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Liviu PENDEFUNDA

Alchimia
Cuvântului. Ashlar

Da igmem igni,
mercurio, et sufficit tibi.

sosit ziua când într’o
ceremonie solemnă,
Regele Solomon a

așezat piatra unghiulară a
Templului.1 Toată dimineața preoții
au adus ofrande și au făcut sacrificii.
Peste tot lojile zidarilor s-au întrunitși fiecare, indiferent de grad nu a
lipsit de la întâlnirea solemnă.
Soldații în uniforme de gală,
poporul din toate clasele sociale,
profesionale sau bresle, de diferite
naționalități, au umplut străzile.
Niciodată o mulțime atât de mare
de oameni, fericiți și împăcați
sufletește n’a participat la un
eveniment mai înălțător. O oră
înaintea miezului zilei regele
Solomon și oaspetele său, Regele
Hiram al Tyrului, au mers pe
Muntele Moriah, acompaniați de
gărzi și oficialități, ambasadori și
reprezentanți ai altor ținuturi. La
picioarele muntelui cei doi au
descălecat și și-au continuat drumul
pe jos. Au fost întâmpinați de
Marele Maestru Hiram Abif care i-a
întâmpinat cu respectul cuvenit
unor Mari Maeștri ai
Francmasoneriei, investindu’i cușorțuri din pielicele de miel. După
tradiție Cea de-a Doua Mare Lojă

1 Prima piatră pusă în colțul de sud est al
clădirii, la fundație

sau Sacra Lojă s’a ținut  pe
pământul sfânt al Muntelui Moriah
sub auspiciile celor trei. Aceațărână, după legendă, este cea din
care Dumnezeu l-a creat pe Adam.
Acel pământ era proprietatea a doi
frați căsătoriți din care doar unul
avea copii. Intr’o seară, la seceriș,
unul îi spune soției: „Fratele meu
mai tânăr nu rezistă căldurii și
munca e grea pentru el. Îi voi da
câțiva snopi de la mine”. Celălalt a
avut aceeași idee: „Fratele meu mai
în vârstă are familie grea și e de
datoria mea să’l ajut. Îi voi adăuga
câțiva snopi de la mine”. Mare le-a
fost surpriza, când a doua zi au
constatat că nimic nu se schimbase
nimănui în hambare. Și așa s’a
repetat câteva zile la rând, până
când într’o noapte cei doi frați s’au
întâlnit pe câmp cărându’și snopi
reciproc. Iată de ce demonstrația de
abnegație și altruism a fost încă un
semn în alegerea acelui sacru
pământ pentru construcția
Templului.

Mă întorc acum la legenda
pietrei unghiulare. O lungă
procesiune de zidari liberi s’au
separat din mulțime și mii de
membri ai frăției îmbrăcați cușorțuri i-au urmat pe cei trei Mari
Maeștri într’o ceremonie pe vârful
muntelui. Lungul șir de masoni au

găsit în colțul de nord est o
platformă de bronz pe care erau
așezate tronurile celor trei. Frații
s’au așezat în jurul lor într’o
manieră particulară, cei mai
apropiați formând un triunghi,
următorii un cerc, iar cei mai
îndepărtați un pătrat care defineau
întreaga suprafață a viitoarei
construcții. Hiram Abif era plasat în
centrul geometric. După cîteva clipe
de tăcere solemnă s’a întors spre
ceilalți doi și le-a spus: „E miezul
zilei”. Regele Solomon a ridicat
mâna dreaptă și cu ciocanul de
abanos cu mâner de fildeș a lovit de
trei ori în piatra din fața sa. Liniștea
care s’a lăsat după aceea a fost atît
de profundă că părea a se întrece cu
cea de dinaintea apariției vieții pe
pământ. Pretutindeni pe coline și
văi, în orași și pe câmpii s’a simțit
acea liniște solemnă. Dar ceea ce a
urmat a fost răspunsul loviturilor de
lemn pe piatră, când aproape sau în
depărtări, că nici nu se mai putea
distinge hăt departe răspunsul
maeștrilor cu ciocanele lor la
loviturile regelui Solomon. Iar cei de
foarte departe ce auzeau doar
loviturile maeștrilor răspundeau la
rândul lor la acestea. Astfel
semnalul a străbătut de pe munte în
vale, din vale pe munte, departe și
mai departe în toate locurile unde

A
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erau loji, unde vibra libertatea
aerului lui Dumnezeu, unde inimile
fraților băteau în dragoste față de
Creatorul lumii. Semnalul forței
masonice s’a întins asupra întregii
lumi, în cele patru zări. În Liban
cedrii a fost doborâți și piatra tăiată
luând drumul spre acea sacră
construcție. De atunci acele lovituri
încă reverberează, maeștrii
chemând la muncă membrii frăției
răspunzând loviturilor lui Solomon
pentru bunăstarea omenirii și slava
lui Dumnezeu.Și regele Solomon a spus:
„Suntem adunați în numele Marelui
Arhitect al Universului să aducem
mărturie abundenței pe care ne-a
dăruit-o și să’i demonstrăm că
folosim talentul cu care ne-a
înzestrat în serviciul său. Așezăm
piatra unghiulară a marelui Templu
ridicat întru gloria sa. Aceste
evenimente memorabile tebuiau
înscrise pe această piatră, nume și
date ascunse în adâncul eternității.
Hiram Abif a propus să fie înscris
numele regelui, iar eu pe cel al
arhitectului. Fratele nostru, rege al
Tyrului, a avut ideea de a scrie
numele Lui. Dar, fraților,
Dumnezeu și-a scris numele în
ceruri, și l-a cioplit în munți și în
albiile râurilor. Și-a pus amprebta pe
câmpii, în păduri, pe flori și plante,
păsări și animale. Numele Lui
plutește pe fiecare nor sau rază de
soare, în tăcere sau în furtună, în
furia fulgerelor sau în ploaia
promisă. E înscris în inimile
oamenilor. El n’are nevoie să’i
scriem numele aici, pe această
piatră, așa că să scriem o dată. Dar
care ?”. „Anul regelui”, a răspuns
Hiram Abif, „Sau al
constructorului”, a spus regele
Solomon. Înțeleptul Hiram, rege al
Tyrului și-a demonstrat
înțelepciunea, recomandând să fie
data cerească. Care dată ? Cea de
când e omul păcătos pe pământ, cea
a Infinitului ? Și dacă ar fi fost pusă
anul Divinității, ar fi ca și cum s’ar fi
folosit numele Său în van. Așa încât
frăția a hotărât să nu se treacă nicio

dată. Și-atunci ce ar fi fost de ascuns
în eternitate cu acea piatră sacră ? O
pungă plină cu aur ? Dar tot aurul
din lume îi aparţine. Efigia omului
sculptată în metale preţioase ? Şi ei
au fost creaţi şi sunt parte din El.
Dar dacă ar fi pus Sacrele Scripturi ?
Distrugerea templului ar fi oferit
cuceritorilor accesul la adevăr, iar
cine ascunde adevărul întârzie
răspândirea înţelepciunii. Să fi
ascuns documentele frăţiei ? Care ?
La vremea aceea nu existau
documente scrise şi profeţia anunţa
evenimente glorioase, descoperirea
unor adevăruri profunde şi
începutul unei perioade înfloritoare
pentru omenire.  Dar pentru acel
moment frăţia nu avea nimic de
oferit în afara braţelor şi a
inteligenţei. Aşa încât s’a hotărât ca
pentru acel templu să se aşeze
piatra unghiulară fără nume, fără
dată, fără nimic.

Solomon a îngenuncheat şi a
cerut binecuvântarea divină pentru
popor şi frăţie. Când miile de voci
intonau o melodie, zidarii au pus
piatra în poziţia ei. Apoi a înmânat
nivela Marelui Maestru, Hiram rege
din Tyr, şi firul cu plumb Marelui
Maestru Hiram Abif spunând:
„Ţineţi aceste unelte şi folosiţi-le
până la terminarea construcţiei când
voi trimite un mesager să mi le
aducă înapoi.” Iar el s’a angajat să
verifice cu echerul fiecare colţ al
celor patru zări pentru rectitudinea
unghiurilor. În continuare, regelke
Solomon s’a apropiat de piatra
unghiulară aruncând grâu peste ea:
„Să fie abundenţă în ţară, pentru
popor şi frăţie !”. Toţi au răspuns:
„Aşa să fie !”. În timp ce regele făcea
acest lucru, toţi maeştrii din aproape
în aproape până în depărtările
întregii lumi au presărat grâu şi
răspunsul a fost atât de puternic
încât şi marinarii aflaţi în mijlocul
apelor au auzit aceasta. Apoi regele
Tyrului a vărsat din cel mai preţios
vin spunând: „Fie ca fericirea să fie
cu voi. Fie ca Atotputernicul să
unească toate popoarele, încât să
poată conduce o lume unită în

prietenie şi dragoste frăţească”. Iar
fraţii au exclamat: „Aşa să fie !”. Şi
vinul a curs în toate lojile iar ecoul
răspunsului a cutremurat până şi
muntzele Moriah. Hiram Abif a
turnat apoi ulei parfumat
exclamând: „Să fie pace de la Răsărit
la Apus, de la Miazăzi până în
Miazănoapte. Fie ca frăţia să
protejeze văduva, fii văduvei şi pe
toţi oropsiţii de destin. Fie ca binele
să ia locul răului în toate ţările lumii
!” Şi acelaşi răspuns a venit de
pretutindeni:”Aşa să fie !” Uleiul a
curs în toate locurile unde se
adunaseră masonii iar sunetul a fost
precum vocile universului de
dincolo de stele. Atunci Solomon s’a
întors cu faţa spre apus, acolo unde
soarele alergase de-a lungul zilei şi
s’a rugat. Apoi solemn a lovit de trei
ori piatra cu ciocanul său, lovituri
repetate ca un ecou până la
marginea lumii. Era ca şi cum mâna
sa regală ar fi atins centrul unui lac
şi inimile tuturor au fost la rându-le
atinse de valurile care nu se mai
opreau. Azi, aceste lovituri sunt
repetate ca un ritual ce aminteşte că
promisiunile sacre nu vor dispare
niciodată.

*
Acest lucru este o piatră şi nu

este piatră, îl întâlneşti peste tot,
este un lucru abject şi preţios,

ascuns şi cunoscut de toţi. Este un
haos sau spirit sub formă de corp şi

totuşi nu este un corp. 2

Trebuie să observăm că există
operații contrare, căci dacă focul
împotriva naturii dizolvă spiritul
corpului fix în apa norilor și corpul
spiritului în pământ coagulat, invers,
focul naturii coagulează spiritul
dizolvat al corpului fix în pământ sferic
și descompune corpul spiritului devenit
fix prin focul împotriva naturii, nu în
apă de nori, ci în apă filosofică.3 Aceste
patru focuri sunt închise în sfere sau
cercuri cu un centru diferit pentru
fiecare, legate de natură și artă,

2 Carlo di Braccesco, pictor renascentist 1478-
1501
3 Raymond Lullus, Scara
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nefiind nimic unul fără celălalt,
împărtășind acțiunea cu pasiunea,
iar eu le închid în volucrul
suprapuselor clopote geometrice, cel
mai acut fiind icosaedrul, de fapt
aceasta e piatra filosofică realizată
de mine.

Din bărbat și din
femeie fă un cerc, apoi din
acesta un pătrat și apoi un
triunghi; fă apoi un cerc și
vei avea piatra filosofală.4

Aşa, dintr’un bloc de
marmură albă un
sculptor înţelept a creat
un elefant. Frumuseţea
sa avea ceva interior care
radia întreaga cultură a
orientului. Când a fost
întrebat cum, a reuşit el
să creeze acea
capodoperă el a
recunoscut că prin
cioplire îndepărtase tot
ceea ce nu aparţinea
elefantului. Atât. Câţi
sculptori nu vor fi fost
pe pământ din toate
timpurile, dar câţi au
reuşit să realizeze
elefanţi a căror măreţie
să exprime o asemenea
interiorizare? Calitatea a
ceea ce urmează să
rămână după cioplirea
blocului brut ţine însă de
discernământul
artistului. Şi câţi factori,
oare, nu intervin pentru
ca acest discernământ să
fie cel ideal? O zi
proastă, lipsă de bani,
boli, probleme familiale, condiţii
inumane, toate afectează calitatea
produsului finit. Şi dacă conceptul
original dorit de sculptor se
îndepărtează când îşi va fi privit
lucrarea, unde e greşeala? Cine’i
condamnă nebunia, slăbiciunea sau
urâţenia elefantului? Vechii taoişti
gândeau că pe treptele de început
ale căii alese spre illuminare te
condamni pe tine, iar pe ultimile nu

4 Michael Maier, Atalanta fugiens

mai acuzi pe nimeni. Conceptul
iniţial masonic este al pietrei brute,
abia desprinsă din zăcământ. E
piatra profană. Greu şi cu multă
trudă s’ar putea ajunge la piatra
perfectă, Ashlar, definind statusul
caracterului uman şlefuit în lumină.

Scopul nostru nu este doar să
atingem această treaptă ci şi să dăm
înţelesul prin care o dobândim.
Astfel suntem gradat introduşi în
simbolismul instrumentelor muncii
printre care ciocanul pare atât de
simplu - un ax din lemn ce poartă
un cap capabil să desprindă părţile
inutile ale pietrei şi să ne transforme
în perfecţiunea înseşi, adică
ăndepărtează tot ceea ce nu suntem
elefantul. Trecând pe drumul
anevoios, accidentat al iniţierii
putem să reflectăm, să evaluăm

timpul care modelează caracterul
spre adevăr şi să simţim în care loc
suntem la un moment dat pe calea
aleasă. Gradul de nebunie,
slăbiciune şi urâţenie ne
ambiţionează spre eforturule
viitoare, mânuind ciocanul: totul
pentru obţinerea pietrei perfecte.

Putem, cine ne
opreşte?, să invocăm
binecuvântarea lui
Dumnezeu, şi să avem
înţelepciunea de a
izbândi, puterea de a
sprijini şi frumuseţea
de a decora cele mai
importante tâlcuri ale
perfecţiunii după
vechile tradiţii. E
obligaţia omenească a
celor care simt onoarea
efortului în a atinge
lumina. Pe acest drum
întâlnim firul cu
plumb, nivela şi
echerul, instrumente
care controlează
energia minţii şi
emoţiile. E practica
stabilirii unui bilanţ al
situaţiilor şi condiţiilor
care ne aşează în
umbră să reflectăm la
noi şi la cele realizate.
Cât de iscusit sunt
oare? Sunt bun şi cât de
bun? Caracterul meu
Ashlar e plin
de’nţelepciune şi
lumea care
mă’nconjoară e cea pe
care mi-o doresc? Pot

oare eu să trag speranţa de a
percepe unde găsesc punctele slabe
ale tăriei unui caracter şi pentru
ispita lumii reuşesc de-acum să le
evit? Emană piatra mea acea
frumuseţe ce ar putea restrânge
imperfecţiunile lumii în care trăiesc?
Numai dacă piatra e bine aleasă şi
ceea ce rămâne prin şlefuire e
Ashlar...

Ceea ce cade în ocne devine sărat,
iar ceea ce cade în foc devine în timp

Liviu Pendefunda, Alpha
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una cu focul...5 e parcă același lucru
pe care îl spunea Noul Testament,6

celui ce are i se va da, iar celui ce nu
are și puținul ce are sau crede că îl
are i se va lua. Așadar îl alchimia
pirituală desăvârșirea tinde spre
găsirea aurului interior, a sămânței
divine aflată în fiecare din noi. În
cadrul tradiției adevărate căutătorul
este avertizat că în urma lungii sale
călătorii va ajunge de unde a plecat.
Acela care poartă în inimă dorința
de a avea orz seamănă orz, dar
sămânța aurului se găsește numai în
aur.7

*
Pietrele sunt sfinţi

excepţia cazului în care se întâmplă
să o ai in pantof,

caz în care ar trebui să participi la
acest inconvenient

cu respect :
o piatră în pantof

poate fi o chestiune de mare
poruncă.

