemuririi fiind ultima ei treaptă

Trec clipe, oameni, planete în derivă
Stafia fericirii se-ascunde în arhivă
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Apoi iubiri şi gânduri se pierd în asfinţit
Lăsând în amintire un calendar ciobit

Şi-atunci Profetul zilei spre înălţimi sporeşte
Şi-n taina de altare, el singur se zideşte
Ca-ntr-un „memento mori”, vibrare de final
Ce va rămâne veşnic în câmpul ideal.

Zboruri de lumini
Trec păsări mari în zbor planat
Sub cerul toamnei de opal
Spre-un ţel tot mai îndepărtat
Un ţel ceresc sau infernal

Trec păsări mari în zbor planat
Sunt gânduri bete de lumină
Se pierd în zarea hialină
Spre-un alt tărâm mai înstelat

În care păsări - versurile mele -
Vor lumina în vid ca nişte stele

Ziduri
Între mine şi lume un zid înalt crescuse
Un brâu de paradoxuri şi vorbe neclare
De visuri eronate, niciodată scrise, niciodată spuse
Ce se-mpietresc în spaţiu precum atolii-n mare

Şi mai era un zid de oglinzi concave, de care
Întrebările mele se izbeau, întorcându-se-n sine
Bariere de cuget risipit la-ntâmplare
Aşteptări înşelate şi intenţii străine

În cercul strâmt speranţele se-nchid

Şi drumul nostru se opreşte-n zid.
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Lucian ALECSA

O rană
frumos
mirositoare

oetul Dorin Tudoran
a intrat în literatură
ca o voce  matură,
cu-o personalitate
lirică autentică. Asta
se întâmpla pe la
începutul anilor

şaptezeci, pe când spaţiul liric
românesc părea  ocupat de nume
puternice, în plină glorie: Nichita
Stănescu trecuse prin  cele „11
Elegii”,  fiind deja în mare tandreţe
cu „ Necuvintele” , Marin Sorescu
îşi luase sufletul la întrebări,
persifându-l genial prin volumul„
Suflete, bun la toate” , Ioan
Alexandru confiscase spaţiul sacru
al liricii, oferindu-ne „Infernul
discutabil „ şi „ Vina”,  iar Adrian
Păunescu făcea valuri cu „ Fântâna
somnambulă”, pe atunci un poet
magnific. Era foarte greu să-ţi faci
loc printre atâtea voci puternice, în
plus, în ceafă îi sufla talentul
prietenului Mircea Dinescu, care
debutase fulminant cu „ Invocaţia
nimănui.” Volumul de debut al lui
Dorin Tudoran, intitulat uşor

arogant, „Mic tratat de glorie”,
apărut în 1973,  la „Cartea
Românească”, Bucureşti, rupea gura
criticii din acei ani , cucerind de
îndată şi Premiul Uniunii
Scriitorilor. Am curajul să spun că
prin această carte Dorin Tudoran şi-
a scris partitura întregii sale opere,
celelalte volume vin cu note
particulare, împlinindu-i persona-
litatea poetică, însă fără a-i modifica
în vreun fel substanţa lirică. Ce-i
drept,  poemele din acest prim
volum sunt adevărate bijuterii
estetice, metafora încorporează
întreaga materie epică a textului
livrând-o ideaticului într-o ţinută de
gală, nervurile ideatice fiind destul
de proeminente, de la prima la
ultima poezie se simte talentul uriaş
al autorului, puterea de-a concentra
o întreagă lume sub cupola unei
simple respirări lirice: „ sunt
cavalerul unei rase destrămate / o
pentru mine calul este prea abrupt /
voi mă iubiţi pentru frumoasa
vizieră / sub care chipul meu e de
prisos.”         Pe parcursul celorlalte
volume verbul poetic câştigă
amploare, metaforele mai elaborate,

versul câştigă în cursivitate. La
prima citire poezia lui Dorin
Tudoran respiră o senzaţie de
răceală, fiecare vers pare supus
controlului raţiunii, metaforele sunt
filigranate cu prea multă acribie,
textul pare aproape perfect. Tu, ca
cititor, eşti ţinut la respect, ai
senzaţia că nu-i poţi atinge în
totalitate cuvântul. Poate că această
senzaţie vine din tonul livresc pe
care-l cultivă autorul,  de multe ori
cuvintele „ mari” ermetizează
înţelesul gândului, mai toate
poemele stau sub semnul
încrâncenarii, dar, apropiindu-te cu
sufletul mai mult de pulsul textului,
simţi căldura lăuntrică a poemului,
care, în cele din urmă, te copleşeşte.
Ce-i drept, o anume stranietate
fibrilează fiecare poezie, metafora
capătă tonuri mai închise, poetul
zăboveşte mult în mitologie, de
unde îşi alimentează eul liric, dar
fără a „agresa” în nici un fel istoria.
Poemele nu pierd din frumuseţe,
fiecare vers are  claritate,  limpezime
şi precizie, nu se simt asperităţi
verbale, substantivele magnetizează
cele mai neaşteptate epitete, tabloul

P
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surprins încântă în întregul lui.
Flash-urile  melancolice surprind
într-un mod plăcut cititorul,
imaginile nu sunt în nici un fel
siropoase, din contra, sunt
majestoase, solemne. Poetul este
riguros în tot ceea ce face, nu lasă
nici un moment impresia că ar trata
cuvântul ca pe un bun comun,
cuvântul este purtător de taine, tot
el este cel ce decodifică enigme,
autorul doar le transcrie.  De foarte
multe ori poemele lui Dorin
Tudoran lasă  impresia unor
construcţii lirice impecabile, au
arhitecturi solide, fiecare cuvânt e la
locul lui, de aici şi aparenta
frigiditate pe care-o emană. Chiar
dacă autorul călătoreşte ideatic
departe de aceste timpuri, are totuşi
forţa poetică să insinueze în sufletul
textului prezentul. Emblematic
pentru volumul de debut mi se pare
poemul „ Ultimul turnir”, care are o
muzicalitate aparte, este străbătut
de un pur fior nostalgic:  „ la
turnirul din urmă câteva tinere
armuri / şi-au pierdut conştiinţa şi
armele / s-au înroşit când nobilii
cavaleri au rămas / prea uşori în
cămăşile tainice de borangic /
lunecând peste caii de pâslă ochii
doamnelor / porţelanuri albastre
erau mai cu seamă de sèvres / mai
cu seamă de saxa mai cu seamă /
nimeni nu murise aşa de  frumos
precum / cavalerul acela cu braţ
răbojit şi năframă / destrămată pe
frunte ca o moarte ţesută din
alpaca.” Uneori, Dorin Tudoran
îmbrăţişează un ton romantic,
amintindu-ne de Mihai Eminescu,
fiecare cuvânt e pătruns de-o
sensibilitate aparte, fiorii ce
fibrilează poemul nu sunt de gheaţă
precum atmosfera pe care o tuşează
autorul, cultivarea unui astfel de
paradox aruncă asupra poemului o
aură aparte, eul profund nu se
scindează, din contra , coagulează
emoţiile şi trăirile tuturor poeţilor
lumii sub semnul dumnezeirii.
Poemul „ Cu gheaţa lumii pururi”
are un lirism aparte, răspunde întru
totul unei exigenţei clasice dar, în
acelaşi timp, respiră un aer de

modernitate: „ cum înfloresc poeţii
la mesele de lut / cu gheaţa lumii
pururi înfiptă în meninge / când
trupul apei plânge sub limba unui
mut / al cărui ochi cuvinte pe
fruntea noastră ninge / cum
înfloresc poeţii alunecând pe săbii /
câini fermecaţi cu pieptul
adulmecând comori / şi cum se
umple cerul cu palide corăbii / când
apa mării stinge argintul din erori /
cum înfloresc poeţii de spaţiu-
asediaţi /  se vede foarte bine în
cartea de liceu / în zborul unei
păsări iar voi îngenunchiaţi / când
înfloresc poeţii visaţi de
dumnezeu./” Fantezia lui Dorin
Tudoran este străbătută de-un aer
uşor oniric, dar fără a cădea într-o
visare adâncă, imaginaţia lui
rămâne  sub controlul raţiunii
răspunzând  armoniei şi
muzicalităţii, plăsmuirile nu sunt
cenuşii şi nu vin în avalanşă,
ecranul pe care sunt proiectate este
imaculat, lumile se succed ritmic
precum bătăile inimii. Cu toată
disciplina la care le supune poetul,
metaforele au căldură,  emană viaţă,
nu sunt secătuite de vlagă sau „
fabricate „ , cum susţin unii critici.

Fiecare poem e mişcat
de dramatism, nu-i
un dramatism
exhibiţionist sau
epidermic, e unul
complex, de miez, cu
mişcări tectonice de
adâncime, poate
acesta este şi motivul
pentru care atmosfera
poetică, de multe ori
emană un aer de
rigiditate. Al doilea
volum „ Cântec de
trecut Akheronul” ,
apărut la doi ani
diferenţă, tot  la
Editura „Cartea
Românească”, vine pe
aceeaşi partitură, în
aceleaşi note, poate în
plus cu ceva semne
ludice, însă verbul
pare mult mai relaxat,
antrenând imagini

dintr-o lume apusă, dar care reinvie
în sufletul poetului prin fiecare vers,
asităm la un  adevărat spectacol .
Aşteptarea devine personaj al
singurătăţii şi ecou al durerii:”
aştept la malul apei urmărind-o cu
ochi de pământ mâhnit /
vânătoarea mi-a îndulcit pielea mi-a
otrăvit fruntea / sângele meu e
pregătit pentru spălarea armelor
duşmane / dar cine dintre voi cine
îmi va cumpăra o rană ? / aştept la
malul apei să fiu aruncat din trup /
dar urmele tale nu vor să se şteargă
de pe mine /  m-ai lăsat
îngenunchoiat într-o poiană bolnavă
/ dar cine va veni să-mi cumpere o
rană frumos mirositoare? / aştept
ocrotit de nunta ierbii aştept /
pieptul îmi sfârâie de atâta lumină /
şi mirosul armurii topite bate ca un
crivăţ subţiindu-mă / aştept vino
să-mi speli ochiul de pământ
neprihănit / aştept piciorul de
prunc să-mi arate cărarea / aştept
piciorul tău marie să-mi lumineze
locul /  aştept pierderea aripilor şi
mărturia lacrimilor negre / aştept
războiul dintre inimă şi sânge aştept
/ parcă se aude cineva cu palmele
înflorite de rana ce mi-o aduce.”(
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Aşteptarea).  Iubirea nu-i este
străină lui Dorin Tudoran; în
volumul  „ Uneori, plutirea”
poemele erotice sunt prilivegiate,
afectul poetului este lovit din toate
părţile de cele mai curate emoţii şi
trăiri, alături de iubită fericirea îi
surâde la orice pas, levitează,
încrâncenarea dispare. Şi rostirea
poetică e alta, mai simplă, muzica
„asediază” fiecare vers,
sentimentele sunt exprimate direct,
sunt trasnparente, metaforele
amplifică trăirile. În nici un caz acest
mod de-a expanda sentimentele nu

exprimă superficialitate, aş putea
spune că este vorba de o „ licenţă
poetică”, conştient asumată şi
exprimată simplu cu scopul de a
ajunge mai direct la sufletul
cititorului, o împărtăşire  mai rapidă
a bucuriei pe care o trăieşte.
Imaginile sunt cuceritoare, versul e
cristalin, îi putem citi sufletul cu
uşurinţă, oniricul nu agresează,
doar dă graţie trăirilor: „Dac-am
vorbi acum despre noi / pielea ne-
ar deveni atât de subţire, / încât s-ar
vedea prin ea, limpede, /
nemuritoarea noastră alcătuire./

Căci tu, iubito, eşti cu
adevărat / plăsmuirea
foarte ciudată, / pe
care nimeni n-a putut s-
o viseze /vreodată / ci
numai cumpăna nopţii
/ poate cântări fără
greşeală / cât de uşor
îţi este sângele; /
celelalte cântare
înşeală. / Eu par doar
un prinţ de fum /
călătorind sub treimea
nopţii, / dar calul meu
cucereşte drumul/ pe
care nu-l aflară morţii /
dar numai tu poţi să-mi
spui / dacă toate
acestea sunt adevărate,
/ ori numai vise care
umblă / prin sufletele
noastre destrămate.” În
volumul „Respiraţia
artificială”  poetul...
respiră cât se poate de
natural,  nu mimează
nici un moment, el e
sincer cu sine şi cu
cititorul, el se identifică
cu tot ceea ce scrie,
gesturile sale răspund
doar sentimentelor şi
gândurilor, puţini sunt
poeţii care-şi expun
trăirile cu atâta
sinceritate, fără nici un
fel de crispare
lăuntrică, acesta e şi
motivul pentru care
poezia lui nu are nici
un cearcăn, e la fel de

proaspătă de la primul până la
ultimul vers.  Şi totuşi, poetul
vorbeşte de o „ respiraţie
artificială”. Da, aceasta este doar
senzaţia pe care o trăieşte după o
combustie lirică puternică, se simte
golit, are  nevoie de resuscitare, spre
a putea reîncepe o nouă  aventură
poetică. Respiraţia artificială este de
fapt  impactul cu realitatea, cu
imaginile false  ale vieţii, poetul
autentic îşi ia oxigenul din spaţiul
ficţionar, lumea „iluziilor” este cea
care-i garantează eternul fiinţării.
Poemele sunt străbătute de puseuri
metafizice, însă  fără a zdruncina
raţiunea. Până şi  coşmarul, fie şi
olfactiv,  stă sub semnul logicii
...paradoxului , şi totuşi : ” E un
miros de vânzare: / ultimul cerc al
lui Arhimede / s-a umplut cu apă /
ca un lighean uitat în curtea casei; /
carnea  lui Mucius Scaevola /
miroase prea apăsat / e plastic; /
Einstein ne lasă vorbă / că , totuşi,
totuşi, / Pământul nu se –nvârte!/ E
un miros de vânzare: / Miroase;
numai atât.”  De bună voie şi nesilit
de nimeni poetul îşi schiţează
autobiografia, cuvântul care-i
tuşează profilul liric este extrem de
încordat, „  ca un dicton latin”.
După cum mărturiseşte, acest
portret nu-i decât rodul luptei  eului
liric cu realitatea, ficţionarul
desăvârşeşte lumea, poetul doar o
proiectează în mintea şi sufletul
cititorului. Nu lipsesc tonurile
ironice, pamfletul este  ornamentat
cu metafore calde, voluptoase.
Dorin Tudoran este un poet al
glorie, e o conştiinţă poetică, e o
entitate lirică inconfundabilă: „ Şi
nimeni din cei ce-au privit / riscul
în faţă / să-şi amintească nu poate /
chipul lui feciorelnic-feroce /
Smulşi din ei înşişi au fost / parcă
/Şi doar gloria îi adăposteşte /
uneori / spre a le rânji în faţă.”
Dorin Tudoran e o bornă
luminescentă în peisajul liricii
noastre contemporane, e timpul să i
se facă loc în orice manual de
poetică.
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Liviu PENDEFUNDA

Ashlar
Doamne, ce greu e să observ zâmbetul tău hilar
cuprins parcă demonic de-un ciocan şi-o daltă.
De ce în parte nu mă mir că şi-au format o altă
părere mulţi din cei ce n’au habar
ce’nseamnă scara urmată ca o cale, treaptă
după treaptă, în timp ce’şi şlefuiesc în athanor
din inimă un suflet ca o piatră,
să ştie valoarea stelelor în dor,
de ce se’nalţă dacă mor,
de ce renaşte din abis lumina pe pământ Ashlar.

Doamne, cum să’nţelegi de ce pricep atât de greu
mesajul din cuvânt confraţii care nu’s acei
iepuri, veveriţe, gâze, fluturi, şoricei,
nici arbori uriaşi, umile flori de câmp.
Nimic din toate câte le dispreţuiesc nu sunt.
Şi touşi vin, ascultă, comentează, par mereu
o masă vie de elite din care poţi să faci ce vrei.
Nicicând nu poţi obţine bici dintr’un deject mărunt
sau din mătase de porumb coama unui leu.

Doamne, ştiu: mulţi cred că scot dintr’un amnar
lumina cuvântului pierdut şi sunt convinşi că fac
dintr’un biet ţânţar puteri oculte de-armăsar
deşi îi simt neputincioşi, băgându’şi capul într’un sac
sau precum struţii în nisip când toţi din lume laolaltă
le cer să ia în mâini ciocanul şi o daltă
să’ndeplinească ritualul în care de ani buni ei se prefac
lucrând ca să trezească’n suflet desăvârşit Ashlar.

Şapte pe o punte îngrijesc de cele cinci culori
ce au uitat să fie în grilajul cavernei trei.
Deşi presimt în tine semnele ascunsului tău har
şi ştiu că pentru cei care’i iubeşti nu’i singurul tău dar,
permite celui care sunt şi mă’nfrăţesc cu zei
să’ţi fiu licoarea veşniciei – perenitate’n zori
şi templele astrale să le-aşez pe un perfect Ashlar.
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Revelaţii în La sau în Li
Vai, Doamne, cât de sus m’ai înălţat lumina să o intuiesc
prin armonia sferei eu însumi să devin în aură culoare,
cu Ida şi Pingala ca aripi să mă însoţesc albe petale
ce’n psihice canale în univers să mă dizolv şi mă răspândesc.
Simt: mă confund cu tot ce sunt, am fost şi voi mai fi.
Plutesc. E’n echilibrul esenţelor solare şi lunare,
puterea de a înţelege orice percep şi mi se pare
că visez; dar nu’i decât o parte din taina de a şti.
O, Doamne, de aici nu mai există timp şi muzica’i mai pură,
la indigo sunt trase femeia şi bărbatul, un singur suflet infinit;
e conştienţă, trident şi floare, e clarviziunea minţii unui mit,
îndrăgostiţii cunoaşterii fără iluzii, un adevăr fără măsură.
Calea prezisă’n Duhul revelat de evanghelii
e’n toată revărsarea privirii care curge din ochiul tău ascuns.
O simt când mă cufund mereu fântână plină de cerul nepătruns.
Eşti tu dintotdeauna. Sunt eu pentru milenii.

Vai, Doamne, să intuiesc lumina, m’ai înălţat atât de sus.
Sunt înger, oare, sau poetul e parte dintr’un gând
ce îngrijeşte de Cuvânt, sădeşte şi îţi udă piatra şi grădina
în care pasc licornele ce nu’s decât iluzii pe pământ ?
Iubito, noi trăim de-acum în vis, edenul plin de sfere -
monadele ce-au câştigat iertarea prin jertfa lui Isus
şi nu mai simt vibraţii, devenind totuna cu lumina,
noi am trecut prin probe zborul marilor mistere.
Calea prezisă’n Duhul revelat de evanghelii
e’n toată revărsarea privirii care curge din ochiul tău ascuns.
O simt când mă cufund mereu fântână plină de cerul nepătruns.
Eşti tu dintotdeauna. Sunt eu pentru milenii.

Îndoiala unui cavaler
Secretul e că nimeni nu cunoaşte
să fie taina unui vis
atât de-aproape de avântul şi izvorul luminilor astrale
nici lângă fluxul de fotoni
în toată maturarea emergenţei sale
şi curcubeul din abis zărit
peste ridicarea aurorei din timp născut de neuroni
e drum din noapte către zi,
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trecând din negru către alb
prin galben înspre roşu,
speranţe de tenebre, licorna care paşte
în linişte - simbol şi mit.
Secretul e că nimeni chiar de-ar şti
în suflet nu se’ntoarce
din starea lui solară şi de aur
la cea de-argint, sorgintea sa lunară.
Şi-atunci în noi cum de ar proveni
puterea din infirmitate
şi tot ce’i fin din grosolan
nu s’ar mai şlefui,
subtilul n’ar mai diviza pe fiecare’n parte
iar trupul matrice n’ar fi
seminţei transformate
prin dizolvarea’naripată a duhului divin
în suflet ce coboară,
în suflet care urcă
milenii răsucite an de an ?
Secretul e că nimeni nu cunoaşte
cum părăsind albeaţa, în trepte de destin,
începe să resimtă
premisele luminii,
un susur viu de clopot –
imperfecţiuni înscrise în sfericele unde
ce se lovesc triunghiuri pe cub în piramide –
ca treceri de la viaţă spre ultima ei ţintă
ce’n moarte’ndepărteaz’al transformării ropot
şi’n absolutul spirit vin
cu îngerii şi heruvimii,
speranţe de tenebre, licorna care paşte,
fecioara care cartea ne-o deschide.
Căci cine, oare, ştie
că are’n faţă două nesigure itinerarii,
cuprinse doar într’unul, un singur sens
ce’n reciprocitate se crează şi că Ilie
fără Dumnezeu n’ar fi nimic, între contrarii,
în sufletul luminii devenit atât de dens ?
După atâtea taine şi filosofie,
când gândul mi se’nalţă anevoios la cer,
când totu’n moarte se răstoarnă şi învie,
când apa şi pământul prin foc au devenit eter,
c’ar fi secretul vreun secret din soare sau din lună
la dragostea’mi dintr’o eternă nuntă
fixată’n piatra din ghizdul de fântână
şi eu mă îndoiesc...



138 vol. 21, no. 1 (83-84)| Iarna 2011

Emanuela ILIE

Contacte
franceze
necesare:
O sută de scrisori din Paris

upă o îndelungată aşteptare,
cititorii români pot avea din nou
privilegiul unui contact autentic şi
rodnic cu un critic român de marcă.
Ce-i drept, nu se poate spune că
Lucian Raicu (pentru că despre el
este vorba) şi-a văduvit cu totul
admiratorii din ţară de atenta sa

participare la fenomenul cultural românesc.  Doar că
interesul său a înregistrat o mutaţie în fond salutară
pentru cei interesaţi de ceea ce se întâmplă în alt spaţiu
literar. O dovedeau în special subiectele foiletoanelor lui
Lucian Raicu, citite mai întâi la Radio France
International, între 1993 şi 1996 şi publicate ulterior,
selectiv, în „România literară”, subiecte care nu erau
aproape deloc „româneşti”, ci aproape exclusiv
„franceze”. Publicate, abia acum, în volum, respectivele
foiletoane, recte, cele O sută de scrisori din Paris
(Editura Cartea Românească, 2010) au, în fapt, o funcţie
să spunem recuperatoare. Prin acest fragmentarium –
incitant, viu şi, la rândul său, intens participativ – figura
comentatorului atent la actualitatea culturală, fie ea şi
cea franceză, se re-impune, aproape cu aceeaşi forţă de
altădată. Ca să nu mai vorbim că, prin ricoşeu, cititorului
român i se oferă imaginea, deopotrivă pregnantă şi
proaspătă, a realităţii literelor franceze din sfârşitul
veacului trecut şi, prin extensie, a modernităţii
occidentale.

Sigur, nu trebuie să credem că autorul acestor
„scene, reflecţii, fragmente” a avut intenţia de a se
supune unei linii metodologice care îşi subsumează în
principal imagologia alterităţii geografice, etnice şi
culturale. Dar la fel de adevărat e faptul că meditaţiile
subsecvente celor O sută de scrisori din Paris pleacă,
întotdeauna, de la subiecte perfect ancorate în peisajul
cultural al ţării de adopţie a criticului. „Orele franceze”
ale lui Lucian Raicu sunt fixate, spre exemplu, după
bătăile ornicului interior al cărţilor autorilor francezi
admiraţi cu un entuziasm contagios. Unele dintre aceste
cărţi, comentate cu deferenţă de autorul căruia
alteritatea (etnică, psihologică, mentală etc.) îi conferă un
plus de obiectivare, sunt „traversate”, în buna tradiţie a
noii critici – se putea altfel? franceze– de alte texte, astfel
încât înlănţuirea exegetică oferă plăceri nebănuite unui
critic atât de mobil: Proust e recitit prin Deleuze şi, la
rândul lui, îl reciteşte pe Saint-Simon, Pascal prin
Canetti, Verlaine prin Jacques Drillon, La Fontaine prin
Marc Fumarolli, Rimbaud prin Jean-Pierre Richard etc.
etc. Altfel, sub lupa critică trec scriitori din actualitatea
imediată, precum Georges Bernanos („un profet”),
Nathalie Sarraute (mai mult sau mai puţin „temperată”),
Antoine Blondin (‚stilistul prin excelenţă al literaturii
franceze postbelice”), Michel Leiris (diaristul
convingându-l, încă din primele fraze, că este un „mare
scriitor al veacului său”), Françoise Sagan (scriitoare
„excelentă şi ‚comestibilă’ la un mod superior”) ş.a.

D
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Refuzându-şi, ca şi Flaubert, „umil-orgolioasa
limitare pe domeniul strict al esteticului”, Lucian Raicu
îşi poate permite, de la distanţa securizantă care îl
desparte de spaţiul românesc minat întotdeauna de
ideologii periculoase, şi luxul reflecţiei etice. Moralist
fin, predicând, la rigoare, „rezistenţa la mistificarea” de
orice fel, el recomandă nu numai gândirea critică liberă
de prejudecăţile fastidioase ori răuvoitoare, ci şi de
ralierea la fanatismul oricărui model politic ideologizant.

De aici, să spunem, interogaţiile asupra
spiritualităţii europene de stânga, brusc vulnerabile în
faţa mirajului sovietic, sau admiraţia nedisimulată
pentru intelectuali precum Raymond Aron, „care a
izbutit de atâtea ori (…) să-şi păstreze cumpătul, un
cumpăt al lucidităţii, al corectitudinii, al transparenţei
într-o lume stăpânită de ideologii, de mituri politice, de
tot felul de mesianisme mistificatoare”.

Comentând receptarea cărţii unui autor cvasi-

necunoscut publicului român, Luc Ferry (L”Homme Dieu
ou le sens de la vie), Lucian Raicu ne asigură că aceasta nu
poate fi lăsată din mână. Argumentul forte? „Luc Ferry
procedează în felul unui scriitor stăpân pe o ‚tehnică’
narativă menită să trezească interesul cititorului, să-i
bântuie curiozitatea: (…) intră în scenă, in primul plan al
scenei, într-un fel abrupt, menit să ne trezească din
torpoare, să ne semnaleze, de la început, că ‚asta’ ne
interesează aici şi acum, in cel mai înalt grad: e vorba, va
fi vorba de ceva de ordinul urgenţei, al stringenţei, al
neamânării, de ceva ‚captivant’, ca în romanele de
acţiune, pe care nu te înduri, odată abordate, să le mai
laşi din mână”.

Ei bine, oricât ar părea de vizibil racordate la
„străinătatea” culturală, cele O sută de scrisori din Paris
ale lui Lucian Raicu ne interesează aici şi acum, având în
primul rând capacitatea atât de rară de a ne rupe din
torpoarea noastră mioritică parcă nesfârşită…



Elleny Pendefunda, Menuet de toamnă
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Nail CHIODO

Nonsens

2.
Merleau-Ponty 14 are dreptate:

numai prin linişte
se recuperează cuvintele. Numai prin

abilitatea şi puterea
de a cerceta în ritmul cel mai lent

e propria noastră
viziune monstruoasă, autoexploatată –

pentru a folosi un cuvânt încântător  de-a lui Seamus Heaney15

Şi tocmai aceasta e carnea vie, singura carne vie
care există.... Când Dionysos sau Dumnezeu (nu tiranul din Siracuza

căruia Platon i-a scris) a căutat bănuitor chipul într’o sticlă.
În imaginea sa doar lumea’i apărea,
propria’i imagine găsind-o dintr’o întâmplare.
Ceva asemănător s’a întâmplat

în democraţia noastră,
elementul divin din experienţă fiind

prin greşeala nimănui
greu de ţinut în frâu: Voyez-vous cette tete ?...16

Aş număra... Avec cette tete, je boulverserai tout obstacle que la Divinite pose
sur la Terre ! 17

Capetele noastre sunt măşti în jocul Lumii,
cap şi gât plantate tridimensional,

deasupra corpurilor noastre, costum vital. Aşa cum au dovedit părinţii,
genetic sau în altfel pot fi uşor distruse, oricând în ciclul vieţii lor.
Ci fiecare cap va recepta tot felul de proiectile înainte de a se termina, deşi,

toată această materie cenuşie
fiind ţinta favorită a săgeţilor lui Apollo 18

– care, noi ştim,
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pot fi simple şi crude,
dar oricare i-ar fi conţinutul
capul lucrează pentru a se exprima: este de la

natură înzestrat să facă asta,
aşa cum ochii sunt pentru râs şi plâns,

nasul pentru adulmecat şi buzele pentru sărutat, fruntea pentru lovituri,
părul pentru-a undui, a încânta şi-a gâdila, pielea seduce, înspăimântă şi

doare, muşchii pentru a relaxa gura şi ceea ce ea poate gândi; doar
urechile par în pierdere, într’adevăr, dar printr’un truc şi ele se pot mişca.

Mărturisesc acum o apreciere evoluţionistă:
ce alte specii au mai ridicat capul atât de sus cum a făcut-o Omul ?
Tot ceeea ce este el se datorează planului care oferă cerurilor capul. Şi
totuşi, cum şi Goethe spunea:
Ce e cel mai greu în lume ? Ceea ce pare cel mai simplu: să vezi cu ochii ce este în

faţa ochilor.
În democraţie e la fel
şi omul vede totul despre-ai săi, pe el supraveghindu-se în mijlocul atâtor

frământări.
Şi ce-pot-face-pentru-tine e ca un animal îmbătat19 ce desconsideră cufărul

ţintuit de sens,
cufărul fiind reprezentat de capul său. Din fericire
se poate apleca şi arcui încercând să stea alături de scopul ce’i sporeşte
libertatea:
poate că Vanna White 20 nu’i mediul cel mai
potrivit, dar cu siguranţă, undeva în capul său
îl poate ajuta s’o bage’n pat şi dacă ar avea

destulă bere
ar îmbina frumoasa şi frigiderul ca un al doilea Lear,21

şi cu voia lui Dumnezeu televizorul se poate scoate din priză.
Apoi puţin mai liniştit, dacă nu chiar singur poate să se întoarcă la aceste
poeme
şi să se oglindească în ele mărginit şi etern.

__________________________________________________________
1. Maurice Merleau Ponty, filosof francez (1908-1961) autor al The Phenomenology of Perception (1945)
2. Te autoexploatează Seamus, te autoexploatează, de Seamus Heaney, poet irlandez, câştigătorul premiului Nobel pentru literatură, 1995
3. Vedeţi capul acesta ? - Denis Diderot, Conversaţie între Diderot şi D’Alambert (1769): Vezi oul acesta ?
4. ...cu acest cap voi răsturna/ orice obstacol pe care divinitatea îl pune pe Pământ, cf. Ibid. Cu acest ou se vor deschide toate şcolile de teologie şi

toate templele Pământului
5. săgeţile luiApollo, cf. Giorgio Colli, Dopo Nietzsche, ( After Nietzsche 1974), ca divinitate supremă, venerată de întreaga omenire, Apollo a

fost descris de Empedocle ca o sacră şi răutăcioasă inimă, care se năpusteşte cu gândurile sale iuţi asupra întregii lumi. Săgeţile fiindu’i
gândurile

6. un animal îmbătat, cf. W.H.Auden, adevăratul, nefericit porumbel/ înţeleaptă cădere din lumină/ dragostea sa din existenţă.
7. o subretă a televiziunii americane
8. al doilea, Regele Lear al lui Shakespeare fiind primul.
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Julieta Carmen PENDEFUNDA

Sandu Teleajen
1. Istorii în reluare.
Revolte şi conspiraţii

buciumată, istoria pen-
tru limba română s-a
împletit cu lupta pen-
tru supravieţuirea şi
libertatea de gândire a

românilor. Cine zice limbă, nu zice
numai posibilitatea de a stabili
raporturi între om şi om; cine zice
limbă, arată cum se reflectă în inima şi
sufletul nostru tot universul care ne
înconjoară. Cine zice limbă, zice modul
nostru de a iubi, modul nostru de a urî,
modul nostru de a ne bucura de prezent
şi de a pregăti viitorul prin forma ce
dăm idealelor noastre.1 În această
limbă s-au exprimat marea majori-
tate a valorilor spirituale şi culturale
pe care le-a născut pământul acesta.
Lupta între gânditorii adepţi ai
dreptei sau stângii în România se
înclină prin vocaţie şi bogăţie în
simplitatea dorului de libertate
asociată liberalismului. Chiar dacă
unii autori au scris despre masele
populare reprezentate mai ales de
ţărănime, chiar dacă au fost
influenţaţi de opiniile şi directivele
stângiste mai ales după 1946, ei au
redat actualitatea timpurilor prin
ochiul lor de vultur.

Sandu Teleajen2 reprezintă un
prozator de excepţie al primei părţi
din secolul douăzeci, cărţile sale

1 Simion Mehedinţi, Către noua generaţie...,
Socec, 1923
2 Sandu Teleajen, 1893-1963, publică versuri,
schițe, articole și încercări dramatice încă din
liceu, colegii ajutându-l să tipărească primul
volum în clasa a VIII-a. Cea mai mare parte a
vieții de actor și activitate publicistică și literară îl
leagă de Iași. Opera sa literară cuprinde peste 20
de cărți din care 14 tipărite în timpul vieții.

surprinzând elementele
de bază ale vremurilor
de loc apuse. Trăind şi
retrăind evenimente din
acea perioadă el se
încadrează undeva între
Liviu Rebreanu şi Mihail
Sadoveanu ca stil, tematică şi chiar
generaţie. Recitind cărţile lui nu poţi
să nu simţi atmosfera pe care
românul a imprimat-o spaţiului pe
care îl locuieşte, un spaţiu mioritic
prin excelenţă,3 cel care determină
caracterul naţional. Vremurile parcă
sunt un etern deja vu în această
parte a lumii. După o iarnă grea cu
zăpadă cât gardurile şi troiene ce păreau
căpiţe de zahăr pisat, în primăvară, un
vânt călduţ venit dinspre Bărăgan
adusese dezgheţ timpuriu. Aşa începe
romanul Ard Zăpezile4 care
surprinde o frescă a satului din
timpul răscoalei din 1888, răscoală
greu explicată de istorici, cauzele
fiind artificiale mai ales în preajma
zonelor bogate atât în agricultură
cât şi atragerea ţăranilor spre masa
proletară a exploatărilor petroliere
nou înfiinţate. Divide et imperat !
nu acţiona în acele timpuri doar
între ţărani şi boieri ci între ţărani,
între sate: îi învrăjbim pe cârcotaşii din
satele noastre, care niciodată nu sunt
mulţumiţi. Acţiunea se desfăşoară
aparent după un scenariu clasic şi
totuşi abia când îi întâlnim pe tineri
venind în contact cu agitatorii

3 Lucian Blaga
4 Sandu Teleajen, Ard zăpezile, Ed. Tineretului,
1962

reţinem un fenomen care, în accep-
ţiunea lui Alex Mihai Stoenescu, stă
la baza multora dintre momentele
istorice pe care le trăim de câteva
sute de ani, noi, românii. Ridicarea
spontană a unor ţărani înstăriţi şi
fără mijloace de comunicare nu se
putea produce decât prin instigare
calificată: planificare, organizare,
logistică, agenţi în mişcare, mesaje
unitare, materiale de propagandă,
mijloace de a evita autorităţile.5
Tentativele Rusiei de a se implica în
politica statelor balcanice opunea
societatea narodnicistă vârfurilor
noii aristocraii care se străduiau de
sute de ani să construiască o
Românie modernă şi independentă.
La 1888 grupuri nesemnificative
aţâţau în sate masele de ţărani
necăjiţi de secetă, dar care aveau
gospodării bine închegate şi doar
nemulţumiri fireşti cu vecinii îi
puteau antrena la revoltă. O astfel
de răscoală a constituit întotdeauna
un motiv de propagandă comunistă.
Mulți agenți ai poliției ruse ascunși
sub înfățișarea de iconari sau jugă-
nari s-au infiltrat în satele românești
și bulgărești după războiul de inde-
pendență. Iar pentru a înrâuri

5 Alex Mihai Stoenescu, Eșecul democraţiei
române, RAO, 2002

Z
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asupra maselor agitatorii trebuiau
racolați din sânul poporului, să le
exploateze nemulțumirile. Apariția
în jurul anilor 1880 a socialiștilor în
satele românești a fost contrabalan-
sată de strângerea rândurilor și
organizarea lojilor masonice din
România. Acesta e contextul eveni-
mentelor ce sunt prezentate de
Sandu Teleajen în romanul său.
Născut în 1893, într-unul dintre
satelele care constituie scena princi-
pală a conflictului, în Homoriciu,
autorul descrie cu multă acuratețe
locurile în care tatăl său a fost
învățător: Cărbunești, Mânecuri și
Izvoarele. Familiile Morcovescu, a
tatălui și Manole a mamei sale sunt
prezente în roman. Satele românești
erau agitate și, ca și acum, Rusia își
urmărea propriul scop de destabili-
zare a României. E povestea a
milioane de robi, și de la noi și de
pretutindeni... Nu singur se poate lovi
în clasa boierilor, a patronilor și a
celorlalți îmbuibați, fie de la noi, fie din
oricare altă țară. Numai ridicându-ne,
umăr lângă umăr cu milioanele, toțicei
care îndurăm jugul exploatării, numai
astfel putem ajunge la un liman... Cei
mulți poartă în brațele lor o putere de
uriaș. Greul e că nu are cine să le
deschidă mințile și să le arate cum
trebuie folosită. Asta am început s-o
facem noi, lucrătorii intrați în sindicate
cum sunt cele pe care le avem la
Câmpina sau Ploiești. Așa au început
personajele romanului să primească
lecții de revoltă, de schimbare a
atitudinii nu numai împotriva orân-
duirii ci și a celor care prin muncă
aveau un trai normal. fiind învrăjbiți
astfel și între ei să-și revendice
pământurile, fânețele, pădurile.

N-aș putea spune că am
remarcat un personaj anume. Sunt
mulți, țărani și boieri, arendași,
muncitori, un număr mare de
oameni, dar se remarcă conturarea
unor personaje colective pe grupuri
din sate, pe grupuri de interese. E
aspectul voit amorf, egalizator,
principiul comunist. Dar acțiunea se
desfășoară alert, plină de un dina-
mism ce antrenează cititorul într-o
lectură asiduă în direcția aflării

deznodământului, cu siguranță
același pe care nici azi nu-l putem
întrevedea. Joița, căreia îi rămăsese
două lacrimi agățate între gene, după ce
le șterse cu colțul basmalei, îl privi
drept în ochi, ca o lumină... Răsfirându-
și părul de pe frunte, cum îi plăcuse să-i
resfire mai demult în întâiul lor an de
dragoste, Ion își urmă liniștit
gândurile. Simțea lămrit că trebuia să
vorbească mai departe, că ajunseseră
amândoi la anaghie, că el ar fi înnebunit
dacă nu și-ar fi descărcat inima. Poate
că Ion se desprinde la un moment
dat din mulțime și din satul trecut
de ierni grele, cu molime și boli
decimând mai ales copiii și femeile,
participă  în parte involuntar la
revolta ce aprinde pădurea și
conacul boieresc. Clopotele, bătăile
susțin acțiunea tragică și însoțește
morții satului. Măturând fruntea
pomilor peste grădini aducea veștile
rele pentru săteni. Mi-am întins pe
iarba din dosul coșarului și am lâncezit
la umbră, moțăind o vreme ca un
bolnav... Tocmai atunci începuse să
plângă prelung clopotul cel mic, iar
dangătele lui păreau vorbele bleste-
mului căzut peste sat. E greu de
definit cât se poate apropia autorul
de canoanele literaturii rurale,
moravurile, riturile, credințele
determinând o abordare străveche a
curgerii generațiilor. În numele
înaltelor legi ale omeniei, grupurile
se confruntă cu respect, păstrând
demnitatea. Din acești ani, 1888, ne
apropiem de o istorie în mare parte
eludată de istoria oficială. Numele
personajelor nu definesc un grup
anume, dar întâlnim adolescentul,
îndrăgostitul, conducătorul, etc.,
fiecare cu locul său bine definit.
Când această ordine se rupe începe
fuga, omul derutat fiind subiectul
perfect pentru o racolare sindicală.
Autorul ar putea fi asemuit pentru
descrierile din natură cu Mihail
Sadoveanu, cu Panait Istrati, chiar
V. Voiculescu sau Galaction. Evo-
luția personajelor ridică paralelisme
cu Gorki, Knut Hamsun, și chiar
prin dialogul plin de înțelepciune al
personajelor, fiind surprins de
curgerea impenetrabilă la început a

faptelor, apoi supuse gândurilor ele
poartă cu consecvență senzaționalul
asumării exstenței.

Mi se pare de altfel foarte
interesant apogeul spre care con-
fluează evenimentele, paginile de
încheiere ale romanului. Accentul
tragic este transferat și se realizează
cu preponderență la nivelul viitoru-
lui, ceea ce pentru poetul, romance-
erul, dramaturgul, publicistul și
actorul Stelian Morcovescu6 pare a
fi obsesiv de stânga. Cunoașterea,
element de bază al inițierii alunecă,
este deraiată de la scop, în ciclul
ipocrit al comunităților arhaice și
caracterizează intruziunea politicu-
lui atât la momentul acțiunilor
istorice descrise în roman, cât și la
momentul publicării lui. Iar hotărâ-
rea lui Ion de a se retrage în munți,
indică tâlcul și morala unor clipe pe
care nu le mai putem întoarce dar
corespund repetabilității: cunosc  o
potecă prin grădini pe care pot să ies la
păduri, că nici pasărea nu mă simte.
Urc peste muscele să găsesc alți fugari,
apucăm drumul oilor și-om trece
dincolo să ne băgăm ciobani pe la
mocani de-ai noștri cunoscuți. Cu
topoare și furci, cu 10 carabine nu
putem birui armata boierilor. Amânăm
răfuiala pe mai târziu.

6 Pseudonimul Sandu Teleajen și-l ia la îndemnul
lui George Coșbuc.
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Valentin CIUCĂ

Durerea
punctului de
sprijin...

ntâlnirile literare cu poetul şi pictorul Doru
Maximovici, în ambianţa elevată a galeriei
personale ţin de ceremonialul Saloanelor
aristocrate de altădată unde se oficiau
veritabile şi elevarte iniţieri. Ceremonialul

sugerează permanent dimensiunea respectului reciproc
şi accesul la valori comune, iar exprimarea celor mai
diferite şi nuanţate puncte de vedere ale convivilor stă
sub semnul libertăţii intelingente a diversităţii. Pictorul
şi poetul Doru Maximovici locuiesc în acelaşi spaţiu
spiritual privilegiat deoarece imaginea literară se
identifică în expresia subtil-simbolică a picturii. Nu
avem a face cu estetica interbelică a picto-poeziei
brauneriene, ci mai degrabă de un posibil ideal
renascentist, fertil desigur în planul sporului de
profunzime şi sugestivitate al exprimării.

Poetul, cerebral în sensul că se gândeşte pe sine,
eliberat mental de limitele biologicului, dar supus, din
păcate, trădărilor cărnii, imaginează deseori un paradis
proprietate personală, nuanţat prin luciditate şi intuirea
inevitabila a momentului Marii treceri. În poezie
sugerează prezenţa enigmatică a labirintului existenţial a
cărui ieşire fatal enigmatică se amână prin însuşi gestul
creaţiei. Cuvântul învinge limitările concretului şi
devine transcendenţă prin simbolismul metaforelor
incitante şi deseori crud  autentice. Problemele
inevitabilei treceri de pe un tărâm pe altul, sugerată
cândva de simbolul Luntrea lui Caron, evocată artistic de
Lucian Blaga, nu devin un lamento continuu, ci doar o
prezentă şi lucidă temă de meditaţie. Privită astfel,
poezia lui devine rezultatul unor reflecţii subtile şi
profunde, exprimate însă în stilul personal al francheţii
unui spirit frust şi mereu lucid. Filosofia sa se revendică

de la existenţialismul contemporan unde valorile
imediatului se configurează în raport cu un pragmatism
bazat pe raţional şi pe performanţa de a fi.

Spaţiul de ficţiune literară şi picturală are sensul
amplificării şi interpretării datelor realului pe care le
transfigurează în expresia simbolică a cuvântului şi a
eresurilor colorate. Poetul, în raport cu pictorul, se simte
mai liber şi mai tentat să bruscheze imaginaţia
prezumtivului cititor decât o poate face pictura.
Imaginea vizuală sintetizează conceptual mesajul, în
timp ce poezia îl despleteşte... Pictorul sugerează
convingător, aplicat, structuri grafice şi cromatice,
compoziţional armonice, tridimensionale, iar poetul
cutreieră ,,pădurea de simboluri”.

Desigur, ilustraţiile noului volumul ,,Mărul
muşcat”, relativ autonome în raport cu textul poetic,
relevă totuşi expresive complementarităţi şi rezonanţe.
Este dificil de acceptat că Poetul şi Pictorul, întâlnindu-
se în chiar aceeaşi fiinţă, nu şi-au vorbit niciodată. Aş
spune chiar că volumele anteriaore de poezie ale
autorului se potenţează estetic reciproc într-o
continuitate distinsă şi strălucită.

Titlul noului volum de  versuri trimite în chip
firesc şi necesar la tălmăcirea plurisemantică a
simbolului mărului, ca fruct al Păcatului originar, de
unde s-a dezvoltat o întreagă filosofie perenă prin religie
în conştiinţa publică a veacurilor trecute şi până astăzi.
Referindu-ne doar la semnificaţiile erotice ale ,,Mărului”
,trimitem la Dionysos, zeul beţiei, la Afrodita prin
asocierea mărului ca dominantă erotică a simbolului
(merele-sânii fecioarelor; fructul tăiat în două-vulva).
Mărul de aur-sugerează şi el, simultan,  mărul discordiei
(vezi povestea Calului troian şi al altor mituri ale

Î
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antichităţii). Conotaţia simbolică a mărului semnifică
concomitent ,,ispitirea prin păcat”, dar şi ticăloşia
(malum). În alte variante, mărul devine simbolul morţii
ca tribut plătit pentru căderea în păcatul originar.

Pictorul Doru Maximovici, marcat de sugestiile
mitului milenar, imaginează structuri verticale asemenea
unor piramide fragile şi vulnerabile. Scările spre cer
sunt, de fapt, iluziile noastre, visările diurne cum că,
dincolo de cer, se deschid alte orizonturi de fericire şi
bucurie, evident, discutabile şi improbabile. Picto-
poetul, în atitudini şi expresii diferite, îşi surprinde cu
fiecare  nouă compoziţie plastică sau volum cititorii şi
privitorii    tablourilor şi ne comunică îngrijorarea în
raport cu ceea ce numim, comod şi liniştitor, ,,veşnicia”.
Feluritele ipostaze ale prezentului îi solicită privirea
interioară, iar artistul apelează la racourci-ul înşelător şi
la efectele unor veritabile iluziil optice, la evocarea
duhului ca o pasăre fără zbor.

Trioul  masculin al familiei Maximovici, într-o
lume de simboluri, marchează o realitate de dincolo de
organic. Practic, ne continuăm unii pe alţii la nivelul
sângelui, ne risipim în oasele şi eresurile lor ca singură
cale către neuitare.Triada tatăl, fiul, nepotul pare în
viziunea artistului, o piramidă egipteană unde doar
timpul şi tăcerea rămân veşnice. Castelele albastre,
iluzorii, au sensul spiritual al meditaţiei şi al
autoanalizelor lucide. Decodific prin albastru mediul
ideal al adevărului, purităţii absolute sub bolta celestă.
Chiar pământul pare a fi, spun austronauţii, pictorii şi
poeţii, o planetă albastră.

De fapt, problema vieţii şi a morţii, a destinului
se identifică într-o perfectă adiacenţă, simultan în poezie
şi în pictură. Meditaţiile însigurate, profunde, caută ca
într-o fabuloasă utopie, punctul de sprijin. Odată aflat,
constatarea descurajează şi in- trigă. Punctul de sprijin se
află, de fapt, în propria sa durere. Aşadar, maladia
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universului devine o chestiune individuală, dar care ne
priveşte pe toţi.

Recuzita pictorului face din simboluri un
univers al virtualităţilor improbabile. Tablele de şah,
merele despicate spre a sugera nuditatea materiei,
aluziile sexuale incitante, cheile ce ţin sub control Raiul
şi Iadul, amprentele mâinilor la tinereţe şi ale tălpilor
picioarelor în prim-plan fac din ansamblul
compoziţional rafinate şi grave teme de introspecţie.
Adiacenţa dintre imaginea picturală şi cuvântul poetic
ţine de o estetică axată pe analiza severă, dar lucidă a
adevărului despre om şi destin, despre aparenţă şi
esenţă, cu toate că oamenii se lasă angajaţi involuntar
purtaţi pe un carusel al timpului înşelător şi desigur
implacabil în orgolioasa lui eternitate.
Poezia românească de azi şi de mâine are, indubitabil, în
Doru Maximovici un spirit ales prin capacitatea de a-şi
păstra intactă moralitatea într-o lume buimacă unde

totul a devenit marfă, iar marfa bani sau dregătorii
efemere. Când alţii abandonează fără luptă adevărul şi
onestitatea,  Poetul scrie, Pictorul imaginează forme şi
simboluri şi astfel culorile cerului devin dar de preţ
pentru insomniile celor lucizi, dar de unde n u sunt însă
excluşi nici cei săraci cu duhul care, oricum, nu ştiu ce
fac... Iluzia mea e că ,,adevărul este cea mai frumoasă
iluzie”, spune şi scrie Doru Maximovici cu luciditate şi
năduf. Sunt, eu însumi, gata să ader pentru un
totdeauna disputabil la mirajul clipei şi eternităţii. Vom
fi, desigur, suspectaţi de oamenii care ştiu să se caţere pe
valuri de inocenţă, dar cât de frumos colorate sunt totuşi
iluziile. Merită sa vă alăturaţi celor care nu şi-au pierdut
încă speranţa, singurul bun la care avem acces gratuit,
deocamdată neimpozitabil..


.
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George BĂDĂRĂU

Andrei Patraș -
Vis

ndrei Patraş, poet cu
o structură roman-
tică, visător, melan-
colic, mistuit de eros
şi thanatos, atras de

folclor, tulburat de mituri, poeti-
zează în cadenţe tradiţionale.
Combustia lui interioară se consu-
mă între sacru şi profan, valorifi-
când motive poetice, într-o manieră
personală, unde prozodia antică se
amestecă treptat cu cea modernă.
Aşadar, o cavalcadă de ritmuri, în
specii literare clasice şi romantice,
dar şi folclorice, în versuri cu
măsură variată, a căror armonie este
dată în primul rând de asonanţe,
rimele simple, uneori inedite,
imaginile poetice de o coloratură
aparte. Prelucrând teme preroman-
tice (D. Bolintineanu), romantice (M.
Eminescu), tradiţionaliste (B. Fun-
doianu) şi neomoderniste (Cezar
Ivănescu), Andrei Patraş îşi constru-
ieşte propria viziune, singulară,
între numeroasele orientări ale
neoavangardei româneşti. Singulară
dar şi riscantă, ţinând seama de
orizontul de aşteptare al cititorului,
obişnuit să savureze o dată la două
decenii, un alt nivel estetic…
Singulară dar valoroasă, poezia din
volumul Vis e un fel de balsam
pentru sufletul sfâşiat al post-

modernului, al fiinţei tragice ,
înstrăinate de natură, al pelerinului
interesat de banalităţi zilnice.Mitul
pastoral romanesc este valorificat
într-o poezie în care imaginile
poetice concrete alternează cu cele
abstracte, vizuale, auditive, motrice
:’’ Când prin golul toamnei peste văi
va trece / în şuier sălbatic vântul
crud şi rece, / cu brâul de ceţuri pe
sub lună nouă / va veni măicuţa
prin mirişti cu rouă ’’( Mioriţa ).
Într-o altă poezie apare în prim –
plan jertfa creaţiei, prin prelucrarea
mitului estetic, unul dintre miturile
fundamentale ( G. Călinescu ).
Universul liric este de data aceasta
unul de natură onirică, în care
imaginea eroinei zidită în
Mănăstirea Argeşului face legătura
între uranic şi teluric, între
nesomnul chinuitor şi proiecţia
mănăstirii în spaţiul celest : ’’ În
tainice vise te-arăţi / mereu lângă
atâtea surpate cetăţi / şi sângeră-n
cer temelii / în nopţi de nesomn şi
de veghe, pustii ( Ană, ).
Coborând în visare, în Infern,
rătăcind pe dealuri singuratice,
poetul contemplă maternitatea lunii,
aduce câteva elemente de magie,
într-o secvenţă lirică fantastică pînă
la un punct, cu trimiteri la folclor şi
la poezia lui I. Barbu, cu descrieri

sclipitoare referindu-se la femeia
însărcinată şi luna ca simbol al ferti-
lităţii: ’’ Spre creştetul lunii nebuna
/ se-ntinde –ngânând un descântec
/ şi pare că tremură luna / ca
pruncul în pântec’’( Nebuna ). Tot
dinspre folclor vin şi doinele, care
poetizează dorul , dragostea, efeme-
rul, relevând comunicarea cu
natura, într-o sintaxă în care
monorima este redusă , uneori, la
fragment de cuvânt : ’’ noapte grea
se face / dorul n-are pace/ că n-a
mai vedea / în codru frunza / şi-n
cale mîndra / nici la primăva…(
Doină, II ). Un colind are la bază
arhetipul biblic al naşterii lui Isus,
când se întorc din veşnicie păsări
ninse, oameni, personaje sacre, dar
şi licantropi adulmecând prada,
într-un decor de basm, de un alb
sclipitor. E vremea întoarcerii
magilor, care se înscriu de fiecare
dată în ritualul închinării, la
căpătâiul pruncului : ’’Vin păsări
mari cu aripi ninse, line, / se-ntorc
din munţi ciobanii şi magii să se-
nchine, / vrăjiţi, lupi albi adulmecă-
n vis prada / şi de pe cetini cade lin
zăpada ’’( Colind, variantă ).
Biblic este şi motivul trecerii Styx-
ului, cu luntrea pe la vamă, spre
marea judecată. Acum, secvenţa este
proiectată în spaţiul profan, încărcat

A
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de o materialitate grea şi sugestivă,
cu poteci, punte şi apă neagră. Eul
liric îşi exprimă nedumerirea,
printr-un cumul de interogaţii
dramatice : ’’ Cine-ţi ţine calea,
mamă,/ şi îţi cere-ntruna vamă?/
Cin’ te-aţine pe poteci, / nu te lasă
ca să treci/ puntea peste-o apă
neagră?’’(Doină,VII).Unele surse
sunt de natură livrescă, valorificate
în literatura cultă, cum ar fi motivul
licantropului, prezent în proza lui V.
Voiculescu. Iniţiat în vrăji, solomo-
narul respectă cu sfinţenie ritualul,
urmăreşte metamorfoza omului-lup
şi caută să folosească obiecte
magice:’’ Atunci un vraci chemat-
au, solomonar şi iară / la ceasuri de
veghere-au tăinuit / cu farmece să
prindă neadormita fiară, / cu cerc
de foc şi glonţ meşteşugit’’ ( Lupul-
legendă). Într-un text cu atmosferă
baladescă, romantică, apare mitul

lui Narcis, ca oglindire în ape,
undeva departe, unde se conturează
un decor medieval ( cetatea,
noaptea, turnul, lacul, ceţuri ).
Motivul turnului poate avea
conotaţii sexuale, raportat la
feminitatea lacului : ’’Departe, în
cetatea de-a vremii cancer roasă/ se-
ncheagă noaptea ca un negru
sânge/ 'N adânc, ca Narcis turnul se
răsfrânge/ în lacul sur şi ceţuri reci
se lasă’’ (Balul). Alte texte sunt
micropoeme, cu invocaţii la adresa
personajelor biblice, la spaţiul
inocenţei, în care cireşul este
sacralizat cu funcţia arborelui
cosmic. În antiteză apar ’’bunicul’’ şi
’’ copilăria ’’ iar’’ luna ’’ este
obiectul magic : ’’Doar bunicul /
mai chema în nopţile cu lună /
îngeri din cireşul copilăriei’’
(Amintire, II), sau în altă parte,
ludicul evidenţiază timpul sfâşietor

personificat în timp ce jocul rimelor
exprimă taina prin semantică şi
prezenţa vibraţiei sugerată de
consoana ’’ r’’: Ne-mblânzite ore,/
ore carnivore/ vin să mă devore…’’
În volumul lui Andrei Patraş
întâlnim elegii şi ode, cu o prozodie
adecvată, pe tema trecerii timpului,
alături de poezii care interiorizează
sentimentul, în maniera
neomodernistă, amintind de N.
Labiş : ’’Bătrâne turme rătăcesc
departe / şi-n asfinţit prin mirişti
dau ocol, / străine păsări sure în
legănări deşarte / îşi leapădă aripile
în gol ’’( Târziu ). Într-o anexă,
poetul a inclus traducerea poeziei
Corbul de Edgar Allan Poe, una
dintre surprizele cele mai plăcute.
________________________________
1 Andrei Patraș, Vis, Princeps Edit, Iaşi, 2009

Doru Maximovici 
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Geo SĂVULESCU

Civilizaţia
Dunării

ine un timp în care descoperirile legate de
timpul trecut reuşesc să răstoarne ceea ce
noi credem că-i de nemişcat. Este ca un
mare cutremur care  face revagii într-o
lume bine aşezată. Lumea istoricilor şi
cea a arheologilor simte că obiectul

studiului lor se fractureză, nu mai are aceiaşi valoare, îşi
pierde întâietatea. Construcţiile lor teoretice se şubrezesc
înainte de a se nărui. Se prefigurează o tragedie, o
tragedie a ideilor care, din punctul lor de vedere, trebuie
întârziată. Soluţia este simplă. Dacă aceste descoperiri n-
ar fi existat frumosul trecut  ar rămâne valoros, cel puţin
ar rămâne. S-ar putea ca descoperirile să fie un artefact,
o înşelătorie, o minciună, ceia ce ar însemna că sunt ca şi
cum nu există.

Să nu vă miraţi dacă am să vă spun că un astfel
de timp trăim noi, calităţile acestui timp nu-l prea
simţim chiar dacă el a început să dea în foc. Există o
fierbere acuzată, pe drept cuvânt, de diletantism pentru
că cel ce vine să zdruncine o dogmă aducând dovezi şi o
gândire coerentă, logică, nu este istoric, nu este arheolog,
are o altă meserie pe care o practică şi studiile sale de
istorie şi de arheologie le face în timpul liber. Cu atât
mai grav, un diletant, numai că un diletant muncitor şi
talentat, vine din altă ţară, vine în Valahia (aşa a fost
numită ţara noastră în evul mediu târziu, în epoca
modernă şi până la regat, Ţara văilor şi lacurilor iar
locuitorii ei valahi sau vlahi) şi dă lecţii istoricilor şi
arheologilor. Cine poate crede că aşa ceva este posibil?
Totuşi se întâmplă.   La sfârşitul secolului XIX,  Sofia
Turmă, o cercetătoare a istoriei vechi din Ardeal,
descoperă nişte plăcuţe de lut cu o scriere ciudată în care
se părea că se disting nişte caractere latine cu toate că
plăcuţele erau din epoca bronzului. Se duce cu ele la
Berlin la un congres internaţional. Schlimann le studiază
cu interes şi sunt consemnate discuţii pe marginea
acestor plăcuţe de lut în lucrările congresului. Nici un
cercetător român nu s-a mai interesat de ele şi se pare că
au dispărut. Timpul mai face şi curăţenie transformând
o valoare într-un nimic. Pe valea de sud a dunării, în

fosta Jugoslavie, la Kosovo şi în alte locuri, au fost
descoperite dealungul anilor sute de figurine şi de
tăbliţe cu scrieri încrustate pe ele. Toate par să fie tot din
epoca bronzului sau chiar din paleolitic. Ele au fost puse
în muzee. În timpul conflictului din Jugoslavia multe din
ele  au dispărut. Nu se ştie precis în ce fel; au fost
transportate la Belgrad unde au dispărut sau au fost
furate pe drum de vânzători de astfel de obiecte ori pur
şi simplu s-au rătăcit. Important e că au dispărut. În
1961, un cercetător român, Nicolae Vlassa, descoperă pe
Mureş, la Tărtăria, trei tăbliţe de lut ars cu o scriere ce
pare pictografică, asemănătoare cu a altor tăbliţe
anterior studiate (vezi prezentarea fătută de profesor
Marco Merlini; Http// www.prehistorz.it). Aceste
tăbliţe se află astăzi în muzeul din Cluj dar nu pot fi
văzute nici studiate decât cu mare dificultate. Se pare că
punctul de vedere oficial este că ele încurcă prea mult
cercetările şi că este mai bine să fie uitate. Sigur că aceste
tăbliţe tulbură apele arheologiei româneşti. O scriere mai
veche ca cea sumeriană pe teritoriul ţării noasrte?  Este
jenant să dai faţă cu cercetători străini care ar vrea să afle
ceva mai mult despre ele dar nu au cu cine vorbi despre
ele la noi în ţară. Istoricii noştrii importanţi, arheologii
noştrii n-au auzit de ele.  Trebuie să vie un doctor din
New York, un doctor care reuşeşte să nu-şi neglijeze nici
pacienţii şi să studieze nopţile arheologie. Trebuie să
vină un diletant care cheltuieşte bani, bani personali sau
din donaţii (ce bine că doctorii de familie de la NY pot
cheltui şi în afara necesităţilor de trai), pentru a organiza
cercetări arheologice sau diverse alte cercetări legate de
istoria noastră veche, care comandă, plăteşte şi pune în
locul lor, statui şi monumente legate de istoria noastră,
care organizează Congrese de Dacologie la Bucureşti

V
Mircea Ispir, Iarna
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invitând şi cercetători străini interesaţi în noi descoperiri
legate de istoria noastră, care organizează excursii
documentare şi nu mai ştiu eu ce organizează. Ce bine
că există un astfel de om.   O să le aduc aminte istoricilor
noştrii, pentru care am tot respectul, că această
descoperire este o valoare şi cer ca la rândul lor să
respecte şi ei valoarea. Să nu uite ca Troia a fost
descoperită de un diletant,  Knosos a fost desgropată tot
de un diletant, un călător englez care şi-a cheltuit banii
restaurând-o, chiar şi Terra a fos descoperită de un
pasionat şi nu de istorici oficiali, de arheologi oficiali.
Domnilor arheologi, istorici, cercetători plătiţi din banii
noştrii, cât mai vreţi să păstraţi embargoul tăcerii în jurul
acestor tăbliţe de la Tărtăria? Când vreţi să vă apucaţi de
treabă? Nu are nimeni nevoie să fie susţinut de domniile
voastre dar avem nevoie să păreţi vii! Să existaţi!

Dar ce importanţă ar putea avea nişte tabliţe de
lut descoperite pe teritoriul nostru? Cu atât mai mult cu
cât aceste tăbliţe sunt din Paleolitic, au peste 7000 de ani
vechime faţă de noi. Ce legături putem avea cu o astfel
de civilizaţie?  Aceste tăbliţe de lut au pe ele nişte
pictograme, nişte încercări de a comunica idei. Sunt
totuşi primele, cronologic, primele mărturii pe care
oamenii ce suntem le-au lăsat pentru ca ceea ce azi noi
numim scriere să existe. Pare o scriere ivită din nevoile
spirituale ale omului primitiv.  Se folosesc imagini (
capra, cerbul, păsări, câine, bradul), simboluri (rombul,
arcul şi sageata, cerc, spirală şi altele), încercări de
numerotare. Toate aceste înscrisuri ne sunt familiare
pentru că le gasim abundent în arta populară până
astăzi, pe covoare, vestă, farfurii, diverse oale, pe fote, şi
pe ii aşa cum foarte frumos arată doamna Ioana Crişan
de la Reghin. Marco Merlini, de care am mai pomenit,
arheolog atras de începuturile scrierii, ne demonstrează
şi el că pe aceste tăbliţe de la Tărtăria ca şi pe alte multe
obiecte de lut sau de aur ale aceleiaşi vechi perioade,
care pot fi mai tinere, pot fi de acum de acum 5000 sau
3000 de ani, toate aceste vestigii au fost găsite nu departe
de filonul Dunării ceea  ce i-a făcut pe oamenii de stiinţă
să gândească la o civilizaţie care s-a împrăştiat sau a
rămas, în acea epocă în jurul unui mare fluviu. In plus,
toate aceste plăcuţe sau figurine de lut cu zgârieturile pe
ele, au o formidabilă unitate stilistică, aceste scrieri
rudimentare, toate, seamăna. Marco Merlini înaintează
chiar ipoteza, foarte plauzibilă, că este vorba de o
civilizaţie  desvoltată care nu pare legată de un stat. Pare
o civilizaţie neolitică agricolă, deci o civilizaţie sătească
care avea, probabil, unii conducători locali. De aceea
scrierea de la Tărtăria, care este cea mai veche dintre
scrierile găsite, nu pare să aibă un rost economic, aşa
cum a avut scrierea sumeriană,  pare mai degrabă o
preocupare spirituală. Nu este o scriere care susţine un
stat, care slujeşte politicul, ci un simplu grup de oameni.
Toată aceste descoperiri, la care nu s-a gândit prea mult
în ultimii ani, ridică problema regândirii preistoriei
Europei. Dacă se poate vorbi de o Civilizaţie a Dunării

care are documente de acum 7500 de ani, între 7500 şi
3500 înaintea noastră, atunci această civilizaţie este una
din mamele civilizaţiei europene privită ca ansamblu.
Civilizaţiile greacă şi cea latina, pare  că au avut strămoşi
destul de aproape plasaţi geografic şi despre care avem
dreptul să vorbim. Se pare că tot ce se ştie atât de bine va
trebui completat. Cu siguranţă că cercetările ulterioare,
dacă ele se vor produce, vor aduce noi documente care
vor putea să ajute la lămurirea a ceea ce acum pare
aproape o enigmă.