De aceea să ne aplecăm doar o
clipă asupra pietrei perfecte, cea
desăvârșită cu multă muncă de cel
cu har. Iar munca implică precepte
din arta regală. În artă există o dublă
considerație...8 astfel încât două
lichide cu funcții și calități contrare
reușesc să se metamorfozeze în
piatră. Piatra poate fi numită apă
pentru că topește și apa e numită
piatră pentru că se sfărâmă. Puterea
apei este consfințită mai ales în
rândul alchimiștilor: sub stejar
clocotea o fântână cu apă cristalină, care
se grăbea să curgă spre adâncuri,
trecând totuși mai întâi prin mâinile
unei mulțimi de oameni, care
scormonea pământul căutând-o; dar
pentru că erau orbi, nimeni nu o
cunoștea, în afară de unul, care îi
cântărea greutatea.9

5 Avicenna (980-1037)
6 Matei, 25:29
7 Ovidius Publius Naso, Poeta Aureus,
Metamorfozele
8 Raymundo Lullus, Cartea Chintesenței, sec
XIII
9 Nicolas Flamel, Cartea figurilor hieroglifice

Alegoria pietrei este pentru
creștini atât temelia (prin Petru) câtși piatra unghiulară (Isus Cristos).
Piatra pe care au aruncat-o
constructorii,/ aceasta a devenit piatră
unghiulară;/ Domnul a făcut acest
lucru/ și este minunat în ochii noștri. 10

face referire la Vechiul Testament,
psalmul 118: 22 unde o piatră de
dimensiuni mari a fost folosită la
colțul unui zid pentru a susține
unitatea pereților: Piatra pe care n'au
băgat-o în seamă ziditorii s'a făcut în
capul unghiului. Stânca Sionului pe
care a fost construit Templul lui
Solomon a fost considerată piatra
unghiulară a întregului cosmos.
Simbolic ea se identifică cu Iahveh,
cu Mesia. Câte pilde, câte poveşti nu
auzim sau citim în toată viaţa, dar
existenţa unei pietre în pantof
rămâne o minunată alegorie a cărei
rezolvare rezolvă mersul
şchiopătând în sus şi în jos pe
drumul vieţii noastre. Mulţi dintre
noi avem traume neexplorate şi
nerezolvate. Dar misiunea noastra
este de a crea încrederea în
obţinerea perfectei pietre Ashlar,
dând fiecarui iniţiat senzaţia de
satisfacţie când au înţeles de ce au
păşit desculţi în templu şi au învăţat
să asculte versurile care răstălmăcite
în Adevăr au determinat în inimi
ritmuri inerente de dorinţă şi curaj.
La origini, Ashlar există în
celebrarea pietrei, ducând la acea
melodie primordială interpretată
pentru un dans desculţ. Talente,
aptitudini şi pasiuni, iată arta regală
a luminii, artă expresivă care a fost
întotdeauna partenerul de linişte în
viaţă: tije, pene, pietre, mărgele,
ramuri, vopsele şi lut cu o mulţime
de orice alte elemente care
contribuie la expresia sufletului.
piese sculpturale, create pentru a
sărbători sau comemora. De aceea
legendele şi miturile noastre sunt
mai uşor de exprimat în imagini
decât în cuvinte sau folosim
imaginile pentru a suplimenta
cuvintele. Temele fundamentale ale
omului, care se pretează la ritualuri

10 Noul Testament, Matei 21:42

semnificative în care participanţii
creează de multe ori spontan sunt
cele care îmbogăţesc acest Ashlar.
Observăm de asemenea, poveştile
noastre contemporane care
reproduc în variante moderne
temele mai vechi ale civilizaţiei din
care facem parte. Când totul este
spus şi făcut, ceea ce rămâne sunt
poveştile de viaţă pe care le trăim şi
în cele din urmă, ele sunt
moştenirea noastră, povestea
profundă care ne cheamă la
aventură precum au fost antrenate
generaţii de-a rândul prin timp.
Cum facem acest lucru? Intrând în
armonie.

Să revenim la această nouă taină
destăinuită ţie, cititorule, adusă din
vremuri imemoriale în care frăţia
lucrătorilor în piatră înţelegeau de
ce au nevoie să creeze din stâncă
elefantul (asta după ce’şi scoteau
piatra din pantof). Tăierea pietrei la
forme şi dimensiuni uniforme
necesită şi azi calificarea şi
experienţa unui adevărat
meşteşugar cu mulţi ani de
experienţă. De aceea istoric vorbind
numai uriaşele construcţii erau
realizate din ashlar (uneori
cărămidă sau lemn), greu de
asamblat, în care cunoştinţe secrete
contribuiau la înălţarea lor începând
cu piatra de fundaţie, acea piatră
unghiulară. Şi apoi veneau
sculptorii care creau ornamentele.
Meşterul Mason supraveghea cu
ochiul său experimentat lucrul cu
cele două forme de ashlar.

Nu e oare straniu că nobili şi regi,
clovni care sar în cerc de rumeguş
şi oameni simpli ca tine şi ca mine
devin arhitecţii drumului de-urcuş?

Fiecăruia unelte, o piatră fără formă
şi-o carte cu instrucţiuni odată i s’au
dat.
Ci fiecare trebuie să facă din ea ceva
de’mpiedicat sau poate-o treaptă de
urcat.11

11 Mary Brooks Picken, Thimblefuls of
Friendliness, 1924
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Piatra Brută12, neprelucrată,
reprezintă alegoria neiniţiatului
înainte de a descoperi illuminarea.
Piatra perfectă13, finisată cu laturile
şlefuite, utilizabilă în structura unei
clădiri reprezintă iniţiatul, care în
urma învăţăturii primite, a muncii
prestate şi aunei vieţi morale a
obţinut illuminarea. Statusul
spiritual şi moral al profanului,
Ashlar imperfect este perfectibil şi
reuşeşte să se schimbe cu educaţie,
cultură şi dragoste frăţească. Omul
este o fiinţă a cărui virtute se
încadrează într’un pătrat înconjurat
de un compas care îi stabileşte
graniţele, totul fiind un dat al
Creatorului nostru.

În timpurile străvechi pietrele
din calcar şi gresie puteau fi pietre
libere, adică uşor de prelucrat şi de
utilizat în construcţii. Stadiul
nerafinat, care mai trebuie lucrat
este francmasonul din gradul
calfelor El învaţă că obiectivul de a
fi un om mai bun include
spiritualitatea gândirii şi că lupta
pentru perfecţiune ţine de conduită.
Este o perioadă dificilă: taxe,
aşteptări şi obligaţii; Calfa este
acuzată că lucrează spre a depăşi
doar aceste obiective şi că se
gândeşte prea puţin la
îmbunătăţirea sinelui. Odată cu
această perioadă se dezvoltă
potenţialul schimbării dintre cele
două faze. Piatra trebuind a fi
confecţionată din material de sunet,
adică vibratoriu, rezonând la
muzica sferelor şi să aibă un minim
de vicii care ar putea cauza slăbirea
edificiului. De aceea candidaţilor li
se cer date privind înclinaţiile,
pasiunile şi rostul cererii lor de a
accede spre Cunoaştere. A servi şi a
susţine frăţia devine un imperative
pentru viitorul iniţiat. Cercetarea
pietrei din care este profanul
constituit devine o obligaţie, Borges
ştiind foarte bine de ce Paracelsus a
gândit inspecţia asupra personajului

12 Rough Ashlar
13 Perfect Ashlar

din proza sa celebră.14 Ce este
valabil pentru piatră este şi pentru
om.

Stadiile metamorfozei unui om,
prezentate în diversele arhive
istorice arată că un ashlar eronat
poate duce la sentimente negative,
cu tendinţe de a blama însăşi frăţia
în care a purces şi, ca urmare, nu
poate avea loc în interiorul zidurilor
acesteia. Acestea fiind spuse să nu
uităm că un ashlar perfect nu poate
fi găsit în cariera de piatră. Fără a
beneficia de loviturile ciocanului,
cizelarea şi şlefuirea daltei, cât şi de
lustruire nu se poate obţine piatra
perfectă. La fel şi omul nu ar fi
nimic fără dragostea, îndrumarea şi
lumina revărsate  asupra lui de
confraţi. Rar, şi poate ca o
curiozitate cineva ar fi capabil să nu
urmeze această metamorfoză.

Când în ziua a șaptea Domnul l-
a strigat pe Moise, acesta intră în
legătură cu sinele lăuntric prin
intermediul legii, haosului și creației
dar și prin înțelepciunea lui Toth și
apare ca profet illuminat, așa cum îl
sculptează Michelangelo, dăruindu'i
coarnele strălucitoare de illuminare.
Avatarurile lui Moise, Buddha,
Mithra se susțin prin cea de-a șaptea
chakra, de unde și lumina primită
de la soare și planete, filosofia arcei
care ne conduce ca și chivotul sau
piatra filosofică, o dualitate
interioară în echilibrul focului.

Enoh a primit de la Dumnezeu
o piatră, un safir în care erau
înscrise istoria și viitorul omenirii,
tainele și legile sfinte. Fiii lui Sem au
păstrat în același altar din templul
Ierusalimului piatra Beth-El a lui
Iacob, numită de neamul lui Iafet
lapides Divi.15 Tablele aduse de
Moise de pe Muntele Sinai erau
meteoriți sau din safir, sau
amândouă pe care Dumnezeu le-a
desprins din tronul lui și le-a
aruncat în prăpastie, imprimând pe

14 Borges, Rosa lui Paracelsus
15 Pietre sfinte sau vii ce semănau cu cele din
templul Dianei din Laodiceea.

ele legile firii, fiind asemenea pietrei
sacre de la Mecca. Să fi fost părți ale
zeităților, Osiris, Vishnu, copacul
primordial fiind raclă, să fi fost
sămânța divină răspândită pe
pământ? Se afirmă chiar că mana
cerească trebuie să fi fost piatră
sfântă. Tora a fost întemeiată înainte
de nașterea omenirii.

Precum bunul samaritean din
Cartea Sfântă, acordarea de
asistenţă altora e o cale minunată de
a găsi adevăratele pietre preţioase
ale illuminării. Marii maeştri nu
exemplifică doar principiile unei
arce, ci ei predau hermeneutica a
ceea ce au învăţat. Lecţiile despre
piatra brută şi piatra cioplita se
aplică pentru toţi oamenii care sunt
vrednici, care doresc din inimă să
meargă de la ignoranţă la
cunoaştere, de la întuneric la lumină
şi de la moarte la viaţă. Filosofia
latină se referea la o scândură, în
forma unui diminutiv, assula, care
însemna un consiliu mic, ca o placă,
sau un cip. În acest con de
interconectare este interesant de
observat că axele, osiile, axis mundi
au fost derivate din ea. La începutul
prelegerii acest lucru a fost folosit
pentru a indica o piatră în stare
brută pentru că piesa, obiectul
definind o astfel de piatră era din
piatră cioplită rudimentar, iar când
ar fi fost fasonată şi finisată pentru a
lua locul său în perete a fost numită
piatra cioplita perfect, Ashlar.  Un
ucenic este o piatra cioplita primitiv,
deoarece este neterminat şi are
multe de îndeplinit până a deveni
un Maestru la rândul lui, o piatră
cioplită perfect. Ce metaforă poate fi
mai edificatoasre ca oiatra provenită
din carieră, poate e simplă, rugoasă,
needucată în starea sa naturală şi
emblamatic e un  om în starea sa de
început, ignorant, necultivat şi
vicios. Dar atunci când educaţia îl
cuprinde şi exercită asupra sa o
influenţă deosebită în extinderea
intelectului, imobilizarea pasiunilor
şi de purificare a vieţii lui cotidiene,
atunci el este reprezentat de piatra
perfectă, care, prin mâinile
pricepute de muncitor, a fost
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netezită, îndreptată şi montată în
zidul potrivit al clădirii. Aceste
două Ashlar nu sunt doar două
bucăţi de piatră. Ele reprezintă ceea
ce am fost şi ceea ce sperăm să fim

Pietrele alungite ca nişte dale,
uneori greu de definit ca imagine,
sunt dovezi remarcabile ale faptului
că vechea semnificaţie a
termenului de piatră
cubică, care a jucat astfel
un rol important în
mitologia şi misticismul
din trecut, îndemna la
uitare în simbolismul
ambarcaţiunilor moderne.
E vorba de acea căruţă
mnemoclastică pe care am
definit-o16 ca vehicul în
spirala din clopot şi unde
aceste pietre ar trebui să
fie într’adevăr perfecte
cuburi. Simbolismul
uneltelor de lucru se
pierde complet în faţa unei
alegorii de asemenea
proporţii şi chiar (ceea ce e
de condamnat) sunt
pierdute din vedere sau
ignorate.

Evreii din vechime au
avut propria lor versiune
cu privire la filosofia
numerelor, care
împrumutate cu sfinţenie
şi expresivitate conducea
la numărul doisprezece. În
primul rând, acesta a fost
numărul celor
douăsprezece triburi, care
au fost fără îndoială o
înscriere simbolică a
tuturor şefilor de familie
sub semnul zodiacal al
lunii în care s’au născut.
Este cu siguranţă semnificativ faptul
că sistemul patriarhal a fost fondat
de pe atunci pe acest număr, şi mai
târziu şi alte elemente au fost făcute
prin respectul deosebit acordat
pentru planul caldeean al

16 Liviu Pendefunda, Dorinţă şi Sinapsă,
Contact international 1992

universului bazat pe douăsprezece
zodii. Un cub are şase feţe, fiecare
dintre care este un pătrat perfect, un
număr creditat cu un simbolism
matematic şi geometric remarcabil
stabilit pe baza faptului că toate
numerele, de la unu la doisprezece
adăugate împreună dau şaptezeci şi
opt. Acest număr este, de asemenea,

suma de 3 ori câte douăzeci şi şase,
valoarea numerică a numelui sacru
al lui Iehova (JHVH). Că fiecare cub
are douăsprezece muchii, numărul
lor cumulat ar necesita o regulă de
douăzeci şi patru de inch pentru a
simboliza totalul conturului lor.
Rupând matematic diferitele
combinaţii ale acestui număr
suprem, fiecare semnificativă

influenţa unuia sau altuia dintre
marile fenomenele ale naturii, fiind
interpretate în simbolismul utilizării
acestora în masoneria operativă. Şi
iată cum pietrele de construcţii
modificate de un biet ciocănel se
metamorfozează în alambicul
misterelor dăruite de lumina
Creatorului nostru, sub numele de

Tetragrammaton, ceea
ce a avut ca rădăcină
trei litere J, H, şi V,
având valoarea
numerică de 10, 5, şi 6,
sau 21, şi suma s’a
adăugat la numerele 1-
6 reprezentate de un
singur cub

Aceasta se bazează
pe înţelepciunea
vechilor rabini care au
întocmit minunatul
Talmud, din care se
extrag şi azi
materialele multor
societăţi esoterice.
Povestea cea mai
deosebită este a
Patriarhului Enoch
(Hanok, tatăl lui
Mathusalem), al cărui
nume înseamnă
iniţiatorul şi care a trait
365 de ani. O carte
remarcabilă, amintită
de comentatorii
textelor ebraice şi
creştine timpurii,
pierdută fără urmă şi
care a fost gasită în
secolul trecut undeva,
în Abisinia. Aceasta a
fost tradusă din
straniul dialect african
în mai multe limbi.
Numit Cartea lui Enoch,

ea conţine un contingent remarcabil
al ştiinţei astronomice deja
cunoscute anticilor, şi relatează în
întregime, în formă alegorică, istoria
copiilor lui Israel şi ca o proorocire,
sub analogie alegorică, în mod
remarcabil de inteligent faptele
contemporanre lui în care omenirea
ca o turmă de oi construieşte o casă

Liviu Pendefunda, Fiul Omului
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pentru păstorul lor. Întreaga lectură
pare o carte pentru copii, o poveste
de basm. Legenda talmudică a lui
Enoch reprezintă un anunţ ca la
buletinul de ştiri iminenţa
Potopului, şi faptul că  de teama
Numele lui Dumnezeu trebuie
pierdut. În consecinţă, Enoch a
determinat scribii să înscrie
proorocirea pe o placă triunghiulară
de aur, aplicată pe un cub de piatră,
pentru păstrarea în siguranţă a
cuvintelor sale şi construcţia a nouă
bolţi arcuite, una sub alta, la poalele
Mt. Moriah (muntele cel sfânt al
evreilor, asemănător Muntele Meru
al hinduşilor). Ploile au venit,
inundaţii au doborât şi spălat cu
noroi şi au aşezat nămol peste
situsul care a devenit complet şters.
Secole mai târziu, când Regele
David a fost îndemnat să zidească o
casă Domnului, stabileşte ca
muncitorii sa sape bazele acesteia, şi
acolo descoperă seria de bolti
descrescătoare sub care a fost adusă
la lumină o piatră lungă adânc
îngropată. Tradiţia de asemenea,
spune că materialul din care era
meşterită această piatră a fost
agatul, care ar fi dintr’o dată directa
sa conectare cu filosofia hermetică.
Deci agatul, mai presus de toate, a
fost sacru pentru Hermes şi Thoth
sau David. Acesta din urmă, a fost
un monarh războinic, nu a reuşit să
realizeze ceea ce a început şi a lăsat
ca piatra cubică să fie în sarcina lui
Solomon, fiul său. După cum ştim el
a făcut uz de ea ca piatră de temelie
a Templului. Imagini de la acest
eveniment nu apar într’o inscripţie
gravată sau scrisă, ci în proporţiile
matematice ale cubului în sine, în
memoria ocultă care a venerat un
Nume minunat care este şi rămâne
temelia universului, în care omul
este un simbol carnal şi Templul de
pe Muntele Moriah unul simbolic.
Prin cunoaşterea utilizării
instrumentelor de lucru al unui
iniţiat s’ar putea începe munca sa de
prelucrare a lemnului (vezi Iosif) şi
modelarea materiei brute până la
obţinerea pietrei apte pentru
constructori să o utilizeze; dar când

meşterul a îndeplinit sarcina, fiind
la curent că simetria şi ordine îl
reprezintă în forma sa pe
Dumnezeu îşi dă seama că acesta nu
este un Dumnezeu pe care el l-a
creat, ci un Dumnezeu pe care
rezultatul muncii sale l-a dezvăluit