Da! Acum pare o enigmă, aproape un mister,
ceva de necrezut şi totuşi real, adevărat. După marea
glaciaţiune care a avut loc acum aproximativ 12000 de
ani oamenii preistorici din jurul marii Negre si a Dunării
au început să se organizeze în obşti săteşti şi au avut
nevoie, datorită desvoltării civilizaţiei lor, de domeniul
sacrului pe care l-au înscris pe lut. Tăbliţe de lut de
dimensiuni mici, găurite spre a fi purtate, aşa cum se
poartă un talisman. Se pare că scrierea a început din
nevoi religioase, sacre, că deabea mai târziu a fost
preluată de puterea statală.   State, mai bime zis cetăţi,
vor apare în epoca bronzului şi apoi în cea a fierului.
Probabil că primă populaţie care s-a cristalizat din
civilizaţiile săteşti locale au fost Pelasgii sau Pelagii.
Troia a fost pelasgă, probabil şi Creta, cetatea lui Minos
descoperită prin încăpăţânarea lui Evans, a fost tot
pelasgă. La fel şi Terra care a avut o  civilizaţie evident
asemănătoare cu cea cretană (Să nu uitam că civilizaţia
egipteana, asemanatoare stilistic cu cea din Creta sau de
pe Terra, şi-a lăsat monumentele cam din anul 7000
înainte de Christos). Ahile se numea peleianul pentru ca
era pelasg, Agamemnon tot pelasg. Tot teritoriul a ceea
ce numim Macedonia, mai precis nordul Greciei de azi,
sudul Bulgariei si mare parte din fosta Jugoslavie au fost
tot teritorii pelasge. Se pare că populaţia înmulţindu-se
au început şi cele două migrări din jurul mării Negre şi a
Dunării (exista si ipoteza ca inundarea lacului ce este azi
marea Neagra, inundatie ce ar putea fi potopul lui Noe
sau macar o parte a acestui potop datorat desghetului
masiv de acum aproximativ 10.000 de ani), una spre
orient, către Caucaz, Turcia de azi şi restul Asiei mici, iar
alta spre occident, spre peninsula Italică, Etruscii şi mai
apoi Latinii, Hispanicii şi probabil celţii ce ocupau
teritorii întinse din Franţa, Germania şi din insulele
Britanice cu Irlanda şi Scoţia.Cele două migraţii se
regăsesc în diverse tăbliţe de lut sau pe obiectele noastre
populare, sub forma unei cruci cu vârfurile rupte spre
orient sau spre occident. Sunt cele doua zvastici care au
abundat in arta populară din zona carpat-o, balcan-o,
dunăreană, zvastica pe care o găsim, cine ştie prin ce
întâmplare, şi pe templele Şhintoiste din Japonia ca şi,
tot întâmplarea, pe vasele de lut ale indienilor din
nordul americii. Luptele fratricide, războaiele
consemnate în Iliada de Homer erau ceva curent în acea
epocă. La fel şi cele două războaie duse de latini în
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Dacia.   Dacă acest scenariu are un grăunte de adevăr
este clar că istoria Europei trebuie rescrisă.

Să încercăm să facem un pas mai departe. Ce s-a
întâmplat cu aceşti pelasgi? Au disparut ei? Pelasgii se
regăsesc în ceea ce numim azi populaţia Aromână, ei nu
au dispărut niciodată cu toate că nu s-a mai vorbit de
pelasgi, de pelagi, de pelagine, decât în poveşti.

Tragedia Aromânilor.

Scuze pentru că mă repet. Dacă ceea ce am spus
mai sus are un sâmbure de adevăr Aromânii sunt
continuatorii biologici şi culturali ai pelasgilor, sunt o
mostră arheologică, o relicvă vie. Ei şi-au pastrat limba şi
obiceiurile prin familie datorită unei puternice tradiţii.
Caracteristicile stilistice se pasrează de mii de ani şi în
populaţia noastră, aşa cum se păstrează parţial la
populaţia Romagni din Elveţia sau la tulnicarii (acolo
barbaţii suflă în tulnice nu femeile ca în Bucovina sau în
Ţara Moţilor) din alpii francezi şi elveţieni, la fel ca şi în
unele comunităţi restrânse din Caucaz. Tragedia este că
Aromânii ne fiind conştienţi de vechimea lor păstrată ca
o minunăţie nu au acest sentiment al unei enorme
continuităţi. Trebuie să recunoaştem că nici noi nu prea
avem acest sentiment pentru ca dacă+ ar fi existat ne
numeam azi tot Daci sau Valahi, ca în vechime. Ne
credem descendenţi ai romanilor care, ca buni fraţi, au
furat ce au furat şi au plecat ca orice vizitator. Noi am tot
rămas. Turcii au stat mai mult ca romanii aici şi ne-au
lasat bucătăria lor de care oricare din noi se bucură,
poate si “bacşişurile”.

Până de curând credeam şi eu că există mai
multe graiuri armâne. După ce am stat de vorbă mai
multe zile cu prof. Branislav Stefanoski de la Skoplie am
înţeles că această imagine este un fals. Armânii de peste
tot, fie ei din Macedonia, din Bulgaria, din Grecia, din
România sau din Turcia, toţi vorbesc aceeaşi limbă pe
care, de obşte, au învăţat-o acasă. Este adevărat că în

anumite situaţii politice şi numai dacă sunt forţaţi de o
asemenea împrejurare, vor introduce în vorbire cuvinte
străine. Ei, între ei, vorbesc aceeaşi limbă, de oriunde
sunt. Este  o dovadă extraordinară, pe care nu mai pot s-
o numesc relicvă, de ce înseamnă puterea inconştientă a
unei tradiţii. Aromânii sunt totuşi o relicvă vie cu
valoare arheologică. Limba ca şi toate obiceiurile lor ar
trebui studiate mai cu atenţie.

Să spunem, în încheiere, câteva cuvinte despre
denumirea de Valah, Vlah. Se pare că această denumire
se trage din toponinul Ţara văilor şi lacurilor. Noi ce ne
numim azi români şi ne numeam până nu de mult
valahi, suntem locuitorii acestei ţări cu văi şi lacuri.
Dealtfel întreaga zonă din jurul Dunării este o ţară plină
de vai şi lacuri. De aceea bine ar fi dacă am păstra, am
recâştiga, numele de Valah (Aromânii îl pastrează).  Să
nu uităm că şi dacii au fost locuitori ai ţării văilor şi
lacurilor, aşa că ne putem la fel de bine numi iar Daci.

Pentru a încheia vă rog să-mi daţi voie să-mi
reîntorc interesul asupra istoricilor noştri.

Avantajul nostru, al neistoricilor, este că avem
voie să spunem şi prostii pe când situaţia
dumneavoastră, al istoricilor, este mult mai delicată
atunci când nu vedeţi ceea ce este evident. O să replicaţi
ca deobicei, noi avem nevoie de documente, nu putem
face speculaţii în gol. Tocmai aici este momentul în care
sunteţi în mare dificultate. Documente sunt. Ele nu vă
convin pentru simplul motiv ca v-ar da mult de lucru şi
poate că ar trebui să vă schimbaţi părerile anterioare.
Până atunci permiteţi, vă rog, unor nespecialişti ai
domeniului pe care-l lucraţi, să emită idei cu sens sau
chiar greşite. Păcatul este numai al celor ce tac când ar
trebui să vorbească. Este ca în veche glumă cu puternice
rezonanţe ontologice, veche dar mai actuală ca niciodată,
cu Ion şi Mărin la Zoo din Viana în faţa girafei: 'Ni măi
Ioane, asta nu există!'.
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Theodor DAMIAN

Uriaşii
Şi atunci apărură pe pământ uriaşii
ei se plimbau de mână
prin Marienplatz
el şi ea
aşa cum Cain şi Abel
în cartea lui Negoiţă
fumau ţigări şi beau cafea

Iată de pildă
uriaşul de pe
Leopoldstrasse
îmbrăcat în alb
neînspăimântat
gata de fugă şi de plecat
cu îngerul Veronicăi Balaj
la arat

Merg cu uriaşii după mine
eu merg
ei stau pe loc în mirare
căci nu ştiu
dacă eu am fost ca ei
sau ei ca mine
în erele trecute sau viitoare

Dans une
taverne du
vieux Londres

Dans une taverne du vieux Londres
acolo ne-adunam câţiva străini
cadea noiembrie peste noi
cu flori de gheaţă
le ţineam în pumni cu uimire
aşa cum ţii în inimă
lacrima lunii
sperând să citeşti în ea
dacă după cele şapte zile
ale drumului tău
mai urmează o dimineaţă
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Ce taină este
aceasta

Cu un şarpe de-a stânga
şi cu unul de-a dreapta
aşa trăim
avem de ales între două spaime
dacă nu-nţelegem taina
murim
Ţi s-a dat un şarpe
ca să mori
şi unul
ca să trăieşti
când unul te muşcă
altul te scapă
ce taină este aceasta
şi cum s-o dezlegi
când eşti atâta:
pământ, foc, aer, şi apă
dacă mai eşti altceva
poate mai ai o şansă
să-nţelegi
dar tocmai aici este cheia
ca să fii doar atât
sau încă şi altceva
să alegi

Ca mireasa
De când am plecat
n-am mai ştiut c-am venit
ca şi cum n-am ajuns niciodată
cum nu ştie soarele că apune
în asfinţit

Sau poate plec şi vin deodată
ca a duhului adiere de vânt
ca mireasa cu nunta neterminată
ca atunci când mă rog
şi nu mai ştiu că mă rog
şi ca sînt

Cădelniţând
în vecernii

Se mişcă îngerul
spre începuturi
acolo-i locul de veci
acolo ne-ntâlnim toţi ai noştri
mirele şi mireasa
fulgerul si lumina
stânjenelul, peşterea
şi pustia
rugul arzând nemistuit
şi cina
tu şi eu
cădelniţând în vecernii
lumina

Dimineaţa cea
nouă

Întâi a venit bruma peste noi
îi simţeam răcoarea în faţă
aşa cum drumul simte
pasul călătorului
apăsat şi grăbit
ca să mai apuce o dimineaţă

Cântam „Timpul florilor” şi mă
gândeam

ce simte luna când creşte
când lacrima ei devine
brumă şi ceaţă
te-nfăşori în ea ca-ntr-un vis
singura şansă
ca după şapte zile
să ţi se mai deie o dimineaţă
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Lucian CORNESCU

Pălăria
n general, prea mare
pentru urmașii lui
Mihai Viteazul. Când
turcească sau fanariotă,
când austro-ungară,
“gotică”, mai de curând
rusească, mulți am

crezut că a revenit la glie, după
revoluție. Și am greșit.

Nu obligatoriu pentru că o voia
cineva, din afară, cu tărie, în 1990,
dar pentru că, dezobișnuiți de a o
purta, poate sfios, ne-am refuzat-o.
Parcă ne ardea.

Și refuzând-o, am refuzat și
întregirea teritoriului moștenit, am
lăsat de izbeliște o parte a Moldovei,
Basarabia, Bucovina de Nord,
ținutul Herța. Și Insula Șerpilor; care
ne întindeau brațele și, fără scuza
fricii, atunci, de un general sovietic.

Nu că pălăria ar fi fost prea
mare, ci pentru că am refuzat să
credem că o putem purta. Ion Iliescu
a făcut, atunci, o greșeala istorică, de
neiertat. El, președinte al statului,
jurase sa fie respectată Constituția;
să facă să fie respectată. Să o
respecte primul.

Teritoriile Romaniei nefiind
specificate, acceptate, ca identice cu
cele incluse în Pactul Ribentrop-
Molotov erau, sunt, cele strămoșești.
Ucraina, nu le cerea, nu cerea nimic.
Întrebat, azi, de ce nu și-a respectat
mandatul, Ion Iliescu ar răspunde,
probabil că… “avea o sulă în
coastă”.

Vrând să verific această
posibilă aserțiune am
discutat, îndelung, cu vechi
relații de afaceri, cu câțiva
dintre vechii atașați militari
ai fostei URSS, anti-puciștii
anului 1991. Precizând că
relațiile de afaceri sunt, pentru un
om de afaceri, fără culoare politică.
Nici vorba de un ukaz al
Kremlinului. Nici, oficial, al KGB.
Unanime, relațiile mele vechi spun
că nici Armata a 14-a nu s-ar fi
mișcat. Că a avut loc o anume
discuție, înainte, în crama mică, cea
a oaspeților de vază, la Chișinău,
sau nu, că s-au dat “sfaturi” sau nu,
crama fiind la 60 m sub deal, puțină
lume poate răspunde. Protagoniștii,
ei pot.

Genul acesta de greșeală
cataloghează definitiv, în ochii
istoriei, un șef de stat pentru că,
chiar dacă prin absurd, ar fi trebuit
sa ne retragem din teritoriile ale
căror populații “ne voiau”,
negocierile internaționale ulterioare
ar fi dat României o altă putere.

Domnului Ion Iliescu i-a fost
frică de pălărie și, ceea ce este și mai
prost este că, nerespectând
Constituția, a creat un precedent
post-decembrist pe care, mai de
curând, l-a utilizat domnul Emil
Constantimescu, semnând Tratatul
cu Ucraina, consfințind, de fapt,
lipsa de interes a României pentru
propriile teritorii. Având, ca scuză,
printre altele, șantajul NATO. Dar

uitând proverbul care spune să nu
lași vrabia din mână…

Pentru a înțelege de ce Ion
Iliescu a fost aruncat în față, nu de
istorie, ci de câțiva, trebuie să dau
câteva date aproape… istorice.

In octombrie 1989, Laurent
Fabius, fost prim ministru al Franței,
merge la Moscova. Pe 4, la plecare,
în aeroportul Seremetievo i se
spune, de către un adjunct al
ministrului sovietic de externe:
“chiar dacă Ceaușescu era
plebiscitat la Congres, acest lucru
nu înseamnă că își va termina anul”.
Ca secretar general.

Istoria ne-a invățat că nu l-a
terminat deloc.

Pe 16 decembrie 1989 are loc, pe
insula Sfântul Martin, o întâlnire
între Francois Mitterand și George
Bush, președinți, respectiv al Frantei
și al SUA. Scopul public, de fapt cel
real, era cel al notelor pe marginea
discuțiilor avute la Malta, câteva zile
mai înainte, între dl. Gorbaciov si dl.
Bush. Discuțiile încep după ora 10 și
se termină înainte de ora 16.

În cadrul lor, și România. Mișcă-
rile incepuseră, regimul Ceaușescu
era condamnat. Ce a fost la
București, dupa câteva zile, a fost

Î
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amplu comentat, văzut, revăzut. Că
a fost sau nu o revoluție, părerile
sunt împărțite. In acel moment, un
lucru a fost sigur: o masă de
oameni, venită cu “furii” diferite,
gata să urle “huo” cu forța, “huo-ul”
fiind, în acest tip de situație,
numitorul comun, a strigat altceva:
“jos Ceaușescu”. Al cărui regim a
căzut și care a dispărut.

Dar, între timp, a fost făcută o
listă, lista pe care, spun inițiații, Ion
Iliescu era ultimul. Și, tot brutal, din
ultimul a ajuns pe locul nu “unu”,
care era ocupat, ci… “zero”.

Aici intervine o istorie. Suntem,
plantez decorul, la televiziune. Gelu
Voican Voiculescu trimite pe cineva
să-l caute pe Ion Iliecu. Acel cineva,
colonelul Harosa, iese din televizi-
une, nu apucă să îndeplinească
ordinul pentru ca e lovit de un
glonț, în picior.

Și totusi, Ion Iliescu apare. După
o discuție cu Hidecutti. Gelu Voican
Voiculescu îl vede, îl ia sub aripa sa
ocrotitoare și îl duce în studio.
Apare, pe culoar, Petre Roman. Cei
doi, viitorul președinte si viitorul
prim-ministru, au o convorbire.
Singuri, pe acel culoar. Se împart
rolurile.

Nu pot să nu-mi reamintesc o
frază, spusă de unul dintre
apropiații lui Ion Iliescu, puțin mai
târziu, mie, în prezența ducelui de
Montesquieu, venit la București, ca
mulți alții, și privindu-l pe același
Ion Iliescu: noi l-am pus preșe-
dinte… etc.

Decorul este plantat, Ion Iliescu
este “pus” și începe o altă perioadă.
Cea a pregătirii alegerilor din 1990.

Destinele securității muribunde
și în curs de restructurare sunt luate
din mâinile lui Gelu Voican de către
Petre Roman. Mașina FSN lucrează.
Se fac afaceri. Dispar, rând pe rând,
automobile de colecție, tablouri,
fonduri de ajutor. Până și haine de
mâna a doua, regăsibile în
consignații. Dispar și fonduri
secrete. Se pregătesc alegerile.

Corneliu Coposu, omul care se
declarase “în opoziție”, o spune. În
Elveția. În Italia…

Ion Iliescu, lider FSN, câștigă.
Nu atunci, nu în momentul
alegerilor ci, de fapt, încă din martie
1990, moment in care FSN este
întrebat, din afară, dacă în România
există o opoziție. Cum atunci ea
reprezenta in jur de 10 la suta și
cum, de exemplu, pentru SUA acest
lucru nu era credibil, apare o idee;
Frontul Salvarii Naționale se
intreabă: dacă tot nu există o
opoziție și dacă tot se vrea, de ce să
nu o facem tot noi? Ori rupându-ne
în două, ori “băgând” oameni
“dincolo”. Le fac pe amândouă. Cu
succes (și nu pot să nu mă întreb
dacă Alianța pentru România a
domnului Teodor Meleșcanu nu
este o simplă “reeditare”. Oricum,
viitorul ne-o va spune).

Ion Iliescu, președinte, cunoaște
realitatea. Și membrii de vârf ai FSN
o cunosc. Populația, nu, și, cu un
“hei-rup” zdrobitor, alege stânga.
Lui Petre Roman i se iau încet, dar
sigur, pârghiile puternii din mână.
Și vine mineriada. Petre Roman
pleacă. Ion Iliescu câștigă.

Dar “pălăria” se dovedește din
nou, a nu fi pe măsură. Vechile
rețele PCR, refăcute pe o baza de
putere economică, scapă din mâinile
lui Ion Iliescu. Ardealul, și el.
Cealaltă greșeală, cea a simplei
existențe a partidelor etnice, ajută,
întâi la îndepărtarea economică a
Ardealului, după care, la cea
lingvistică.

Ion Iliescu, precum Nicolae
Ceaușescu, știe totul. Și rupe
România în două. Una, a celor
năpăstuiți de regimul comunist și
care își recuperează casele, în
virtutea Constituției și a legilor,
fiecare recuperare având, o ironie,
ștampila “Noi, președintele Româ-
niei”, alta, chiriașii, care nu se vor în
stradă.

Și “pălăria” fiind așa cum este,
populist, Ion Iliescu se dă de partea

celor mulți, a chiriașilor. Atrăgându-
și disprețul profund al Cancelariilor
vestice, pentru care respectul
Constituției este sfânt. În loc să
construiască. Blocuri, case, pentru a
găsi, în același timp, soluții și pentru
chiriași, și pentru proprietari, dar și
pentru șomeri, și pentru industria
siderurgică, a cimentului, etc. Care,
ele, nu au fost niciodată deficitare.
Pur și simplu, clientul lor, statul, a
dispărut. De unde, tot restul.

“Pălăria” nefiind un capitol des-
tinat exclusiv domnului Ion Iliescu,
dar el fiind primul care s-a dovedit
a nu ști s-o poarte, continuăm.

Grație subtilității politice a lui
Corneliu Coposu, a unei populații
sătule de greșelile puterii dar, mai
ales, grație lui Petre Roman, este
ales ca președinte dl. Emil Constan-
tinescu. Care, cinstit vorbind, nu s-a
reclamat din vreo dreapta oarecare,
ci de Opoziție.

“Pălăria”, cea a lui Ștefan cel
Mare, îi place. Vizibil. Dar i se
potrivește? În primul an, nu ne dă
acest sentiment. Începe făcând ace-
eași greșeală majoră ca și prede-
cesorul lui. Neglijează o parte a
teritoriilor stramoșești. Prin tratat.
Acceptă principiul euro-regiunilor.
În spatele ecranului unei virtuți
anticorupționale prodigioase își lasă
“cadrele” să facă la fel sau mai rău
decât cele dinainte.

Și, diferit de Ștefan cel Mare,
care venea de la război cu traista
plină de galbeni, lasă să fie vândută
industria țării. Pe puțin, ca să nu
spunem pe nimic. Nu știe? Nu își dă
seama? Nu are consilieri capabili să-
i explice? Cert este că, într-un singur
an, economic, dar și politic, face
totul mai prost, mai repede.
Stahanovist?

Oricum, până acum, “pălăria”
stă mai departe în cui.

*

Acest articol a fost scris acum 12
ani. Astăzi, s-a schimbat ceva?
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Nicolae DABIJA

Legăturile cu
ţara

el mai vechi text în limba română nu e
Scrisoarea lui Neacşu de la Câmpulung
din 1521, ci o pisanie de biserică cu
următorul conţinut: “Cari va s-vină şi va
si s-încl’ină cu evlavie, la aestă bisearică,
Dumnidză va s-l’i agiută, 1426”. Acest cel
mai vechi text românesc, scris cu aproape

un secol mai devreme decât cel fixat în toate manualele,
a fost cioplit în anul 1426 pe un perete al lăcaşului
ortodox din satul aromânesc Linotopi din Grecia.

Am încercat acum opt ani să ajung în această
localitate de la nordul Greciei, unde mă aflam la o
adunare parlamentară a Ţărilor din Bazinul Mării Negre.
Dar după ce am vorbit cu cercetătorul Hristu
Cândroveanu, preşedintele Fundaţiei Culturale
Aromâne “Dimândarea Părintească”, entuziasmul meu
a pierit. Mi s-a spus că inscripţia a fost, în timpul unei
reparaţii de acum două decenii răzăluită şi distrusă de
către meşteri, la indicaţia preoţilor greci, motivându-se
că aceasta nu era în… greceşte.

Cum aşa?!, l-am întrebat nedumerit pe distinsul
savant, care mi-a spus: “Acest lucru s-a întâmplat şi
pentru că România de până la 1989 uitase de noi, cei
peste 1,5 milioane de aromâni din Balcani, comuniştii
ignorând existenţa noastră în lume, lucru care a avut
urmări catastrofale pentru şcolile, bisericile şi
monumentele noastre culturale. Iar fără şcoală şi biserică
nu se poate menţine nici o minoritate naţională”.

Acum o lună am avut acelaşi sentiment de neputinţă
aflându-mă în faţa Catedralei Pogorârea Sfântului Duh
din Cernăuţi.

În anii ’70 ai secolului trecut părintele Serafim Dabija
a fost o vreme preot în această Catedrală. Pe frontispiciul
acesteia pe atunci se putea citi o inscripţie cu litere de
câteva şchioape în limba română: “Unul în trei
ipostasuri Dumnezeu”. Ea mărturisea că această
catedrală a fost ctitorită de români.

Acum o lună am observat că inscripţia românească,
pe care zbirii atei nu îndrăzniseră s-o răşluiască vreme
de peste 50 de ani, lipseşte de la locul ei deasupra
intrării. Unde e? mi-am întrebat prietenii cernăuţeni.

“Cu vreo jumătate de an în urmă, pregătindu-se de
cei 600 de ani de la prima atestare a Cernăuţilor
menţionat într-un zapis al lui Alexandru cel Bun,
administraţia ucraineană a dat ordin ca inscripţia să fie
dezbătută cu dalta şi aruncată la gunoi”, mi-a spus
Vasile Tărâţeanu. Motivul?! Pentru că era în limba
română.

Tot el mi-a vorbit de biserica de lemn Sf. Nicolae,
ctitorie românească din secolul XVI, căreia i s-a dat foc,
ca în locul ei să fie ridicată ulterior o biserică ucraineană.
De câteva luni în biserica de la Clocucica, în biserica Sf.
Parascheva, în Catedrala Pogorârea Sfântului Duh, în
care se oficia româneşte, limba română a fost interzisă.

Deşi încă în 1989 Primăria Cernăuţiului adoptase o
decizie ca în fosta casă a lui Aron Pumnul să fie deschis
Muzeul Memorial “Mihai Eminescu”, timp de aproape
20 de ani acest lucru aşa şi nu s-a întâmplat. Casa
ameninţă să se dărâme de la o zi la alta. În ultimul
deceniu de independenţă ucraineană, limba română a
fost scoasă din Cernăuţi. Şcolile româneşti sunt închise
una câte una. Buldozerele trec peste monumente, peste
valurile cetăţii Teţina, peste morminte.

În Cimitirul Central din acest oraş sunt distruse doar
criptele cu inscripţii româneşti. Tot autorităţile ucrainene
acum câteva decenii au desprins masiva stemă de piatră
a lui Ştefan cel Mare de deasupra porţii Cetăţii Albe, ca
s-o ducă la Muzeul din Odesa, dar ea n-a ajuns nici până
azi acolo, fiind sfărâmată pe drum de către “muzeiştii”
care o scoaseră, lăsând în locul ei un gol, care doare ca o
rană.

Să fim noi cea mai bogată naţiune de pe glob, de nu
ne pasă?!

Alte popoare ar fi ţipat în gura mare, noi însă ne-am
prefăcut că nimic nu se întâmplă.

C
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Nicolae Iorga afirmase la sfârşitul secolului trecut că
România e o ţară înconjurată de români.

De români care abia dacă mai respiră. Care îşi
vorbesc limba cu jumătate de gură. Care se ruşinează să-
şi zică români.

Şi ei, dar şi românii de mai departe. Plecaţi de câteva
secole, sau de câteva zile… Am stat de vorbă de-a lungul
anilor cu moldoveni din Caucaz, pe lângă Piţunda, care
doar atunci când bocesc sau când cântă mai folosesc
limba română, cu elevi de la Liceul “N. Bălcescu” din
Gyula, cărora până şi limba română li se predă în…
maghiară, cu meglenoromâni din câteva localităţi de
lângă Taşkent, unica aşchie de neam românesc din lume
care i se roagă lui Allah în limba română, cu consângeni

din Transnistria în ale căror şcoli limba română se mai
predă cu alfabet rusesc… (Nu cunosc încă dacă românii
ce locuiesc în China au fost sau nu trecuţi şi ei la
alfabetul chinez, voi afla…), şi am concluzionat: atâta
timp cât aceşti conaţionali ai noştri ştiu că au undeva o
Ţară care nu i-a uitat, găsesc şi vor găsi puteri suficiente
în ei ca să nu-şi abandoneze limba, obiceiurile, sufletul…

Este foarte important ca românii de pretutindeni să-
şi regăsească legăturile cu Ţara. Atunci vom descoperi
cu toţii că suntem o mare națiune nu de moldoveni,
valahi, vlahi, vlasi, aromâni, macedoromâni etc., ci de
români), una dintre cele mai mari din inima Europei.

6 noiembrie 2008

Bustul lui Grigore Vieru de pe Aleea Scriitorilor din Parcul Central Chisinau, 2010
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Lucia OLARU NENATI

Modalităţi de
afirmare a
identităţii
culturale a
românilor din
străinătate
1. America

arga deschidere a
graniţelor ţării după
1990 a creat un feno-
men de anvergură
nemaiîntâlnită pînă
acum: o adevărată
strămutare a unor

mase mari de români, o “a doua
Românie”  în alte ţări unde, în afara
activităţii lor de dobândire a
mijloacelor de subzistenţă, se exercită
şi manifestări de păstrare şi afirmare
a identitaţii culturale şi spirituale,
resimţite de o însemnată parte a
acestor români ca o reală şi firească
necesitate, în vreme ce o altă parte a
celor plecaţi, acum sau altă dată,  se
străduiesc din răsputeri să şteargă
orice rămăşiţă a “rădăcinilor”, să
devină “oameni recenţi”, (după o
formula deja celebră, consacrată de
H.R.Patapievici!), dar aparţinători
majorităţii etnice în care doresc să se
integreze.

Aşadar realitatea zilelor
noastre conţine şi un tronson sub-
stanţial – pe zi ce trece tot mai
substanţial – aparţinând românilor

dizlocaţi din mediul lor autohton  şi
obligaţi să se adapteze unui nou
mediu existenţial. Cum se petrece
acest fenomen ne explică – avant la
lettre!- acelaşi omniscient M.
Eminescu, în care pare că se găsesc,
ca în Biblie, răspunsuri chiar şi la
întrebările încă nepuse. El
formulează lapidar - printre multe
alte intuiţii ştiinţifice ale sale, unele
confirmate mai târziu - şi o Lege a
coadaptaţiunii, recte aceea care
statuează că mediul exterior unui
individ, de pildă, devine mediu
interior. Aşadar, cu alte cuvinte,
individul translocat într-un mediu
străin, dominant, devine într-un timp
oarecare, asemănător celorlalţi din
jurul său, înlocuind conţinutul său
mental cu substanţa plasmatică
înconjurătoare. În ce proporţie se
petrece aceasta în cazul românilor,
comparativ cu alţi emigranţi, ne
spune o  observatoare  din interior a
fenomenului, Andreea Olaru
Cervatiuc, (doctor în filologie a
Universităţii din Iaşi, şi doctor în
educaţie a Universităţii din Calgary,
Canada):”Spre deosebire de alte
naţiuni care-şi păstrează identitatea
şi la a şaptea generaţie în exil,

românii sunt, din păcate, campioni la
renunţarea rapidă şi necondiţionată
la identitatea românească”1. Articolul
în cauză este o radiografie succintă şi
foarte elocventă asupra acestui
fenomen, drept care mai cităm câteva
pasaje: ”Unii mai păstrează obiecte
folclorice româneşti precum: vase de
ceramică, broderii de mână, ouă-
nchistrite sau păpuşi în portul
naţional. În cercul de prieteni însă,
existenţa unui colţ românesc trece
adesea neobservată câtă vreme ceea
ce contează este numărul de metri
pătraţi ai casei – cu cât mai mare cu
atât mai de admirat – sau marca
maşinii nou achiziţionată”. Observa-
rea lucidă a fenomenului continuă
astfel: “Şi totuşi în primii ani  unii
emigranţi caută cu înfrigurare ştiri
despre România pe Internet, nu
scapă un moment fără a-i întreba pe
cei care se întorc dintr-o vizită în
“ţara veche” ce mai e nou, trăiesc
măcar cu o fărâmă  de suflet acolo de
unde au plecat. Cei mai mulţi români
canadieni din prima generaţie trăiesc
câţiva ani suspendaţi între două

1 Românul canadian, în Cuvântul adevărului, nr.IV,
no.1-2, 2001,Edmonton, Canada.

L
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lumi, savurând confortul material de
aici, dar înconjurându-se de hrana
spirituală românească.”  După ce
continuă descrierea acestui proces de
adaptare, de apropriere a filozofiei
de viaţă dominată de implacabila
opoziţie dintre winner şi loser 2,
autoarea, absolventă a Universităţii
ieşene, conchide: “Din fericire, există
oaze de spiritualitate românească în
exil, precum bisericile româneşti, sau
revistele culturale, al căror rol devine
şi mai important în păstrarea
identităţii româneşti, mai ales acum
în epoca globalizării tehnologice şi a
uniformizării culturale.” Apoi, invo-
când paradigma reconcilierii filozo-
fice dintre mesajul christic şi mesajul
socratic formulată de N. Steinhardt,

autoarea conchide revelator: “recon-
cilierea dintre atitudinea socratică,
prin extrapolare, reprezentând tăria
filozofică şi psihică, curajul şi
vrednicia, calităţi necesare în Lumea

2 Învingător-învins.

Nouă a învingătorilor şi atitudinea
christică, de umilinţă în faţa lui
Dumnezeu, prin extrapolare, de
păstrare a credinţei strămoşeşti şi a
valorilor esenţiale, de smerenie şi
bunătate, de recunoştinţă pentru
darurile primite, nu numai că este
posibilă, dar e singura care poate da
sens şi demnitate sintagmei “român-
canadian” care poate genera
seninătatea eficientă (Nota bene! a se
reţine virtualităţile profunde ale
acestei sintagme! n.n.), soluţia ce
adună în albia unitară a unei sinteze
viabile fluidele celor două tendinţe
aparent ireconciliabile.”

Această soluţie este aleasă
din fericire, în relativ numeroase
cazuri de comunităţi româneşti

răspândite în lume şi ea se manifestă
prin câteva modalităţi principale. Nu
ne vom referi la instituţiile oficiale
îndrituite şi retribuite pentru
îndeplinirea dezideratului cuprins în
titlul comunicării noastre, recte la
centrele culturale şi departamentele

culturale diplomatice româneşti din
străinătate deoarece acestea sunt
puţine, dar şi  pentru că ele sunt
puţin reprezentative întru ilustrarea
temei noastre din motive ce depăşesc
cadrul acesteia.

În esenţă, vom lua în vizor
activitatea bisericilor româneşti din
străinătate, a unor societăţi cultura-
le, a unor redacţii de publicaţii
româneşti, alte forme de organizare
şi manifestare culturală a comunită-
ţilor româneşti din diaspora, valori-
ficând experienţa noastră personală
ce ne-a facilitat, prin voia destinului,
contactul cu mai multe asemenea
grupări active la modul obştesc,
neretribuit, de regulă dinamizate de
un animator, un om aparţinând

acelei categorii pe care un inspirat de
altă dată, Ctin Iordăchescu, a numit-o
“oameni ai energiilor luminate.”
Aşadar, în prezentul demers încer-
căm o panoramare  şi o structurare
categorială a acestui fenomen, fructi-
ficând, pe cât posibil, concluziile

Cenaclul Mihai Eminescu New York
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desprinse din această cooperare,
directă sau mediată, cu asemenea
grupuri româneşti.

Prima categorie elocventă în
cadrul unei asemenea panoramări o
constituie bisericile, sau parohiile
româneşti din lume, cele ce au
norocul să fie păstorite de preoţi
cultivaţi, animaţi structural de
dorinţa de-a sluji valorile naţionale şi
de-a le corobora eficient (reţinem
sintagma “seninătate eficientă”) cu
contextul lor etnic existenţial străin,
persoane care sunt dotate cu
competenţa şi cu darul de-a face
aceasta cu mijloacele culturii. În
asemenea cazuri biserica românească
din străinătate, uneori funcţionând în
sediu propriu, dar cel mai adesea în
spaţii închiriate, în care doar câteva
însemne ortodoxe,  montate ca un
decor mobil, marchează semioza
acestui rit, devine o instituţie cu mult
mai cuprinzătoare decât omoloaga sa
dintre hotarele ţării. Acolo, în largul
necuprins al lumii, bisericuţa
ortodoxă, improvizată şi itinerantă,
este în primul rând un liman afectiv,
apoi  consilier şi reazăm psihic (nu o
dată şi psihiatric în nevroza de
adaptare quasiinerentă!), liant
sufletesc şi spiritual al grupului de
conlocuitori ai unui topos geografic,
organizator pragmatic al existenţei
curente, organ de publicitate pentru
găsirea de spaţii de locuire, gazde,
locuri de muncă, ajutor reciproc,
maestru de evenimente sociale în
diferite prăznuiri petrecute în sala
socială, ş.a.. Dar, nu în ultimul rând,
acest spaţiu de cult devine o uriaşă
instituţie culturală polivalentă,
galerie de lansare a evenimentelor
culturale, de prezentare a
personalităţilor venite în vizită,
instituţie de spectacol, gazdă de
cenaclu sau alte întruniri, chiar
spaţiu de expunere muzeală, redacţie
a unei publicaţii, în orice caz, un
adevărat minister al culturii acelei
zone ce oferă desţăraţilor o oază de
românitate, aceasta  cu mult mai
necesară şi mai preţuită decât în
interiorul ţării unde valorile

naţionale sunt uneori mult mai
derizorii decât în afara ei.

Pentru toate aceste funcţii
identificate mai sus şi pentru altele
încă stă exemplu parohia bisericii
“Sf. Petru şi Pavel” din New York,
păstorită de preotul Theodor
Damian, un reper al acestei categorii.
Spre a rezuma succint activitatea sa
ar fi necesare multe pagini, de aceea
în cadrul acestui demers de sinteză
vom puncta doar esenţialul. El este
preot al numitei parohii ambulante
(căci în New York este teribil de greu
a se construi o clădire specială pentru
o biserică ortodoxă!),  profesor
universitar de filozofie şi etică în
învăţământul superior american,
adică la Metropolitan College,
multiplu master si doctor, scriitor şi
poet cu multe cărţi la activ, membru
al Uniunii Scriitorior din România,
jurnalist cultural, întemeietor, editor
şi diriguitor al revistei Lumină lină
(Gracious light), conducător al
Cenaclului Eminescu şi al Institutului
român de teologie şi spiritualitate
ortodoxă, aşadar o individualitate
energetică proteică aptă de-a
desfăşura o activitate constantă şi
polifonică, de-a mobiliza în jurul său
zeci de oameni, de a-i stimula
spiritual şi de a-i determina să
colaboreze la activităţile culturale
propuse sau adoptate de el.

Revista Lumină lină, având  ca
redactor-şef pe prof. univ.dr. Mihaela
Albu sau pe criticul M. N. Rusu,
apare de peste un deceniu, necurmat,
în condiţii mereu variabile, constantă
fiind doar ingeniozitatea părintelui şi
a celor din jurul său de-a găsi noi
modalităţi de adaptare la conton-
denţa realului întru continuarea
apariţiei. Natura revistei, de
periodicitate trimestrială este una
hibridă, având  tematică religioasă,
dar şi literară şi culturală, cuprin-
zând texte religioase, dar şi  beletris-
tică, poezie, proză, eseu, reportaj
cultural, comentarii despre cărţi, note
despre activitatea culturală derulată
în cadrul cenaclului etc. şi mereu un
bogat Fotoalbum. Colaboratorii
revistei sunt foarte numeroşi, ei
numărându-se în principal dintre

condeierii metropolei americane, dar
în egală măsură dintre scriitorii
români din ţară sau din alte locuri,
reuşind în orice caz, să adune nume
importante, consacrate, prestigioase,
alături de debutanţi şi nume  mai
puţin cunoscute, dar care au aici
posibilitatea de-a se afirma sub
mereu generoasa şi cuprinzătoarea
umbrelă a Luminei line. Revista
trăieşte într-un echilibru armonios cu
Cenaclul Eminescu, unde se adună
periodic şi entuziast obştea literară
new-yorkeză, într-o atmosferă mereu
propice comunicării, dar  având
adesea şi  invitaţi din ţară care-şi
lansează acolo cărţile nou apărute, se
întâlnesc cu cititorii, dialoghează, fac
confesiuni, într-un cuvânt participă
la o vibrantă şi autentică viaţa
literară  care ştie să asigure faptului
literar statutul de eveniment special,
precum pot depune mărturie
personală în calitate de invitată a mai
multor întâlniri de acest gen. Diferite
manifestări organizate periodic de-a
lungul anului, atât pe linie religioasă
cu participarea unor feţe bisericeşti
eminente, cât şi celebrarea unor
aniversări şi  momente importante
sub aspect cultural sau naţional
concentrează ritmic foţele existente
ale locului aşa încât per total, această
organizare a unui adevărat organism
sistemic multifuncţional, animat ca
un organism biologic de motorul
unei  inimi, de către liderul lor
carismatic, Th Damian, face o
demonstraţie exemplară a modului
cum se poate creea din nimic, la
distanţă de ţară, o viaţă culturală,
literară şi spirituală de substanţă,
chiar fără subvenţionare, din fonduri
aleatorii şi mereu găsite prin
ingeniozitatea dar şi prin propriul
sacrificiu material al acestui personaj.
Un inventar al numelor, temelor,
evenimentelor, activităţilor desfăşu-
rate de acest organism sistemic
cultural animat de preotul şi
scriitorul Theodor Damian nu  poate
fi  cuprins într-o enumerare de genul
celei de faţă; el a fost realizat în două
tomuri masive de către omul cel mai
potrivit a instrumenta cantităţi de
date pasibile a fi sistematizate doar
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cu instrumentele dictionarului: Aurel
Sasu, celebrul (co)autor al
Dicţionarului scriitorilor români, al
Dicţionarului biografic al scriitorilor
români, s.a  În colaborare cu o tânără
coautoare formată la şcoala sa de la
Cluj, Carmina Popescu, acum
membră activă a colectivului de la
New York, acesta a realizat două
volume impresionante spre a
cuprinde şi organiza pe criterii
(crono)logice cantitatea de materie
astfel produsă. Aceste opuri se
numesc: Intâlnirile de vineri
(Cenaclul literar”Mihai Eminescu.)
şi Căile Luminii (Lumină lină
Gracious Light), ambele aflate sub
egida unui titlu unitar şi foarte
semnificativ: Un deceniu de cultură
română în Statele Unite.  Din primul
tom aflăm istoria unei atât de lungi
(pentru viteza  existenţei actuale!)
perioade în care aici s-a facut
cultură ca într-o înstituţie
profesionistă,  evocându-se  figurile
lui N. Iorga, Marin Sorescu ori
Laurenţiu Ulici şi, desigur, ritmic,
Eminescu (acestui capitol
dedicându-i-se separat de către Th.
Damian o altă lucrare intitulată
Eminescu 2000. Aniversări
newyorkeze), s-au lansat cărţi şi s-au
organizat întâlniri literare cu
scriitori contemporani precum
Nina Cassian, Doina Urica-riu,
Vasile Andru, Grigore Vieru,
Mircea Săndulescu, Mirela Rozno-
veanu, Dan Cristea, Cassian Maria
Spiridon, Lucia Olaru Nenati, Aurel
Sasu, Liviu Pendefunda, cineastul
Timotei Ursu,  poeta şi actriţa Aurora
Cornu (fosta soţie a lui Marin Preda)
şi mulţi, mulţi alţii prezentaţi cu
competenţă de criticul oficial al
cenaclului M.N.Rusu; dar au ţinut să
vină aici şi personalităţi politice ale
vremii, precum preşedintele Emil
Constantinescu. Raţiunea unei atât
de efervescente şi neobişnuite acti-
vităţi nepragmatice într-o epocă şi-
ntr-un spaţiu de pragmatism
recunoscut este exprimată de
Theodor Damian pe coperta cărţii:
”Scopul principal al înfiinţării
cenaclului “Mihai Eminescu” din
New York , a fost acela de-a contribui

alături de biserică la menţinerea
românilor de aici înrădăcinaţi în
cultura română… Cultivarea conşti-
inţei identităţii etnice, culturale,
spirituale în rândul românilor din

dispora mi s-a părut întotdeauna o
prioritate”.

Cel de-al doilea tom adună
laolaltă sumarele tuturor numerelor
de revistă apărute de-a lungul unui
deceniu, structurând în acest fel
imaginea unei roman - fluviu al
Luminii line şi reuneşte tematic sec-
toarele publicistice urmărite constant
de-a lungul întregului interval:
Literatură (cu compartimente distin-
cte precum: articole, eseuri, cronică şi
istorie literară, poezie, proză, teatru,
memorialistică, jurnal, traduceri,
folclor, interviuri, reportaj ş.a),
Teologie, Istorie, Filologie, Arhitec-
tură - Sculptură, Informaţii culturale,
Cronică de cenaclu, Revista presei

s.a. Pentru a cuprinde numele
vehiculate în acest op a fost necesar
un substanţial indice de nume aflat la
sfârşitul lucrării, precum la lucrările
de doctorat. Şi despre rostul acestei

intreprinderi aflăm din citatul ce
străjuieşte ultima copertă a cărţii,
semnat de acelaşi Theodor Damian:
“Intenţia esenţială a publicării
revistei Lumină lină a fost mereu
aceea de a promova cultura română
aici în dispora în care trăim, de a
dezvolta în  conştiinţa românilor
ideea apartenenţei la neamul şi limba
română cu toate valorile sale
multimilenare, de a avea o punte de
legătură între cultura de acasă şi cea
a românilor americani, în aşa fel încât
să se elimine falsa presupoziţie că ar
exista două sau mai multe culturi
româneşti”

Ce se poate afirma, în primul
rând, despre acest tot cultural

Biserica ortodoxa din Boian, Canada, 2000
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organic şi dinamic e că el reuşeşte în
cea mai mare măsură să depăşească
complexul posibilei  condescendenţe
şi toleranţe axiologice cu care e
privită uneori activitatea literară şi
culturală din diaspora şi să realizeze
un anume sincronism cu nivelul
cultural şi literar din ţară. De
menţionat că această publicaţie
editată, tipărită şi difuzată în cea mai
mare parte prin acţiuni de
voluntariat, în primul rând din
partea familiei preotului Damian
(care se constituie astfel într-un fel de
unică “asociaţie familială non
profit”!), se distribuie în peste 23 de
ţări din lume, precum S.U.A,
România, Moldova, Ucraina, Germa-
nia, Austria, Canada, Rusia, Belgia,
Olanda, Italia, Franţa, Elveţia,
Spania, Suedia, Norvegia, Danemar-
ca, Grecia, Cipru, Serbia, Ungaria,
Israel, Australia.

Preluând modelul acestei publi-
caţii, dar adaptându-l la condiţiile
proprii, apare la Edmonton, Canada
revista Cuvântul adevărului editată
pe lângă biserica “Sf. Constantin şi
Elena”, păstorită de preotul cărturar
Gheorghe Bâzgan, de astă dată o
biserică de sine stătătoare construită
în stil românesc şi adunând în jurul
ei un număr mare de enoriaşi
bucuroşi de a avea proprul lor  lăcaş
de cult la distanţă de ţara mamă. Şi
revista canadiană apare trimestrial
având, ca şi Lumina lină, o tematică
mixtă, alăturând articolelor de ordin
religios, texte de ordin literar şi
cultural de interes, beneficiind şi de
aportul unui profesionist, scriitorul şi
profesorul Constantin Clisu, redacto-
rul şef al revistei. Întâlnim astfel aici
grupaje de texte dedicate lui Dumitru
Stăniloaie şi lui Vasile Pârvan, lui
Ştefan cel Mare ori Al.I.Cuza, lui
Dimitrie Cantemir, C. Brâncuşi, M.
Sadoveanu, V. Alecsandri, A.Vlahuţă
Cioran, Mircea Eliade, Ion Minules-
cu, Lucian Blaga, Vasile Posteucă,
Marin Preda, Ciprian Porumbescu,
Victor Eftimiu, Gellu Naum, Andrei
Pleşu, Grigore Vieru, dar şi lui Toma
Caragiu ori Ştefan Ciubotăraşu,  ori
pictorilor I. Ţuculescu, Marcel
Olinescu, Eugen Iftene sau Florin

Vlad.   Se aprofundează aspecte ale
creaţiei lui Ion Barbu, Vasile
Voiculescu, dar şi ale lui Lev Tolstoi
sau Serghei Esenin ori Ernest
Hemingway. Un capitol distinct şi
substanţial revine desigur lui
Eminescu, în mod constant, dar mai
ales în anul 2000, numit şi Anul
Eminescu, aici apărând chiar în acel
an un text de relevare a importanţei
demersului realizat de Cristina
Zarifopol Illias, prin publicarea cărţii
de corespondenţă între Eminescu şi
Veronica Micle, Dulcea mea doamnă -
Eminul meu iubit.

Întâlnim aici semnături  ale
unor colaboratori statornici (şi
desigur benevoli ! unii dintre ei fiind
nume greutate) precum I.P.S. Daniel,
pe atunci al Moldovei şi Bucovinei
(nume atât de actual azi !), regretatul
Constantin Parfene, C.D.Zeletin,
Mircea Coloşenco, Vasile Sporici,
Vasile Donose, Gruia Novac, Stelian
Baboi, Ioan Bria, Theodor Codreanu,
Virgil Carianopol, Cornel Cotuţiu,
Ştefan Cervatiuc, Mihai Sultana
Vicol, Alis Cojocaru, Dan Mihăilescu,
Alina Zaharia, Lucia Olaru Nenati ori
Andreea Olaru Cervatiuc (cu al cărui
articol publicat în această revistă am
început prezentul construct) şi mulţi
alţii dar, nu în ultimul rând,
semnătura preotului cărturar George
Bâzgan, flexibil mânuitor al verbului
publicistic şi cultural, şi nu în ultimul
rând un bun traducător, el asigurând
multe din articolele bilingve,
publicate astfel spre a facilita
deschiderea către cititorii concetăţeni
canadieni. De remarcat aspectul
grafic ce denotă o statornică
preocupare în acest sens, revista
distingându-se, spre deosebire de
altele editate în aceleaşi condiţii
austere ale exilului, printr-o croma-
tică vie şi o ilustraţie atrăgătoare
pentru ochiul românilor aflaţi
departe, nu numai pentru mintea şi
sufletele lor.

Dar revista nu e singura rea-
lizare a acestor “oameni ai energiilor
luminate”. Acolo, nu departe de
oraşul Edmonton, capitala statului
Alberta (mare cam cât trei Românii!)
există un sat cu nume românesc,

Boian. În vestita  şi incendiara doină
eminesciană cuvântul Boian apare,
precum ştim, ca un reper geografic
simbolic pentru  destinul oprimat al
românului în sens generic, mereu
silit să bată în retragere în propria lui
ţară. Acei români din Boian, foarte
mulţi, au plecat cu mic cu mare în
alte zări ale lumii la începutul
secolului trecut ca să-şi  schimbe
acest destin. Luându-şi câte bagaje
puteau duce cu ei, veşminte, plug,
sapă, grapă, covată şi tot ce mai
puteau, acei ţărani au format o trupă
de pionieri ai curajului şi au ştiut
unde să meargă spre a se îmbarca
“tăţi pe-o şâpă” (de la ship, vapor în
engleză) - cum spun azi urmaşii lor –
şi au trecut oceanul Atlantic
ajungând pe ţărmul american. După
aventuri şi încercări demne de cel
mai palpitant film de gen, ei au ajuns
în Canada  şi au populat până la
urmă un ţinut care li s-a dat spre
folosinţă şi păstrare de către
autorităţi. Au defrişat păduri, metru
cu metru, cucerindu-şi ogoarele, au
locuit câte 12 sau 16 suflete în
bordeie săpate în pământ, unii s-au
dat bătuţi şi s-au întors acasă şi au
devenit apoi hrană pentru  viermii
Siberiei. Cei mai mulţi au rămas
fiind, împreună cu bucovinenii din
Saskatchewan, primii colonişti
români ai continentului, pionierii săi.

Acolo am văzut prima biserică
românească de peste ocean, sub
patronajul Sf. Fecioare Maria, care
numără deja un secol de existenţă.
În acestă proximitate există azi un
mare complex muzeal memoria-
listic; pe firma de la intrarea în
marele “ranch” stă scris pe mulţi
metri lungime: “Romanian Pioneer
Museum – Boian”, spaţiu amplu în
care se cuprinde şi biserica  centenară
şi vechea şcoală şi bordeiul (“The
bordei” cum atât de nostim scrie pe
etichetă!), cuptorul de pâine arhaic,
cimitirul emigranţilor români   şi, nu
în ultimul rând, un muzeu adevărat
dedicat moştenirii strămoşeşti
naţionale (heritage, cum spun cei de-
acolo cu un cuvânt atotcuprinzător
pentru tezaurul de amintire al
fiecărui neam întemeietor).  Or, prin
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acei oameni  curajoşi, prin munca şi
jertfa lor, prin spiritul şi hărnicia lor,
prin creaţiile lor materiale şi
spirituale, prin vechimea lor pe
continent, românii dovedesc că au tot
dreptul să stea la masa
întemeietorilor Canadei laolaltă cu
celelalte neamuri mult mai
gălăgioase şi de aceea recunoscute ca
atare. Muzeul acela e o frumuseţe şi
cuprinde o bogăţie de  semnificaţii şi
de informaţii  despre viaţa şi
ocupaţiile, portul, obiceiurile,
creativitatea şi sufletul etnic al
românilor de acolo. Mobilier de
altădată, obiecte de folosinţă casnică
(fier de călcat  cu cărbuni, din fontă,
covată de lemn, piuliţă etc.)  unele
nemaiexistente nici pe la noi,
cusături, ştergare, instrumente

muzicale vechi, costume de altădată
de tot felul şi de toată măiestria, puse
pe manechine, fotografii şi cărţi,
manuscrise şi atâtea alte lucruri care

formează laolaltă o expoziţie
profesionist realizată, dedicată
secolului de viaţă românească
petrecut în Canada fără uitarea
originilor, spiritului naţional şi
credinţei strămoşeşti. Acest centenar
a fost de altfel sărbătorit cu tot fastul
de către urmaşii emigranţilor, azi
oameni cu stare, eveniment la care a
participat şi seful statului român de
atunci, Emil Constatinescu. Cu acel
prilej al sărbătorii centenarului,
alături de multe alte însemne
aniversare, membrii comunităţii
româneşti de aici au imprimat şi un
disc muzical ce conţine cântece vechi
româneşti, rugăciuni şi cântece pe
versuri de Eminescu. Chiar dacă
urmaşii coloniştilor nu mai vorbesc
decât anevoie şi foarte arhaic limba

din “ţara veche”, au ştiut să cânte
suficient de bine ca să consemneze
sonor memoria obârşiei.

Preotul şi condeierul George
Bazgan, cel  care ne-a însoţit şi ne-a
prezentat toate aceste comori de
patrimoniu românesc peste ocean, a
mai relevat încă un lucru şi anume
simbolistica specială a acelui
moment. Şi anume: la data când
ţăranii din Boianul Bucovinei se
pregăteau să plece peste ocean spre a
deveni primii colonişti români ai
Lumii noi, la şcoala din vechiul sat
era diriginte şcolar Alexandru
Voevidca, profesor de muzică înalt
şcolit la Cernăuţi de numele căruia se
leagă realizarea celei mai mari
colecții de folclor românesc din
Bucovina. Prin suprapunere cu
aceasta a culegerii de folclor emines-
ciene am  putut noi să reconstituim
câteva din cântecele interpretate

odinioară de Mihai Eminescu,
pe care le-am editat în caseta
muzicală Cântecele lui
Eminescu, anexă ştiinţifică
demonstrativă a cărţii noastre
Eminescu. De la muzica poezei
la poezia muzicii. Destinul a
vrut ca aceasta să fie
prezentată prima dată acolo,
la Boian unde am donat un
prim exemplar, iar apoi a
avut loc o lansare festivă în
faţa unui numeros public
românesc la biserica din
Edmonton unde părintele a
considerat că această acţiune
a noastră arcuieşte o
simbolică boltă peste veac şi o
recuperare a sufletului ro-
mânesc de acasă.  De altfel,
ecoul acestui eveninent a fost
consemnat de acelaşi G.
Bâzgan în Cuvântul adevărului
sub titlul Eveniment cultural la
Edmonton, precum şi în
articolul Lucia Olaru Nenati.
Eminescu. De la muzica poeziei
la poezia muzicii de Ctin Clisu,
după ce în urmă cu un an
publicase în două limbi
articolul nostru Eminescu. Un
om esenţial al umanităţii.
Aşadar biserica ortodoxă

românească e un topos etnic de
maximă importanţă în această
problematică abordată  aici. Exemple
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există încă destule. Mai prelevăm
unul, relativ recent. La Calgary, un
alt oraş important din Alberta
Canadei exista o bisericuţă
românească întemeiată de români
emigranţi dintr-o generaţie mai
veche, în care însă preotul ţinea
întreaga slujbă în limba engleză
pronunţând doar câteva formule în
româneşte, ceea ce a generat, la urma
urmei, un fenomen ciudat: o biserică
ortodoxă engleză. Emigranţii români
din ultimele generaţii, un « roi »
masiv de oamenii de vârstă tânără şi
cu pregătire superioară (preponde-
rent tehnică) au fost nemulţumiţi de
această stare de lucruri  şi, după
îndelungate tratative, au demarat
întemeierea unei alte parohii noi în
care doreau să se slujească în limba
română şi deci să găsească, (ceea ce a
fost deosebit de greu !) un preot
tânăr, hirotonit în ultima vreme.
Parohia nou întemeiată şi având ca
membrii fondatori  un grup de tineri
iniţiatori (printre care şi Andreea
Olaru Cervatiuc, semnatara artico-
lului incipient al comunicării noastre,
alături de soţul ei, Adrian Cervatiuc)
poartă hramul Sf.Apostol Andrei, cel
dintâi chemat şi creştinătorul popo-
rului român. Parohia funcţionează de
atunci într-un sediu închiriat în care
preotul Vasile Moisii (care, la fel ca
toti preoţii din diaspora, îşi câştigă
existenţa prin altă muncă decât
aceasta !) a decorat pereţii sălii
închiriate cu însemnele bisericeşti
ortodoxe şi acolo se adună în fiecare
duminică enoriaşii reuşind împreună
să reconstituie atmosfera aceea
specială a duminicilor de  acasă, atât
de importantă pentru viaţa noastră
românească, cum numai în
străinătate se poate înţelege. In acest
timp enoriaşii continuă să strângă
bani apropiindu-se pas cu pas de
scopul final al construirii unei
biserici ortodoxe proprii în acel oraş
în care există mai multe biserici
impozante ale altor naţiuni. O parte
dintre acei enoriaşii, tineri intelec-
tuali români, au fost participanţi la o
şedinţă a reuniunii scriitorilor
canadieni din Calgary, unde semna-

tara acestor rânduri a fost invitată să
ia cuvântul printre alţi zece vorbitori,
scriitori canadieni. În acel sfert de oră
ce mi-a fost alocat, am încercat să
rostesc poetic româneşte, (recitând o
poezie proprie, tradusă în engleză de
Andreea Cervatiuc), să comunic
câteva date esenţiale despre
Eminescu şi în final, am cântat Doina
românească. Efectul asupra publicu-
lui canadian al acestei prime prestaţii
literare româneşti a fost foarte
puternic, iar suporterii românii mi-au
fost alături cu o participare
sufletească deosebită, ceea ce a
dovedit existenţa unui  potenţial
cultural considerabil.

Ca să rămânem în spaţiul
canadian ne vom referi succint şi la
un alt spaţiu de locuire românească
în care am constatat de asemeni că se
întreprind unele acţiuni destinate
dăinuirii spirituale  româneşti peste
ocean: Montrèal. Aici a avut loc,
precum se ştie, o mare acţiune de
dobândire a unui spaţiu public spre a
se întemeia o Piaţă a României, am-
plasându-se o statuie a lui Eminescu
în cadrul unui program mai larg de
manifestări festive menite să statueze
un reviriment cultural românesc. Din
păcate, motive de ordin politic, psiho
- sociologic, de orgoliu şi discordie
(tare endemice în comunităţile
româneşti din lume!) ca şi inadec-
varea statuii lui Eminescu la spaţiul
destinat s-o găzduiască şi la
aşteptările românilor de acolo
precum şi multe altele, au dus la o
ratare de proporţii a acestui plănuit
moment festiv românesc la Montrèal
ce s-a transformat într-un scandal
uriaş şi dezonorant. Cu toate astea la
organizarea acelui eveniment s-a
muncit mult şi s-a organizat, de
pildă, o expoziţie biobibliografică
Eminescu în Galeria pictorului Mark
Marinescu, iniţiator al acestei
expoziţii, s-au tipărit afişe sugestive
şi alte materiale documentare, s-a
bătut o medalie foarte  inspirată
reprezentând o crenguţă de tei din
marele tei eminescian din Copou,
poleită în aur ş.a. Destinul a făcut ca
după întregul scandal petrecut în

acel loc, sarcina de-a valorifica acea
expoziţie, desfăşurând o activitate
dedicată lui Eminescu (prelegere-
recital) să ne  revină nouă câteva luni
mai târziu, iar reacţia  publicului
prezent a dovedit potenţialul
sufletesc al românilor de acolo,
nevoia lor de cultură naţională. La
fel, Balul Federaţiei  organizaţiilor
româneşti din Canada desfăşurat la
Montrèal unde s-a adunat laolaltă un
public românesc în ţinută elegantă  a
dovedit adaptarea acestuia la
parametrii de înaltă clasă ai marelui
oraş canadian, dovedindu-se apt de-a
oferi modelul unei societăţi
contemporane de elită în care am
simţit mândria de-a-i aparţine, fie
măcar şi pentru o seară, aceea în care
am avut cinstea de-a aduce acolo
salutul obârşiei Luceafărului, precum
şi Doina românească şi eminesciană.
Am avut de asemeni, plăcerea să–l
cunosc cu acel prilej şi pe părintele
prof. dr. Cezar Vasiliu parohul
bisericii  româneşti “Sf. Nicolae” din
Montreal, el însuşi autor de cărţi,
care obişnuieşte  să organizeze în
incinta acestei biserici  momente
culturale aniversare în spaţiul de
cult, în special dedicate lui Eminescu,
manifestându-se deci şi el, ca şi
ceilalţi confraţi ai săi, nu numai ca un
părinte spiritual, ci şi ca un animator
cultural, din familia categorială pe
care o căutăm a o releva în prezentul
demers. Federaţia românească din
Motrèal publică  (e drept, cu apariţie
aleatorie) şi o publicaţie intitulată
Tribuna noastră, de natură eclectică,
adesea mai mult organizatorică sau
polemică, (uneori deconcertant de
violent dialogul pe internet în jurul
activităţii organizaţiilor româneşti de
acolo!), dar în orice caz, menţinând
treaz (şi în acest fel!) spiritul
românesc .
_________________________________________
Textul reprezintă o prelucrare  actualizată a
unei comunicări  prezentată în esenţă la
Simpozionul internaţional “Români
majoritari/Români minoritari: interferenţe şi
coabitări lingvistice, literare şi etnologice ”
organizat de Academia Română – Filiala Iaşi,
Institutul de Filologie Română “Al.
Philippide” și Asociaţia Culturală  “Al.
Philippide ”, Iaşi, 19 – 21 septembrie 20
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Yang-Taek LIM

Phoenix de pe Râul Han
Când îţi strig numele

Nu’ţi bat la uşă
Cu un geamăt, epuizat de viaţă.

E sufletul meu care cheamă cu dor,
Mulţumind pentru cele întâlnite.

E inima care strigă
Ca o căprioară însetată fugind înspre ape,

În căutarea apei vii.

Am tot timpul pentru tine
Nu pentru c’ai fi departe
Ci pentru că întotdeauna

Eşti alături de mine.

Mi-e dor
De atingerea mâinii tale,

De căldura pielii tale,
Şi de luna rotundă a cerului de noapte

Dezvăluindu’şi faţa strălucitoare
Când rupe norii’n depărtare.

Deşi ziua trece cu greu
Pot galopa peste câmpii

Cal sălbatic ce oboseala n’o cunoaşte,
Îmbărbătat de speranţa zilei următoare

În care lângă tine voi fi.

La sân aş putea aduna
Vâltoarea cascadei Chun-ji

Şi’ntreaga poveste a veşnicului râu Han,
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Care, sunt sigur,
E o binecuvântare de la Dumnezeu
Pregătind întâlnirea dintre noi doi.

Îl simt ca o linie
O înşiruire nesfârşită de puncte,

Punctul de’nceput
Pe care tu mi l-ai trimis,

Punctul de sfârşit
Pe care atât de mult l-am căutat.

Durerile’mi vor deveni fericire,
Povestea amară a celor cinci mii de ani

Va deveni un pas înainte în secolul douăzeci şi unu,
Spre Era Asiei-Pacific,
Spre o pace universală,

Visul unui Phoenix
Care îşi întinde aripile

Deasupra tumultuoaselor ape Han.

Sub acoperişul unde respiri
În grădina prin care păşeşti

Să apar aş vrea
Deodată cu norii,

Pe un cal alb
Purtând coif aurit

Şi o sabie de argint
Ca să’ţi spun

Câte fructe n'au adunat
Viaţa, învăţăturile şi dragostea;

Ca să’ţi spun
Că soarele învie în zori

Iar şi iar...