Cubul în sine a fost un vechi
simbol al vârstei omului spiritual, în
modul stabilit în Mahabarata în
India antică: O porţiune din Sine,
transformată în lumea vieţii într-un
Duh, modelează simţurile minţii
într’un imaginar rotund nemuritor,
al şaselea în ordinea fiinţei, invaluit
in materie. Prin urmare, găsim
cubul prezent în toate mitologiile
antice, dar care au fost de fapt una şi
aceeaşi religie - înţelepciunea,
înţeleasă de către preoţii din toate
ţările la fel - ca un simbol şi pentru
al şaselea semn al zodiacului,
personajele portretizate fiind mama
înţelepciunii divine şi fiul ei. Este
sarcina unui ucenic să străpungă
carapacea materiei şi să elibereaze
Cuvântul Divin care locuieşte în
deschiderea pe care o realizează
prin propria sa percepţie spirituală a
luminii Logosului. Precum statuile
nepreţuite sculptate de Praxiteles şi
Phidias ce erau la început mase
informe de piatră fără niciun tâlc
sau Parthenonul un pisc de stâncă
până ciocanul şi dalta, în mâna
condusă de inspiraţie divină l-a
transformat într’o minune peste
timp, aşa rămâne şi lecţia despre
cub. În cazul multora dintre
simbolurile utilizate în zidărie se
pare că există aceeaşi relaţie cu
regulile păstrate  în ritual de
scriitori. O importanţă majoră
trebuia acordată simbolurilor din
ritual,  invers proporţională cu
importanţa reală a simbolului
respectiv. În special nu această
regulă pare să fi fost aplicată în
cazul uneia dintre bijuteriile lojilor
masonice, aceea a piatrei cioplite
sau a cubului de piatră. Astfel,
simbolul prezintă aproape douăzeci
de referinţe, în masonerie numărul
trei părând cel mai important dintre
toate numerele (excepţia făcând

şapte), la fel cum îl întâlnim venerat
în aproape fiecare sistem antic de
filozofie religioasă, şi chiar are, în
unele dintre aceste sisteme, cum ar
fi al lui Platon, importanţa simbolică
a Dumnezeirii. Piatra, materialul
unui Ashlar, a fost considerat de o
mare importanţă şi în civilizaţiile
continentelor americane, dar ceea ce
ne este la îndemână este utilizarea
acesteia în Grecia antică. Tebanii
reprezentau pe Bacchus ca un zeu
de piatră. Kaaba este o piatra, Hajar
Al Aswad, de la Mecca, venerată de
către arabi din timpuri străvechi şi
de către mahomedani în prezent. Şi
druizii au reprezentat zeii lor în
piatră. Oricum este evident că
pretutindeni Ashlar este un simbol
al permanenţei, credinţei şi
încrederii, că pare deja aproape
inutil să citez şi alte exemple, dar
oricine este familiarizat cu Noul
Testament în care se aminteşte
schimbarea numelui în Petru, adică
piatră, pentru Simon, care
reprezenta permanenţa, credinţa şi
adevărul creştin al Bisericii primare,
şi tot aşa cuvintele lui Cristos: Tu
eşti Petru şi pe această piatră voi zidi
Biserica mea.Forma cubică a pietrei
cioplite deci aceeaşi semnificaţie.
Avem un exemplu în Apocalips
(XXI, 16), când Noul Ierusalim este
descris ca având lungimea, lăţimea
şi grosimea egale, ceea ce sugerează
o formă cubică a oraşului. Faptul că
masoneria foloseşte o piatră cioplită,
mai degrabă decât o piatră
nefinisată, simbolizând Adevărul
demonstrează modificarea
alegoriilor oculte moştenite de la
evrei şi egipteni şi contrastează
puternic cu metafora Minciunii. Cu
toate acestea semnificaţiile diferite
ale cubului pot fi, sugerînd
amplasarea lui în lojă, demonstraţia
dezvoltării spirituale a societăţilor
iniţiatice, cu predominanţă în
America. Cubul este un simbol de
stat şi reaminteşte constant despre
structura politică, din care adepţii
fac parte, atât ca beneficii cât şi ca
datorii. Oricum ai privi un cub cu
ochii puţin peste suprafeţe şi
marginile sale, descoperi că există
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trei chipuri vizibile şi trei invisibile.
Cele trei chipurile vizibile
simbolizează cele trei departamente
ale statului - legislativ, care face
legile, judiciar care le interpretează,
şi executiv care le execută. Cele trei
fete invizibil simboliza sufletul
invizibil al statului, libertate,
egalitate şi fraternitate şi sunt
necesare pentru a completa şi a face
stabil Cubul pentru a finaliza şi a
face stabil un stat. Piatra brută şi
estacada par să fi fost simboluri
antice  în masonerie. Acestea sunt
ilustrate pe planşe vechi care au
ajuns până la noi. Doar atunci când
Aslar a intrat în simbolismul
modern piatra brută este comparată
cu cea perfectă, urmându’i  cubul,
surmontat de o piramidă, deci o
piatră cubică, cu un apex piramidal.
În franceză imeginile prezintă
celebra pierre cubiqu, piatră cubică.
Un alt element foarte interesant este
turnul care izvorăşte spirele unei
scări fără nici un parapet denumit în
franceza veche, tournelle, sau turnul
foişor ori foişorul spirală, ceea ce
îmi aminteşte de treptele din
Camera de Mijloc, de calea din
clopot. În catehismul masonic acesta
este un model prin care ucenicii ar
putea invăţa principiile artei lor,
deoarece le sunt prezentate, în
diversele sale contururi, formele de
pătrat şi triunghi, cub si piramidă.
De ce am insistat asupra termenului
de thurnel întâlnit în masoneria
scoţiană? Pentru că aceasta ar putea
fi şi o daltă dură care să contribuie
la cioplire şi nu turn spiralat.
Variante interesante apar și în
existenţa pietrei cioplite
paralelipipedice , mai mult în
înălţime decât pe orizontală, forme
găsite încă în plăcile Nakal ale
continentului Mu. Este de remarcat
faptul că pietrele ilustrate le putem
privi în toate construcţiile lumii.
Înainte de a examina simbolismul
pietrelor Ashlar să citim cel puţin
un pasaj din Marea Lumina: Şi a
poruncit regele, şi au adus pietre mari,
pietre costisitoare, şi pietre cioplite,

pentru a pune temelia casei17. Exista o
distincţie între constructori şi
cioplitori în piatră, cei care au tăiat
şi cioplit piatra şi cei care au
construit, aveau funcţii distincte. De
asemenea, este interesant de
observat clasificarea: mare,
costisitoare şi cioplite. Primele,
desigur, se referă la dimensiune.
Mai mari, cu atat mai greu tăiate în
carieră, mai dificil de transportat, şi,
prin urmare, mai scumpe.
Costisitoare s-ar putea referi, de
asemenea, la cheltuielile de tăiere.
Apoi, ca şi acum, o piatră  cioplită,
şlefuită, cubică şi lustruită ar putea
fi mult mai costisitoare. Ashlar este
summum bonum al masoneriei,
adică, totul conduce către ea. Marele
Arhitect, nu mai puţin precum
Marele Geometrist, a dorit să
realizeze Arca, ambarcaţiunea
modelată din piatra cioplită perfect,
dar nu cu mâinile ci cu ciocanul
înţelepciunii mai ales pentru piatra
spirituală a frăţiei. Gutzon
Borglum18, când a fost întrebat cum
a reuşit să sculpteze în piatră statui
atât de frumoase, a spus: este foarte
simplu. Eu bat doar cu un ciocan şi o
daltă piatra şi de altceva nu am nevoie,
statuia este acolo, a fost acolo tot
timpul. În Marea Lumină citim:
Împărăţia Cerurilor este în voi. În
sculptură a învăţat omul că este
făcut după chipul lui Dumnezeu.
Borglum s’a referit la imaginile
realizate prin îndepărtarea a ceea ce
era de prisos. Perfecţiunea este deja
în interiorul pietrei. Tot ce este
necesar este de a elimina rugozitatea
şi excrescenţele, Piatra rugoasă ar
putea fi şi lumea, omenirea
dezorganizată ce ar putea ajunge o
piatră cioplita, piatră cubică, simbol
al perfecţiunii, dar acesta e statul,
conducătorii care îşi extrag puterile
cu consimţământul celor guvernaţi,
constituţia şi legile vorbind întru
voinţa poporului; guvernul,
armonios, simetric, eficient îşi
distribuie puterile în mod

17 Vechiul Testament, I Regi, V 16 17
18 sculptor celebru şi înflăcărat francmason

corespunzător şi ajustat menţinerii
unui permanent echilibru.19

Oricine are privilegiul de a
extinde simbolismul în noi direcţii,
citind, meditând, cultivându-se. Dar
şi în cele două pietre Ashlar sunt
suficient de multe adevăruri la
îndemâna fără a extinde
interpretarea la marile pietre
filosofice. Chiar Pike, marele
hermeneut, nu a susţinut că
simbolismul original Ashlar este de
natură politică.  Dar poate fi un
standard pentru lume şi pentru o
civilizaţie; aceeaşi figură, pătrat şi
triunghi, aceleaşi forme, cub şi
piramidă sunt prezente în lumea
largă ca şi în societăţile secrete,
adevărul ne învaţă că nu există un
cod de morala pentru un loc şi altul
pentru alt loc, însă pentru a trece de
la piatra brută la cea perfect cioplită
este nevoie de îndemânare,
instrumente şi un plan. Fără ca
vreunul din cele trei piatra cioplită
nu poate fi perfectă. Abilitatea de a
utiliza instrumentele şi mijloacele de
învăţământ, educaţia ciocanului şi a
daltei, de a folosi talentele pe care
Dumnezeu ni le-a dat, nu este cu
nimic mai uşor decât instrumente
necesare pentru a modela o minte
goală, nu departe de rezistenţa
într’o viaţă complicată, de onoare şi
probitate, cu dăruire de energie şi
resurse, de curaj şi bun simţ, unde
virtuţile şi caracterul denotă
modelul generaţiei din care face
parte.

Cele mai multe simboluri au
multe interpretări. Acestea nu se
contrazic, ci se amplifică reciproc.
Zece oameni diferiţi pot citi zece
diferite sensuri într-un pătrat şi
totuşi fiecare sens se potriveşte unei
semnificaţii unice, de profunzime, al
unei prelegeri de excepţie în
adncime şi frumuseţe, care reflectă
mesajul primordial, Cuvântul.



19 Albert Pike
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Ioanid ROMANESCU

Turbarea

Odată fiind printre voi,
cerul înalt al unei zile
îmi apăru ca o epistolă (Helios
era urma unei biete ştampile)

pentru că nimeni altcineva
nu ar fi putut să citească,
am privit îndelung printre lacrimi
să aflu voinţa dumnezeiască

atunci am turbat, la ideea
mesajului acela secret:
fusesem numit nimeni pe pământ,
pentru că dumnezeu devenise poet.

...

bine-nţeles, era în firea lui
să-şi facă de cap mai departe –
aud că de un timp îi este foarte greu,
că vrea să mă cheme din moarte.

Foto: Marcel Cahniță
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Mihai CIMPOI

Dialogul cu
Dumnezeu

omunicarea cu Dumnezeu
stă mărturie a structurii
esenţial-dialogice a liricii
vierene, axate pe o

adresare frecventă Cuiva, fie acesta
mama, iubita, Cerul, Pământul,
Copacul, Floarea, Ploaia, Duşmanul,
Prietenul. Atragem atenţia asupra
numeroaselor dedicaţii şi motto-uri,
fapt doveditor că poetul se simţea
angajat într-un dialog perpetuu cu Altul,
cu Celălalt, tratat creştineşte chiar dacă
îi apare duşmănos. E un ceremonial
confesiv, sentimental, convivial,
familial, cu fiinţele „mici” şi cu cele
„mari” – de la fratele creştin la di-
vinitate, de la elementele, boabele şi
fărâmele universului mic la stelele
Înaltului Cer. Foarte multe poeme nu
sunt altceva decât convorbiri intime cu,
să zicem, „casa de humă” („Tu mă iartă,
o, mă iartă, / Casa mea de humă, tu…”),
floarea cartofului („Ah, floare a / car-
tofului / înrourată! / Aproape de
nimeni / luată în seamă / ca părul
mamei / albind”), cu ploaia („Mă rog
de tine, ploaie…”) sau izvorul
(„Izvoare – / Limpezi zăvoare!”).

Un aer de credinţă creştină –
cald, învăluitor, de foc de vatră
străbună – străbate atmosfera generală

şi structura intimă a versului ca un
Golfstrom aducător de aer primenitor
de primăvară.

Înrourarea, înlăcrimarea,
însomnolarea vegetală ţine de un efect
de substanţializare fluidizată a viziunii.
Magia verbului vierean o explică,
printre altele, şi această slăvire (rim-
baldiană, eseniniană, lorchiană) a
sufletului.

De unde vine ea? Din perceperea
creştină a lumii.

În ortodoxie, Lucian Blaga
întrevedea o pendulare a vieţii
sufleteşti între „transcendenţă” şi
„organic”, acesta din urmă fiind un al
doilea pol al spiritualităţii creştine.

„În lumea ortodoxă organicul
serbează triumfuri”, afirmă filosoful.
De notat că duhul ortodoxiei defineşte
naţiunea după cel mai organic criteriu
al ei, adică după „sânge” şi „grai”. În
cadrul ortodox indivizii se simt firesc
integraţi în unitatea superioară şi mai
complexă a „neamului”. Ideea de
neam, în înţeles de „fapt organic”, s-a
dezvoltat pe tărâm ortodox în
desăvârşită neatârnare faţă de ideea de
stat, cel mai adesea chiar împotriva
ideii de stat” (Lucian Blaga, Trilogia
culturii, Bucureşti, 1969, p. 141).

Ortodoxia nu impune credinţa
ca o dogmă, care trebuia acceptată

obligatoriu; „credinţa trebuie să crească
în om ca o floare şi să prindă prin
puterea ei proprie, ca un descântec”.

Ea trebuie să vină cu de la sine
putere, ca aerul, ca taina, ca o germi-
nare naturală: „Credinţa nu trebuie
impusă cu ispita unor străluciri
exterioare, sau cu forţa argumentului,
nici moşită ca un făt neisprăvit. Ea se
naşte de la sine. Destinul ei e de
creştere ca al plantei. Sămânţa aruncată
nu trebuie desfăcută cu cuţitul ca să
încolţească şi nici conjurată cu
silogisme ca să prindă rădăcini”
(Ibidem, p. 149).

Paştele, cea mai importantă
sărbătoare creştină, nu se serbează
nicăieri cu atâta bucurie lăuntrică şi
strălucire ca la români. Este ceea ce
simte şi Grigore Vieru: „Se apropie
sfintele Sărbători, spune el într-un
discurs. Tragic a fost Paştele copilăriei
mele după 1945. Bisericile închise şi
preschimbate în depozite sau cluburi,
mănăstirile profanate în modul cel mai
barbar. Bineînţeles că era zăvorâtă şi
biserica din satul nostru de pe malul
Prutului. Maică-mea, ţărancă
analfabetă, dar cu frică de Dumnezeu,
cocea totuşi de Paşti pască şi încondeia
ouă ca toţi creştinii. Moartă era biserica
din satul nostru, dar rămăsese vie cea
din satul Miorcani de pe celălalt mal al

C

Vieru după Vieru
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Prutului, al cărei clopot, în noaptea
Învierii, îşi revărsa peste Prut zvonul
de aur, zvon în care maică-mea sfinţea
pasca. Dimineaţa, gustam din bucatele
sfinţite, luminaţi la suflet ca toţi
creştinii. Azi, 27 martie 2008, noi sfin-
ţim pasca Unirii în ecoul zvonului de
clopot al Actului istoric din 1918”.

Dialogul cu Dumnezeu nu are
un caracter dialogic propriu-zis în felul
celui al lui Arghezi, însoţit de credinţă
şi de tăgadă, de întrebări neliniştitoare
privind materialitatea divinităţii, de
căderi în certitudini, în umilinţe, în
„otrava gândirii şi veghei”.

Vieru întreţine, de fapt, un
monolog în preajma Divinităţii,
înălţându-i laude şi rugi, dar şi
punându-şi întrebări sieşi, cu nedume-
riri, mirări şi neîmpăcări generate de
lumea contemporană. Este,
esenţialmente, un referenţial nu atât
mistic, religios, cât unul etic, adresat, în
revers, sieşi şi lumii, de care Dum-
nezeu s-a îndepărtat sau – mai exact –
care, ea, s-a îndepărtat de Dumnezeu.

Sunt raţiuni polemice în astfel de
adresări către divinitate, care
deconspiră ura şi dezbinarea cuibărite
între fraţi, trădarea, frica, tot ce
sfidează adevărul, bunul-simţ,
normalitatea. Poetul îşi vede Ţara
cufundată într-un „amurg sângeros”:
„Trebuie din iarmaroc / Să mutăm în
Cer / Biserica noastră. /Trebuie să
mutăm în Ţară / Carpaţii noştri /
Trebuie să schimbăm / Numele
graniţei. / Trebuie din cuvintele
zăgăzuite / Să adunăm adevăratul
nume / Al copiilor noştri. / Trebuie să
mutăm / În alt perete fereastra / La
care mama ne aştepta. / Trebuie să
redăm văzduhului / Pasărea izgonită”.
E o chemare patetică la repunerea în
temeliile ei morale, estetice, spirituale,
a lumii româneşti: „Trebuie să scoatem
martirii / Din fântâna părăsită / A
Limbii Române. / Sunt încă / Atâtea
de făcut / În ţara pe care / Trebuie s-o
apărăm / De – Doamne! – chiar
români. / Trebuie să ieşim curaţi, /
Luminaţi, / Din sângerosul amurg”
(Ieşind din amurg, cu dedicaţie lui Dan
Zamfirescu).

Poetul îi mărturiseşte lui
Dumnezeu o posibilă cădere în neantul
etic al lumii de azi care a pervertit şi
intervertit criteriile, o ipotetică moarte
fără de lacrimi, căci le-a plâns pe toate:

„Doamne, cu Tine / Toate zilele mele /
Să stea de vorbă-ar dori. / Dar numai
Tu / Ai răgaz. / Iată, / Mai repede ca
lăcatul / Rugineşte pe cruce / Numele
omului. / Iată, / Am ajuns să fiu de
partea morţii / Dacă moartea are
dreptate / Şi împotriva vieţii / Dacă
viaţa se ticăloşeşte. / Iată, voi muri. /
Fără de lacrimi – / Le-am plâns pe
toate” (Dacă moartea are dreptate,
dedicată lui Ion Deaconescu).

O astfel de gravitate etică
neobişnuită la un homo christianus,
pătruns de spirit mioritic înfrăţit cu
„organicul”. Anume conştiinţa că acest
„organic” se dezagregă, fiind diminuat
valoric, naşte împăcarea cu opusul lui,
împăcare cu substrat polemic,
prevenitor.

Discursul liric e intens eticizat,
prin urmare mai mult decât sacralizat,
constituindu-se din rugi, laude imnice,
formule de colind de Crăciun sau… de
cântec pascal, adresate lui Dumnezeu /
Christos şi de diatribe la adresa lumii
ieşite – shakespearean – „din ţâţâni”.
Simbioză greu de realizat, deoarece
Vieru nu dispune de mijloace de critică
virulentă, el limitându-se la o
„ruşinare” moale, creştină.

Discursul devine litanic, cu
reluări obsesive monotone, în care e
învederat totuşi un efort puternic de re-
eticizare a lumii: „A venit la noi
Crăciunul, / Cânte omul, tacă tunul, /
A venit nădăjduirea / Tace-n lume
învrăjbirea. // Pururi lucească / Slava
domnească. / Pururi în inimi să
crească!” (Către cer colinda suie, cu
dedicaţie Preacucernicului părinte Au-
rel Sas); „…Se-aud paşii lui Hristos, /
Lerui – ler, / Către omul cel frumos, /
Lerui – ler, / Se-aud milostivii paşi, /
Lerui – ler, / Către oameni nevoiaşi, /
Lerui – ler, / Se-aud paşi, nu mi-a
părut, / Lerui – ler / Care vin spre-al
nostru Prut, / Lerui – ler” (Se-aud paşii
lui Hristos, colind dedicat
Preacucernicului părinte Petre
Ghergel); „Va veni o zi preasfântă, / O
vom auzi cum cântă, / Vom vedea pe
Isus / Pre pământ cum coboară / De
sus, / Vom vedea pe Mântuitor / De
creştini doritor, doritor // Va
străpunge raza morţii / Zid de nori,
zid de nori, / Ruşina-se-vor arginţii, /
Ruşina-se-vor arginţii, / Trădători /
Plânge-va de bucurie / Precista,
Precista. / Lângă Ţara mea cea vie, /

Lângă Ţara mea cea vie / Crist va sta”
(Hristos veni-va pe pământ, cântec pascal
dedicat Preafericitului părinte Daniel).

Grigore Vieru recurge, hegelian
vorbind, la cugetul moral, sufletul
frumos şi iertarea răului.

Intrată în sfera eticului,
conştiinţa-de-sine „cunoaşte datoria ca
fiind esenţa absolută”. Închizându-se
în sine, ea se comportă după voie,
raportându-se numai la ea. Or, în ace-
laşi timp, şi obiectul ei negativ se
comportă din ce în ce mai liber. Fiinţa
nimereşte, astfel, într-un cuib al
contrariilor, spune Hegel cu un termen
kantian. Moralitatea se vrea completă,
pură, necunoscând ca datorie decât da-
toria pură: „Ceea ce pentru ea nu este
sfânt, nu este sfânt în sine, şi ceea ce nu
este în sine sfânt, nu poate fi sfinţit prin
esenţa divină. Nu este deci ceva serios
în genere pentru conştiinţa morală,
când ea lasă ca ceva să fie sfinţit printr-
o altă conştiinţă decât ea însăşi; căci
pentru ea nu este sfânt în mod strict
decât ce este sfânt pentru ea însăşi şi
în ea” (Hegel, Fenomenologia spiritului,
Bucureşti, 1965, p. 353).

Punând deasupra legii
determinate şi conţinutul care îi place
în cunoaşterea şi voinţa sa, cugetul dă
dovadă, zice Hegel, de „o genialitate
morală care cunoaşte voce interioară a
cunoaşterii sale imediate ca voce
divină” (Ibidem, p. 369). Astfel, această
cunoaştere, identică serviciului divin în
el însuşi, este cunoaşterea unei
comunităţi şi a ceva universal.

Poetul încearcă să apropie şi să
contopească aceste voci, în primul
rând, vocea sa individuală de poet cu
cea divină; în al doilea rând, ambele
aceste voci cu vocea comunităţii şi a
lumii în genere. Cunoaşterea cugetului
moral este şi „puterea de creaţie divină
care are în conceptul ei vitalitatea”.

Ceea ce îl sperie în mod deosebit
este golirea de sens moral a faptelor,
gândurilor, drama tragică basarabeană
având anume această explicaţie:
„Tragedia Basarabiei a constat în aceea
că a trebuit să dăm mereu seama în faţa
unor legi străine golite de orice sens
moral”.

Spiritul cert de el însuşi, ca suflet
frumos, poate ajunge adevărata
identitate doar atunci când posedă
forţa de a-şi exterioriza cunoaşterea de
sine în altul, când intenţia şi actul coin-
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cid. Latura de universalitate apare în
chip manifest. Noica vede în aceasta o
unire a tuturor cugetelor şi o regăsire a
vocii lui Dumnezeu în noi: „Dacă ai
ajuns la această curăţenie şi siguranţă,
atunci binele creşte nestăvilit din tine şi
obţii cu adevărat „genialitatea morală”,
gestul firesc al unei zeităţi. Oficiezi, în
inima ta ca şi printre ceilalţi, căci prin
destăinuirea cugetului tău te arăţi a fi
un sine general. Pentru ceilalţi, fapta
valorează prin justificare. Legătura
dintre cugete se face prin această
mutuală asigurare de bune intenţii;
sunteţi toţi mărturisitori de bine, acesta
e esenţialul. Spovedania noastră făcută
deschis, către toţi, este vocea lui
Dumnezeu în noi” (Constantin Noica,
Povestiri despre om după o carte a lui
Hegel, Bucureşti, 1980, p. 220).

Poetul vrea să obţină anume
această unitate a cugetelor,
valorizându-şi puterea de creaţie, el
considerându-se purtător de voce al lui
Dumnezeu, „discipol al lui Orfeu”:
„Scriu, ca să fiu aproape de
Dumnezeu”, mărturiseşte într-un
aforism. „Cuvântul stă în centrul uni-
versului”, spune altundeva.

Vieru concepe poezia, în sens
heideggerian, ca „numire originară a
zeilor”, cuvântul poetic primindu-şi
forţa de unire la îndemnul zeilor de a
vorbi şi a transmite semnele lor
poporului. „Ctitoria Fiinţei este legată
de semnele zeilor. Iar cuvântul poetic
nu este totodată decât interpretarea
„vocii poporului” (Martin Heidegger,
Originea operei de artă, Bucureşti, 1982,
p. 205).

Poetul are menirea de a realiza o
relaţie de mijlocire cu puterea lui orfică
de a fermeca între „vocea divină” şi
„vocea poporului”. De aici vine si-
tuarea lui între Hristos şi Orfeu.

Am putea spune că îşi orfizează
discursul: prin sporirea forţei de magie
a verbului, prin muzicalizare şi
dialogizare care presupune adresare
încrucişată sau parabolă către zeu şi
cititor, prin imprimarea unei note
mesianice sau biblic-apocaliptice. Deşi
tonalitatea litanică generală se
păstrează, registrul stilistic se schimbă,
fiind de venerare imnică, de recitativ
baladesc sau psalmodic, de urare sub
formă de colind sau cântec pascal, de

notaţie prozastică („Ne-au îndepărtat
de casă, / c-aveam poarta mai fru-
moasă. / Ruptu-ne-au de-a noastră
vatră, / că aveam şi gard şi piatră” –
Balada celor deportaţi, dedicată lui
Vladimir Hotineanu). În astfel de
registre poetul se roagă, se spovedeşte,
îşi aminteşte („În beznă, / Deseori îmi
aminteam / De anii copilăriei prutene.
/ Doamne, / Câtă zăpadă curată / Şi
câtă Ţară / În copilăria mea!” –
Ferestrele către Patrie, dedicată lui
Cătălin Bordeianu), mărturiseşte cu
tentă sentimentală, rosteşte pilde
morale („Din slăvile cereşti / Le
cârmuieşte Dumnezeu / Pe toate: /
Bucuria, lacrima. / Învăţ din suferinţa
/ Sufletului meu. / Şi parcă / Nu mi-e
de ajuns / Doar suferinţa mea. /
Străvechi cuvinte-mi / Umplu inima /
Ale-nţelepţilor / Ce pace mie da-vor: /
Prea mare-i pentru Domnul / Stima
mea / Ca să mă tem de Diavol!” – Din
suferinţă-n vânt, dedicat lui Eugen
Simion).

Curcubeul, liant între cer şi
pământ, simbol al bunăvoinţei divine şi
armoniei cosmice (Fecioara Maria
adună pământul şi cerul la un loc, fiind
personificată de el), are o nuanţă
aparte: Cei trei copii care îşi iau câte o
culoare din el se conving că au
dezmembrat unitatea, fără de care nu
există frumosul, armonia (Curcubeul).

Nu putea lipsi, la Vieru, nici
albina care prin hipocoristic dă
denumirea unei foarte populare cărţi
pentru preşcolari (Albinuţa ed. I, 1979).
Cu o tradiţie de milenii în lirica
universală – de la Homer, Virgilius,
Ovidius la Dickinson, căruia i se
identifică, şi Valèry care îi stimulează
venirea Muzei şi Rilke care vorbeşte
despre faptul că „suntem albinele
invizibilului. Adunăm cu frenezie
mierea vizibilului, ca s-o depozităm în
stupul de aur al invizibilului” (L.
Ferber, op. cit., p. 20-24), la care trebuie
adăugaţi Eminescu („Şi albinele-aduc
miere, aduc colb mărunt de aur” – Că-
lin, file din poveste) şi Arghezi (la care
albina amestecă „pulberea de lună şi
ţărâna de soare” – Miere şi ceară).

Albina, în complexul deosebit de
semnificaţii pe care îl are în simbolis-
tică, înseamnă regalitate şi „demnitate
nobiliară”, „pasăre a Fecioarei Maria”

şi „Pasăre a Domnului” şi „Pasăre a
muzelor”, apărând în comparaţiile
antropomorfizante ca o „divinitate
solară şi pirică”, fiind întruparea
curajului, castităţii, hărniciei, curăţe-
niei, inteligenţei, renaşterii şi poeziei, a
sufletului celor drepţi (cf. lui Bie-
dermann, op. cit., p. 17 şi Evseev, op.
cit., p. 15).

Poetul nostru o venerează cu un
„cuvânt de aur” (pe care nu-l găseşte)
anume pentru aceste calităţi, la care
adaugă acela de a fi steagul ţării,
simbol al libertăţii neîncătuşate şi al
cugetului moral curat şi al siguranţei în
mers – fapt care atestă o localizare
mitopo(i)etică: „Un bob de sare argintie
/ Eşti poate pentru necuprins. / Ci
pentru noi, pe-a zilei pâine, / Eşti
mierea fără preţ, eşti vis. // Mai rodnic
steag şi mai cu pace / Nu am văzut şi
nici mai sfânt / Ca steagul roiului tău
mare / În pomul ţării fluturând. // Nu
laşi lumina dimineţii / Să lucre singură
în tei. / Dar nici cutezi începe cântu-ţi
/ Naintea cântecului ei. // Trudeşti cât
şapte bucuroasă / Şi-ţi place zborul
fără şa. / Şi nimeni, nimeni nu-i în
stare / Aripa-ţi a o-ncătuşa / (…) Din
vieţuirea ta curată / Atâtea sunt a le-
nvăţa. / Nu rătăceşte drum şi cinste /
Acel ce merge-n urma ta. // Ca Ştefan
neştiind săgeata / Să o trimit frumos în
zbor, / Eu unde te opreşti, tu, soro, /
Acolo stau să-nalţ sobor” (Albina).

Fireşte, la un poet precum
Grigore Vieru – „organic”, sacru – şi
denumirile cărţilor conţin semnificaţii
arhetipale: Numele tău (individualizare
în sens absolut; în epocă era un
imperativ „categoric” să fii om cu
demnitate, personalitate rezistentă la
limite, frustrări), Aproape (sinonim al
caldului, intimului, maternului, opus
departelui rece şi ostil), Fiindcă iubesc
(care trimite, evident, la a fi prin iubi-
re), Un verde ne vede (sugestie a
verdelui vital şi divin veghetor), Steaua
de vineri (revelare a predestinării şi
maturităţii), Taina care mă apără (care e
taina divinităţii, ocrotitoare).
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Eugen Ovidiu CHIROVICI

Hoodoo Creek
fragment de roman

Într-o zi Bătrânul i-a spus Femeii sale: “Oamenii nu vor muri
niciodată”. “Nu”, a răspuns Femeia, “ asta nu se va întâmpla;
dacă oamenii ar trăi în veci, atunci ar fi prea mulţi oameni pe
Pământ şi acesta s-ar scufunda în ceaţă pentru totdeauna. Oa-
menii trebuie să moară şi aşa va fi mereu”.

Dintr-un mit al indienilor Blackfeet, cules de Clark Wissler
în jurul anului 1900.

ergeau pe firul apei.

Albia acesteia se mărea, pe măsură ce se aproapia de
Fabian. Pădurea din stânga părea tot mai depărtată,
străbăteau acum o zonă care părea aproape un şes, lin,
cu mici văi şi dâmburi acoperite cu iarbă înaltă şi grasă,
nepăsătoare la apropierea iernii. Vântul era mai puternic
şi mai tăios, norii de pe cer se mişcau parcă o dată cu ei,
schimbându-şi des forma şi culoarea.

Mai avem cel puţin trei ore până va apune soarele,
îşi spuse Bătrânul. Nu te mai gândi la durere, nu te mai
gândi la fiara aia care poate este în spatele vostru sau în
faţa voastră, nu te mai gândi la accident şi la războaie şi
la altele, nu te mai gândi la nimic, doar mergi înainte.
Doar mai fă un pas, apoi încă unul şi încă unul şi tot aşa.

Nu îi mai era foame şi nici măcar sete, deşi simţea
că tot trupul îi ardea. Agăţase de foaia de cort
preschimbată-n brâu pachetul din cetină cu carnea de

cerb, pentru a o căra mai uşor şi o clipă se gândi să o
abandoneze, pentru că nu credea că vor mai mânca din
ea. Dar nu este exclus ca mai târziu sau dimineaţă să
putem totuşi îmbuca ceva, îşi zise mai apoi.

De vreo câteva ori, Jim încercă să-i vorbească, însă
Bătrânul nu-i răspunse şi celălalt pricepu şi se închise la
rândul său într-o tare dârză şi grea precum plumbul.
Doar să mergem, să mergem înainte, îşi spunea mereu
Bătrânul, că şi cum ar fi recitat o rugăciune. Nu ştiu nicio
rugăciune, se gândi el. Ştiu puţin “Crezul”, dar nu sunt
sigur că-l ştiu pe tot. Când eram copil şi mergeam cu
părinţii la biserică, îl ştiam şi mai ştiam pe de rost nişte
Psalmi şi vreo două imnuri. Avea bunicul grijă de asta,
tatăl tatălui meu. Era tâmplar, ca Iosif, tatăl lui Hristos.
Dar chiar dacă aş şti vreo rugăciune, nu sunt sigur că aş
spune-o. Sunt prea supărat şi rugăciunile ar trebui spuse

M
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de oameni veseli şi senini şi fericiţi, care să-I povestească
lui Dumnezeu ce şi cum despre vieţile lor senine şi
fericite, într-o lume senină şi fericită. Nu poţi spune o
rugăciune scrâşnind din dinţi şi nefericit, cu inima
amară, decât dacă eşti un rătăcit şi nu mai ai nicio
speranţă şi-atunci mergi la casa Pruncului pentru a-I
vorbi aiurea despre rahaturile vieţii tale de doi bani. Am
ucis oameni, Doamne şi i-am văzut murind, am văzut
cum ochii li se sting precum nişte becuri arse. Mi-am
auzit camarazii zbierând ore-n şir înainte să-şi dea
duhul, într-o mlaştină împuţită şi-am văzut o copilă de
câţiva ani cu picioarele smulse de o explozie, ca o
păpuşă plină de sânge. Câte nu am mai văzut, Doamne
şi probabil că şi Tu le-ai văzut, pentru că Tu le vezi pe
toate, nu?! Iartă-mă, Doamne, doar bat câmpii, mormăi
aiurea şi fără şir, doar ca să nu mă gândesc la durerea
asta şi să mai fac vreo câţiva paşi. Uite, acum mă
gândesc, nu ştiu de ce, la un vultur care dă roată pe cer,
deşi nu văd niciunul şi-acum îmi vine-n minte lupul
acela bătrân şi prost care se ţinea după noi şi de care
parcă mi-e doar, iar nu ştiu de ce. Nu îţi iau Numele-n
deşert, deşi cred că uneori aşa pare atunci când îmi
asculţi gândurile sau vorbele, doar că nu înţeleg nişte
lucruri sau sunt mânios sau trist şi-atunci încep să
vorbesc de unul singur, inclusiv despre Tine şi despre
alte lucruri pe care nu le înţeleg.