Chemându'ţi numele nemuritor,
Adorând prezenţa ta

Şi mulţumind iubirii tale nesfârşite,
Sunt doar un om

Ce'ţi pregăteşte răsăritul
Precum un Phoenix al lui Han.

The Phoenix of the Han River
Traducere de Carmen Pallada
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Adrian POPESCU

San Francesco,
universalitate,
ecumenism,
lirism liturgic

n sfânt familiar atât catolicilor cât și
ortodocșilor, un poet revendicat de
literatura italiană, la începuturile
sale, ,,Cântecul fratelui Soare’’ sau
,,Laus creaturarum’’, ori ,,Cantico
delle creature’’ fiind primul text
literar unde  limba italiană, volgare,

în formare se impune în faţa latinei aulice, un subiect
predilect al pictorilor, din mai multe generaţii și școli
artistice, Sfântul Francisc are toate datele universalităţii
și ale ecumenicităţii. Născut in Umbria secolului al XII-
lea pe sfârșite, 1182, mutat la cer în 1226, santificat la
scurt timp, Francisc din Assisi e vestitotul unei lumi noi,
a Renașterii lui Giotto și Petrarca, care se va deschide
glorios, dar și riscant religios în secolul următor. Greu de
epuizat misterul franciscan, fie analizat el în volume
docte, de istorie sau teologie, sau în biografii, unele
traduse în românește, după 1989.  Personalitatea
carismatică a umbrianului, iubit de toata lumea, a atras
mulţi exegeţi. Sunt biblioteci întregi, dedicate sfântului
italian, de către majoritatea istoricilor  literari italieni, de
la De Sanctis la Gianfranco Contini, de la  Luigi
Salvatorelli la Franco Cardini, pentru a le aminti doar pe
cei notorii. Toţi se apleacă asupra acestei exemplare
figuri  a umanităţii, a săracului de bună-voie, care-și lasă
casa și averea părintească pentrua reface bisericile și a
îngriji leproșii, a colinda drumurile, Europa dar și
Orientul cruciadelor, vestind, plin de entuziasm,
Evanghelia lui Cristos. Mai mult, trăind-o deplin, pas cu
pas, clipă de clipă.

Literatura română nu a rămas nici ea indiferentă la
iradierea spirituală a sfântului  italian și a versurilor din

lauda sa, care se apropie, (sugeram prin 1983, la puţin
timp, un an, de împlinirea celor opt sute de ani de la
nașterea sfântului-poet, într-un articol din  revista
,,Tribuna’’) spiritul ,,Mioriţei’. Același elogiu al Creaţiei,
deși registrul solar din  ,,Cantico...‘’se opune, aparent,
celui nocturn din balada noastră. Era o ,,liturghie
cosmică’’, cu expresia lui Mircea Eliade, în fond și în una
și în cealaltă, profunde amândouă (supra)-texte
formatoare și identitare. G.Călinescu,  bursier la Roma,
în tinereţe, prozatorul Ion Marin Sadoveanu, Nicolae
Iorga, într-o piesă de teatru, tradusă în italiană, foarte
apreciată la vremea sa,Vasile Voiculescu, Cioran, până la
nume din ultimele promoţii literare se apleacă asupra
vieţii lui Francisc, ea însăși o operă de artă, faurită de
Creatorul tuturor.  Influenţa benefică a peisajului,
atmosfera mistică umbriană o simt și Tudor Viani, în
,,Jurnal italian’’, și laureatul premiului ,,Goncourt’’,
Vintilă Horia, care-și concepe, aici, romanul ,,Dumnezeu
s-a născut în exil’’… Un poet franciscan interbelic, în
dublu sens, calugăr  minorit și autor cu viziune lirică ce
vine din  Francisc de Assisi, este Ion M. Gârleanu,
volumule sale, poemul omonim închinat Sfântului
Francisc, ,,Tranfafiri’’ ,,,Boabe de tămâie’’,etc. find
retipărite, în 2003, la Institutul Teologic Romano-Catolic
Franciscan din Roman, la editura de tradiţie ,,Serafica’’.
D. Karnabatt, prozator și dramaturg  dintre războaie, ne
da, la vechea editură, o biografie romanescă, foarte
preţuită, carte epurată apoi dupa 1944 din biblioteci. Este
o primă imagine completă, documentată la sursă, oferită
cititorilor  români, la 1941, intitulată simplu ,,Sfântul
Francisc din Assisi și spiritul franciscan’’, un model de
scriere competentă, comparabil cu numeroasele titluri de
biografii franciscane  din literatura straină.

U
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2. Providenţa face, nu hazardul,  cred, ca, prin anii 70,
Marian Papahagi, unul dintre întemeitorii
,,Echinoxului’’, să fie un exeget valoros al lui Francesco
d’Assisi, în volumul său ,,Intelectualitate și poezie’’, CR,
1985. Iar subsemnatul, să traducă, la îndemnul
profesoarei noastre de literatura italiană, d-na Viorica
Lascu, în ,,Echinoxul’’ anului 1970, împreună cu Eugen
Uricaru și regretatul Marcel Constantin Runcanu, din ,,
Poezia italiana a secolului al XIII-lea’’, unde exista și
,,Cântecul fratelui Soare’’. Am reluat de unul singur
versiunea, prin 80, cizelând-o, extrăgând-o din pomenita
pagină de lirică medievală, mie-mi revenise, atunci, chiar
traducerea celebrei laude franciscane. Un semn, poate,
oricum nu hazard. Bună, rea, versiunea mea  a circulat,
unii reproducând-o, vezi antologia de la ,,Humanitas’’,
cartea Mariei Oros, etc. Un fapt, totuși, ciudat, s-a
petrecut acum trei ani, o surpriză dureroasă, pentru
mine, la început, o bucurie paradoxală, sau ,,perfetta
letizia’’,  mai târziu… Iată, despre ce-i vorba, un
monograf al ,,Sărăcuţului’’, scoate un mic volum-
compendiu, carte  de uz didactic, la o editură apreciată
pentru studii religioase, reeditări, etc.,  în 2007. M. G., un
vrednic profesor de dogmatică, altfel, poate bun creștin,
om născut în anul traducerilor noastre, afirmă că-i
aparţine o versiune a  ,,Cântecului fratelui Soare’’, bravo
lui, zic, o citesc, surpiză, este cea apărută  în cartea mea
din 1992, la editura ,,Dacia’’, ,,Tînărul Francisc’’. În
volumul lui M.G.,,Francisc, fratele nostru’’, 2007, se
afirmă, negru pe alb : ,,Au fost făcute foarte multe
traduceri și în limba română, dar noi o propunem pe a
noastră’’(pag115). Urmează traducerea mea.
,,Contribuţia’’ colaboratorului meu necunoscut e
minimă, schimbă nemotivat, sunt studii uriașe in acest
sens, vezi postfeţele mele la ediţiile din 1992, 2000,  pe
,,întru’’ sau pe ,,dimpreună’’, propuse de mine,  cu  prea
simplul, ca semnificaţie spirituală ,,pentru’’al lui. Apoi,
sare un cuvânt la versul 10 al laudei franciscane,  ,,clare’’,
e vorba despre stele, sau pune de la sine un adverb
,,adânc’’, este vorba despre fratele  foc ,,luminând în
noapte’’, vezi versul al 18-lea.  Altă nedumerire de ce să-l
corectezi pe Francisc de Assisi, care scrie, dictează,
,,diversi frutti’’, vezi ,,Fonti Franciscane’’, editia 2004,
pag.180, traducând, vorba vine,  ...,,diverse frunze’’, când
este, vizibil, vorba de ,,felurite fructe’’, cum echivalez ,
fidel textului canonic, cosacrat, nemodidicat de nimeni,
până acum. Pe Eminescu la fel, cine se încumetă să-l
corecteze, de ce ,,frunze’’ dacă-s ,,fructe’’? Ediţia a doua a
volumului meu, dedicat lui Francesco d’Assisi, apare la
,,Editura Paralela 45’’, în  2000,  probabil aceasta-i sursa,
sau o fi prima, existentă în biblioteca multor seminarii
din ţară? În fine, cea de a treia ediţie,  cea de la ,,Galaxia
Gutenberg’’, relativ recentă, tot cu textul franciscan
tradus de mine, la sfârșitul naraţiunii hagiografice,
lucrare înregistrată de istoriile literare ale ultimelor
decenii, nici nu mai contează, deși aș fi preferat ca
M.G.să ia de acolo, am mai cizelat-o puţin.

Lauda franciscană așa de iubită de toată lumea,
,,Cântecul Fratelui Soare’’ , pare a fi fost scrisă direct în
românește, după M.G., o absurditate, desigur, dar astfel
apare ea pe coperta a patra în volumul lui M.G. Fără a fi
specificat vreun traducător . Şi, în plus, cu ultimele două
versuri lipsind, este evident o eliminare nepermisă, să nu
zic mai mult. Orice text străin publicat are un traducător
real, sau închipuit, cu excepţia unor texte oficiale, unor
legi, norme, etc. Pseudo-traducătorul meu  nu-și dă
totuși acolo numele. Slavă Domnului, ar fi fost prea de
tot.

Eugen Mircea, Vechi zidiri

Franciscanii nu posedă, ci se folosesc de bunuri, poate
așa a gândit M.G., reproducându-mi versiunea, lucru
onorant pentru mine. Franciscanamente raţionând, ea,
traducerea din 1970, reluată, republicată în 1992, la
editura ,,Dacia’’, la sfârșitul  romanului ,,Tînărul
Francisc’’,  nici nu este a mea, ci a celui care mi-a inspirat
cuvintele sale .M.G. nu a greșit, în acest caz, o spun
sincer, neironic,  deoarece Domnul mi-a dat-o, mie,
slujitorului Său, ca  s-o ofer, nu s-o transform în motiv de
orgoliu, cum zice și Apostolul ,, Ce ai care sa nu fi
primit?’’ Trebuie, deci, să-i oferim Domnului, de la Care
ne vine darul, mai bine zis, tot darul, tot ceea ce  am
primit- pagini de carte, faptede iubire, iluminări. Lui și
aproapelui nostru.  Oricum, traducerea propusă de mine,
difuzată de un confrate, sau frate, dacă ea a intrat deja în
memoria colectivă, anonimă, lui i se datorează lui, lucru
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care ar trebuie să mă bucure. Așadar, îi mulţumesc, ca
unui  frate franciscan, mai tânăr, în spiritul din
,,Fioretti’’, cartea legendelor Sfântului umbrian (care
carte este, o știm, un concentrat cod comportamental)

pentru micul neajuns făcut, urmat de marele dar primit,
prin el și prin Francisc, de la Cristos, acela de  putea
rabda nedreptatea. Un fleac, un pai, faţă de nedreptatea
pe care o îndură, au îndurat-o, o vor îndura  ucenicii
întru Cristos, pentru Cristos. Trebuie să-i iubim și pe cei
care vor să ne tulbure pacea. Iar Domnul  ne dă, mereu,
la timp, tăria să facem din amar dulce, pentru El.

3. De altfel, o antologare a versiunilor din ,,Cântecul
fratelui Soare’’ în literatura română, de la Ramiro Ortiz
la Eta Boeriu, să spunem,  realizează  italienistul clujean
Ştefan Damian și preotul franciscan Vasile
M.Ungureanu, ,,Versioni romeni del Cantico del frate
Sole’’, IDC PRESS, 2001. Sunt versiuni strălucite, mult
mai reușite decâ a mea, daca ea le place unora, este,
probabil, pentru vocabularul relativ arhaizant, neexcesiv,
păstrând ceva din limbajul viu al credinciosului, un
parfum pe care l-am dorit apusean și rasaritean, totodată.
Europa respira la Francesco cu doi plămâni.
În ultima vreme, s-au tălmăcit și  alte scrieri franciscane
în romaneste, cum știm, altele decât arhetipalul,
inegalabilul ,,Cantico…’’, adica,  rugăciunile,
avertismentele, testamentul, acestea comentate, adecvat
și doct, de Maria Oros, vezi ,,Scrieri’’, editura ,,Deisis’’,
1997 Chipul marelui sfânt italian se luminează astfel tot
mai mult, dinăuntru. Iar faptul că rugăciunea lui de
laudă a creatului, care devine sacru prin lucrarea
Creatorului, ,,Laus creaturarum’’, cu inflexiuni din
Psalmul 135, e preţuită, ca viziune integratoare, de
ecologiști, așa cum iubirea sa pentru  săraci, leproși,
marginalizaţi, are afinităţi cu activitatea caritativă a

Maicii  Tereza de Calcutta, dovedește perenitatea
mesajului evanghelic, pe care Francisc îl încarnează.
Papa Ioan Paul al II–lea a organizat din 1986, ,,Zilele de
rugăciune de la Assisi’’, cu principalii reprezentanţi ai

religiilor planetare, iar numeroase
colocvii interconfesionale duc
dialogul spre înţelegerea figurii
unificatoare a Sfântului din Umbria.
O  carte a franciscanului conventual
român Silvestru Bejan, ,,San
Francesco d’Assisi nelle rescriture
degli alcuni ambienti ortodossi’’,
editura Messagero, Padova, 2007, ne
conturează imaginea universalităţii
moștenirii spirituale franciscane, a
celor fascinaţi de Poverello, printre
care   mulţi scriitori români.
Perspectiva franciscană de acum opt
veacuri e vie și miraculos de actuală,
autentic evanghelică, cristocentrică,
trinitară, iar soluţiile creștine, de
dreptate și iubire, propuse sunt
singurele eficiente la criza în care se
zbate  civilizaţia noastră. Simţul
sacrului, al concretului divin, al
prezenţei  lui Isus in cotidian, altfel

spus, le putem redobândit prin exemplul lui Francisc, pe
care mulţi l-au înţeles și l-au urmat.

Eugen Mircea, Catedrala

Eugen Mircea, Strada Cojocăriei
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Mihaela ALBU

Pastel în
Manhattan

Zăpadă cenuşie, suflet îngheţat …
O veveriţă
– ca o statuie încremenită de frig
pe un ciot de copac – ;
Vântul trimite deznădejde
Dinspre East către Hudson River
Dinspre Hudson către East River …

O iarnă bogată în tristeţi acum
În Manhattan, la capăt de drum.

Povestea mea
Ne povestim timpul;
o luăm mereu de la început –
sub ploaia de cuvinte
iluzia
că tu erai cel mereu
că eu locuiam – de-un veac – în casa gândurilor tale.

Îţi aduc timpul meu;
Tu ştii numai clipa;
Îi întinzi

cu nădejde marginile
până se rupe în ameţeala fără de saţiu …

Poveste stranie -
Povestea mea

care tot mai caută
să îmbrace

nemărginirea …
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Singurătate
… o pasăre   o aripă   un zbor ..

mereu aceeaşi cifră învăţată de cocor …

trecute vieţi
de gânduri
de iluzii
sărate lacrime
atârnânde şiruri …

În faţa casei duzii …

Surâs amar
suspin de frunză tot căzând în van din ram
lumină tristă îmbrăcând amurgul

şi eu

şi eu cu sufletu-mi tăiat
cum taie brazdă plugul …

Viaţă (I)
Bucuros de iubire
desprind fire din constelaţia anilor
şi le ţes cu migală în războiul vieţii:

Băteala – lumina blândă ce cade la apus
Urzeala – închipuire din clipe de noroc
un cerc contopit din două iluzii/
zori de zi bântuite de fulgere în amurg.

Întregesc ochiurile neîmplinite cu încredere

Covorul
fermecat

zboară în cele din urmă
spre norii

Poeziei!
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Viaţă (II)
Râd

Singur ...
Plâng

Singur ...
Îţi arunc o vorbă

O iei
sau
culoarea i se umple de tină?

Ţi se prefiră printre degete/
printre gânduri
neîntâlnite cu îndoielile mele

sau
o prinzi şi o ocroteşti ...

Aşteptarea seamănă cu bucuria  răsăritului!

O dorinţă
ca o sevă nevăzută …

Întâlnesc în cale
un cireş japonez
un zgârie-nori
- pe terase i s-au rătăcit arbori şi flori

dornice de mângâierea luminii

intru la Met
şi
sub cupola de sticlă
îmi pierd gândurile în civilizaţii apuse…

Să-mi fii alături
strigă fiinţa mea toată.
Aproape că îţi simt umărul –
Paşii tăi
lasă urme pe toate căile neumblate
ale gândurilor mele …
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Nesfârşitul tăcerii
Tăcerea e ca întunericul:
o vorbă sau o lumină de gând le tulbură odihna.

În peştera sufletului
bocancii
rănesc stalactite …
Din rană picură sânge,
dar a pierdut culoarea durerii.

O, indiferenţă atotstăpânitoare!
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Cuvinte...
Frunze desprinse din ram,
rând pe rând,
cuvinte
(alintate sau bătute de vânt)
vin spre mine
şi ating în mângâiere/ durere
Sufletu-mi îndurător le tot cere

le cere ...

Culeg cu răbdare vorbele
– una câte una –
şi le păstrez în cămară
pentru când nici nu ştiu
pentru azi  pentru mâine

pentru mai târziu
Pentru târziul din mine, din noi...

Pentru mai înainte  pentru mai înapoi
Pentru fiecare
Pentru  amândoi.

Toate au un sfârşit
Cu palma spălată

prin rouă neîncepută
am şters cu grijă
ferestrele din suflet

larg deschise
spre calea amintirii.

Şi am rămas
pentru totdeauna

acolo.
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Mihai BATOG-BUJENIȚĂ

Portret literar
ând, în octom-
brie 2008, juriul
concursului in-
ternaţional de
umor al cenaclu-
lui ACADEMIA
LIBERĂ PĂSTO-

REL IAŞI, intitulat: Alo… Păstorel !
îl stabilea drept câştigător la
categoria proză umoristică pe
DOREL SCHOR, a trebuit să
recunoaştem că, mai nimeni nu ştia
nimic despre acesta. Dar, ca de
obicei, au început presupunerile şi
unele vagi informaţii, una mai
nesigură ca alta. Apoi luând

legătura cu deocamdată destul de
misteriosul nostru competitor şi
iată, chiar câştigător, am aflat, chiar
de la acesta, multe şi interesante
fapte pe care ne grăbim să le facem
publice, deoarece, chiar merită!

Prin urmare domnul SCHOR
este un distins medic stabilit în
ISRAEL, dar născut în IAŞI unde a
absolvit şi Facultatea de Medicină în
anul 1962, ceea ce, cred eu, că i-a
inoculat şi microbul (mde, suntem
totuşi în domeniu), pasiunii pentru
cuvântul scris. Căci nu se poate
explica altfel cum la vârsta de
treisprezece ani debutează în revista

CLOPOTUL din BOTOŞANI iar
peste doi ani este invitat la
Congresul Tinerilor Scriitori şi să-l
aflăm, în anii fecunzi ai studiilor
universitare, colaborator la mai
multe reviste şi ziare, dar şi la
emisiuni radio şi televiziune, în
perioada 1958-1977. Găsim astfel în
publicaţii ale vremii (CONTEM-
PORANUL, IAŞUL LITERAR, TÂ-
NĂRUL SCRIITOR,  LUCEAFĂ-
RUL, CRONICA, URZICA, VIAŢA
STUDENŢEASCĂ sau ATENEU) un
spirit efervescent, un creator insolit
şi neobosit, continuu preocupat de
perfecţionarea stilului, totul cu un
umor deconspirator de cultură
profundă şi spirit ludic de cea mai
bună factură. De altfel am avut
surpriza să constat că după mai bine
de patruzeci de ani, grupul satiric
SERINGA, al Facultăţii de Medicină
din IAŞI, mai lucra încă cu texte
adaptate din vremea când DOREL
SCHOR scria pentru această
adevărată instituţie de tradiţie a
studenţimii ieşene.

Publică în ROMÂNIA
volumele ŞARPELE ŞI CUPA (1972)
apoi ZMEUL CEL MIC (1977) din
care televiziunea naţională a
transmis mu ltă vreme unele
preluări. Apoi, în ISRAEL, publică
AMĂRÂTUL FERICIT, DOCTOR
ÎN UMOR, CONSULTAŢII
GRATUITE şi ÎNGER CU
COARNE, fiind aceasta din urmă
publicată, dovadă că prima dragoste
nu se uită niciodată, la editura
JUNIMEA din IAŞI în 2007. Devine,

C
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firesc, membru al UNIUNII SCRI-
ITORILOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ
din ISRAEL şi, probabil ca să nu ne
dea impresia că se plictiseşte în
timpul, hai să-i spunem, liber,
colaborează la diferite publicaţii de
limbă română din CANADA
(Observatorul, Semnalul), din
AUSTRALIA (Zona interzisă,
Lumea sub lupă şi Monitorul
Cultural), din Statele Unite
(Romanian VIP, Phoenix) şi,
bineînţeles, din ROMÂNIA (
Cronica, Timpul, Crai nou,
Booklook, Rapsodia).

Depăşind cu mult aria
ficţionalului umoristic, publicaţiile
sale aduc în atenţia publicului
izraelian, prin intermediul
revistelor: Orient expres, Revista
Mea şi Magazin Expres, inclusiv
problematica artelor plastice
(sculptură, pictură) din sfera de
creaţie evreiască din întreaga lume,
deci şi din ROMÂNIA. Prin urmare,
nu ne miră defel faptul că-l găsim
menţionat în diferite antologii şi
dicţionare precum: Dicţionarul
general al literaturii române (ed.
Academiei Române, 2008),
antologia: 5000 de ani de umor

evreiesc, Scriitori din Ţara Sfântă
((Cluj-Napoca) sau cu interviuri în
Generaţia confruntărilor (ediţie
bilingvă, Hasefer, Bucureşti)

Oricum, dincolo de reperele
biografice sau cele literare, despre
omul şi scriitorul DOREL SCHOR
pot spune pe scurt: elegant, cult,
spiritual, sau: inteligent, ironic,
percutant, sau: profund, înţelept,
subtil, sau… Sau mai bine vă las pe
domniile voastre, dragi cititori, să
vă faceţi o părere!

Atenţie mare însă, citiţi cu
atenţie, capcanele sunt multe!

Cuvintele sunt ca pâinea…Trebuie să aibă şi miez.
Prea adesea am de ales: să fiu victimă sau complice.
Rugămintea ei e ordin pentru mine…Ordinul meu e rugăminte pentru ea…
Ecologie: Să iei de la Natură numai cât ai nevoie şi să-i înapoiezi numai ce nu o distruge.
Au intrat în Istorie numai cei care au ştiut să moară frumos .
Pedepsit pentru subminarea bunului simţ.
Mă plictisesc comentatorii chiar şi fără comentarii.
Gândeşte! Că nu e interzis!!
Oamenii interesanţi sunt oameni deştepţi. Reciproca nu e obligatorie...
Cunosc literaţi care au scris o singură carte...Şi pe alţii care au citit o singură carte...
Totalitarism de centru.
Prostia e deja instalată… Urmează  s-o admitem.
Nu e ruşinos să pierzi… E ruşinos cum pierzi…
Politica murdăreşte şi un sfânt, geniul sfinţeşte şi mizeria din jur.
Cine s-a fript în stânga suflă şi în dreapta.
Cel mai bine ne-a fost după ce a plecat unul si încă nu venise celălalt.
Şi EU suntem cu voi!
Problemele noastre sunt mai mari decât ale voastre, pentru că sunt ale noastre…
Unii te trag la răspundere, alţii trag sforile, mulţi trag la măsea, putini trag învăţăminte, dar poţi trage un pui de
somn sau, şi mai bine este, să tragi pe dreapta !
Viitorul vă aparţine…La ce vă trebuie şi prezentul?!
Există dinastii de strada mare…
Părinţii încep să înţeleagă cum se cresc copiii, din momentul când devin bunici.
Nu toate revoluţiile schimbă ceva cu altceva... De regulă schimbă pe cineva cu altcineva.
Ştii ce nu găsesc? Numai ce caut…
Şi soarta de consoartă e o artă.
Bătăliile nu se câştigă în uniforme de paradă.
Câte trepte urci, tot atâtea va trebui să cobori.
Inocenţa este întotdeauna pedepsită… Chiar cu brutalitate.
Precizare: conservator nu este unul care face conserve.
De când nu mai cred în minuni, nu mi se mai întâmplă nici una.
Răspunsul meu e o întrebare.
Când pe un articol scrie „unisex“ înseamnă că nu se potriveşte bine cu nici un sex.
Mai bine mai târziu decât prea târziu...
Nu-i lăuda pe toţi... E ca şi cum nu ai lăuda pe nimeni.
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Izgonirea din
rai

n urmă cu aproape un
an nu ştiam absolut
nimic despre Natalie
Schor. Bineînţeles,
habar nu aveam ce
pierd, trăind cu

mulţumirea specifică oricărui
ignorant. Apoi, voinţa aceea aflată
întotdeauna mai presus de noi a
făcut posibilă, în virtual, întâlnirea.
Oferindu-mi şi bucuria de a afla că
este un om deosebit, cu o
sensibilitate bine articulată pe
cultură, că dispune de un fel special
de a vedea lumea, că vrea să ne
înveţe şi pe noi să o vedem dincolo
de clişeele rutiniere, că este un
adevărat artist, iar premiul
internaţional primit de curând din
partea prestigioasei reviste Niram
Art confirmă pe deplin talentul ei.

Dar, la început, cu plăcută
surprindere, am pornit să-i privesc,
nespus de uimit fotografiile... Ce
mare lucru totuşi!? Ca oricare dintre
noi, văzusem în viaţă mii de
fotografii, de la acelea cu personaje
înţepenite pe scaune părând
împăiate într-un studio, cu
fundaluri voit exotice, până la unele
care te uimeau pur şi simplu cu
ingeniozitatea sau îţi tăiau respiraţia
cu momentul surprins, unul dintre
acelea aflate cam la marginea
posibilului, către domeniul aproape
mistic al incredibilului. Fără să fii
introdus în tainele fotografiei, fiind
ele un fenomen devenit cotidian (cu
nuanţele de rigoare) orice om poate
afirma, fără să depăşească limitele
bunului simţ, că o oarecare
fotografie îi place sau alta nu. Nu i
se poate imputa nimic deoarece a
devenit, în timp, Măria Sa
Consumatorul şi, prin urmare,
judecător avizat, fiindcă lui i-au fost

dedicate roadele
muncii fotografu-
lui (chiar atunci
când avem de-a
face cu evenimen-
tul artistic). Foarte
bine, pentru că, în
fond, una din fun-
cţiile sociale deose-
bit de importante
ale artei este edu-
caţia.

Numai că,
în ceea ce mă priveşte, fotografiile
Nataliei Schor nu mă îndeamnă la
enunţuri tehniciste sau didactic-
plicticoase (ar fi chiar o obrăznicie
una ca asta!) şi nici nu-mi provoacă
strigăte de admiraţie. Pur şi simplu
declanşează reacţii emoţionale şi
devin un fel de capcane intelectuale
prin întrebările pe care sunt, subtil
îndemnat, să mi le pun, privindu-le.
Întrebări în aparenţă simple dar cu o
nevoie organică de găsire a
răspunsurilor. Şi, hai, să fim sinceri!
Nimic mai simplu decât întrebări de
genul: de unde venim, pentru ce
existăm, sau unde ne ducem după...
Da, foarte simple, numai că,
oamenii, cam de pe la începutul
istoriei lor, caută răspunsuri la
aceste întrebări iar căutările par încă
departe, foarte departe, de
lămuririle dorite…

Cam astfel de gânduri m-au
cuprins privind şi această fotografie
a unei fetiţe frumoasă, aşa cum
credem că sunt îngerii, pe obrazul
căreia licăreşte perla unei lacrimi, în
timp ce muşcă dintr-o felie de măr.
Indus în eroare de iconografia
creştină, cea care presupune a fi
mărul fructul oprit, deşi ştiu că
scripturile nu vorbesc decât de fruct,
fără să-l specifice, nu am putut

rezista tentaţiei de a intra în hăţişul
unor interogaţii referitoare al o
eventuală simbolistică a imaginii.

Oare fetiţa a plâns înainte ca
să primească mărul? A plâns chiar
pentru a-l primi? Sau poate o
lacrimă indiscretă ne anunţă că
fructul nu era chiar atât de bun pe
cât se aştepta ea... Ori este el oare cel
care opreşte plânsul, ca expresie a
unei dorinţe împlinite, sau ca o
delicioasă recompensă mult dorită
dar cam prea mult întârziată? Oare
am fost şi noi la începuturi precum
această fetiţă? Fructul interzis ne-a
adus nefericire sau am plâns fericiţi
că ne-a fost permis accesul către el?
Ştiam ce este sau numai veşnica
noastră nevoie de cunoaştere ne-a
împins către sfidarea tabu-urilor?
Iar cunoaşterea, la rândul ei, ne-a
făcut fericiţi, spulberându-ne
inocenţa?  Dar am fost oare
vreodată îngeri?

Greu, incredibil de greu şi
totuşi atât de pasionant! Are Natalie
Schor un fel special de a mă face
dependent de fotografiile ei, aparent
atât de nevinovate. Dar eu mai cred
şi că fără astfel de nelinişti existenţa
mea ar fi tare anostă.



I
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Cu Natalie Schor pe punţile de
lumină.

arna de curând trecută a sfidat cu o
îngrijorătoare forţă cam prea trufaşele
noastre predicţii referitoare la încălzirea
globală. În consecinţă, a acoperit Europa de
nămeţi, a măturat-o cu viscole cumplite şi a
speriat-o cu geruri ce păreau de mult uitate.
Aşadar, întoarcerea „zăpezilor de altădată”
cele atât de regretate de poeţi şi iubite de

copii ne-a cam pus pe gânduri şi pe cheltuială. Dar, cum
undeva, în sufletul fiecăruia dintre noi, se mai află ceva
din copilul de acum câteva decenii (nu prea puţine) i-am
trimis unui prieten, aflat la mii de kilometri, mai multe

fotografii cu oraşul tinereţilor sale bine acoperit de
troiene. Dar şi de o frumuseţe aproape ireală. Iar el,
spirit fin şi subtil, mi-a trimis câteva poze în care fusese
surprins aţipit, pe un şezlong, la umbra unor măslini.
Este cumva felul nostru de a ne tachina, de a crea o
iluzie cum că am fi vecini, pe aceeaşi stradă şi ne-am
putea întâlni oricând la o şuetă amicală. O iluzie ca
oricare alta, însă absolut benefică, deoarece este minunat

să ştii că ai prieteni, oameni pe care nu i-ai întâlnit
niciodată. Una din minunile acestor vremuri fiind, fără
îndoială, cea numită: internet.

Apoi, într-o seară, am primit de la el mai multe
albume cu fotografii. Erau ale unei fete, impresionantă
prin harul ei, acela de a vedea o lume fascinantă în
banalitatea cotidiană şi, mai ales, să ne facă, privind
fotografiile să ne punem întrebări. Multe şi nu tocmai
comode! Surprins, în modul cel mai plăcut cu putinţă,
am scris câteva rânduri referindu-mă la ceea ce credeam
eu că am înţeles din cele văzute. Aflând, ceva mai târziu,
cam aşa se întâmplă totdeauna, că acea fată, Natalie
Schor, este o artistă fotograf deosebit de apreciată, că
publicaţii din toată lumea se întrec în a-i prezenta
lucrările iar condeie strălucite precum cel al lui Roni
Căciularu sau Zoltan Terner puseseră în pagină articole
în care elogiau munca ei. Şi, cine ştie ce înseamnă să te
laude Zoltan Terner, are la ce să se gândească! M-am
simţit parcă puţin vinovat, însă tot el, prietenul meu, m-
a liniştit spunându-mi că: „bine primite sunt toate
vorbele venite din inimă”. Da! Aşa erau! Apoi mi-a mai
trimis un album al acestei destul de neobişnuite artiste.
Erau lucrări constituite în jurul unei idei. Una
inteligentă, subtilă şi plină de invitaţii la meditaţie  aflată
sub un titlu incitant: OMAGIU.

Şi totul pornit de la simplul fapt că, fotografia
este, în esenţă, o stopare a luminii din fuga ei cosmică şi
aducerea într-un prezent continuu a unei frânturi de
viaţă aflată altfel, în acel timp al indeciziei care nu este
nici trecut şi nici viitor. Prin urmare, un fel de punte
construită din lumină, un arc, elegant aruncat, peste
timp.