Elleny Pendefunda, Vântul timpului

Păşeau prin ţărâna umedă, striveau sub tălpi
smocuri de iarbă, îşi imprimau urmele în peticele de
nisip ud pe care viitura le lase în urma ei, precum dâra
unei reptile uriaşe. Uneori tufele de anini şi de ferigi
ajungeau până la albia pârâului şi erau obligaţi să se
oprească pentru câteva clipe pentru a le da la o parte sau
a păşi printre el sau a coborî în albie pentru a le ocoli,
atunci când erau prea dese şi încăpăţânate pentru a-i
lasă să treacă. Se opriră la un moment dat şi băură direct
din pârâu, aplecându-se deasupra undei şi văzându-şi
chipurile reflectate deformat în oglinda apei, ca la un
bâlci din copilăria Bătrânului, în care treceai printr-un

coridor plin de oglinzi care te arătau uriaş, pitic,
nemaipomenit de gras sau înalt şi slab ca o coadă de
mătură. Pe când se ridicau şi-şi reluau drumul, zăriră un
iepure care traversa în salturi incredibil de lungi o
poiană, spre pădure, în vreme ce un huhurez mare plana
lin deasupra lui, urmărindu-l. Iepurele dispăru printre
copaci, iar huhurezul abandonă vânătoarea, aşezându-se
pe o creangă de pin.

La un moment dat Bătrânul văzu excremente de urs,
acolo unde animalul se oprise probabil să bea apă şi
simţi mirosul acid al acestora, semn că nu erau prea
vechi. Însă nu se gândi la asta, nu îşi mai spuse că
trebuie să aibă grijă pentru că o asemenea fiară să nu le
ia urma, îşi golea capul de gânduri imediat ce acestea
prindeau cheag şi formă. Nu se gândea decât la
următorul pas, apoi la celălalt şi la momentul în care va
zări Hoodoo Creek îmbrăţişând rîul Fabian şi
contopindu-se cu acesta. Nu mai simţea nevoia să-şi
salveze viaţa, pe a lui sau pe a tânărului, nu mai dorea –
sau nu mai ştia că doreşte – să ajungă teferi înapoi la
ceea ce unii numeau civilizaţie. Dorea doar să meargă
înainte şi-atâta tot.

Se opriră în locul în care Hoodoo Creek făcea un cot
larg şi îşi schimba direcţia spre dreapta, lângă un pîlc de
molizi. Soarele atingea deja coroanele pinilor din
pădurea care se zărea în depărtare, palid şi uriaş. Urma
să se însereze şi Bătrânul vroia că ei să-şi construiască
adăpostul înainte să vină noaptea. Înainte de căderea
întunericului, muntele părea să-şi ţină respiraţia.
Animalele de zi se cuibăreau în culcuşuri, cele de noapte
încă nu plecau în expediţiile lor ucigaşe. Zgomotele
aproape că încetau. Mai apoi, după ce cădea întunericul,
ţipetele şi scrâşnetele ascuţite de peste zi lăsau locul
şoaptelor şi foşnetelor catifelate, sumbre şi
ameninţătoare. Prădătorii îşi căutau victimele, iar
vieţuitoarele mici ale pădurii tremurau pentru pielea lor.

Durerea îşi schimba intesitatea de la un timp la
altul, observase Bătrânul. Niciodată, nici măcar în
război, nu avusese o rană atât de gravă şi acum o analiza
ca şi cum nici măcar nu ar fi fost a lui. Timp de un sfert
de oră, părea aproape să dispară, simţea doar sub
cămaşă umflătura fierbinte şi grea ca un pietroi. Apoi,
cam tot pe-atâta timp, devenea ascuţită şi îi tăia
răsuflarea şi avea senzaţia că un şarpe i se mişca sub
piele, scormonindu-şi drum spre inimă şi spre
măruntaie. Alteori îl ataca în reprize scurte şi ascuţite, ca
nişte directe de stânga trimise de un boxer care îşi
hărţuieşte doar adversarul, în pregătirea croşeului
decisiv de dreapta. Dar, indiferent cât de puternică sau
domolită era durerea pe care o simţea, Bătrânul ştia că
acolo, în trupul său, se întâmpla ceva rău şi periculos şi
că acel rău o să-l răpună peste nu prea mult timp. Poate
va fi febra, poate va fi doar suferinţă, poate va fi vreo
infecţie care se întinde repede, pentru că aşchiile de os
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au scormonit în carne şi probabil că aceasta se va infecta,
îşi spuse el. Indiferent ce va fi, nu va mai dura mult. Jim
este tânăr şi trupul lui încă mai ştie cum să lupte cu
rănile, dar eu sunt bătrân şi obosit şi finalul va veni mai
repede decât credeam. Ghinion, să se întâmple aşa ceva
tocmai când ne apropiam de sfârşit.

De asta data Jim fu cel care pregăti culcuşul în care
urmau să-şi petreacă noaptea. Văzuse cum procedase
Bătrânul până atunci şi făcu la fel. Tăie nişte crengi şi le
aşeză între două trunchiuri de arţar, acoperindu-le apoi
cu iarbă şi frunze de ferigă. Deasupra aşeză foaia de cort
şi improviză din bolovani o vatră în care aprinse focul.
Când acesta prinse putere, aruncă în el toate lemnele
uscate pe care le găsi în jur, pentru a păstra cât mai mult
jarul peste noapte. Piciorul i se umflase până la şold, însă
nu se mai gândea să se plângă, după ce văzuse ce era
obligat celălalt să suporte. Suferinţa Bătrânului parcă i-o
absorbea pe a lui şi îi făcea povara mai uşoară, într-un
fel ciudat.

Se lungiră în aşternut şi fumară în tăcere ultima
ţigară. Bătrânul aruncă apoi pachetul gol în foc şi îl văzu
cuprins repede de flăcări. Umbrele se lungiseră şi abia
de se mai zăreau. O singură stea mare strălucea pe cer,
chemându-le pe celelalte la sfatul lor de peste noapte.

Bătrânul îşi verifică revolverul vechi, mai mult din
reflex. Şi-a făcut datoria, îşi spuse el, gândindu-se la
ursul care după aceea îşi găsise un sfârşit atât de
năprasnic. Fiecare capsă s-a aprins şi fiecare încărcătură
de pulbere a luat foc şi fiecare glonţ de plumb a plecat
pe ţeavă. Fără el, acum am fi fost morţi. Văzuse oameni
sfâşiaţi de urşi, se întâmpla aproape în fiecare an în Parc,
atunci când un turist, un pescar sau un pădurar
imprudent sau doar ghinionist dădea ochii cu o fiară
aflată, nu se ştia de ce, în toane proaste. Ursul nu doar
ucide, aşa cum face leul de munte, care îţi rupe beregata
sau te sugrumă, ci parcă întâi te torturează, te chinuieşte
şi te mutilează, ca un sadic. Îţi smulge faţa pur şi simplu,
te scalpează cu ghearele ca nişte cuţite, îţi smulge hălci
de carne din coapse şi îţi frânge coastele, toate pe rând şi
pe îndelete. De cele mai multe ori, nici măcar nu încearcă
să te mănânce, doar te lasă acolo, un ghem de sânge şi
carne sfâşiată şi durere, mort sau viu, atunci când
termină cu tine. Cei de la Fundaţie făceau studii şi pe
tema asta, însă Bătrânul nu era interesat de aceste studii.
Ştia doar ceea ce văzuse şi considera ca unii urşi sunt
pur şi simplu nebuni, la fel cum sunt unii oameni. Fără
acel pistol şi ei ar fi păţit la fel. Îi pipăi plasele din lemn
de nuc, lustruite de vreme, trecute prin cine ştie câte
mâini în cei peste o sută de ani de când ieşise din fabrica
domnului Samuel Colt. Asta era undeva pe la 1880, pe
când în Wyoming războinicul numit Red Cloud se lupta
cu feţele-palide care construiau naţiunea americană.
Odată văzuse o fotografie veche a acestuia, aşezat pe un
scaun şi arătând spre obiectiv un profil vulturesc şi

observase că seamănă leit cu figura gravată pe moneda
veche de cinci cenţi, aceea care pe revers avea imprimat
un bizon. Poate că acel gravor, care concepuse moneda
respectivă, îl avusese ca model chiar pe Nor Roşu,
căpetenia care dăduse de furcă soldaţilor îmbrăcaţi în
uniforme albastre şi cu săbii de cavalerie la cingătoare.

Se întunecase de-a binelea şi jarul sclipea în vatră ca
o mână de pietre preţioase sângerii, mov, galbene şi
albăstrui. Din când în când, sub mângâierea vântului,
câte o flăcăruie mică ţâşnea dintre tăciuni, trăia pentru
doar câteva clipe şi apoi se cufunda înapoi în marea
resturilor arse de lemn. Bătrânul respira greu şi Jim se
întrebă cât de tare îl doare rana pe care o căpătase, dar
nu vroia să aducă vorba despre asta.

- Am citit odată un articol despre boala numită
SIDA, spuse Bătrânul.

Vocea îi era atât de obosită, încât celălalt trebuia să
facă eforturi pentru a înţelege ce spune.

- Am avut un amic care a murit de SIDA, spuse Jim.
Bănuia că a fost infectat la dentist, pentru că făcuse doar
sex protejat. Înainte să moară, am auzit că mai avea doar
vreo patruzeci de kilograme.

- Ştii cum acţionează virusul ăla, HIV?! continuă
Bătrânul, cu vocea acea stinsă care îl speria pe celălalt şi
Jim îi răspunse că habar nu are. Se pare că fiinţa aceea
minusculă, adică virusul, vreau să spun, intră într-o
celulă şi îi schimbă programul cu care a înzestrat-o
natura, îi explică Bătrânul. Nu ştiu dacă spun bine ce
spun şi dacă am înţeles cum trebuie, dar cred că
oarecum aşa se petrec lucrurile. O celulă de ficat, de
exemplu, produce o altă celulă, tot de ficat, după cum
una de rinichi produce o alta tot de rinichi. Adică aşa ne
regenerăm, cu alte cuvinte, până să fim prea bătrâni şi
celulele noastre să obosească şi să nu se mai reproducă
precum iepurii într-o crescătorie.

- Ce chestie, comentă Jim, mai mult din politeţe. Îşi
aducea vag aminte de orele de biologie din şcoală, de
faptul că o “celulă”, cum spunea Bătrânul, era compusă
dintr-o membrană şi din alte chestii ale căror nume le
uitase. Nu îi era neapărat somn, însă se simţea moleşit şi
lipsit de vlagă, exact în faţa acelui prag între somn şi
veghe, în care parcă se şterg graniţe dintre vis şi realitate
şi nu mai eşti sigur de ceea ce vezi, auzi şi simţi. Iar când
se lăsa întunericul, îi era teamă şi pădurea i se părea
înfricoşătoare. Nu se obişnuise deloc cu asta în zilele
care trecuseră. I-ar fi plăcut să fie într-o încăpere şi să
încuie uşa şi să se asigure că este pus şi lanţul acesteia.

- Da, spuse Bătrânul, care şedea lungit pe partea
stângă, pentru a nu atinge crengile de sub el cu umărul
beteag. Virusul ăsta, cine ştie cum, a învăţat să
păcălească celula. Adică celula de ficat, de exemplu, se
forţează şi crede că a născut o altă celulă de ficat,
asemenea ei. Numai că nu face asta, ci produce un alt
virus. Şi nu ai cum să-i explici celulei că nu e bine ce
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face, decât să o opreşti să se reproducă, ceea ce înseamnă
că moare şi nu îi ia locul o alta, nouă.

- Deci cum o dai, este rău, spuse Jim, având senzaţia
că spune o nerozie. Nu îşi dădea seama unde vroia
Bătrânul să ajungă.

- Da, spuse acesta, tocmai de aceea e greu de găsit
un leac, pentru că se pare că virusul ăsta isteţ atacă exact
celulele sistemului imunitar. E ca şi cum într-un oraş ai
otrăvi apa care-l aprovizionează. Evident că locuitorii ar
muri toţi, mai devreme sau mai târziu, iar dacă îi opreşti
să bea apă, mor de sete.

Bătrânul făcu pauză. Jim simţea cum i se închid
ochii, dar se silea să rămână treaz. Sus, pe cer, luna
răsărise ca o bucată de untură râncedă, de un galben
murdar. Din când în când, câte un nor întunecat o
acoperea pentru câteva secunde, apoi trecea nepăsător
mai departe. Era frig, iar căldura jăraticului se lupta din
greu cu răcoarea ce părea să iasă din pământ, printre
pietre, frunze uscate şi smocuri de iarbă.

- Mă gândeam că poate, fără să ne dăm seama, asta
ni se întâmplă şi nouă, oamenilor, spuse Bătrânul.
Precum celulelor alea care au înnebunit şi nu îşi dau
seama că fabrică viruşi. Poate că ceva rău a intrat în noi,
la un moment dat, cine ştie când, şi de atunci doar
credem că suntem, dar, de fapt, nu mai suntem sau
suntem tot mai puţini oameni adevăraţi. Şi facem lucruri
pe care oamenii nu le fac şi nu ar trebui să le facă.
Oamenii au fost treptat înlocuiţi de Ticăloşi, de
Mocofani, de Plângăcioşi, adică de tot felul de viruşi,
care se comportă ca nişte viruşi, deşi noi credem că sunt
oameni. Iar dacă cineva sau ceva i-ar stârpi, am pieri
oricum cu toţii.

Bătrânul observă că Jim adormise, lungit pe spate
cu gura deschisă. Îi auzea respiraţia şi îi întrezarea
chipul în lumina slabă a jăraticului din vatră.

Eşti prea tânăr pentru a te gândi la lucrurile astea,
îşi spuse Bătrânul. Când eşti tânăr, viaţa clocoteşte în
tine cu o asemenea forţă, încât seamănă cu o viitură ce te
poartă departe, tot mai departe, fără să ai de cele mai
multe ori timp să gândeşti. Apoi, când îmbătrâneşti, vezi
lucrurile altfel. Nu vezi alte lucruri, doar că le vezi cu
alţi ochi. Nu e vorba de experienţă sau mai ştiu eu ce
aiureli; eu cred că oamenii, de fapt, nu învaţă mai nimic.
Este vorba de perspectiva pe care o ai asupra a ceea ce
este în jurul tău. Dacă aş fi venit, aici, în Parc, la
douăzeci de ani, cred că nici nu aş fi observat cât de
frumos este răsăritul soarelui şi câtă putere conţine în el.
Probabil că dimineaţă aş fi lenevit în pat. În deşert am
observat pentru prima oară stelele, care păreau mari cât
pumnul şi atât de aproape, încât aveai senzaţia că le poţi
atinge, dacă ridici braţele. Mai demult, în junglă, nu am
observat mai nimic, pentru că nu vroiam decît să scap
viu de-acolo, să păstrez intactă viaţa care clocotea în
mine. Asta este legea firii, îşi spuse el. Şi împotriva
legilor firii nu poţi să lupţi, aşa cum nu poţi să lupţi

împotriva lui Dumnezeu. Poţi doar să te mânii uneori,
însă o faci degeaba.