I
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Numai că, deloc întâmplător, în acest album
conceput şi lucrat de Natalie Schor punţile de lumină
pun în contact oameni, evenimente şi creaţii artistice
aparţinând patrimoniului cultural universal cu imagini
din realitatea înconjurătoare. Aceea care, la rândul ei, are
dreptul legitim de a fi la fel de plină de modele precum

cea devenită deja istorie.
Fiindcă, privind, spre exemplu, chipul tânărului care

se instituie într-un omagiu adus lui Abrecht Durer nu
pot să nu văd apropierea de imaginea christică, însă una
pe care este foarte posibil să o întâlnesc, într-o bună zi,
pe stradă şi să-mi doresc să stăm de vorbă, tihnit şi
îndelung, despre ceea ce numim viaţă. Simt că şi el şi-ar
dori una ca asta, poate şi pentru că este puţin plictisit de
adorările false cu care este asaltat zilnic de tot felul de
tâlhari, nu foarte deosebiţi de cel aflat, acum două mii de

ani, în stânga sa. Cred că la asta contribuie şi faptul că
mă despart totuşi mai bine de 500 de ani de
autoportretul pictorului aflat atunci la vârsta zeilor
tineri, realizat tocmai pentru a întări această sugestie
transcendentă, subminată însă, la modul cel mai serios,
de haina de blană cu care este îmbrăcat, haină care pare
a fi, ea însăşi, personajul principal al lucrării.

Iar când mă gândesc la columbianul Fernando
Botero şi la supradimensionatele sale personaje ar fi
posibil să cred că totul este doar o alegorie acidă
referitoare la o viaţă excesiv de burgheză şi îndestulată.

Numai că Natalie Schor mă convinge cu fotografia sa că
modelul este cât se poate de real. Aproape îngrijorător

de real!
Sau fotografia acestui contemporan tonic, omul

cu care aş petrece oricând câteva clipe plăcute
pigmentate cu aromă de grătar şi bere. Are oare el ceva
din autoportretul din tinereţe al lui Chaim Soutine, acela
foarte deosebit de restul picturilor sale mai mult
caricaturale? Are, cred eu,  pentru că omul din fotografie
este unul cât se poate de firesc, foarte asemănător
multora dintre prietenii noştri de zi cu zi. Cei pe care noi
însă nu ne-am învrednicit niciodată să-i comparăm cu o
figură /tablou devenită/devenit deja istorie culturală.

Iar omagiul adus lui Michelangelo nu poate fi
mai relevant decât prin expresivitatea unei mâini
contemporane mult asemănătoare cu mâna divinităţii în
marile ei acte ale creaţiei sau ale alungării din Eden.
Tulburător!

Cam la fel cu acel dans, aproape ritualic, al unor
tinere fete, luminoase, într-un decor întunecat, ca un
simbol al unei perpetue renaşteri aşa cum în tablourile
lui Boticelli, cel căruia i se închină omagiul, primăvara
este o promisiune totdeauna onorată. Coborât parcă,
direct din vechile mistere, dansul celor trei fete (graţii?)
te duce cu gândul la eternul necunoscut al iubirii, la
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sublimul şi dimensiunea cosmică a acestui afect, motor
al întregii existenţe, căruia i s-au închinat poeme dar şi
războaie.  În, din păcate, strictă conformitate cu firea
noastră supusă mai mult emoţiilor decât înţelepciunii.
Sau, cine ştie, poate chiar aşa trebuie să fie!

Nici gândul către Rodin nu lipseşte din panoplia
omagiilor. Şi cum altfel decât prin celebrul său Gânditor.
Acela care prin atitudine, material şi poziţionare trebuie
să exprime chintesenţa actului gândirii. Dar uite, că la ce
s-o fi gândit el oare, nu m-am întrebat niciodată!  Până
când nu am văzut fotografia acestui tânăr aşezat în
aceeaşi poziţie însă mult umanizat de suportul pe care
stă, o motocicletă, de câinele cam la fel de adâncit în
problematică, ba, chiar şi de tomberonul rămas ca o
dojană la adresa neglijenţei noastre. Nu pot să cred că,
aceste două modele (clasic şi contemporan) nu au
aceleaşi preocupări. Iar gândurile care-i macină şi
le conferă aere de martiri nu pot fi mult diferite.
Existenţă, iubire, cine sunt, de unde vin, ce caut în
lumea asta... Cam ce ne frământă pe toţi, de
milenii, deşi poate nu chiar în ordinea enunţată.

Nu putea lipsi din acest adevărat studiu al
omului înfricoşătorul „Strigăt” al lui Munch. Iar
fotografia care-l omagiază foloseşte acelaşi joc
subtil şi terifiant al luminii. Aceea sumbră a
fundalului şi aceea crudă, devoratoare, din prim
plan. Care descărnează, aici, o figură relativ banală
dacă nu ar fi zguduită de aceeaşi spaimă absolută a
revelaţiei, dându-i astfel măreţia pe care o
presupunem adiacentă inerentei treceri către etern.
Sau, să fie oare, aceea din faţa cumplitei judecăţi, în
care ne vedem exact aşa cum am fost şi deloc aşa
cum ne-am fi dorit să fim sau să părem? Şi ne
cutremură, în sfârşit, adevărul? Greu de spus, însă de
imaginat ne putem imagina orice. Funcţie de chiar
propriile noastre trăiri.

Sunt doar câteva din punţile aruncate de Natalie
Schor între subiecte sau chiar autori din alte vremuri,
mai mult sau mai puţin îndepărtate şi unele din
imediata noastră vecinătate. Totul inteligent, subtil, cu

multă ironie, bine lucrat, cu migală şi bun gust. Pe scurt,
un album pe care îl poţi recomanda, liniştit, chiar şi celor
mai cârcotaşi critici, cu certitudinea că îi vei uimi, chiar
dacă nu o vor recunoaşte vreodată.

Aş fi închis lucrarea cu satisfacţia că, iată, ceva
frumos mi-a îmbogăţit câteva ceasuri de tihnă şi cumva
chiar de taină, dacă nu aş fi ştiut că Natalie Schor are un
fel irezistibil de a ne pune la încercare. Dincolo de
strălucirea muncii ei se ascund nelinişti şi interogaţii
ceva mai greu de depistat, pe care însă nici nu le poţi
neglija fără teama că ele te vor bântui, nelăsându-te să
adormi zâmbind. Are ea acest dar de a te face să dai la o
parte învelişul poleit pentru a găsi miezul, deşi, aproape
ştii că, acesta este amar. Ce mai puteam oare descoperi
în acest album!? Faptul că în toate timpurile OMUL a
fost acelaşi, copilul iubit al aceluiaşi Creator, dincolo de
rasă, etnie, culoare, confesiune sau naţionalitate? Da!
Dar acest adevăr este cumva binecunoscut! Numai că,
acum, trebuie să-mi răspund la o mulţime de alte
întrebări! Şi, dacă este aşa, de ce pare războiul
preocuparea noastră de căpetenie? De ce măcelurile sunt
preponderente în ceea ce numim: carte de istorie? De ce
nu trece o zi fără să auzim de asasinate sau atacuri
sângeroase? Toate în numele unor idealuri nobile
precum libertatea sau demnitatea. Mă trimite oare
Natalie Schor cu gândul la păcatul fundamental al
ignoranţei? Cel pe care nici nu cred că ne-am propus
vreodată să-l depăşim şi a cărui grozăvie o vom
descoperi la fel de târziu precum în Omagiul lui Munch?

Desigur nu pot spune cu certitudine că este aşa
cum cred eu. Dar pentru că îmi pun aceste întrebări am,

într-un fel,
speranţa că şi
alţii, la fel ca
mine, atunci
când vor vedea
lucrarea ar
putea gândi la
fel. Şi am putea
fi deja o

comunitate.
Minusculă

poate, dar să nu
uităm că şi
universul s-a
născut dintr-un
grăunte de
lumină! Iar
pentru asta,

pentru frământările şi neliniştile noastre, putem să-i
mulţumim acestei artiste, Natalie Schor, cea dăruită cu
har pentru a ne trezi din prea adânca noapte în care, iată,
ne-am afundat, de multă, multă vreme, netulburaţi de
nici o răspundere.
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Cu Natalie
Schor prin
necunoscutul
univers de
lângă noi

e ceva vreme, mai precis cam de când
majoritatea puştilor mânuieşte cu
dezinvoltură device-uri cu
performanţe la care acum zece ani nici
nu ne puteam gândi, fotografia, generic
vorbind, pare un mic moft la îndemâna

oricui. Mai ales că, de regulă, mândri nevoie mare,
cumpărăm aparate care poartă denumiri legendare şi cu
care, un timp, fotografiem tot ce ne iese în cale. Iar mai
apoi ne fotografiem cu preponderenţă pe noi înşine, de
cele mai multe ori cu limba scoasă, doar-doar vom
semăna cu EINSTEIN şi celebra sa poză. Cum acest
ultim exerciţiu este axiomatic sortit eşecului, frumosul

aparat foto devine, destul de repede, mai mult material
didactic, un accesoriu al unei închipuite personalităţi
epatante sau prilej de negre invidii pentru cei mai subţiri
la capitolul IQ.

Rareori în spatele obiectivului se află harul
observaţiei şi emoţiile unui intelect superior iar atunci
fotografia devine eveniment. Un eveniment cultural,
artistic sau informativ, o secundă extrasă din curgerea

inexorabilă a timpului şi destinată, pentru o vreme, unui
fel de nemurire. Spre exemplu, nu pot uita fotografia
unei femei cu ochi verzi, dintr-o zonă geografică unde
femeile au, în general, ochi negri. Ei bine, acei ochi
spuneau o întreagă poveste de viaţă, o poveste de un
tragism cutremurător, povestea unei vieţi trăite într-un

spaţiu dominat de spaime, intoleranţă şi, mai ales,
prostie agresivă. Şi nici pe cea a unui copil rănit care
dădea, mult mai bine decât zecile de reportaje pe această
temă, dimensiunea dramei unui cataclism teluric.

Însă, aşa cum ştim, faptele se înlănţuie prin
subtile şi nevăzute fire, fiind ele numite: „necunoscutele
căi”. Numai astfel îmi pot explica cum într-o seară de
ianuarie, un bun prieten, un om înţelept pe care îl admir
fără strop de invidie, mi-a trimis prin e-mail câteva
fişiere cu fotografii. Afară ningea dezlănţuit iar în
ferestre viscolul scrâşnea o melopee. Un decor ideal
pentru a te bucura de căldura din casă şi de a răsfoi
câteva albume cu poze colorate, pline de soare. Numai
că, atunci când am închis ultima imagine era trecut de
miezul nopţii. Farmecul indescriptibil al celor privite
acţionase ca o vrajă care mă scosese din timpul măsurat
pe cadranul ceasului şi mă proiectase într-unul magic, al
emoţiilor şi al frumosului, un timp special de care, din

păcate, avem parte foarte rar. Trăiam certitudinea că mi

D
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se deschisese un univers. Unul miraculos, deosebit
cumva de cel plin de misterioasele vibraţii ale string-
urilor, acela pe care se tot străduieşte, cam fără rezultate,
domnul STEPHEN HAWKINS să mi-l desluşească. Un

univers la fel de plin de fascinaţie însă aflat mereu în
preajma mea şi cam la fel de misterios precum cel
înainte amintit. Că, fie vorba între noi, degeaba privim
dacă nu reuşim să vedem. Ori, tocmai asta văzusem în
fotografiile acelea. Universul de lângă mine. Cel pe care
harul artistului fotograf mi-l dezvăluise. Într-un mod ce
poate părea foarte simplu. Aparent!

La urma-urmei, ce văzusem!? Privirea atât de
curată a unui copil, încât am simţit că dacă aş putea să
mă scald în ea aş deveni înger. Sau chipul unei fetiţe
care, dincolo de o tulburătoare inocenţă, este
înfrumuseţat şi de febra primelor mari interogaţii ale
vieţii. Un drum care vine de niciunde şi se duce către
nicăieri, ca o superbă metaforă a unei vieţi risipite în
zadarnice căutări. O mână care răsfoieşte cu o oarecare
nervozitate printre cărţi.  Aşa o fi? Sau este parabole
dificilelor alegeri pe care trebuie mai mereu să le facem?

Un tânăr soldat care vorbeşte pasionat unui rabin cel
puţin sceptic. Fotografia a fost intitulată: dialogul
surzilor şi nu îmi aduc aminte să mai fi văzut ceva atât
de plin de ironie şi tristeţe. Aceasta nu mai este o
metaforă ci un strigăt aproape disperat către nevoia de
înţelepciune şi dialog. O piatră aşezată straniu pe o şină
de cale ferată. Un contrast izbitor al formelor şi texturilor

ce ne duce cu gândul la marile încercări pe care de multe
ori trebuie să le depăşim. Uneori chiar reuşim. Dar
preţul? Un colţ dintr-un oraş vechi cu un crâmpei de
stradă pe care merge un om. Unul cât se poate de banal,
la fel cu peisajul. Asta dacă fotografia nu ar fi puţin
blurată printr-o superbă tehnică de lumină ce dă astfel
senzaţia aproape fizică a unei lacrimi indiscrete care
invadează colţul unei tainice iubiri.

Şi câte şi câte am mai văzut! Nici nu voi
destăinui mai mult, având astfel iluzia că sunt unicul
posesor al unor inimaginabile frumuseţi. O iluzie
desigur, dar oare cât din viaţa noastră nu este iluzie!?

Mai spunea înţeleptul meu prieten că, de
miracole au parte doar cei care cred în ele. În deplin
acord cu el, sunt convins că este nevoie de un miracol
pentru ca eu şi autoarea acestor minunăţii să ne întâlnim
vreodată. Mă despart de NATALIE SCHOR, căci despre
ea este vorba, nu numai spaţii geografice sau dimensiuni
temporale ci şi tot felul de bariere inventate de oameni.
Şi, cam tot aceleaşi şanse sunt şi ca aceste rânduri să fie
vreodată citite de ea. Numai că, în lumea plină de
necunoscute în care îmi place să trăiesc, sunt convins că

mesajul trimis de ea se va întâlni, în aşa numitul
subliminal, cu bucuria exprimată de cuvintele mele şi că,
într-un fel pe care nici nu pot dar nici nu vreau să mi-l
explic, vom şti ce s-a întâmplat.  Fără îndoială, ea va afla,
că eu sunt fericit pentru că ea există şi are generozitatea
de a-mi fi dăruit o seară în care am putut ignora sau
poate chiar învinge viscolul.
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Ion ANTON

Pe cărările
globalizării

M o t t o  :  E x i l u l  e s t e  m a i  d u l c e ,  c a n d  s t i i  c a  t e  a ş t e a p t ă Ț a r a .
G r .  V i e r u

Ubi bene , ibi patria ??
(Unde-i bine , este patria ??)

Tu pe planeta astăzi rătăceşti,
Uitând de unde vii si inca cine esti.
Cu foamea ta de viata, din via tuturor,
Plecările din vatra, pe neamul tau il dor.
Esti doar o frunza moarta, plutită la-ntamplare,
Suflata de furtuna, ca fulgul dintr-o floare.
Ca adevărul gol, te-arati azi tuturor,
Plecarile-n exil, pe nemul tau il dor.
Azi esti doar pribeagul, ce-ngenunchiat in ruga,
Te crezi in libertate, dar esti numai o sluga.
Trezeste-ti astăzi simţul si fa-l prevăzător,
Plecările umile, pe neamul tau il dor.
Acolo tu spinarea, ti-o-ncovoiesti pe brânci,
Umblând numai sa cauţi culcuş, sau sa mănânci
Ridica-te din târna, măcar intr-un picior,
Plecările servile, pe neamul tau il d o r /
Aflandu-te in gloata fugar si hăituit,
De cate ori nădejdea de om, nu ti-a murit ?
Ai plâns, te-ai zvârcolit, sub ochii tuturor,
Plecarile-n străini, pe neamul tau il dor.
Sa stii ca viata i-o unda trecătoare,
Din Tara ai plecat si esti in lumea mare.
Purtând povara mare a amintirilor,
Plecările din glie, pe neamul tau il dor.

Acolo esti ca robul, ce cati o noua viata,
Doar dragostea de Neam , a mai rămas măreaţa.
Vorbesc prin noi străbunii, in contul tuturor,
Plecările de-acasa, pe neamul tau il dor.
Tu vezi ca ce se-ntampla, nu-ti este lămurit,
Iti trebuie azi Tara si pacea,..in sfârşit...
Profeţii te hrănească cu har, din Cartea lor,
Plecarile-n neştire, pe neamul tau il dor.
Si daca doar speranţa deşartă ti s-o stinge,
Veni-vei iarasi viu, la fraţii tai de sânge.
Ca bine te-i simţi, numai in lumea lor.
Intoarcerile-acasa, serbarea tuturor .

Los Angeles (autoexilat)

La statuia lui Grigore Vieru din Parcul Central din Chișinău
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Lui Grigore Vieru
(In Memoriam)

El n-a murit, luaţi aminte.
Doar trupul l-a lăsat, sub iarba undeva.
Cu binecuvântarea Cerescului Părinte,
Mai vrea sa implineasca la neamul lui ceva.
Nu poate adormi, cat neamu-i in nevoi,
Ca numai pentru neam el s-a jertfit.
In veşnicie a pasit cu grija pentru noi,
Odihna sus nu are, rugând necontenit.
El rugaciunea-ndreapta, pentru csi de pe pamant.
Nemărginita lui credinţa este vie,
Ca vieţuind el a făcut un jurământ,
Pentru rapita-n doua, jertfita Românie.
Sa nu paseasca-n cer, spre nemurire,
Pana pe fii si fraţi, nu-i va vedea uniţi,
Sa n-aiba el odihna si sfânta izbăvire
In miros de tamaie si rugăciuni fierbinţi,
El mijloceşte Sus pentru părinţi si fraţi,
Din inima -i se-nalta flacăra cea vie,
Spre-naltul cer, in zvon de psalmi cântaţi,
Cat pe pământul zbuciumat, mai este-o Românie.

Los Angeles, California

Eugen Mircea,
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Liviu PAPUC

La moşia lui
P.P. Carp

tatura celebrului
P.P. Carp (1837-
1918), conu
Petrache (chiar
dacă scundă, din
punct de vedere
fizic), se înalţă

vânjoasă dintr-o grupare de corifei,
„o adevărată şcoală de gust şi de
onestitate literară”, cum considera
G. Ibrăileanu (Note şi impresii, 1920,
p. 246). Vorbind direct despre
boierul de la Ţibăneşti, criticul
afirma fără şovăială: „el a fost unul
dintre acei care au contribuit mai
mult la crearea sensibilităţii critice
în sânul Junimii, adică în acel mediu
unde s-a format literatura noastră
vreme de vreo douăzeci de ani, în
cea mai decisivă epocă a dezvoltării
ei”. P.P. Carp s-a făcut cunoscut
prin două volume traduse din
Shakespeare (Macbeth – 1864 şi
Othello – 1868) şi prin câteva articole
apărute în cadrul revistei
„Convorbiri literare”: Răsvan-Vodă,
dramă istorică în cinci acte de B.P.
Hasdeu – 1867, G. Sion, Una sută una
fabule – 1869, O nouă poemă şi un nou
poet: Ronetti Roman – 1878 (trei piese
critice de întâmpinare, care-au făcut
vâlvă în epocă), şi o traducere din
Al. Humboldt, Despre stepe şi
pustiuri – 1875, sau un fragment Din
Othello. Zestrea avea să se
îmbogăţească printr-un Extras din
Albumul Societăţii Junimea – 1892,

Aforisme – 1906 şi,
postum, Aforisme
din cuvântările sale
– 1925. În înfrun-
tarea estetică pe care-a avut-o cu
Hasdeu, „criticul impetuos, care se
năpustea asupra adversarului şi-l
lovea drept, fără să-şi reţie întru
nimic mâna” (G. Panu, Amintiri de la
„Junimea” din Iaşi, 1971, p. 39) a mai
„comis” încă trei „epistole
deschise”, foarte savuroase, de
altfel, în „Cugetarea” (Buc.), nr.
3/1865 (sub semnătura P. Bătăuşul),
„Revista Dunării” (Buc.), nr. 2/1866
şi „Gazeta de Iassi”, nr. 77 şi
78/1867.

Omul politic P.P. Carp a fost
unanim respectat în epocă, poate şi
pentru că aducea cu el în câmpul
arid, de multe ori, al dezbaterilor
seci, bagajul cultural, imensa
informaţie a unei biblioteci bine
pusă la punct, precum şi un spirit
viu, în continuă căutare de
formulări exemplare. Chiar şi
străinii, printre care a avut ocazia să
se afle în repetate rânduri, cu
misiuni oficiale (prim titular al
Agenţiei diplomatice a României la
Roma, la 27 aprilie 1873, agent
diplomatic la Viena, Berlin,
Petersburg), ştiau să-l caracterizeze
în cunoştinţă de cauză, la 1900,
atunci când ajunge prim-ministru:
„El este o apariţiune neobişnuit de
interesantă. Nu e natură de boier
primitiv, ci fire spirituală. De statură
mijlocie, prin ochiul său viu, faţa sa
deschisă trădează că sub fruntea lui
înaltă se află idei şi că chelia sa
foarte înaintată aparţine unui cap
deprins cu sforţări ideale”
(Reproducere din „Neue Freie
Presse”, în „Era nouă”, XI, nr. 500, 9
iul. 1900, p. 3).
Pentru a intra în atmosfera de lucru
a inflexibilului P.P. Carp, să o luăm
pe urmele lui N.D. Cocea şi să
spicuim din evocarea spaţiului
mirific pe care îl găsea acesta, în

S
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1913, la moşia tradiţională a celui
care se retrăsese din politică:
„Pe dealul din faţă se resfiră satul,
acoperit de livezi, dominat de
clopotniţa bisericii şi risipit ca o
turmă de oi albe la poalele pădurii.
La mijloc se vede acoperişul de tablă
roşie al conacului boieresc. (...) Mă
aştept să-l găsesc aşezat liniştit şi
grav, îndărătul biroului, primindu-
mă cu condescendenţa aceea
amabilă care omoară toate
avânturile, sau cu privirea aceea
ironică subliniată de monoclu, care
îţi ia piuitul. (...) Fără fastul
parveniţilor şi fără să-şi încurce
viaţa ca atâţia alţii, cu obligaţii şi cu

plăceri inutile, d-sa a realizat pe
colţul acela de pământ, într-un parc
mare cât grădina Cişmigiului,
maximul de fericire şi de
înţelepciune omenească. (...) Acolo,
la mii de poşte departe de intrigile şi
de vanitatea oamenilor, trăieşte ca
un înţelept în vechea casă
boierească, ridicată la 1828, se scoală
odată cu soarele, rătăceşte prin
aleile umbrite ale parcului, stă de
vorbă, în liniştea bibliotecii, cu cei
care au cugetat şi au scris de-a
lungul veacurilor şi în tovărăşia
doamnei Carp şi a câtorva rari
prieteni, se sileşte să uite, ca să nu
râdă sau să nu plângă imensa

prostie omenească şi răutatea ei
infinită. (...) Biblioteca domnului
Carp ocupă un singur perete. Dar
întrînsa sunt operele complete ale
lui Shakespeare, ale lui Goethe, ale
lui Balzac, tratate de economie
politică şi de ştiinţe sociale, volume
de istorie, de diplomaţie şi câteva
memorii. Cărţile nu sunt îmbrăcate
în legături de preţ, ci dimpotrivă,
parcă au suferit mult de pe urma
cititului” (N.D. Cocea, La Ţibăneşti,
în „Adevărul”, XXVI, nr. 8519, 2 iun.
1913, p. 1-2).

La nivelul anului 2006, atunci când
românii au trebuit să-i ridice în
localitatea natală, la Ţibăneşti, două
busturi în aceeaşi zi (!), conacul
aştepta zile mai bune, fiind într-o
reconstrucţie pronunţată, care
sperăm să ia sfârşit cât mai curând.
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Jean-Jacques GABUT

Ritul Scoţian
Antic şi Acceptat
- o spirituală
fondată pe
armonie şi
frumuseţe Prezentare şi interviu de

Bogdan Mihai MANDACHE

ean-Jacques Gabut (născut pe 9 august 1934, la
Chalon-sur-Saone), a făcut studii de drept, dar
a optat pentru cariera jurnalistică, domeniu în
care a început să lucreze de la 20 de ani. A
lucrat ca reporter, şef de serviciu şi redactor-şef
pentru grupurile „Progrès”, „Dauphine

Libéré” şi „Lyon-Matin”; de asemenea a condus două posturi
de radio: „Happy Radio” şi „Fun Radio”. A predat la Şcoala
franceză a ataşaţilor de presă şi la Universitatea Jean Moulin
din Lyon. A făcut parte din marele juriu al concursului de
absolvire a Şcolii naţionale de la Saint-Cyr. A fost preşedinte şi
animator al mai multor asociaţii cu scop umanitar sau
filantropic sau cu caracter civic. Pentru îndelungata activitate
publicistică, de formator al unor generaţii de jurnalişti, pentru
activitatea civică, dar şi pentru cea de fost combatant în
Algeria, Jean-Jacques Gabut a primit mai multe distincţii ale
Republicii Franceze: Cavaler al Legiunii de Onoare, Ordinul
Naţional al Meritului, titular al Crucii Combatantului, madalia
comemorativă a Algeriei, medalia Recunoştinţei Naţiunii,
medalia de onoare a Adunării Naţionale, medalia de aur a
Senatului. Autor a numeroase conferinţe, studii (în revistele
Historia, Temoin, Points de vue initiatiques) şi cărţi despre
esoterism, francmasonerie, tradiţii iniţiatice, istoria religiilor.
Dintre cărţile sale amintim: Lyon magique et sacré, histoires et
mystères d'une ville, éditions de Borée, 1994; La magie
traditionnelle, éditions Dangles, 1999; Les survivances
chevaleresques dans la franc-maçonnerie du rite écossais
ancien et accepté, éditions Dervy, 2004; Eglise, religions et

franc-maçonnerie, éditions du Cerf, 2005; Les symboles de la
franc-maçonnerie, éditions Dervy, 2008.

calea privilegiată către Cunoaştere

Bogdan Mihai MANDACHE:- Una din tendinţele erei
post-moderne, marcată de un avînt fără precedent al tehnicii,
este încercarea de redescoperire a vechilor tradiţii, a
esoterismului începuturilor; cu siguranţă este vorba şi de o
încercare de a compensa ariditatea unei vieţi în care mijloacele
tehnicii iau locul comunicării, a căutării dincolo de suprafaţa
lucrurilor. Pe acest fundal se vorbeşte tot mai mult de iniţiere,
de un trecut care de cele mai multe ori nu poate fi dovedit;
miraculosul exercită o forţă de atracţie nebănuită. Proliferează
false ordine cavalereşti, se acordă titluri lipsite de orice
acoperire, totul într-o vădită căutare de legitimitate a
Tradiţiei. Dincolo de aceste căutări sortite nu numai eşecului,
ci şi ridicolului, mai există ordine iniţiatice tradiţionale?

Jean-Jacques GABUT:- Pentru mine,
francmasoneria este un ordin iniţiatic şi tradiţional
fondat pe fraternitate. Ordin înseamnă că
francmasoneria nu este o societate oarecare de
obedienţă profană. Cuvîntul ordin o leagă în mod
automat de vechile ordine religioase cu care
francmasoneria operativă era în contact strîns

J
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(îndeosebi  Ordinul Templului, Ordinul
Benedictinilor sau al Cistercienilor, cel al
Ospitalierilor Sfîntului Ioan, cel al Sfîntului Lazăr de
Ierusalim). Aceasta înseamnă deopotrivă că acest
ordin, universal şi atemporal, este de esenţă
„indefinibilă şi absolută” şi că el depăşeşte totalmente
lumea lucrurilor tranzitorii şi trecătoare.

Cu siguranţă, prin „iniţiere” francmasoneria se
situează pe un plan de autentică spiritualitate, dar se
distinge net de religii pentru că nu impune nici o
dogmă nici o „Revelaţie”. Temenul de ordin defineşte
mai bine ceea ce este masoneria decît termenul britanic
de „Craft”, care trimite mai mult la „meserie” şi care
nu ţine seamă de toate aporturile vechilor tradiţii
(religiile misterelor, alchime, cabală, hermetism
creştin) care fac din francmasonerie o „arcă
păstrătoare” a Tradiţiei primordiale. Ceea ce atrage
astăzi tinerii către francmasonerie este caracterul său
de cale privilegiată către Cunoaştere, de spiritualitate
deschisă şi de căutare liberă, distingîndu-se de religii
prin absenţa dogmelor sau a adevărurilor impuse.

Esoterismul pe care îl vehiculează îi dă tocmai
acest caracter de cale privilegiată, dar de cele mai multe
ori el este descoperit de iniţiat după intrarea sa în
Ordin. Ritualurile nu sînt, fără îndoială, un element
atractiv a priori.  Minunatul instrument pe care îl
reprezintă şi incontestabila lor utilitate nu sînt
descoperite de noii fraţi decît a posteriori.

Cît despre pretinsa influenţă în mediile politice şi
sociale, aceasta a pierdut mult din atracţie, chiar dacă
unele obedienţe o revendică în folosul lor. Această
influenţă care a constituit o adevărată „deviere” a
Ordinului la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi în timpul
primei jumătăţi a secolului al XX-lea, este din fericire
considerată din nou în francmasonerie ca un fenomen
care ţine doar de angajamentele individuale ale fraţilor
şi nu de angajamentul obedienţelor şi chiar mai puţin
al Ordinului în ansamblul său.

- Sînteţi autorul unei lucrări bine primită despre originile
cavalereşti ale masoneriei speculative. Studiind cavalerismul,
despre care se ştie bine că nu ne-a lăsat multe informaţii, dar
şi începuturile masoneriei, cufundată şi ele în negura
timpurilor, v-aţi aflat în faţa...exactitudinii pseudo-
adevărului, a efemerului. V-aţi apropiat de ce spunea
Unamuno: nu avem intuiţia eternului întrucît îl căutăm în
istorie!

- A reuni cavalerismul şi masoneria într-un studiu
global, este a priori straniu. Ce raporturi pot fi între
arta constructorilor şi arta războinicilor, distrugător
prin esenţă, chiar dacă este transcendat de un ideal
spiritual? Şi totuşi cine nu vede că în cavalerism ca şi
în masonerie, istoria este neputincioasă în a determina
originile, în a justifica evoluţiile şi comportamentele,
să precizeze obiectivele fundamentale?

Probe scrise? Nu există sau sînt foarte puţine. Ce
cavaler, dacă exceptăm genialele afabulaţii ale lui
Cervantes, a scris despre trecutul său cavaleresc? Care

mason al începuturilor a povestit experienţa sa
iniţiatică înaintea metamorfozei masoneriei moderne
sub semnul Luminilor şi cu viziunea impusă de neo-
umanism? Istoricul lumii profane nu se interesează
niciodată de aspectele „exterioare” ale istoriei. Cel mai
des el ignoră schema filosofică ce se ascunde în spatele
vălului istoric. Istoricul masoneriei nu face decît să
urmeze aceeaşi cale. Recent profesorul scoţian David
Stevenson a avut curajul să denunţe „ghettoul” istoriei
masonice şi prejudecăţile istoricilor tradiţionali,
arătînd că în spatele vălului pe care l-a ridicat se
ascund încă multe mistere.

Aceste mistere sînt cele care mă interesează,
mistere pe care le putem pătrunde nu prin metoda
clasică de investigare în arhive – ele sînt cvasi-
inexistente! - ci prin raţionament analogic, prin
intuiţie, prin coroborări între fapte certe, reale, dar şi
între realităţi mai subtile, atingînd rituri şi mituri,
simboluri, gîndirea subterană esoterică, „piatra
ascunsă” a înţelepţilor. Nu pretind să fac operă de
istoric; eu fac apel în adevăr la realităţi spirituale care
depăşesc cel mai adesea conceptele de timp şi spaţiu,
realităţi care, dincolo de formele cunoscute şi
repertoriate de istorie, desenează ca o arhitectură
secretă. O tramă nevăzută unind gîndurile prin mituri.

Ordinul masonic în transcrierea sa în „Ritul
Scoţian Antic şi Acceptat” nu s-a născut ex nihilo în
secolul al XVIII-lea. Nu este creaţia, mai mult sau mai
puţin ingenioasă, mai mult sau mai puţin stranie, a
creierelor înceţoşate practicînd un sincretism abscons.
Dimpotrivă este, şi o pot atesta, de la gradul 1 la cel de-
al 33-lea, o construcţie spirituală fondată pe armonie şi
frumuseţe. O construcţie răbdătoare, inteligentă,
aducînd celor care îi trăiesc etapele, o viziune
uimitoare, exaltantă a lumii şi a creării sale de
Dumnezeu, Marele Arhitect al Universului. Mulţi
factori, multe influenţe s-au conjugat pentru a ajunge
la acest magnific edificiu.