Îşi aduse aminte de Vietnam. Dar nu de delta
Meckongului, nu de smârcuri şi de satele mici, compuse
din colibe cu acoperişurile din paie uscate de orez. Ci de
gara din Saigon. Era o gară care lor li se părea mică şi cu
siguranţă murdară, plină de oameni şi de mirosuri iuţi şi
picante şi de trenuri vechi cu locomotive care şuierau,
ca-n filmele western. Nu îşi dădea seama de ce imaginea
aceea i se înfiripase în minte, de vreme ce nu îl lega nicio
amintire specială de ea. Apoi, dintr-o dată, văzu. Era
acolo, pe peron. De fapt, împreună cu doi camarazi,
căuta un restaurant care se afla în apropierea gării şi se
rătăciseră. Se oprise pe un peron, lângă prima linie din
cele cinci sau şase şi privea în jur. Un tren era garat şi
locomotiva acestuia şuiera şi impiegatul de mişcare se
agita de colo-colo, în uniforma lui largă şi urâtă. În tren
se afla o femeie, în braţele femeii se afla un copil şi-n
copil se cuibărise moartea. Era slab, atât de slab încât
părea o paiaţă de paie. Maică-sa, o femeie mică şi uscată,
la rândul său, îl înfăşurase într-o cârpă şi îi sprijinea
capul pe braţul stâng, în vreme ce îl ţinea cu cel drept. Şi
copilul acela, ros de boli neştiute, îl privea fix pe el, pe
Bătrânul care atunci nu era decât sergentul John Watts.
Nu te îngrozea disperarea pe care o vedeai în acea
privire, pentru că nu despre disperare era vorba. Era
privirea unui bătrân, a unui om care trăise o sută de ani
şi văzuse deja prea multe lucruri, cele mai multe rele şi
urâte, aşa cum văd mai toţi oamenii. Era o privire
serioasă şi adâncă, o privire care niciodată nu ar trebui
să zăbovească nici măcar o secundă pe chipul unui copil.
Ştiu că mor, părea să spună privirea aceea şi nici nu mă
revolt şi nici măcar nu-mi pare rău, doar ştiu şi vreau ca
şi tu să ştii că eu ştiu.

Atunci, acolo, lângă jarul muribund, el însuşi bătrân
şi poate aflat în pragul morţii, în faţa acelei amintiri,
Bătrânul se simţi de astă dată el un copil muribund, în
braţele mamei sale, într-un tren care pleca spre nicăieri.
Iar de pe un peronul murdar şi încins de soare îl privea
pruncul acela, cel din tren, împăcat şi serios.

Ce putem face în faţa morţii?! se întrebă Bătrânul.
Putem simţi mai întâi dorinţa de a mai trăi, de-a ne
revolta, de-a lupta cu toată forţa de care suntem capabili,
până ce obosim. Apoi, după ce am obosit, începe să ne
încerce îndoiala. Oare chiar aici şi acum este sfârşitul? ne
întrebăm deşi ştim cu siguranţă că aşa este şi tot trupul
nostru şi ce este dincolo de el ne spune acest lucru. Însă
ne îndoim pentru că altceva nu ne-a mai rămas, decât
acea brumă de speranţă că totul e un vis urât. După care
vine nerăbdarea. Vrei ca totul să se termine cât mai
repede. S-a stins dorinţa, nu mai ai nicio îndoială, nu
mai există decât nerăbdarea de-a pleca mai repede, ca nu
cumva dorinţa sau îndoiala să revină şi să te chinuie din
nou. Apoi vine dependenţa, pentru că deja te-ai obişnuit
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să fii aşa, cel care moare. Trăieşti cu asta la fel cum
înainte ai trăit cu convingerea că te vei trezi dimineaţa şi
vei pleca la serviciu, de exemplu. Tu eşti omul care
moare şi-atâta tot. Şi ultima ispită care te încearcă mai
rămâne orgoliul. Credinţa, pentru clipa, că de fapt lumea
nu a fost decât visul tău şi că acest vis ia sfârşit odată cu
tine. Şi că tu trebuie să rămâi în viaţă pentru că
altminteri lumea întreagă va muri şi ea. După toate
acestea, doar pleci, chemat în ţărână.

Eu unde mă aflu? se întrebă Bătrânul, lungit pe
foaia de cort şi ascultând respiraţia lui Jim. Mai lupt?
Mai sper? Mai am orgolii? Sau doar plutesc undeva pe o
apa întunecată?

Locul rănit îl durea îngrozitor şi nu putea să
doarmă.

Încercă să se aşeze în câteva poziţii, atent să nu facă
zgomot. Crengile care formau aşternutul lor foşneau şi
trosneau atunci când se răsucea în adăpost. Dar nu găsea
nicio poziţie care să-l ferească de durere, sau măcar să i-
o domolească câtuşi de puţin. Poate e de vină frigul, îşi
spuse el. Ar trebui să dorm, măcar puţin, pentru că
altminteri nu ştiu dacă mă voi mai ridica de-aici când se
va crăpa de ziuă. Nici măcar nu ştiu dacă voi mai putea
să mă ridic, darmite se merg încă cinci-şase mile, cât ne-a
mai rămas până la Fabian. Observă că braţul drept îi
amorţise, ca şi cum ar fi dormit pe el. Abia îşi mai simţea
vârfurile degetelor. Se întâmplă ceva în mine, în adâncul
meu, îşi zise Bătrânul. Altceva decât se întâmpla până
acum, altceva decât tot ce am simţit până acum şi nu e
bine deloc. Dar poate că de-aici băiatul ăsta se poate
descurca şi singur. Va merge şi îşi va construi o plută
mică şi va porni pe Fabian, purtat de apă şi va fi salvat.
Nu e mare lucru, până şi un ţânc ar trebui să fie capabil
să facă asta. Nu cumva este orgoliul tău, la care te
gândeai înainte, să crezi că nu s-ar putea descurca fără
tine?! Poate că a fost valabil până acum, însă acum nu
mai eşti decât un moş beteag.

Ochii i se obişnuiseră cu întunericul şi când luna
ieşea dintre nori, trunchiurile arţarilor se desenau
limpede în lumina tărcată cu galben, ca desenate în
cărbune. Rădăcinile lor erau adânc înfipte în pământ. O
viitură, îşi spuse Bătrânul, oricât de puternică ar fi, nu ar
reuşi să-i smulgă din rădăcinile lor, ar putea doar să-i
frângă şi atunci ar creşte din nou, încăpăţânaţi şi
puternici. Aşa ar trebui să fie şi oamenii, ca aceşti copaci
înmiresmaţi şi roşii. Dar oamenii doar se mută de colo
colo, au uitat cum este să ai rădăcinile bine înfipte în
pământ. De-aia orice viitură, cât de mică, îi poartă unde
vrea ea şi-i izbeşte de bolovani şi îi ucide. Pentru că nu
mai au rădăcini, s-au transformat în nuferi.

Bătrânul adormi. De fapt, nu dormea, era doar
răpus de oboseală şi durere şi conştiinţa lui se îmbrăca în

alte haine, avea halucinaţii sau doar visa. I se păru că-l
vede lungit lângă el pe un vechi prieten, Harry Morton.
Era îmbrăcat în uniforma militară de camuflaj, iar pe cap
avea o cască din fier. Mirosea a tutun şi-a transpiraţie şi
drept între ochi avea o rană de glonţ, înconjurată de
sânge închegat ce părea asemenea unei flori, cu
marginile arse. Harry plecase în Africa de Sud cu mult
timp în urmă şi în anii ’90 se angajase mercenar în
trupele plătite de guvernul din Sierra Leone pentru a-i
alunga din ţară pe asasinii din miliţiile RUF. Înainte de
a-l executa, după ce căzuse prizonier, membrii miliţiei îi
tăiseră mâinile cu maceta, de la coate. Bătrânul clipi si-l
nu-l mai văzu pe Harry Morton, ci doar pe Jim, care
gemea în somn şi mormăia ceva.

Apoi adormi de-a binelea şi nu se mai trezi nici
când luna fu ascunsă complet de nori şi se stârni ploaia.
Picăturile cădeau printre frunzele arţarilor, grele şi reci
şi în jurul adăpostului lor se formau băltoace, care se
holbau asemenea unor ochi strălucitori şi întunecaţi la
cerul ameninţător. Ce mai rămăsese din jar fu repede
trasformat în cenuşă udă. Hoodoo Creek îşi iuţea cursul
şi bolborosea mai puternic, grăbit şi tăios ca o lamă de
cuţit. Păsările se ascundeau în frunziş, iar prădătorii
priveau în toate părţile, ştiind că nu vor mânca în
noaptea aceea.

Elleny Pendefunda, Apollo S2

Când se treziră, chiar înainte să se crape de ziuă,
erau uzi până la piele şi la capătul puterilor. Somnul nu
îi odihnise, ci doar deschisese o uşă pe care să intre noi
dureri şi neputinţe. Pe Bătrân îl durea tot braţul drept,
până la încheietura mâinii şi apăsarea aceea din piept
era acum permanentă, mai degrabă un soi de gol decât o
suferinţă.

Nu îşi spuseră nimic, nici măcar nu încercară să
mănânce. Friptura de cerb era udă şi părea un stârv de
animal uitat în iarbă. Nu o mai luară cu ei, când porniră
de-a lungul pârâului. Norii coborâseră până spre iarbă şi
stropeau neobosiţi pământul. Ţărâna era udă şi neagră şi
grea şi fiecare pas rămânea întipărit în trupul ei.
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Elleny Pendefunda, Ferestre

În ciuda tuturor durerilor şi-a sfârşelii care parcă îi
seca trupul, Bătrânul ştia că vor ajunge la Fabian. Aşa
cum ştiuse, pe undeva, mereu, că se va întoarce viu din
războaie, oricât de crunte păreau acestea şi oricât de
mulţi camarazi îşi vedea murind. Ne presimţim soarta,
îşi zise el. Cred că toţi oamenii o fac, nu e doar harul
unor aleşi. Dacă vrem cu adevărat, putem să privim în
viitor. Însă de cele mai multe ori nu ne place ceea ce
vedem şi-atunci uităm cât ai clipi din ochi. Doar
nenorocirea cu Martha m-a lovit dintr-o dată, fără nicio
salvă de avertisment, fără să simt nimic înainte. Poate
pentru că asta făcea parte din soarta ei, nu dintr-a mea.
Şi oricât de mult am iubi pe cineva, nu putem să ne
împărţim soarta cu el.

Bătrânul adulmecă finalul drumului, aşa cum în
deşert cămilele simt când se apropie de o oază, cu multe
mile înainte ca aceasta să poată fi văzută. Pârâul părea
mai grăbit şi mai morocănos, îşi lărgea albia şi prindea
puteri. Tot mai puţine pietre erau încrustate printre
smocurile de iarbă, care acum erau mai dese şi mai
înalte. Doar câţiva copaci răzleţi creşteau singuratici ici
şi colo, iar sălciile de pe malurile apei erau şi ele mai
rare.

Acolo, cu puţin timp înainte să ajungă la confluenţa
apelor, la doar cinci-şase paşi de albia pârâului, drept în
faţa lor, Bătrânul văzu urma.

Era uriaşă, de cel puţin trei ori mai mare decât aceea
a unui grizzly şi atât de adâncă încât puteai să-ţi vârî
mâna în tiparul ei până la încheietura pumnului. Avea
forma unei urme de vultur, cu trei degete terminate cu
gheare în faţă şi unul ca un pinten şi spate, de asemenea
terminat cu o gheară de lungimea unei lame de cuţit.
Adâncitura era plină cu apă.

Şi era doar una, ca şi cum arătarea aceea ar fi lăsat
doar un semn, ca o avertizare, apoi s-ar fi evaporat în
aerul burduşit cu stropi de ploaie.

Bătrânul făcu în aşa fel încât Jim nici măcar să nu o
vadă. Se aplecă, prefăcându-se că îşi încheia un şiret şi
ascunse urma cu trupul său. Jim trecu mai departe, după
ce-i aruncă Bătrânului o privire ştearsă. În ochii lui nu
mai citeai nimic, decât că cel care-i purta era la capătul
puterilor. Culoarea lor parcă se spălăcise, ca la peştii care
trăgeau să moară, îşi spuse Bătrânul; sau poate de vină
erau doar lumina aceea cenuşie, ca o blană de şoarece.
Indiferent ce eşti, îşi spuse Bătrânul, privind urma, nu o
să mă sperii. Poate că eşti destul de puternic pentru a-i
ucide pe urşi, dar nu eşti destul de puternic pentru a mă
doborî pe mine. Nici astăzi şi niciodată. Iar dacă tu crezi
că nu este aşa, nu ai decât să încerci, acum, când tot m-ai
adus la capătul puterilor. Voi merge înainte şi nici tu şi
nimic altceva nu mai va opri. Recunosc, au fost clipe în
care m-am temut de tine; însă acum nu mai este aşa.

Auziră zgomotul înainte de-a vedea albia râului,
pentru că locul era ascuns de o grămadă de sălcii
pletoase, care crescuseră parcă una peste cealaltă. Arătau
precum claia de păr a unui uriaş de culoare verde.
Înainte de-a se împlânta în trupul râului Fabian şi de a-şi
uni drumul cu acesta, Hoodoo mai făcea o ultimă
bulboană mare, străbătută până la jumătate de o limbă
de pământ nisipos, acoperită de ferigi şi alte buruieni.
Aici viitura îşi sfârşise drumul şi urmele ei se vedeau
limpede: trunchiuri de copaci târâte şi blocate înainte de
bulboană, ierburi moarte care se încurcaseră printre
rădăcinile sălciilor, grămezi mici de nisip aruncate
alandala printre peticele de verdeaţă. Apa adusă de
viitură plecase de mult spre câmpie, înghiţită de forţa
râului şi aceasta se scurgea acum calm şi maiestuos, ca
un animal puternic ce-şi întinde mădulare fără grabă sub
cerul de plumb.

- Nu mai avem putere, spuse Bătrânul, aşa că
trebuie să facem repede pluta aia şi Jim îl aprobă, dând
din cap. Se aşezase printre pietre şi privea spre malul
celălalt. Râul era lat de mai bine de treizeci de picioare şi
dincolo de el, după un imaş pe jumătate ascuns de
ploaie ca de o ceaţă fină, se zărea umbra unei păduri de
pini, parcă sculptată în argint. În stânga lor, de-a lungul
râului, în amonte, era o altă pădure, deasă ca dinţii unui
pieptene. Pe aici va trebui să plecăm, să plutim spre
salvare, gândi Jim, privind apa. Se simţea atât de istovit,
încât până şi gândurile îi erau încleiate, se formulau lent
şi cu dificultate. Paradoxal, nu simţea nici bucurie şi nici
uşurare. Râul mirosea a nămol şi-a toamnă. Poate se va
termina, îşi spuse el însă acest gând îi traversă mintea ca
şi cum şi-ar fi spus că ar vrea să fumeze o ţigară.

- Trunchiurile alea sunt numai bune, spuse
Bătrânul, arătând cu braţul stâng undeva spre sălciile
din jurul bulboanei. Viitura ne-a adus noroc, nu trebuie
să retezăm noi lemnele.

Jim nu spuse nimic, doar se ridică şi-l urmă greoi pe
Bătrân, şchiopatând şi clătinându-se, ca şi cum el însuşi
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ar fi fost foarte în vârstă. Bătrânul îşi scoase cuţitul din
teacă, folosind braţul sănătos. Ploaia se înteţea. Deşi era
deja aproape amiază, soarele încă nu se vedea pe cer.

Le-a trebuit cam o oră să cureţe două trunchiuri de
crengi, retezându-le cu cuţitele, rând pe rând. Îndrumat
de Bătrân, Jim tăie apoi foaia de cort în fâşii lungi, pe
care le înnodă una de cealaltă şi astfel obţinură două
frânghii suficient de lungi şi de tari pentru a lega
trunchiurile laolaltă. Jim se mişcă încet şi dezarticulat, ca
într-un vis şi faţa lui nu avea nicio expresie. Bătrânul,
dimpotrivă, părea că-şi mobilizase ultimele resurse şi
părea calm şi hotărât.

Împinseră pluta până la rîu, oprindu-se din când în
când pentru a-şi trage sufletul, după ce Bătrânul cercetă
malul şi găsi o limbă de nisip potrivită pentru asta. Mai
trebuiau doar să o lanseze în apă şi apoi să se caţere pe
ea.

Bătrânul privi în jur, parcă luându-şi rămas bun de
la acel drum lung şi greu, care fusese cât pe ce să-i ucidă.
Apoi privi cerul, dorindu-şi să vadă soarele, măcar
pentru o secundă, însă acesta rămânea pitit în dosul
norilor grei şi îmbibaţi de apă. Precum în cer, aşa şi pe
pământ, îşi spuse Bătrânul. Apa, apa care curge şi
niciodată nu este aceeiaşi. Se aplecă, greoi şi chinuit de
dureri, şi bău din râu. Apa era rece, limpede şi bună şi
avea gust de frunze proaspete. Bătrânul simţi cum
răceala ei i se răspândeşte în corp, mai întâi în piept,
apoi jos, în stomac şi după aceea până în vârfurile
degetelor, domolindu-i măcar puţin fierbinţeala şi
durerile.

- Eşti gata? îl întrebă el pe Jim şi acesta dădu ostenit
din cap. Nu trebuie decât să te ţii zdravăn de ea, îi spuse
Bătrânul. S-ar putea să fie nişte praguri sau să te mai
loveşti de câte o stâncă mai mare, cine ştie. Să nu-ţi
pierzi cumpătul. Curentul e numai potrivit, trebuie să te
laşi purtat de el. Ţine pistolul de semnalizare.

Jim luă pistolul şi-l vârî în sân, după ce trase
fermoarul jachetei din piele. Pistolul era ud, greu şi
mirosea a fier şi-a vaselină.

Tânărul intră în apă până la genunchi. Curentul era
destul pe puternic pentru a-l face să se clatine, sau poate
de vină era doar oboseala. Bătrânul începu să împingă
pluta, iar celălalt să tragă de ea.

- Acum, îi strigă Bătrânul şi Jim se aruncă peste
buştenii care începură să plutească la vale. Îi trebuiră
câteva secunde să-şi dea seama ce se întâmplă şi că este
singur pe plută. Prins de aceasta, se răsuci destul cât să-l
vadă pe Bătrân cum rămâne pe mal şi îi face semn cu
mâna.

- Nu uita că trebuie să te ţii de buşteni, îi strigă el,
acoperind zgomotul râului. Atât. Şi dacă vezi pe cineva,
trage racheta.

Jim nu găsi puterea să spună nimic. Ţipătul i se opri
în gât, în vreme ce curentul îl purta spre mijlocul râului,

zgâlţâindu-l, apoi tot mai la vale. Pluta era pe trei
sferturi scufundată în apă şi Jim avea senzaţia că unda
râului este cea care îl poartă, ca şi cum el însuşi ar fi un
peşte mare şi iscusit, grăbit să ajungă undeva. Lacrimile i
se scurgeau pe obraji şi simţea că în locul inimii are un
bulgăre de unt moale. Plângea, agăţat de plută cu toată
puterea, aşa cum îl învăţase Bătrânul. Silueta acestuia se
zărea tot mai mică, pe măsură ce rămânea în urmă.

Bătrânul nu îl mai urmări cu privirea. Ştia că totul
va fi bine şi că pluta îl va salva pe tânăr. Nu îşi dădea
seama de ce, dar era sigur de asta. Iar altceva nu mai
avea importanţă.

Ploaia încetă pentru câteva minute şi aerul păru să
se limpezească dintr-o dată. O rază de soare săgetă norii
şi poposi drept pe fruntea lui. Văzut de departe,
Bătrânul părea un profet, sau poate un sfânt.

Se aşeză pe malul râului şi privi spre pădure. Poate
acolo, pitită printre trunchiuri, fiara aceea imensă şi
înfricoşătoare îl pândea. Însă nu îi mai păsa de nimic,
nici de animalul acela sau de altceva. Drumul lui se
terminase. Pădurea avea tot dreptul să-şi păstreze
secretele, aşa cum o făcuse întotdeauna. Fiara aceea nu
era decât unul dintre ele. Poate că odată, altădată, cineva
o va dezlega. Şi ca toţi oamenii care de-a lungul secolelor
şi mileniilor răscoliseră după taine, şi acela va constata
că dezlegarea ei nu i-a folosit la nimic.

Îşi scoase de la gât, de sub camaşă, dintele de urs
atârnat de şnurul lui din piele şi-l aşeză cu grijă lângă el,
pe iarbă. Se strâmbă de durere şi gemu atunci când îşi
mişcă braţul drept.

Elleny Pendefunda, Luceferi
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Nu mai avea nevoie de talismane. Nu-l mai apărau
de nimic.

Scoase şi dolarul Morgan din buzunar şi-l aşeză
lângă dintele de urs. Scoase apoi şi cuţitul din teacă şi-l
înfipse adânc în solul nisipos, până la plăsele.

Duse pistolul la nas şi-l mirosi, adulmecându-l ca
un câine. Îi plăcea mirosul de fier vechi şi de pulbere
arsă. Urmări pe cer zborul unui vultur, apoi se uită spre
nord.

Vine iarna, îşi spuse el. Câteva zile mai târziu şi am
fi murit îngheţaţi.

Se gândi la Jim. Sunt sigur că va rezista pe pluta aia
până ce va fi salvat, isi spuse el. Nu e genul să se înece la
mal, ca nu prost. Nu a trecut el prin cine ştie ce până să
vină în parc, dar are vână în el. Îşi va găsi şi perechea la
momentul potrivit şi atunci va deveni un adevărat
bărbat. Fără femeia potrivită, un bărbat este ca un pistol
fără muniţie; ne e bun de nimic. Pentru că cele mai bune
lucruri din lume, un bărbat nu le poate face pentru el
însuşi, ci pentru cei pe care îi iubeşte. Aşa a rânduit
Dumnezeu lumea şi aşa va fi mereu.

Privi iar spre pădure. Dacă va ieşi de-acolo fiara
aceea? se întrebă el. De-aia ai rămas, pentru a lupta cu
ea? Ai vrut să demonstrezi că nu ţi-e frică de ea, pentru

că frica este un păcat şi tu nu vrei să mori ca
un păcătos? Sau doar pentru că nu credeai că
pluta aia este în stare să poarte doi oameni pe
ea? Sau poate doar pentru că eşti atât de istovit
şi de rănit, încât ştiai că nu te vei putea agăţa
de ea mai mult de câteva minute?

Durerea din umăr devenea tot mai atroce.
Deşi soarele era încă sus pe cer, avea senzaţia
că trupul îi îngheaţă. O linişte nefirească
plutea în aer. Nu se auzea decât sursurul apei,
ca bolboroseala fără sens a unui nebun.

Vei avea puterea să înfrunţi fiara, dacă va
veni? se întrebă el din nou. Până la urmă, fiara
aceea – dacă o fiară este – a avut grijă de voi şi
i-a ucis pe urşii care fără doar şi poate că v-ar
fi vânat şi ucis demult. De la natură trebuie să
iei doar ceea ce ţi se dă. Dacă fiara ar fi vrut să
vă ucidă, nu ai fi avut ce face, nici măcar
atunci când erai un putere. Dacă acum şi aici
se va hotărî să-ţi pună capăt zilelor şi doar s-a
jucat cu tine până-n clipa asta, atunci aşa să fie.
Nu poţi cerşi îndurare şi nu te teme, bătrânule.
Până la urmă, nu vei muri într-un oraş mare,
într-un spital mare, printre oameni indiferenţi.

Se întinse pe spate, în iarba umedă, şi nu
mai văzu decât cerul care parcă se apropia de

el, asemenea unui giulgiu. Îi era sete, dar ştia că nu se
mai poate ridica pentru a merge la râul pe care-l auzea la
câţiva paşi de el. Trupul îi era scuturat de frisoane. Îi era
tot mai frig şi avu senzaţia că soarele pe jumătate
acoperit de nori se preschimbă într-un cub de gheaţă sau
într-o imensă piatră de opal, încrustată în albastrul
cerului.

Mor, îşi spuse şi acest gând nu-l tulbură şi nu-l
înfricoşă.

Văzu doar că cerul devine lăptos şi transparent şi
simţi că în piept i se înfige o gheară fierbinte, ca un fier
încins. În acelaşi timp, nu mai era acolo, în iarbă, pe
malul râului Fabian. Era sus, pe acel bolovan şi privea
spre Strunga Franţuzului, aşteptând răsăritul. Mintea nu
îi mai era frământată de niciun regret şi de nicio îtrebare.
Ploua rar şi stropii de apă se prelingeau pe obrajii lui
asemenea unor lacrimi. Unghiile i se înfipseră în ţărână
şi tot trupul i se încordă, pentru ultima oară.

Mai respiră de câteva ori, tot mai rar, înainte ca cerul
să dispară deasupra lui pentru totdeauna.



Mihail CRAMA

Cetatea Albă

Unde sunt acele lumini de ceai,
iernile fierbând în samovare,
uitatul timp al raiului bălai
fecioare dulci-n amurg, răsăritene,
timpu-acela renăscut în grai
sub bolțile Moldovelor eterne.
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Aura CHRISTI

Pastel de iarnă

Copacii zgribuliţi îşi etalează
scheletele de-un negru imatur.
Ce muget, scrâşnet azvârlite amiaza
dintr-un sfârşit din ce în ce mai pur.

Zăpada muşcă din ferestre, garduri, brazi
şi-anunţă apocalipsa cea mai cruntă
în ochiul nimănui, deschis pururi spre azi.
O iarnă, Doamne, ca promisa nuntă!

Un frig de tremură îngeri în vetre,
silaba smulge lutul din cuvinte,
vina îşi arde otrava ca să ierte
văzduhul, greu ca cerul, pe morminte

de nevăzut de-atâta viscolire,
mâncând inimi de sfinţi, ca o tornadă.
Potop e pretutindeni. Dinspre fire
un ochi străin învaţă iar să vadă

oameni striviţi de albul duşmănos,
căzând din ceruri aprig, în grămezi;
frigul atroce ce scurmă vidul pân´ la os,
copaci visând că s-au născut aezi.

Ce întâmplare
Ce întâmplare de neînţeles, de nedescris,
ca zborul unei zănatice păsări, atente
la ceea ce i se răsuceşte clipă de clipă înlăuntru,
ca şi când acolo s-ar afla – cel puţin pentru ea –
centrul lumii. Ce accident, Domine, lumea
percepută
ca un soi de abur al luminii
unde se retopesc răul şi binele şi unde
totul e menit parcă să te readucă la limanul care
eşti tu pentru tine însuţi.
Şi toate acestea pentru că
cineva – poate – se recrează, când şi când,
prin tine, hrănindu-se, ca munţii – din vulturi,
ca stâncile – din zeii ascunşi în rododendroni
şi feline, ca cerul – din brânduşele ridicându-se
spre el un pic pierdute, şi-n clipa
imediat următoare, cu sufletul la gură,
răsturnând umbrele, apusul de soare.
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Totul se învolbură în strania foame către fiinţă
şi caută ceea ce le este drag zeilor
cu care ai stat de câteva ori ochi în ochi,
aşa cum stă nou-născutul în primele minute
cu cea care i-a dat viaţă şi ştie de-atunci totul.
Atins cum e deodată de viaţă şi moarte,
în raza lor promiscuă, în adâncuri curată,
el îşi va trăi întreaga viaţă,
căutând mereu o ancoră:
în părinţi, copii, femei, fântâni, familie,
uitare, alcool... Ajungând, uneori, la visata
înţelepciune ciudată a păsării ce-şi caută
ancora în ea însăşi: singurul punct fix –
leagăn, arbore, mormânt, iar, într-un târziu,
iarbă a pietrelor, din care
te pândesc lei iscaţi din mirosul rozelor
care ştiu cum se moare.

Marea amiază
Când viul în tine încetineşte,
magma-i pulsează
în albia lucrurilor.
Duhul ţi se întoarce
spre marea amiază.
E târziu în altare.
Şi-n moarte se face târziu.
Munţii par văi,
iar culmile –
punţi de trecere.
Singurătatea-i revine
celui ce are puterea
de a muta blândeţea
sfâşietoare – în fiare,
munţii de lumină –
în ochii amanţilor,
iar furtuna – în căuşul
celui mai adânc suspin.
A trecut anotimpul revoltei

care muta din loc ziduri.
Se apropie ora.
Da. Nu-i departe
malul secundei
în care vei spune:
„Aici ne oprim, Domine.
Da, aici, în surâsul lucrurilor
îngânate afund
de cel mai stângaci heruvim,
covârşitor de viu.
Aici auzim spunându-se:
punct; nu – amin.”
E zodia de fier a frigului.
Şi-n frig s-a făcut târziu.

Elegia apusului

Ah, pietre divine şi tăcute,
brâncoveneşti palate şi coloane
prelinse din fiinţe seculare,
cu timpul sfârtecat de spaimă;
păduri încinse de-aşteptare
şi de târzii apocalipse amânate,
şi de pierdute, uriaşe fiare –
lăsaţi-mă să fiu încă o dată!

Lăsaţi-mă s-ajung la mine iar,
încă o iarnă să mai strălucesc,
în nesfârşita rază a fiinţei –
dulce otravă, eretică străinătate –
un ţărm de litere, înspăimântată
patrie, de unde o să vă ascult,
pietre bătrâne, venerate doamne,
coloane cu marmora însingurată,
în miezul căreia tresar
aceleaşi temple, apunând demult.
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Târziu
Destul de târziu
am început să înțeleg
cum se ajunge la ființă.
Mă uitam la felul în care serile
– trăgându-și sufletul
într-un vârf abia întrezărit –
se transformau în noapte,
explodând, uneori cu puteri crescânde,
dintr-un măr prea copt, căzut în iarbă,
alteori – din urma unui înger
lăsată pe nisipul ud, împânzit
de meduze, alge, pietre,
resturi de scoici, fii ai luminii,
care merg în zigzaguri
pe-aceleași, neîncepute, ape.

Târziu am priceput
cum poți să exiști pe muchie
și să stai ochi în ochi cu zeii,
repetând, fără să vrei, acele versuri,
mereu copilăros, smucit,
aidoma pașilor unui prea viu,
luminat profet,
aidoma figurinelor lipite stângaci
din fragmente de lut:
„Chiar și-n icnetul de dinaintea morții –
eu voi rămâne poet”.

Și toate acestea, oho, în timp ce
simți că îți pierzi, pur și simplu, mințile
și auzi spunându-se răspicat prin gura ta:
„Nu-ți fie frică. Taci și scrie. Scrie.”
Parcă ai mai trecut prin acest trup
cândva. Parcă n-ai existat niciodată.
Ce miracol neostenit și-a ales ca loc
de popas lumea, în care tu
nu exiști demult.

Dan Hatmanu, Copacul

În iarba dulce
În iarba dulce – gând târziu
al unui zeu somnos, pribeag –
tu stai întins, lipit de lutul
prea copt şi, da, înfrigurat.

Cu ochii-nchişi, clipind arar,
când Apollo pleoapa îşi strânge
şi o transformă într-o casă, visată
înaintea ta de propriul tău sânge,

desfă un braţ. Şi încă unul.
Şi restul braţelor desfă-le –
ca şopârliţele la soare, repezi,
crezând că s-au prelins din ele.

Şi lasă viaţa ta să curgă
din trupul tău somnos, pribeag,
spre locul unde paşte un mânz
gonit din veacul celălalt…



456 vol. 21, no. 3 (87-88)| Vara 2011

Matei VIŞNIEC

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
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Constantin PRICOP

Literatura
începuturilor şi
canonul
literaturii române
(Fragmente dintr-un volum în curs de apariţie)

a o privire superficială,
se poate spune,
începuturile literaturii

române sînt spectaculoase, de
interpretări care să schimbe
sensurile consacrate, de modificări
ale cotelor valorice ş. a. m. d. Aici
lucrurile par a fi de la început
simple, clare, acumulările lente şi
incapabile  a modifica prea mult
ceea ce se cunoştea  înainte de
apariţia noilor contribuţii critice...;
rareori ar mai ieşi la lumină
manuscrise necunoscute, scoase la
iveală de şansă, ca răsplată pentru
răbdarea nestrămutată a vreunui
erudit… Dar asemenea întîmplări
fericite nu schimbă esenţial
structura recunoscută a acestui
domeniu... 1

1 Textele care urmează au apărut
anterior, într-o formă mai mult sau mai
puţin apropiată de această versiune, în
alte publicaţii.

O astfel de impresie este
infirmată de realitate. În fapt, chiar
dacă nu se vorbeşte despre acest
lucru, imaginea începuturilor
literaturii române a cunoscut, în
perioada de mai bine de un secol de
cînd este cercetată sistematic,
mutaţii  mai spectaculoase decît cele
ale altor perioade literare. Chiar
dacă interpretarea operei lui
Eminescu, Caragiale, Creangă, de
pildă, s-a modernizat, ei au fost din
totdeauna citiţi ca scriitori. Tot aşa
s-a întîmplat cu autorii de la
cumpăna secolelor 19 şi 20, pentru a
nu mai vorbi de cei din veacul 20.
Cu scrierile încadrate în capitolul
„literatura veche”2 lucrurile au stat
altfel. Cercetate mult timp în primul
rînd pentru informaţii istorice şi ca
material pentru istoria limbii, ele au
fost considerate tîrziu adevărate

2 Despre inexactitatea şi despre erorile de
percepţie pe care le induce conceptul de
„literatură veche” a se vedea capitolul
consacrat problemei în volumul de faţă.

opere literare. Schimbarea de optică
poate fi urmărită în modul în care a
fost studiată literatura română în
învăţămînt, în special în cel
universitar. Istoria formării
canonului literaturii române vorbeşte
de la sine despre cum a fost
receptată de-a lungul timpului
literatura începuturilor. Cursurile
de literatură constituiau pentru
început un capitol al istoriei
generale. Într-o perioadă ulterioară
se ţineau prelegeri autonome de
„limba şi literatura română”, fără
distincţii clare între cele două
domenii. În 1901 la Universitatea din
Bucureşti şi în 1908 la Universitatea
din Iaşi se înfiinţează catedre
specializate în predarea literaturii
române, ca disciplină de sine
stătătoare. Nu la mult timp după
această dată „istoria literaturii
române vechi” începe să fie studiată
ca disciplină independentă de istoria
literaturii române. În 1919 la Cluj, în
1920 la Iaşi, în 1930 la Bucureşti se

L
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înfiinţează catedre de „istoria
literaturii române vechi”. Această
diferenţiere era datorată pe de o parte
reţinerilor pe care le aveau criticii
timpului faţă de încadrarea primelor
scrieri literare în istoria literaturii
române, pe de alta voinţei de a
discuta totuşi, chiar în aceste condiţii,
aceste scrieri. E inutil să adăugăm că
pentru înţelegerea literaturii vechi se
considera necesară o pregătire
diferită de aceea presupusă pentru
studierea altor capitole ale literaturii
române: era nevoie de cunoaşterea
limbii slavone, de o amplă iniţiere în
istoria medievală ş.a.m.d. In plus
tipul de lectură aplicat unor astfel de
lucrări era diferit de lectura operelor
literare propriu-zise. Aici nu mai era
vorba de o „plăcere estetică”.
Specializarea restrictivă orientează
lectura spre  informaţie ştiinţifică,
spre istorie culturală mai mult decît
spre istorie literară.