S-a vorbit de influenţa operativă sau corporativă;
de cea a masonilor de Meserie, strămoşi indirecţi ai
Masoneriei oficiale din secolul al XVIII-lea  şi este
adevărat că este reală, că ea este profundă, pentru că
masonii zis „speculativi”au reluat toate simbolurile,
toate ritualurile şi toate instrumentele îndepărtaţilor
lor companioni.

S-a vorbit de asemenea de influenţa religioasă şi
este adevărat că aceasta s-a manifestat de-a lungul
secolelor pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Biblia nu
a încetat să inspire ritualuri, să furnizeze referinţe,
cuvinte de trecere, mituri şi legende ale diferitelor
grade ale Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.

Nimeni însă nu a încercat să expliciteze şi să
analizeze în profunzime cel de-al treilea curent
inspirator al masoneriei scoţiene: curentul cavaleresc.
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adevăratul secret al Templului:
gnoza specific templieră

-Aminteaţi că ordinul cavaleresc nu a lăsat multe urme
scrise, evident sub forma mărturiilor directe, căci despre
ordinele cavalereşti s-a scris mult, inclusiv în epocă. Ne aflăm
în prezenţa unei împletiri între istoric şi mitic din care
analistul lucid trebuie să deceleze ceea ce este credibil de
fabulos. Dacă instituţii iniţiatice de dată mai nouă revendică
pentru o anume legitimitate în ochii contemporanilor un
trecut îndepărtat, putem vorbi cu certitudine de o anume
filiaţie şi în ordinea ritualistică?

- Unde s-a născut cavalerismul? În adevăr originile
sale nu au încetat să fie subiectul unor controverse.
Dacă pînă de curînd s-a admis că originile sale existau
în sînul triburilor germanice, acum cunoaştem mai
bine cavalerismul druidic născut în inima civilizaţiei
celtice şi care a dat naştere cavaleriei mitice a regelui
Arthur şi a Mesei Rotunde, cea a căutării Graalului.
Dar pînă acum s-a studiat foarte puţin o altă formă de
cavalerism care a cunoscut un mare avînt în vechea
Persie, el inspirîndu-se din învăţătura spirituală a
zoroastrismului. Cavalerismul germanic poate fi
strămoşul unei prime forme războinice şi feudale,
cavalerismul celtic apropiindu-se mai mult de
misiunea sa: de a apăra văduva şi orfanul, de a proteja
săracii, pe cei slabi, oprimaţii, de a se supune legilor
onoarei şi probităţii. Cînd s-a produs fuziunea între
cele două ordine nu ştim; cavalerismul mistic al Mesei
Rotunde a avut viaţa cea mai lungă inspirînd ordinele
cavalereşti născute pentru a  apăra pelerinii şi a apăra
Pămîntul Sfînt. Despre cavalerii din secolele al XII-lea
şi al XIII-lea s-a spus că ar fi „arhetipurile de
războinici înalt spiritualizaţi” (Leon Gautier), „vîrful
ierarhiei în ordinul uman” (Victor-Emile Michelet),
„una dintre cele mai frumoase bijuterii ale spiritului
uman” (Paul Arfeuilles).

Victor-Emile Michelet vorbea de un secret care
ar veghea asupra ordinului cavalersc; nu ţinea de
organizarea ordinului, de ceremonial, de ritualul a
cărui finalitate este de ordin pur moral. Secretul stă în
originile mitice ale ordinului, în legenda lui Merlin, a
lui Arthur şi a Mesei Rotunde, în misterul sîngelui lui
Isus şi al celui care l-a cules Iosif din Arimathia,
personaj de un straniu mister. Iosif ar fi adus Graalul
şi ar fi încredinţat cavalerilor păzitori ai Mesei
Rotunde acest vas sacru conţinînd lichidul iniţierii,
acest vin al tuturor căutărilor iniţiatice pe care îl
regăsim în cina din Cana, în ambrozia vechilor zei
greci, în soma vechilor perşi. Acest vin de care tuturor
căutătorilor Cunoaşterii le este sete, dar pe care puţini
ştiu să-l găsească. În căutarea din ciclul arthurian, nici
Gauvain, nici Perceval nu-şi vor atinge scopurile
pentru că nu ştiu să pună întrebarea fundamentală.
Singur Galaad va şti, el este modelul tipului de
călugăr-cavaler. Nici Lancelot, nici Gauvain, nici

Perceval nu vor ajunge la ţelurile lor căci ei nu
urmăresc decît o căutare terestră. Galaad nu încarnează
nici frumuseţea, nici forţa, nici măcar credinţa, el
încarnează deasupra tuturor mila, fără de care, spunea
sfîntul Pavel, toate operele lumii sînt zadarnice.

Baruh Elron, Purificarea forței

Ce au descoperit cavalerii cruciaţi în
îndepărtatele pămînturi ale Orientului? O altă lume
cavalerească, care le-a precedat-o pe a lor cu cîteva
secole. Cu mult înaintea lui Francisc I, regele Cyrus al
II-lea a fost un rege-cavaler. Cavaleria călugărilor-
soldaţi a fost mai mult o moştenitoare decît o
novatoare. Înţelegem acum mai bine ce au putut învăţa
şi descoperi cavalerii cruciaţi în Orient, şi nu numai de
la cavalerii Islamului ci şi de la creştinii orientali,
nestorieni, gnostici, mistici ce deţineau secrete ignorate
de occident. Henri Corbin vorbea de „cavaleri
incognito” atingînd aici poate inima enigmei existenţei
unui cavalerism esoteric ascuns, un cavalerism ceresc
evocat de altfel în căutarea Graalului. Henri Corbin era
cu adăvărat persuadat că a existat o filiaţie între
esoterismul islamic şi esoterismul occidental datorită
ordinelor cavalereşti. El vorbea de acelaşi spirit
eshatologic care anima cele două curente gîndind că
există poate o „imaginaţie” - în sensul de idei-imagini
– comună, întîlnindu-l în acest sens pe René Guénon
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care vorbea de Tradiţia primordială. Se poate vorbi de
acelaşi spirit eshatologic, cu atît mai mult cu cît
temelor lăncii şi spadei, esoterismul şiit adaugă
referinţe explicite la simbolismul păsării Phoenix, la
soare şi lună. Phoenixul, pasărea focului, pasăre
alchimică prin excelenţă, care se consumă şi renaşte
este legătura între Orient şi Occident, şi a devenit mai
tîrziu un simbol central al gradului de Cavaler Roza-
Cruce al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.

La început simplificate, ritualurile cavalereşti au
devenit în timp mai bogate, în cele din secolele XII-
XIV aflîndu-se elemente preluate în ritualurile
iniţiatice ale francmasoneriei tradiţionale de rit
scoţian. În schimb, dispariţia progresivă a vechilor
ordine a făcut ca ordinele subzistente astăzi să devină
simple „cluburi creştine” foarte închise care nu cunosc
decît un ritual foarte epurat în care sensul sacrului a
dispărut în cea mai mare parte. Oraţia lui Guillaume
Durand este revelatorie pentru caracterul iniţiatic al
intrării în Ordinul cavaleresc. Evocîndu-i pe Ioan
Botezătorul, pe David şi pe Iuda Mecabeul,
ceremonialul cere să se acorde noului cavaler forţe
„pentru a apăra credinţa şi dreptatea”, care să îi
permită o sporire a credinţei sale, a speranţei sale şi a
milosteniei sale exaltîndu-i virtuţile sale de umilinţă,
de perseverenţă şi de supunere. Toate acestea le
regăsim în ritualurile înaltelor grade scoţiene de la al
patrulea la cel de-al 30-lea grad. Dar mai ales i se cere
cavalerului să se dezbrace de vechiul om cu manierele
sale de a acţiona şi să îmbrace haina omului nou, care
este fraza cheie a oricărui proces iniţiatic.

-Dintre ordinele cavalereşti cel care se bucură de o atenţie
deosebită, fie şi datorită devierilor din ultimul secol, sau
prezenţei explicite în gradul de cavaler Kadosh, este cel al
templierilor. Care este rolul acestui ordin în constituirea
masoneriei speculative?

- Este important a înţelege, contrar unor idei
răspîndite, că Templul nu a fost singurul ordin
cavaleresc susceptibil a întreţine, pe pămîntul sfînt,
legături privilegiate cu toate mişcările esoterice
orientale. Este indubitabil că Templierii au jucat un rol
cheie, un rol de neînlocuit – alături de masonii
operativi cu care nu au încetat să colaboreze pe şantiere
– în schimburile făcute în Orient. Templierii rămîn,
mai mult decît alţii, în centrul cercului concentric de
unde s-au propagat în Occident atîtea curente esoterice
noi ieşite din tradiţiile hermetice şi gnostice adunate în
creuzetul oriental. Aceasta se datorează acestui
esoterism care va găsi în inima ordinului un teren  de
primire favorabil. Este sigur că nu toţi templierii erau
„iniţiaţi” şi că doar unii dintre ei aveau acces la secrete
pe care ordinul le vehicula în sînul său. Secrtete
născute din schimburi instaurate cu iniţiaţi orientali,
oricare ar fi fost apartenenţa lor şi unde se confruntau
curente creştine, gnostice sau din Islamul esoteric.

Cavalerismul sufist a fost unul dintre ele. Acest
adevăr a fost însă recent descoperit de regretatul Henri

Corbin; tratatul de artă cavlerească sufi Futuwah, scris
de Al Sulami, iniţiat persan din secolul al X-lea, arată
cu clariatate că atît în Occident cît şi în Orient, iniţierea
cavalerească avea raporturi strînse cu iniţierea
spirituală propriu-zisă. Este un hazard că arta gotică a
construcţiei s-a dezvoltat începînd cu 1140 în Occident
sub influenţa Templului, inaugurînd o completă
bulversare a artei arhitecturii stăpînite de masonii
operativi şcoliţi în Orient?

În osmoza produsă pe Pămîntul Sfînt un rol
important l-a jucat Gormond de Picquigny, patriarhul
latin de Ierusalim, care ar fi primit, după un ritual al
celui de-al 17-lea grad „Cavaler al Orientului şi al
Occidentului”, jurămintele cavalerilor fondatori ai
ordinului Templului. Confreriile orientale au avut
intense contacte cu templierii şi masonii operativi
occidentali. Confrerii religioase la început, corporaţiile
orientale existente încă din secolul al IX-lea, s-au
transformat în confrerii iniţiatice prezentînd uimitoare
asemănări cu regulile şi structurile Ordinului masonic
aşa cum există el în Occident.

Adevăratul secret al Templului este de a fi
disimulat în sînul Ordinului, doar pentru iniţiaţi, o
adevărată gnoză specific templieră. Astăzi este bine
cunoscută veneraţia lor pentru sfîntul Ioan şi faptul că
îi sărbătoreau pe cei doi sfinţi Ioan la cele două
solstiţii. La solstiţiul de iarnă ei celebrau Lumina
necreată şi la solstiţiul de vară ei aprindeau focurile
pentru a exalta Lumina Lumii. Paul Naudon scria că
putem gîndi că francmasoneria de origine templieră ar
fi deţinătoarea, în suprapunerile alchimice şi hermetice
ale simbolismului său, a unei moşteniri templiere. Fără
a vorbi de un esoterism comun, regăsim în Masonerie
şi ordinul Templului, acelaşi cult al adevărului, al
echităţii, al dreptăţii, aceeaşi sete de generozitate, de
modestie, de toleranţă, aceeaşi ucenicie a stăpînirii de
sine.

francmasonul - "un soldat al
universalului şi al eternului"

-Naşterea masoneriei simbolice a fost un fenomen complex
în care s-au împletit influenţe venind dinspre ordinele
cavalereşti, dinspre masoneria operativă, dinspre
redescoperirile pe care le-a făcut Renaşterea (hermetism,
alchimie, gnoză, cabală, arta memoriei). Dvs. spuneţi că
francmasoneria este un creuzet; care sînt elementele din a
căror combinare (ars combinatoria) a rezultat un ordin
iniţiatic ce se revendică din Tradiţie?

-Eu cred că este vorba de trei curente fondatoare şi
de un „transmiţător”; cele trei curente sînt: masoneria
operativă de la care a împrumutat simboluri şi
ritualuri, asociaţiile religioase monastice şi ordinele
cavalereşti, care însă nu trebuie limitate doar la ordinul
Templierilor. Exegeza mosonologică recunoaşte rolul
de transmiţător jucat de un al patrulea curent sau mai
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curînd sursă care a venit să irige creuzetul noii
masonerii născînde: cel al artei hermetice a memoriei.
David Stevenson a arătat importanţa pe care o avea în
Scoţia această artă a memoriei, în acelaşi timp cu
hermetismul şi alchimia, împreună contribuind la
„construcţia hermetico-alchimică” a diferitelor grade
ale Ritului Scoţian Antic şi Acceptat. David Stevenson
crede că lojile existente deja în secolul al XVII-lea,
lojile unde dominau încă „operativii”, ar fi putut fi
într-un anume sens adevărate „temple ale memoriei”.
Această artă a memoriei care ne vine din antichitatea
greco-romană este o extraordinară disciplină a
spiritului care ar fi găsit în practica riguroasă a
ritualurilor, impuse drept criterii ale autenticei
masonerii, un gen de debuşeu natural, de supravieţuire
acceptată. Punîndu-şi problema originii masoneriei
speculative, Frances A. Yates, autoarea unei lucrări
remarcabile despre arta memoriei, sugera că arta
memoriei „ar putea fi sursa reală a mişcării hermetice
şi mistice care foloseşte nu arhitectura reală a
masoneriei operative , ci arhitectura imaginară sau
speculativă a artei memoriei ca mijloc de a transmite
învăţăturile sale”. Principiul acestei practici hermetice
era fondat pe construcţia unui vast edificiu mental cu
numeroase piese care ar trebui vizitate una cîte una
într-o ordine precisă şi unde imaginile ar simboliza
locuri astfel memorate. Or aceste imagini corespund
astăzi simbolurilor masonice şi gradele masonice sînt
locurile (loci) artei memoriei, Ritul constituind
ansamblul edificiului pe care masonul trebuie să-l
viziteze. Fiecare grad al masoneriei scoţiene poate fi
astfel considerat ca depozitarul unei părţi a secretului
hermetic care transmite Ritul în ansamblu ca o arcă
păstrătoare a tradiţiilor iniţiatice cele mai vechi.

Importanţa hermetismului în Scoţia secolului al
XVI-lea, interesul pentru arta memoriei dar şi pentru
alchimie, se regăsesc în loji unde se face trimiterte la o
istorie mitică a meseriei de zidar şi la originile
îndepărtate ale Templului lui Solomon şi la tradiţiile
iniţiatice egiptene. În secolul al XVII-lea, arată David
Stevenson, iese în evidenţă „incoerenta diversitate” a
formelor îmbrăcate de francmasonerie. Bazîndu-se pe
documente , el arată că în Scoţia s-a folosit prima oară
cuvîntul de lojă în sens modern, au apărut primele
procese-verbale oficiale, primele exemple de non-
operativi aderenţi la loji, primele referinţe la cuvîntul
de mason, primele mărturii ale organizării pe grade. În
1600 loja din Edimburg cuprindea non-operativi:
notari, clerici, nobili, oameni de la Curte. Printre
„protectorii” primiţi ca non-operativi la începutul
secolului al XVII-lea, remarcăm două nume care au
jucat un rol esenţial în transformarea francmasoneriei:
William Schaw căruia îi datorăm Statutele şi primele
ritualuri ale noii masonerii, ca şi ample referinţe la arta
memoriei; celălalt nume este Sinclair de Rosslincare a
avut dorinţa de a transmite o moştenire mistică,
esoterică, dezvoltată astăzi în masonerie.

Baruh Elron, Prestdigitație prenatală

-Aţi parcurs toate treptele Ritului Scoţian Antic şi
Acceptat şi, ca un fin cercetător, interesat să pătrundă tainele
învăţăturii nu să dobîndească în fugă gradele înalte, v-aţi
concentrat asupra simbolismului său profund. Un parcurs în
timp care i-ar descuraja pe mulţi dintre acei care, ca şi
Parceval, nu ar şti să pună întrebarea fundamentală, dar care
vă îngăduie Dvs. să cuprindeţi într-o acoladă răspunsul la
întrebarea de ce acest rit şi nu altul.

-Se spune într-un ritual al celor mai înalte grade
scoţiene că francmasonul trebuie să fie „soldatul
universalului şi al eternului”. Această frază, extrem de
semnificativă, traduce perfect dubla realizare a căutării
iniţiatice şi a căii cavalereşti. Sublimă şi vană utopie,
se va spune, şi totuşi sublimă şi exaltată promisiune
care face din cavalerul modern un soldat al Binelui, al
Adevărului şi al Frumosului. Un soldat al
universalului şi eternului, eliberat de contingenţele
cadrului şi timpului, scăpînd strîmtelor categorii ale
acestei lumi temporare şi tranzitorii, strîmtelor
constrîngeri ale duratei şi limitelor arbitrare. El a
devenit cu adevărat „Cavaler al lui Dumnezeu şi al
Templului său”. Prima calitate cerută viitorului
francmason este cea de a fi un „om liber”. Cel ce este
sclav al păcatelor sale, al relelor obiceiuri nu se poate
consacra unei autentice căutări spirituale; în
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francmasonerie, omul liber va fi un fidel servitor al
echităţii şi justiţiei. Spada omului liber nu este
instrument al răzbunării, spada masonului este spada
dreptăţii lui Gabriel.

Prin esenţă, prin concepţie şi prin funcţionare,
francmasoneria ca şi cavalerismul nu sînt societăţi
„democratice”. Iluzia vine din devierile masoneriei
secolului al XVIII-lea, cînd voind să se substituie
camerei de reflecţie şi chiar de elaboare a legilor, ea
pretindea să influenţeze direct puterea temporală,
crezînd că acţionează astfel pentru binele noii societăţi.
Uitînd însă că a intra într-un Ordin spiritual îi
interzicea astfel de acţiuni. Ordinul uita că vocaţia sa
nu era decît de esenţă spirituală. El uita misiunea sa de
a forma oameni, şi nu de a transforma societatea.
Francmasoneria urmăreşte să formeze o elită spirituală,
oameni care cu siguranţă nu sînt nici sfinţi, nici
supraoameni, ci oameni pe deplin, bogaţi în virtuţi şi
avizi de înţelepciune. Ea cere postulanţi calificaţi
intelectual, moral şi spiritual, pentru a pretinde
iniţierea. Care om cu judecată ar putea pretinde să
exercite o putere, sa asume o funcţie în sînul
Ordinului, dacă nu este calificat intelectual, moral şi
spiritual pentru a o face? În orice caz, prezenţa filiaţiei
cavalereşti în francmasonerie este pentru a demonstra
că în masonerie ca şi în cavalerism nu poate fi vorba de
o pătrundere a metodelor şi concepţiilor care
acţionează în lumea profană.

Printre specificităţile care domnesc asupra  Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat este cea privind finalitatea
actelor care nu are nimic a face cu pretinsele obiective
asumate de francmasonerie în lumea profană.
Asimilarea contra naturii a puterii temporale şi a
autorităţii spirituale este la originea acestei regretabile
confuzii. Francmasonul nu lucrează în efemer, el nu
lucrează pentru el, nici pentru oamenii timpului său, ci
pentru oamenii viitorului, pentru lumea viitoare, fără a
uita că modelul rămîne Ierusalimul ceresc. Albert
Lantoine insista asupra caracterului „non naţional” al
Ritului Scoţian Antic şi Acceptat şi asupra
„universalităţii” sale, calitate esenţială a Ritului.
Pluritradiţional în însăşi esenţa sa, Ritul Scoţian Antic
şi Acceptat are o extraordinară capacitate de adaptare la
toate societăţile umane. Viziunea universalistă a
Ritului ţine în mod incontestabil de noţiunea de
Imperiu spiritual şi chiar de Sfînt Imperiu spiritual,
cum o amintesc atîtea grade şi simboluri. Şi pe
deasupra, acest Vultur bicefal care ne aminteşte mai
întîi că în acest Sfînt Imperiu noi trebuie să unim
Orientul cu Occidentul. Sigur, pentru a-l construi, noi
nu avem decît arme spirituale, cele care nasc din
Credinţă, din Speranţă şi din Iubire, cele care se află în
Adevăr, Dreptate şi Echitate. Cea a Luminii pe care am
primit-o şi pe care trebuie la rîndul nostru să o
răspîndim în lume.

afirmarea priorităţii absolute a
căutării iniţiatice

- Sînteţi autorul unui documentat studiu despre relaţiile
tensionate între francmasonerie şi marile religii monoteiste, cu
accent pe respingerea francmasoneriei de Biserica romano-
catolică. Care a fost geneza acestui conflict?

- Mai întîi vreau să afirm că sînt credioncios,
creştin în sensul larg al termenului, iudeo-creştin prin
tot ceea ce originile noastre spirituale au în comun,
catolic în sensul cel mai „universal” al rădăcinilor sale
greceşti, situîndu-mă în acest vast curent ecumenic cel
mai autentic, în respectul scrupulos al tuturor
credinţelor şi religiilor. Credinţa mea în Isus nu
exclude deloc să  onorez Islamul, să admir subtilitatea
profundă a Panteonului hindus şi să fiu profund
sensibil la compasiunea lui Budha. Francmasoneria
adevărată primeşte toate religiile; ea le venerează pe
toate.

Reîntoarcerea la ritual, afirmarea priorităţii
absolute a căutării inţiatice, cercetarea simbolică,
primordialitatea spiritualului asupra temporalului au
marcat toate obedienţele din ultimii 50 de ani.
Conceptul eronat de „mason liber într-o lojă liberă” îi
face încă pe unii să confunde puterea temporală  şi
autoritatea spirituală îndepărtîndu-se prin aceasta de
adevărata vocaţie masonică: a face oameni autentic
iniţiaţi. Mai sînt care confundă gîndirea liberă cu
„libera gîndire”; timpul urii şi al atacurilor a trecut, în
masonerie ca şi în Biserică, chiar dacă integriştii îşi mai
fac auzit cîntecul de sirenă. Nu îl ascultă decît cei surzi
şi orbi, cei care refuză lumina pură a iubirii sau cei care
rămîn insensibili la muzica sferelor de care vorbea
Pitagora.

Am căutat să acopăr lipsa unui studiu complet
asupra relaţiilor între franmasonerie şi Biserică, am
căutat să tratez realitatea faptelor cît mai complet şi
mai ales cît mai obiectiv posibil; apoi am urmărit
problema acestor raporturi pe planul doctrinelor, nu
contrapunînd creştini cu masoni, ci Biserica cu
Ordinul. Nu am trecut sub tăcere erorile grave ale unor
fraţi, mai ales confuzia între masonerie şi Biserică. În
secolul al XIX-lea mulţi visau o Biserică superioară
celorlalte, o Biserică universală şi transcendentă, uitînd
că francmasoneria nu poate pretinde aşa ceva, neavînd
nici dogmă nici credo nici  doctrină. Francmasoneria
nu este nici o religie nici deasupra religiilor, ci alături
de acestea.

Cît priveşte geneza conflictului, contrar la ceea ce
se afirmă cu lejeritate privind prima condamnare
pontificală a masoneriei, prin bula In Eminenti (1738),
voi reaminti că masoneria operativă a făcut la rîndul ei
obiectul suspiciunilor şi condamnărilor. Conciliile din
Rouen (1189) şi Avignon (1326) interzic confreriile de
zidari, datorită secretelor şi utilizării unor ritualuri;
acelaşi tratament şi în cazul companionajului
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condamnat în 1655 de profesorii de la Sorbona.
Clement al XII-lea prin bula In Eminenti face prima
condamnare oficială a francmasoneriei, printre motive:
secretul, jurămîntul, reunirea oamenilor de religii
diferite. Astăzi chiar istoricii Bisericii recunosc că lojile
erau compuse la acea vreme aproape în totalitate de
catolici, de cele mai multe ori buni catolici! Părintele
Benimeli susţine, după îndelungi cercetări în arhivele
vaticane, că adevărata problemă a înfruntării între
Roma şi Masonerie îşi are centrul la Florenţa,
primordiale fiind motive de securitate de stat şi
redarea prestigiului Tribunalului ecleziastic din
Florenţa, cînd tronul ducatului Toscana era liber.
Cauza primei condammnări pontificale a fost procesul
de la Florenţa, aşa cum afacerea de la Napoli va motiva
mai tîrziu intervenţia lui Benedict al XIV-lea, care în
Providas (1751) reînnoieşte condamnarea făcută de
predecesorul său, fără noi argumente. Vîrful
condamnărilor pontificale este atins de enciclica
Humanum genus (1884) a papei Leon al XIII-lea. A fost
ultima care a dezvoltat o lungă şi subtilă argumentaţie
contra francmasoneriei; indirect a încurajat o literatură
delirantă despre complotul iudeo-masonic!

- Cum au fost primite în lumea masonică aceste
condamnări ce ameninţau cu excomunicarea, mai ales că aţi
afirmat că aproape în totalitate membrii lojilor erau catolici
practicanţi?

- În loji nu erau numai catolici fervenţi, ci şi preoţi
în dispută cu Roma. În epoca primelor condamnări,
fraţii care doreau să intre în Ordin trebuia să treacă pe
lîngă titlurile şi calităţile profane şi religia căreia
aparţineau. Jurămîntul se presta cu mîna pe Biblia
deschisă la Evanghelia după Ioan, iar atmosfera la acea
vreme vreme era religioasă. Nu numai că masonii
celebrau pe cei doi sfinţi Ioan, în iunie şi în decembrie,
că participau la serviciile funerare pentru fraţii trecuţi
la Orientul etern, sau că a doua zi după sf. Ioan de vară
organizau un serviciu religios în amintirea celor trecuţi
cu ani în urmă la Orientul etern, dar şi actele
filantropice masonice se exercitau cel mai des prin
intermediul instituţiilor ecleziastice. Filantropia era în
epocă una din principalele activităţi ale lojilor.

Loja era locul ideal pentru a lucra în comun; ea era
deja, a rămas şi astăzi. Nu era nici un „salon futil”, nici
un club, nici o societate de gîndire unde se întîlnesc
oameni care gîndesc în maniera aproape identică, nici
o reuniune publică şi contradictorie. Loja lucrează în
tăcere, în respectul comun al tuturor membrilor, în
ascultarea aprofundată a oratorului chiar dacă nu toţi
gîndesc la fel cu el. Nu este dorinţa prostească de
linguşire sau glorie deşartă. Nu este timp de pierdut în
frivole flecăreli. Disciplina masonică a fost totdeauna
un preţios atu care se măsoară în fructele lucrării
desăvîrşite, în îmbogăţirea fiecăruia din această liberă
confruntare de idei.

În timpul masoneriei operative fiecare lojă avea un
capelan, „primii străini de meserie” admişi în lojă. Cu
apariţia masoneriei speculative, clericii care cereau
admitera în Ordin erau tot mai numeroşi; loja din
Angers număra mai mulţi clerici decît laici, în loja
l'Union cauchoise două treimi din membri erau clerici,
la Sens din 50 de membri 20 erau clerici. În repertoriul
general al clericilor prezenţi în loji în secolul al XVII-
lea, părintele Benimeli identifică 1935 de nume
repertoriate în lucrarea sa Archives secretes du Vatican;
dintre aceştia 61 erau arhiepiscopi, episcopi, vicari
generali, lor adăugîndu-se doi cardinali. Pentru ce
atîţia clerici francmasoni? Pentru a înţege e nevoie de a
ne raporta la climatul epocii dominate de dorinţa de a
dizerta, de a filosofa, de a se reuni în cluburi unde
umanismul secolului al XVI-lea recăpăta forţă şi
vigoare şi înclina către un universalism mai vast, mai
tolerant şi mai deschis. Pe de o parte se lărgea cîmpul
cunoaşterii raţionale, pe de alta iraţionalul şi
miraculosul continuau să fascineze. De aici două
curente ale masoneriei secolului al XVIII-lea, unul
raţionalist – dar nu ateu! - orientat către Lumini,
celălalt „iluminist”, pasionat de ştiinţele oculte ( în
fapt ştiinţe foarte vechi şi redescoperite), curent fondat
pe intuiţie mai mult decît pe raţiune şi care caută mai
multă Lumină decît „Luminile”.

-Dincolo de această imagine care poate părea  idilică, dar
care dă seamă de o realitate a începuturilor masoneriei,
realitate mai puţin cunoscută, de altfel exacerbarea conflictelor
atrage un public mai larg, după ce aţi studiat întreg dosarul
problemei, după ce aţi discutat cu clerici venind dispre
orizonturi religioase diferite, consideraţi că Biserica şi Ordinul
pot lucra împreună?

- E multă vreme de cînd oameni clarvăzători şi sinceri
cred că pentru Biserică şi francmasonerie nu există
decît o singură cale posibilă: cea a colaborării
voluntare şi a edificării cetăţii temporale şi spirituale.
A lucra împreună la ameliorarea şi la progresul
societăţii umane, fără a neglija dimensiunea spirituală,
aş spune chiar spiritualistă a omului şi a destinului
său. Ca şi Biserica, francmasoneria recunoaşte
întîietatea Spiritului. Bineînţeles, a lucra împreună
presupune ca şi unii şi ceilalţi să uite vechii demoni ai
discordiei. Pentru mason viaţa are un sens. Omul are
un sens. O concepţie materialistă este fundamental de
neconciliat cu sensul omului. Nu poţi să te reclami
deopotrivă din Sartre şi din Teilhard de Chardin, din
Nietzsche şi din sfîntul Francisc de Assisi.
Dintotdeauna francmasoneria este, prin idealurile şi
aspiraţiile sale, prin esenţa sa, în opoziţie radicală cu o
viziune pesimistă şi negatoare. Ea este infinit mai
aproape de iubirea şi viziunea universalistă a unui
Teilhard de Chardin sau Francisc. Ea lucrează mai întîi
pentru umanitate, ca toate religiile. Şi ca acestea, de
asemenea, de la construcţia templului Omului, ea
merge către edificarea templului lui Dumnezeu
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Liviu PENDEFUNDA

Transcendența
din Noi,
Cuvântul
Vidului

Ştiinţa fără religie este şchioapă.
Religia fără ştiinţă este oarbă

(Albert Einstein).

n ultimele două sute de
ani descoperirile  ştiinţifice
au revoluţionat lumea
noastră în toate privinţele.
Ştiinta a creat o dinamica

socială care s’a transformat în
civilizaţia occidentală modernă în
care trăim şi am văzut instituţiile
tradiţionale cu totul abandonate.
Aceste schimbări sociale au fost
adesea subiect de dezbatere, cu mai
multe sau mai puţine rezultate, cu o
mai bună sau mai slabă cunoaştere a
datelor, decenii peste decenii, secol
după secol, perturbând evoluţia
instituţiilor care şi-au văzut
influenţa serios măcinată în
societaţile occidentale moderne.
Dintre acestea sunt creştinătatea şi
masoneria - ambele fiind acuzate ca
fiind lipsite de relevanţă sau că au
pierdut legătura cu moderna viaţă a
mai tinerii generaţii şi stilului de
viaţă new-age. Fiecare din aceste
instituţii a suferit catastrofal, iar
calitatea de membru arată că ea
suferă pe zi ce trece îmbătrânire,
nucleul de adepţi care este tot mai
mic regretă influenţele în mod

inevitabil pierdute. Masoneria, ca
promotoare a științei, a răspuns la
aceste provocări prin a deveni mai
transparentă, deschisă în toate
practicile, şi făcând activităţi
caritabile, în general în cadrul mai
larg al comunităţilor. Nu pot fi puse
la îndoială că în întreaga lume au
existat ample analize organizatorice,
auto-examinări şi consultări în cău-
tarea înţelegerii cauzelor diminuării
interesului şi pierderii numărului de
adepţi. Cu toate acestea, rezultatul
acestor eforturi nu s’a soldat cu o
manifestare reală de creştere a
numărului celor ce doresc să adere
la masonerie. Răspunsul la aceste
probleme venit din partea bisericilor
creştine a fost mai complex, ei
considerându-se vioara întâi a
creştinătăţii în faţa bisericilor
scientiste, a Vărsătorului şi New-
age.. Nici una din  schimbările
încercate nu s-a soldat, în adevăratul
înţeles al cuvântului, cu rezultate
asupra miezului problemelor ce
confruntă creştină-tatea aşa cum se
prezintă ea în cel de-al treilea
mileniu. În timp ce relevanţa

acestora şi numărul de membri au
fost ameninţate atât de schimbările
sociale şi opoziţiile religioase, atât
bisericile creştine care, în parte, au
răspuns la presiunile de schimbare
de civilizaţie, cât şi societăţile secrete
printre care şi masoneria au înţeles
că lumea creată de Dumnezeu
bazată pe Lumina pe care cu toţii o
propovăduiesc ar trebui să acţioneze
în comun pentru această omenire. În
acest context, date fiind relaţiile care
dintotdeauna au existat între biseri-
că şi masonerie, comportamentul a
fost totuşi surprinzător în faţa
copleşitoarei ameninţări reprezenta-
te de rapiditatea şi amploarea
dezvoltării tehnologice şi sociale,
ţinta fiind de fapt banii. Nu oamenii
sau viaţa lor au constituit problema
principală, ci puterea şi influenţa,
îndepărtându-ne tot mai mult de
tradiţie. Dacă suntem în stare sau nu
să înţelegem de ce suntem zguduiţi
de cutremurile temeliilor templelor
noastre şi de ce nu facem faţă
provocărilor şi oportunităţilor
prezentului ? - iată o temă pe care
nu toţi au curajul s’o abordeze,

I
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necesar mai întâi fiind reflectarea
asupra trecutului ce conţine nume-
roase lecţii asemănătoare. Dacă
pentru o mare parte a perioadei de
civilizare a occidentului instituţiile
de stat, religia şi învăţământul au
fost strâns legate, iată câteva
exemple din timpurile străvechi în
care lumea avea, după opinia mea, o
dezvoltare normală. În Grecia antică,
Platon întemeiase Academia în 387
Î.C. la Atena cu scop "filosofic,
matematic şi de cercetare ştiinţifică",
dar ca şi în scrierile sale1 şi în
evidenţe se arată că Academia se
referea, în cel mai larg sens posibil,
la promovarea intelectuală pentru
politică, filosofie, religie şi ştiinţă, şi
căuta să influenţeze societatea din
acele vremuri la toate nivelurile.
Munca lui Platon a început încă de
când era foarte tânăr şi succesorul
său, Aristotel, ca şef al Academiei a
colectat lucrările lui pentru ca
urmaşii săi să se formeze întocmai,
ceea ce de fapt s’a întâmplat în
mileniile ce i’au succedat. Aceste
lucrări formează încă bazele
filosofiei moderne, elemente care
sunt inserate în aproape toate
vechile civilizaţii pe care le-a
influenţat, ducând la o relaţie intimă
între stat (în diversele sale forme),
religie şi ştiinţă. Această relaţie a
rămas puternică şi a crescut prin
timpurile întunecate ale Evului
Mediu timpuriu, deşi oficial Biserica
şi Statul erau separate. Orice
conducător de stat care îndrăznea să
nu asculte sau încălca Legile risca
confiscarea proprietăţilor şi averilor.
Era considerat duşman al bisericii şi
împotriva lui se puteau duce
războaie de către cei ascultători şi
evlavioşi cu promisiunea de a
câştiga bogăţii de pe seama celor
care trebuiau pedepsiţi2. Relaţia
strânsă dintre biserică şi stat poate fi
cel mai bine văzută în perioada
cruciadelor care au început pe 29
noiembrie 1095 când, la cererea

1 J.M.Cooper, Plato - Complete Works, Hackett,
1997.
2 D. Crystal, Cambridge Biographical
Encyclopedia, ed.2, Cambridge University
Press, 1998.

Papei Urban al II-lea la Clermont,
naţiunile creştine au fost chemate la
război, un război sfânt care dorea în
ultimă instanţă să obţină eliberarea
Ţării Sfinte, să protejeze pelerinii sau
să aducă un câştig bisericii.3
Ulterior, în reprimarea cavalerilor
templieri, care a dus la confiscarea şi
transferul de averi la ordin, se
observă din nou o apropiere şi o
relaţie intimă între biserică şi stat. Pe
12 octombrie 1307, Philip IV, rege al
Frantei, s’a pornit împotriva
cavalerilor templieri în Franţa. La
aceste evenimente, care au culminat
cu arderea pe rug a Marelui Maestru
al Cavalerilor Templieri, Jacques de
Molay, pe 19 martie 1314, se remarcă
Biserica şi Statul lucrând împreuna
pentru scopul comun ordonat de
Papa Clement al V-lea. Ştiinţa a fost
la rândul ei intim legată de religie
punând a priori un obiectiv
important pe care alchimistii, în
mod cert, îl considerau important,
transmutaţia metalelor (cum ar fi
plumbul) în aur, şi o cercetare mult
mai tainică, opera magna a
alchimiei, transmutaţia umană.4
Aceasta implica o alchimie spirituală
care in ultimă instanţă era profund
creştină în intenţie. Strânsa legătură
dintre religie şi ştiinţă, şi ritmul
relativ lent de descoperiri ştiinţifice
relatate în anii de după Platon a
permis ca progresul general al
omenirii în înţelegerea unor vechi
cunoştinţe transmise de Tradiţie să
întărească acest aspect de conlu-
crare. Că aceasta era o realitate nu
este un fapt surprinzător, dat fiind
că atât în timpul perioadelor
întunecate din primul mileniu şi
dincolo de acesta, biserica, prin
intermediul mânăstirilor sale şi ca
instituţie, a furnizat baza primară ca
centre de învăţământ şi cercetare.
Alţi învăţaţi îi întâlnim în centre
izolate de susţinute de administra-
ţiile regale sau princiare ale puterilor
dominante din acele timpuri. Aceste

3 S. Runciman, The First Crusade, Cambridge
University Press, 1951.
4 F. Sherwood Taylor, The Alchemists, Paladin
Press, 1976.

două tipuri de centre de învăţământ
au rămas sub influenţa bisericii prin
acceptul autorităţilor statale. Cu
toate acestea, se remarcă trei impor-
tante evenimente care au determinat
o succesiune rapida a gândirii şi
atitudinii faţă de societatea umană,
care a schimbat pentru totdeauna
unghiul măsurilor şi echilibrul solid
dintre biserica şi stat şi care au
modificat structurile deţinute de
două milenii. Aceste evenimente au
fost: reforma (1517), revoluţia
franceză (1789-1799), revoluţia
industrială (1750-1850). Revoluţia
franceză si reforma au distrus
încrederea în relaţia dintre stat,
biserică şi ştiinţă. Dacă înainte de
acestea era imposibilă integrarea
deciziilor laice cu cele ecleziastice
fără a determina o provocare
oriunde în Europa, cu începutul
revoluţiei industriale în mijlocul
secolului al optsprezecelea, are loc o
schimbare de dinamică a ştiinţei în
societatea occidentală. Aceasta nouă
dinamică a schimbat faţa întreagii
lumi şi a continuat cu trecerea
timpului să crească forţa cercetării.

Motivaţia vieţii umane a
avut din acea clipă un alt aspect spre
deosebire de precedentele două
milenii, care în realitate au văzut
doar o lentă si progresivă evoluţie.
Dar revoluţia industrială a adus cu
ea o schimbare radicală, rapidă şi
intransigentă. Aceste schimbări mai
continuă  şi astăzi. Această nouă
dinamică, această epocă a raţiunii
sau a revoluţiei ştiinţifice este cauza
dominantă a erodării influenţei
religiei din aproape toate instituţiile
tradiţionale în societatea modernă, şi
este cea care antrenează lumea
noastră în mileniul trei. În timp ce în
Vest bisericile tradiţionale creştine
au văzut o scădere dramatică de
adeziune şi lipsă de interes în
apartenenţa la o credinţă din partea
populaţiei, acelaşi luncru este trăit şi
de masoneria din multe jurisdicţii,
ea trebuind să realizeze că timpurile
s’au schimbat, că lumea exo şi
esoterică aşa cum e ea prezentată,
nu’şi regăseşte locul în modernismul
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vieţii actuale. Şi totuşi, oare şi lumea
esoterică ? Nu cumva numărul
restrâns duce la o nouă calitate ?
Faptul că populaţia lumii s’a dublat,
triplat, faptul că numărul celor
iniţiaţi în exoterismul religios este
mai mic, nu înseamnă o diminuare
ci o decantare.  Deci, dacă ar fi să
observăm, la prima vedere există o
serioasă problemă, atât pentru
creştinătate cât şi pentru
francmasonerie în ultima parte a
secolului trecut, mai ales dacă
interpretăm numărul adepţilor
raportat la creşterea poulaţiei
globale. Altfel spus, evidenţa
membrilor din masoneria mondială
nu pare gravă. Deşi apartenenţa la
aceasta nu a scăzut semnificativ pe
termen lung, două probleme
fundamentale înfruntă masoneria în
al treilea mileniu. În primul rând,
neputinţa de a atrage noi membri
corespunzîtor extinderii populaţiei;
în al doilea rând, îmbătrânirea
demografică de profil existentă în
rândul membrilor. De ce s’au
întâmplat aceste lucruri ? M’aş
gândi mai întâi la ceea ce oferă
masoneria şi religia oamenilor
timpurilor noastre şi în al doilea
rând ce impact au ştiinţa şi
tehnologia în această perioadă
asupra modului nostru de viaţă,
nemaidiscutând de aspectele
intervenite în urma crizei economice
şi pare-se culturale mondiale... În
cadrul multor Convente ale Marilor
Loji ale Lumii se afirmă că
masoneria continuă să ofere
membrilor săi o bună cunoaştere în
domeniul istoriei şi filosofiei, o
apreciere pentru ritualul străvechi şi
a simbolismului universal, o
dezvoltare personală a sinelui în
serviciul public şi în ceea ce priveşte
implicarea în activităţi caritabile şi
probleme comunitare. Aceasta este
speranţa ca masonii angajaţi într’o
frăţie a lui Dumnezeu să fie, cum
spunea Sfântul Paul o adevărată
frăţie a oamenilor, ca fiecare
francmason să poată să’şi conducă
viaţa şi faptele după principiile de
moralitate şi ale adevărului; şi să
înveţe să’şi limiteze dorinţele în

limitele unui trai respectat de
semenii săi. Din păcate astfel de
definiţii nu au cea mai inspirată
formulare pentru a promova scopu-
rile francmasoneriei. Nu pot fi
eludate dimensiunile filosofice şi
psihologice întâlnite în credinţa în
Dumnezeu şi frăţia oamenilor, toate
survenite prin învăţături asupra
ritualului şi simbolismului în cadrul
înaltelor principii morale şi prin
alegoriile, nedezvăluite decât adep-
ţilor, despre cunoaştere şi lumină.
Scopul francmasoneriei este de a
îndruma dezvoltarea fiecăruia ca
persoană integrată în societate cu
maturitate psihologică. Ceea ce este
primordial este ajutorul pe care îl
poate acorda celor care doresc să’şi
caute identitatea umană şi căutarea
tâlcurilor ascunse.5

Nimic nu poate fi mai
relevant decât integrarea individului
în societatea secolului XXI. Creştinis-
mul oferă salvare, stabilitate şi
speranţa pentru mai bine, toate
încapsulate în credinţa doctrinei
religioase.6 Ea explică şi justifică
ordinea lucrurilor lumeşti în raport
cu promisiunea binelui ce va veni. O
lume în care cunoaşterea şi înţele-
gerea sunt staţionare, astfel de
explicaţii par suficiente pentru
întreaga colectivitate, ceea ce însă
poate crea fricţiuni între religie şi
ştiinţă. O lume prezentată astfel nu
poate fi staţionară tocmai datorită
avansării ştiinţifice şi tehnologice
permanente. Chiar elementele vitale
ale sistemului doctrinar religios au
tendinţa de a fi schimbate în
concepţia majorităţii oamenilor,
menţinând contradicţiile de care
aminteam. Ştiinţa are tendinţa de a
explica fiecare părticică a
universului, schimbând înţelegerea
lumii şi a universului. Utilizând
metode ştiinţifice, procesele obiec-
tive se adună, măsoară, testează şi
aşează, realizînd noi concluzii ce
servesc la cunoaştere. Deci dezvolta-
rea ideilor, ipotezelor, modelelor,

5 F.A.Shade, ‘The Value of Ritual’ in
Freemasonry.
6 P. Davies, The Mind of God, Penguin, 1992.

teoriilor şi legilor universului duce
la o bază empirică solid implantată
în descoperirea unor certitudini
cuantificabile în ştiinţa modernă.
Autocritică, corectând pe parcurs
orice eroare, ştiinţa dezvoltă
sistemul ei faptic de înţelegere a
adevăratelor credinţe universale şi
într’o manieră predictibilă, a
adevărului mult căutat.

În 1925, în Statele Unite ale
Americii au apărut primele contra-
dicţii severe dintre religie şi ştiinţă,
discutându-se în faţa Curţii tribuna-
lului din Tennessee cartea lui John
Scopes ce preamărea teoria darwi-
nistă a evoluţionismului contra doc-
trinei creaţioniste practicată în şcoli.7
De atunci baza permanentă educa-
ţională a constituit în şcoli teoria
evoluţionistă.

Dar iată că şi problemele
morale au început să constituie un
măr al discordiei, ştiinţa accentuând
asupra a ceea ce este rău sau bun în
viaţa oamenilor. Diversele aspecte
de homosexualitate, problema avor-
turilor, canibalismul sunt multele
probleme pe care ştiinţa le studiază
şi încearcă să le înţeleagă fără însă a
le îngloba în atitudini extreme.
Confuziile şi incertitudinile create în
acest sens şi asupra rolului actual al
exo şi esoterismului a dus fără
îndoială la o diminuare a interesului
general de a participa la viaţa
religioasă sau de a intra în
francmasonerie. Cel mai greu lucru
este anihilarea sau măcar explicarea
realităţii şi scopurilor adevărate ale
transmiterii învăţăturilor Luminii,
celor care neputând accede la
înălţare sufletească şi spirituală (a
detractorilor) aruncă cu noroi peste
diamante. Ceea ce este grav este
faptul că o parte a bisericilor creştine
nu au înţeles că francmasoneria
constituie o altă parte a aceleiaşi
dogme tradiţionale, împreună
putând mai bine să facă faţă
atacurilor care chiar paralizează

7 E.J. Larson, Summer for the Gods: The Scopes
Trial and America’s continuing debate over
Science and Religion, Basic Books, 1998.
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reacţiile celor ce propovăduiesc
adevărul. Angajarea ştiinţei în
sprijinul demonstraţiei existenţei
divine, îmbrăţişarea descoperirilor
ştiinţifice ca martori obiectivi ai
omnipotenţei şi omniprezen-
ţei Spiritului Cosmic, accep-
tarea acesteia şi ajustarea sa
în scopul redobândirii
relevanţei locului ce’l merită
în societate sunt precepte
obligatorii pentru biserică şi
societăţile oculte, dacă doresc
o lume mai bună în care să
supravieţuiască şi să li se
recunoască importanţa în cel
de-al treilea mileniu. Dinami-
ca socială, ştiinţa şi tehnolo-
gia care copleşesc societatea
modernă au schimbat şi
transformat civilizaţia umană
globală. Ştiinţa este aceea
care promite azi securitatea
individuală, definirea identi-
tăţii umane şi dezvoltarea ei,
mersul sigur spre o speranţă
şi un viitor de mai bine. Deci
ştiinţa este cea care a uzurpat
magia, ritualul, simbolurile
străvechi şi morala ancestrală
astfel încât religiile principale
şi ordinele oculte au fost învrăjbite
între ele, explicându-se conflictele
dintre diferitele religii între ele şi
între acestea şi masonerie.

Iată câteva din promisiunile
ştiinţei pentru acest secol: realizarea
hărţii genomului uman, definitiva-
rea cercetărilor privind celulele stem
culminând cu creşterea şi refacerea
structurilor  organelor şi anumitor
părţi ale corpului, folosirea energiei
neconvenţionale şi controlul asupra
climei. Consecinţele unor astfel de
realizări sunt pentru fiecare în parte
incalculabile. Până şi teoria evoluţio-
nistă a lui Darwin ar putea foarte
bine fi modificată în procesul
evoluţiei naturale şi prin inginerie
genetică. Şi atunci ştiinţa ar putea fi
noua religie a lumii ? În timp ce
toate cunoştinţele dezvăluite în
masele largi ale omenirii au rămas
aceleaşi, ştiinţa a continuat să
avanseze. Tot ceea ce am visat prin

profeţii şi clarvăzătorii cărturari ai
lumii se întrevede în viitor. O viaţă
lungă şi sănătoasă cu îndepărtarea
dezastrelor ar putea fi o realitate a
timpurilor care vin. Tot ceea ce nu se

putea explica sau părea necunoscut
apare pe zi ce trece mai transparent,
mai aproape de înţelegerea oameni-
lor. Precum odinioară alchimiştii şi
călugării din mânăstiri încercau să
pătrundă tainele găsite în vechile
manuscrise, institute afiliate franc-
masoneriei şi rosicrucianismului
tind să adâncească cunoaşterea şi
înţelepciunea nu numai pentru
membrii ordinelor ci pentru întreaga
comunitate. Răspunsurile transmise
de tradiţie din Cuvântul primordial
al Marelui Arhitect al Universului
sunt confirmate pe bazele noi ale
ştiinţei. Dintr’o perspectivă religioa-
să sunt semne certe de angajament
al Bisericii Catolice de a reciti creaţia
universului conform teoriei darwi-
niste, incompatibilitatea aparentă
fiind îndepărtată de însăşi Sfânta
Biblie. Numai extremele religioase
ultraortodoxe, fundamentaliste nu
pot accepta demonstraţia ştiinţifică a
existenţei lui Dumnezeu în concor-
danţă cu aflarea tuturor răspunsu-

rilor în Cărţile Sfinte inspirate de
Tradiţie, de Duhul Sfânt, din
preistoria Pământului şi continuă să
discrediteze înţelepciunea omului,
creaţie divină a naturii. Şi iar ne

întrebăm care e legătura între
natură şi Dumnezeu deşi ştim
că răspunsul e sigur. Există o
singură natură sacră a lumii,
creată din haos prin legi bine
definite, pe o matrice infor-
maţională solidă de către
Spiritul universal, al cărui
nume nu’l ştim de fapt şi nu
ne este dat să’l pronuţăm
decât eufemistic – Cel ce Este.

Ştiinţa este bazată
empiric pe date exacte şi
călcâiul său8 este faptul că nu
participă la crearea, păstrarea
şi îmbunătăţirea moralei
societăţii, neputând îndruma
şi judeca binele şi răul din
această latură sufletească a
omului. După ce semnul
astrologic al Peştilor apune ne
putem închipui că această eră,
în care omul a devenit
incapabil să gândească pentru
el, a fost totuşi timpul  în care

ne-am supus prin fervoare religioasă
forţelor divine. Acum e vremea să
aflăm adevărul care ne va elibera şi
să gândim pen-tru noi. Răsare epoca
Vărsătorului, amintită în Apocalips
drept Sfârşitul Zilelor. La acest
sfârşit cosmic, când toată cunoaşte-
rea va fi ştiută, va fi mai mult decât
necesară adevărata credinţă în
Dumnezeu. Cu acceptul unui înalt
nivel ştiinţific a teoriei Big Bang, a
creării universului, trebuie să
definim aceasta în raport cu Geneza
biblică. Emanaţia acestui început
cere creaţie, punctul infim, infinit de
dens, născător de timp şi spaţiu,
necesită totuşi intervenţia creaţiei.
Ordonarea, explicarea şi predicţia
secvenţelor evolutive ale universu-
lui, aşa cum o prezintă ştiinţa este
dominată de teoria nedesăvârşirii a
lui Godel.9 Aceasta ne arată că în

8 Se referă la călcâiul vulnerabil al lui Achile
9 Any consistent formal system S within which a
certain amount of elementary arithmetic can be

Liviu Pendefunda
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timp ce un anumit lucru se întâmplă
sau i se poate prezice desfăşurarea
de la care nu ar putea exista nicio
deviaţie, nu putem fi absolut siguri
pe un sfârşit de certitudine al
rezultatului final.

Deci un ceva e mereu în
stare de reală incertitudine, chiar
dacă prezintă rigoare matematică.
Deci credem că acel lucru se va
împlini, nu că am fi siguri. De aici
apar limitările ştiinţei şi oportu-
nitatea francmasoneriei. Ştiinţa ne
demonstrează că există secvenţe,
întreguri care ar putea deveni
realitate, dar aceasta este probabilă
în termeni absoluţi, deci în afara
parametrilor şi astfel toate lucrurile
sunt deasupra raţionamentelor,
interpretărilor, opiniilor sau
credinţelor. E asemenea teoriei
relativităţii lui Eistein. Deci iată
lumina de la capătul tunelului pe
care ne-o arată masoneria. Aceasta,
ca sistem de moralitate şi
înţelepciune în alegorie, ilustrate
prin semne şi simboluri, poate
angaja noua lume şi să contribuie la
protecţia călcăiului lui Achile pe
care ştiinţa îl are10, să îmbrăţişeze
ştiinţa asociind-o credinţei funda-
mentale a Tradiţiei care arată cum
Marele Arhitect al Universului este
în fiecare părticică a lumii şi nu cum
au fost făcute aceste părticele. Toate
acestea sunt posibile în mileniul al
treilea, demonstrând că valorile
oculte ale învăţăturilor religioase,
ale masoneriei şi rosicrucianismului
sunt una şi îşi contopesc adevăratele
ţeluri pentru a creşte din interior
oamenii viitorului. Şi aceasta aju-
tând ştiinţa incapabilă să demon-
streze menirea şi înţelesul rolului
uman pe acest pământ.

Dacă în trecut masoneria
avea ceva special de oferit,
socializare la cel mai înalt nivel
spiritual, în contextul erei moderne

carried out is incomplete with regard to
statements of elementary arithmetic: there are
statements which can neither be provednor
disproved in S. (Encyclopedia Britannica 2006)
10 Aldous Huxley în romanul de science
fiction Brave New World

mesajul său a căzut la primul test de
abilitate şi adaptare, la fel ca şi
religiile. O analiză atentă demon-
strează că atât masoneria cât şi
biserica trebuie să redevină parte
integrantă din societate, angajându’i
valorile în spiritul lor, să se modifice
radical prin modernizare şi dacă
biserica este exoterică să’şi extindă
rolul asupra întregii comunităţi, iar
masoneria să înţeleagă aspectul său
esoteric şi deci: că nu este deschisă
oricui.

Numai rosicrucienii şi-au
păstrat dintotdeauna locul şi
menirea în cadrul lumii de mii şi mii
de ani, păstrându’şi limitele socie-
tăţii lor secrete şi păstrând Tradiţia.
Moralitatea, etica şi integritatea, o
inteligentă administrare a naturii
sale de excepţie ar face ca
masoneria, ca organizaţie, să fie cea
care predă şi predică virtuţile Frăţiei
Oamenilor în lumea contemporană.
Rolul meditaţiei este cel de a
deschide sufletul puterii de a înde-
părta realitatea lumii, de apropiere
de divinitate şi de reintegrare în
Dumnezeu. Există ceva mai important
decât rugăciunea? întrebă discipolul
pe maestrul său. Maestrul îi spuse să
mearga la un tufiş din apropiere şi
să taie o ramură. Discipolul ascultă.
E încă viu tufişul? întrebă maestrul.
Viu ca înainte, răspunse discipolul.
Acum mergi şi taie-i rădăcinile” spuse
maestrul. Dacă o să o fac, tufişul va
muri, spuse discipolul. Rugăciunile
sunt ramurile unui copac ale cărei
rădăcini sunt credinţa, spuse maes-
trul. Aşadar poate fi credinţă fără rugă-
ciune. Dar nu poate exista rugăciune
fără credinţă.11

Aşa încât pentru două mi-
lenii înaintea revoluţiei industriale
separaţia dintre biserică şi stat fiind
minoră, învăţăturile ştiinţei, alchi-
miei, filosofiei şi artele au fost
înglobate rolului primordial al reli-
giei. Ştiinţa şi tehnologia au erupt ca
un vulcan apoi, nemaiputând fi
controlate nici de religie, nici de
societăţile secrete. Şi iată-ne: am

11 Paolo Coehlo

trecut pragul unui nou mileniu !
Trebuie să credem acum într’o forţă
creativă. Dacă masoneria va şti să
angajeze ştiinţa în societate şi să
găsească legăturile cu ţelul său
multimilenar, atunci poate se va
umple golul pe care oamenii îl
resimt azi în sufletele lor. Să nu
uităm că lumea însăşi ne învaţă că
evoluţia e un proces continuu şi că
trebuie să’ţi identifici propriul
adevăr pentru a’ţi şti locul în
societate.

Intelectualitatea implică
realismul, care dialectic vorbind
dirijează pe lângă conştiinţa a două
termene opuse pe orizontală şi un
proces de contopire pe verticală, de
unde dizolvarea contrariilor nu duce
la anihilare ci la transcendenţă.
Toate acestea continuând absolutul
definesc pe orizontală teza şi
antiteza anihilate în sinteză.
Manifestarea spiritului se preface în
simboluri şi nume divine, nu atât
prin natura ei cât prin limitarea
exaltării, reducând meditaţia la
minimum şi topind actul mnemic în
contemplare. Nu e mai puţin ade-
vărat că atunci când facem un pas
spre Dumnezeu, El face o sută
înaintea noastră.

Dacă am putea în mod
alchimic să desprindem esenţa lumii
de substanţa sa, atunci aceasta se
desprinde, inertă şi străină faţă de
divinitate. Aici, deosebirea dintre
profan şi iniţiat este maximă.
Ultimul conştientizează procesul de
rezorbţie a substanţei în esenţă şi
separaţia se produce în armonie,
substanţa devenind în Sine materie
primă, aptă de fecundare spirituală.
Aici întâlnim îngerii.

Unde e capacitatea noastră
de a ne menţine puritatea,
plasticitatea şi permea-bilitatea
arcurilor reflexe ? Mai suntem în
stare să pulverizăm funcţiile psihice
contrare voinţei, legilor primordiale,
luminii cosmo-gene ? De unde, oare,
această putere ? De la Dumnezeu. El
ne-a dăruit liberul arbitru, libertatea
de a alege între bine şi rău, între
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adevăr şi minciună. Veşnica căutare
este destinică şi existenţială.

Cuvântul sincer nu este
ambiţios, cuvântul ambiţios nu este
sincer. Omul gâlcevitor nu este
virtuos, omul bun nu este gâlcevitor.
Cel ce cunoaşte cărarea adevărului
nu este învăţat, ci înţelept; cel
învăţat nu poate cunoaşte cărarea
adevărului. Înţeleptul nu îngrămă-
deşte niciodată comori. Cu cât
cheltuieşte mai mult pentru alţii, cu
atât câştigă mai mult pentru sine. Cu
cât dă mai mult, cu atât se
îmbogăţeşte mai mult. Cu cât dăruie
mai mult, cu atât i se oferă mai mult.

Aceasta este Calea Supremă
a cerului care răspândeşte binefa-
cerile sale asupra tuturor celor care
merită şi nu vatămă pe nimeni.
Aceasta este Calea Supremă a
Cerului care acţionează întotdeauna
fără luptă. Cred că mi-am notat
multe vorbe înţelepte din învăţătu-
rile Coranului, Kabbalei sau Taoiste.
Ele sunt universale, aşa încât
amalgamul gândurilor aparţine
bibliotecii universale din care îmi
permit să citez pildele, proverbele şi
cugetările fără a mai enumera
sursele.

Dar dintre toate armele
puternice de distrugere pe care omul
a fost în stare să le inventeze, cel mai
teribil – şi cel mai laş – este
Cuvântul. Pumnii şi armele de foc
măcar lasă sânge. Bombele distrug
casele şi străzile. Otrăvurile pot fi
descoperite. Cuvântul modelează,
creează şi anihilează. Cuvântul poate
distruge fără să lase urme. Copiii sunt
condiţionaţi ani de-a rândul de părinţii
lor, bărbaţii sunt criticaţi fără milă,
femeile sunt masacrate sistematic de
cuvintele soţilor lor. Credincioşii sunt
ţinuţi departe de religie de aceia care se
cred interpreţii glasului lui Dumnezeu.
Verifică dacă ceilalţi se folosesc de
această armă împotriva ta. Şi împie-
dică’i să continue. 12

12 Paulo Coehlo

Prin cercetări antropologice
de înaltă ţinută morală13 se poate
demonstra, aşa cum şi eu am făcut-o
prin cercetarea creierului şi fun-
cţiilor sale cele mai intime, că în noi,
în jurul nostru, dintotdeauna în
unitate perfectă, nedefinită şi infinită
există Dumnezeu. El, Mare Arhitect
al Universului, Marele Creator în
întreita Lui ipostază este de fapt
viaţa noastră. La fel cum creatorul
nu are pentru ce exista fără lumea
căreia i-a dat naştere, nici aceasta
din urmă nu poate să se desprindă
de Lumina care o călăuzeşte, în
libertatea acţiunilor sale.

Putem zbura în aer, înota în
apă, utiliza roadele pământului pe
care trăiesc plante şi animale, putem
folosi focul pentru a crea noi înşine,
putem accede în eterul infinit,
deocamdată cu telescopul, pentru a
întâlni alte construcţii fizice, pentru
a cunoaşte vidul şi tainele plămădite
în cadrul planului divin. Dar aerul,
apa, pământul, focul şi eterul, deci şi
elementele care definesc trupul,
sufletul şi spiritul din noi cine le-a
creat ?

Credinţa constă în reflexia
fotonilor din reţelele creierului
nostru, raze ale unui arc reflex
sublim scăldat de Lumina divină.
Căci fotonii sunt informaţia creaţiei,
sunt informaţia genetică a vieţii,
sunt Cuvântul definit, dogmatic al
Domnului. Cât de liber pot ei
străbate universul şi câtă splendoare
poate evidenţia strălucirea lor !?

Dumnezeu spune în ontolo-
gia creştină Eu sunt cel ce sunt14,
căutând începutul şi sfârşitul îl el
însuşi, acolo unde nu există altceva
decât el însuşi, Vidul. Din smerenie
Dumnezeu spune Eu sunt, tot din
smerenie omul spune eu nu sunt.
Aceasta este lex perennis, decretul
divin,15 pe care îl urmăm prin

13 Reinstadler S., Elementa philosophiae
scholasicae, Friburgi Brisgoviae 1901
14 Eheieh aşer eheieh, spus lui Moise (Vechiul
Testament)
15 Vasile Lovinescu, Însemnări iniţiatice, ed.
Rosmarin, 1996

intuiţie. E o credinţă nativă, intuiţia
metafizică integrându-ne în ritmul
universal. Aşa, şi numai prin acest
concept religios, existent în maso-
nerie şi rosicrucianism, în toate
doctrinele ce urmează dogma tradi-
ţiei, ne contopim cu piatra filosofală.
Dacă e să acceptăm principiul
hermetic aplicabil arcului reflex
noetic, informaţia celestă se scaldă în
apele telurice şi întreita ei putere
sublimează Logosul. De ce întreită ?
După Böehme modelul Treimii se
reflectă în fiecare dintre momentele
Creaţiei.16 În arc se sumează Lumina
cu cea reflectată şi cea refractată
uman. E un fenomen pur fizic în
care se suprapun vectorii orto, para
şi metafizic ale căror direcţii
egocentrice unduiesc vibratoriu ca
în cercurile concentrice ale apei sau
sferice ale eterului în clopot,
revenind apoi la centru cu sunetul
amplificat. Este şi secretul catedra-
lelor, vibraţia energetică a iniţiaţilor
din templu, din biserică loveşte în
ascensiunea ei cupolele, arcurile şi
arcanele cereşti coborând apoi
precum roua. Şi atunci cum, oare, să
nu fie Cuvântul primordial una cu
Duhul Sfânt, una cu Dumnezeu ?

În realizarea iniţierii, acţi-
unea şi pasivitatea se dozează astfel
încât misterul spiritului infinit să se
irizeze în planul existenţial al acestei
pânze cosmice, reţea intelectuală, al
cărui model a fost luat de arhitecţii
netului artificial. Vibraţia iniţială a
Cuvântului rămâne deci marele
mister al Celui care este ceea ce este,
dăruit în cuante de lumină
candidatului la iniţiere în biserică
sau templu. Toţi însă sunt fiii
aceluiaşi unic Dumnezeu. Iar natura,
tot ce ne înconjoară, natura în care se
integrează corpul, sufletul şi spiritul
nostru omenesc şi divin nu e oare
acelaşi unic Dumnezeu ?



16 Jakob Böhme, Aurora sau răsăritul care se
întrezăreşte, Ed. Ştiinţifică, 1993
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