*

Primul care rupe cu tradiţia
tratării „speciale” a „literaturii vechi”
este Ovid Densusianu. În 1898, la
doar 25 de ani, familiarizat cu
instrumentele istoriei literare
practicate în Europa, acesta începea
un curs de istoria literaturii care
includea şi scrierile medievale.
Studiul era realizat din perspectiva
valorii artistice. Chiar dacă în forma
tipărită (Literatura română modernă,
vol. I, 1920, vol. II, 1921, vol. III, 1933)
nu mai apare partea de curs
consacrată primelor scrieri,
întreprinderea lui Ovid Densusianu
este cea dintîi istorie literară care
aplică un criteriu unic, cel estetic,
singurul adecvat scrisului artistic.

O nouă perspectrivă în tratarea
literaturii române medievale se
impune tîrziu, prin Istoria... lui G.
Călinescu din 1941. După apariţia
celebrei sale Istorii..., cel puţin pentru
unii dintre cercetătorii textelor
medievale criteriul de evaluare
devine expresivitatea literară. Era
schimbarea de optică necesară
introducerii acestor texte în contextul
literaturii române. Să nu uităm,

Călinescu a văzut în primele noastre
scrieri literare viitoarele capodopere,
subliniind continuitatea care
marchează  literatura română de la
primele ei manifestări pînă la operele
contemporane.

Includerea scrierilor vechi în
circuitul care uneşte începuturile de
contemporaneitate nu a fost un
lucru chiar atît de simplu. (Şi,
trebuie spus, ea nu este nici astăzi
desăvîrşită: nu pentru puţini
cercetători studierea „literaturii
vechi” a rămas la stadiul de
erudiţie, inventariere etc.) O vreme
istoriile literare „săreau” pur şi
simplu peste perioada numită
„literatura veche”. Ibrăileanu, titular
al cursului de istorie a literaturii
române de la universitatea din Iaşi
între 1908 şi 1920, nu s-a arătat
vreodată interesat de perioada
începuturilor (în 1920 se înfiinţa la
universitatea ieşeană, de altfel,
catedra de „literatură veche”).

Nici eternul său rival, E.
Lovinescu, nu e tentat de „literatura
veche”. Totuşi, în Istoria civilizaţiei
române moderne plasa exact originea
primelor scrieri sub influenţa
apuseană, căreia îi datorăm
„creaţiunea istoriografiei naţionale şi
a adevăratei literaturi române”3.

Ideea că literatura română
începe, de fapt, tîrziu, o dată cu epoca
lui Conachi mai persistă încă în
perioada interbelică. Deşi Serban
Cioculescu a scris, după ce a predat
un curs de literatură medievală la
universitate, pagini pătrunzătoare
despre începuturile literaturii
române, Istoria... pe care o realizează
împreună cu Vladimir Streinu şi
Tudor Vianu este o istorie a literaturii
române moderne – aşa cum erau şi
Istoriile... lui E. Lovinescu.

Ce a determinat rezerva faţă de
literatura începuturilor la istorici
literari altfel receptivi, precum erau
cei trei tineri (la acea dată) critici?
Vom înţelege mai uşor opţiunea lor

3 E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne,
vol. I, Bucureşti, Ed. „Ancora”, p. 17.

dacă citim observaţiile pe care le face
Tudor Vianu în prefaţa acestei Istorii
a literaturii române moderne. Spiritul
critic, indispensabil coagulării unei
adevărate vieţi literare, susţine
autorul, spirit care se dezvoltă firesc
la literaturile fixate, „se formează
neînchipuit de încet, la începuturile
unei literaturi naţionale”4. Este vorba
de spiritul criticii literare ca disciplină
de sine stătătoare, pentru că, altfel,
spiritul critic nu lipseşte nici din
cronici. Ceea ce uită pentru o clipă
eruditul critic e faptul că în perioada
medievală critica, ca disciplină, e
cvasi inexistentă. Şi, evident, nu doar
în spaţiul literaturii române...

Dar nu numai în perioada
interbelică, ci pînă în zilele noastre
persistă la istoricii literari o reţinere
faţă de primele texte ale literaturii
române. Ion Negoiţescu, unul din cei
mai avizaţi cunoscători ai literelor
române, îşi propunea, în a sa Istorie a
literaturii române, o sinteză
ambiţioasă, urmărind  „ce ne spune
literatura română asupra fiinţei
noastre axiologice, adică ce sîntem
noi românii şi cum ne prezentăm noi
în confruntarea istoriei”; o istorie în
care criteriul estetic să rămînă o
permanenţă inviolabilă. Volumul pe
care autorul a apucat să-l publice
începe cu poeţii Ion Cantacuzino,
Alexandru Beldiman, Costache
Stamati, Barbu Paris Mumuleanu etc.,
mai exact, cum se vede, cu autori ai
anului 1800. Criticul anunţa un al
doilea volum, care nu a mai apărut,
despre literatura contemporană,
volum care ar fi trebuit să conţină şi
„o secţiune finală asupra literaturii
noastre vechi”5 (secţiune care, după
ceea ce a publicat autorul în timpul
vieţii, nu prea ştim cum ar fi arătat,
Negoiţescu nescriind despre
literatura medievală). După cum e
conceput  primul volum înţelegem
însă că şi Negoiţescu fixa începuturile
literaturii noastre la nivelul anului
1800. Se dă şi o explicaţie: „Atît de

4 Serban Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor
Vianu, Istoria literaturii române moderne, Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1985, p. 10.
5 Ibidem, p.  9.
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tîrziu şi atît de mult împins încoace,
Evul mediu românesc, luminos şi
înfloritor de-a lungul secolului al 17-
lea, cînd se formează – dacă nu o
literatură, de bună seamă însă o
primă limbă literară românească, se
continuă orb şi steril sub fanarioţi,
pentru ca să se termine o dată cu
sfîrşitul domniilor fanariote şi
începutul literaturii române, care va
aduce cu sine şi formarea unei noi
limbi literare, din ce în ce mai
romanizată, după modelul limbilor
romanice occidentale şi din ce în ce
mai bogată în puteri expresive.”6

Ion Negoiţescu se situează
aşadar pe o poziţie inedită: înainte de
1800, susţine el, ia naştere o limbă
literară, dar nu şi o literatură, iar
după 1800 este creată literatura
română (şi o nouă limbă literară). Să
ne amintim şi ceea ce spunea G.
Călinescu despre Grigore Ureche:
prin el se exprimă nu atît un autor, cît
limba literară moldovenească. Dar,
deşi susţine că poezia română ia
naştere în jurul lui 1800, în ceea ce
priveşte proza lucrurile i se prezintă
lui Ion Negoiţescu în mod diferit.
„Chiar dacă proza literatură în
adevăratul înţeles al termenului
aproape n-a existat înainte de 1800,
operele cronicarilor şi ale autorilor
religioşi oferă o materie literară
autentică, vrednică a se fi constituit în
cîteva opere ce n-au rămas în stadiul
aspiraţiei nefinalizate”.7

*

Cum se poate constata, istoria
literaturii române integrează lent un
teritoriu care fusese plasat, vreme
îndelungată, în afara spaţiului literar
propriu-zis. Canonul literar românesc
se reformulează, cuprinzînd în cele
din urmă şi ceea ce fusese un timp
doar... „literatură veche”. Totuşi,
datorită modului în care au intrat în
canonul literar, primele texte sînt pînă
astăzi privite concesiv, cercetătorii
manifestînd o anumită reticenţă în

6 I. Negoiţescu, Istoria literaturii române, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1991,   p. 12.
7 Ibidem, p. 28.

abordarea lor ca opere literare în
adevăratul sens al cuvîntului.

Prejudecată alimentată şi de
faptul că mult timp s-a considerat că
„literatură” este doar creaţia unui
autor care îşi propune, în mod
explicit, să producă opere literare. Se
ştia, bineînţeles, de multă vreme că
voinţa de a face literatură nu e
suficientă, cum la fel de bine se ştia că
scrieri care n-au fost produse cu
intenţii literare (jurnale, însemnări,
scrisori, etc.) pot avea o valoare
artistică indiscutabilă. Formaliştii ruşi
s-au ocupat de genurile aflate în
marginea literaturii care, la un
moment dat, devin literatură pur şi
simplu. La noi s-a considerat mult
timp că, în pofida calităţilor lor
expresive recunoscute, cronicile
medievale ar trebui plasate undeva în
afara literaturii. Letopiseţele fuseseră
concepute cu alte scopuri, dar autorii
lor dovedeau şi talent literar. Astăzi
asemenea idei au devenit anacronice.
După studiile lui Paul Ricoeur şi ale
altora se acceptă că orice text narează,
că orice text presupune, pentru a fi
înţeles, un exerciţiu hermeneutic. A
povesti, a prezenta prin intermediul
discursului narativ o realitate trimite,
implicit, la domeniul artei literare.

Nu numai Paul Ricoeur a
prezentat convingător statutul
discursului narativ. Si istoricii acordă
astăzi o mare importanţă caracterului
„literar” al lucrărilor lor. Iată ce
spune Roger Chartier într-un dialog
din 1996: „Dezbaterile actuale /din
domeniul istoriei – n.m./ se referă
mai puţin la «metoda» istorică şi mai
mult la contradicţia pe care se
întemeiază «istoriografia»; aceasta
este istorie, adică o ştiinţă care, prin
metodele sale, înţelege să producă o
reprezentare adecvată a ceea ce a fost
cîndva şi astăzi nu mai este, dar,
totodată, istoriografia este «grafie»,
adică o scriitură care utilizează
aceleaşi formule şi aceleaşi figuri ca şi
povestirile din literatură.”8 Si să nu

8 Roger Chartier, Lecturi şi cititori în Franţa
Vechiului Regim, traducere din limba franceză

uităm că Grigore Ureche, Miron
Costin, Ion Neculce narează,
povestesc. Ei nu erau obsedaţi de
„caracterul ştiinţific” al relatărilor lor.
Este drept, cronicarii aveau obsesia
adevărului – adevăr al naraţiunii
istorice – , dar acesta e altceva decît
obiectivitatea, aşa cum decurge ea din
gîndirea ştiinţifică modernă.

*

Pe de altă parte cronicarii nu
erau nişte necunoscători în ceea ce
priveşte expresia literară. E suficient
să citim prefaţa lui Miron Costin la
Viaţa lumii pentru a înţelege cît de
clară îi era acestuia ideea de artă
literară. Să nu uităm nici de
observaţia lui Neculce din Predoslovie.
Vorbind despre Miron Costin, care ar
fi scris istoria Moldovei de la Dragoş-
vodă pînă la Aron-vodă „di pe
izvodul lui Ureche vornicul”, nu uită
să precizeze că faţă de cronica lui
Ureche „mult l-au mai înpodobit, mai
frumos, şi Miron logofătul şi fiiu-său
Nicolai Costin”9 – s. m.) În
letopiseţele moldoveneşti există un
indiscutabil instinct al construcţiei, al
expresiei, al interogării sensurilor
majore ale existenţei. Chiar dacă nu
deţineau instrumentele conceptuale
accesibile astăzi, cronicile nu se
rezumă la consemnarea unor
întîmplări. Sînt puse în discuţie
problemele din totdeauna  ale
existenţei – problema timpului şi a
destinului, a şansei în istorie.
Cronicile nu sînt doar limbaj de o
incontestabilă expresivitate, ci conţin,
ca orice operă literară deplină, o
viziune, specifică fiecărui autor.

In sfîrşit, după recuperarea
textelor medievale ele au fost puse în
valoare ca texte literare prin studii
diverse, folosindu-se metode mai
mult sau mai puţin adecvate
examinării unei opere literare. Uneori
au fost împrumutate din nou metode

de Maria Carpov, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1997.
9 Ion Neculce, Opere, Letopiseţul Ţării Moldovei
şi O samă de cuvinte, Ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1982, p. 157.
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din istoria generală – cum a fost cazul
istoriei mentalităţilor (deşi între
mentalităţi şi realizarea strict
individuală pe care o reprezintă
faptul literar există o
incompatibilitate10). Alteori aceste
texte au fost scoase din context şi
discutate, în spiritul poeticelor şi
retoricelor, în afara oricărei situări
istorice. Există însă şi căi adecvate
apropierii de realitatea lor
inconfundabilă...

Cronicile moldoveneşti şi
perspectiva studiilor
culturale.

In textele cronicilor nu se găsesc
doar mostre de autentică
expresivitate literară (o expresivitate
despre care, de altfel, nu ştim cu
precizie dacă se datorează talentului
autorului – în nu puţine cazuri
asupra manuscriselor intervenind
mai multe serii de copişti... – sau
„talentului” limbii române din
epocă)11. Mai mult decît dovezi de
emoţionantă plasticitate cronicile
sînt expresia narativă a unor
personalităţi distincte, care îşi pun
întrebări şi dau răspunsuri privind
lumea şi existenţa, încearcînd să-i
releve sensurile. Primele texte,

10 A se vedea şi Constantin Pricop, Marginea
şi centrul, Ed. Cartea românească, Bucureşti,
1990, capitolul Istoria mentalităţilor vs. istoria
literaturilor.
11 G. Călinescu scrie pe bună dreptate: „In
ultimă analiză toată mierea cronicii lui
Ureche se reduce la cuvînt, la acel dar fonetic
de a sugera faptele prin foşnitura şi aroma
graiului. La drept vorbind, nici nu trebuie să
vorbim de Ureche, ci de limba literară de
dialect moldav care apare dintr-o dată. “ Sau,
după ce oferă o serie de exemple de
expresivitate a acestei limbi: „Acestea nu sînt
propriu-zis figuri, ci noţiuni în clipa aceea
cînd se desfac din concrete, cînd ideile nu şi-
au pierdut pieile. Adauge-se harul de a gîndi
prin simţuri, de a imita prin sunete
foşnitoare, horăitoare, clinchetitoare lovirea,
învălmăşeala, vechimea chiar a faptelor.
Frazele cad ca nişte brocarturi grele sau în
felii ca mierea. Vorbirea cronicarului e dulce
şi cruntă, cuminte şi plină de ascuţişuri
ironice.” Istoria literaturii române de la origini
pînă în prezent, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1982, p. 16.

considerate mult timp a fi doar
preţioase depozite de informaţii
istorice sau de eşantioane de limbă,
au ele însele o istorie, se încadrează
într-un context specific, se pot
explica, inclusiv din punctul de
vedere al realizării lor literare, graţie
acestui context.

Datorită condiţiilor speciale ale
impunerii în conştiinţa românească
a primelor texte, acestea au fost
studiate mai întîi de istorici sau
lingvişti. Criticii literari, o dată ce
semnificaţia artistică a cronicilor se
impune, le citesc eliminînd, nu o
dată ostentativ (reacţie la
îndelungata perioadă în care au fost
văzute doar ca surse documentare)
ceea ce ţinea de condiţia lor istorică.
Determinările istorice au însă, nu în
puţine cazuri, un rol literar specific.

*

Nu e nevoie să apelăm la
sugestiile oferite de studiile lui
Stephen Greenblatt, iniţiatorul new
historicism-ului, sau de studiile
culturale pentru a înţelege
importanţa pe care ar avea-o pentru
primele texte ale literaturii române
plasarea lor într-un context
cuprinzător. Noul istorism îşi propune
să refacă nu numai contextul istoric,
fără de care, consideră reprezentanţii
acestui curent, opera nu poate fi
înţeleasă, ci şi să diminueze
diferenţele „dintre produsul artistic şi
alte genuri de produse sociale”. De
pe această poziţie comunicarea prin
intermediul operei literare, în
maniera ei specifică, devine
transparentă.

Cronicile moldoveneşti oferă
cercetătorului o şansă în plus pentru
că autorii lor le asigură o continuitate
cronologică neîntreruptă: letopiseţul
lui Neculce continuă letopiseţul lui
Miron Costin, letopiseţul acestuia pe
cel al lui Grigore Ureche. Inlănţuirea
dă posibilitatea unor comparaţii
sugestive pentru diferenţierile
datorate personalităţilor distincte ale
autorilor şi împrejurărilor istorice ale
conceperii lor. Intre 1642-1647, cînd
se crede că îşi scrie cronica Grigore

Ureche, 1675, data la care şi-a încheiat
Miron Costin scrierea şi perioada de
după 1733, cînd redactează Neculce
letopiseţul său se întinde aproape un
secol  din istoria Moldovei, un secol
în care societatea moldovenească a
cunoscut transformări profunde.
Urmează să vedem dacă aceste
modificări din alte domenii ale vieţii
sociale se reflectă în vreun fel în
modul în care cronicarii percep
elementele esenţiale ale existenţei –
timpul, de pildă.

Deşi se încadrează în acelaşi gen,
între cele trei scrieri există deosebiri
esenţiale, iar cercetătorii au observat
fără dificultate acest lucru.
Diferenţele au fost puse pe seama
temperamentelor artistice distincte şi
a perioadelor istorice evocate – dar
secolul frămîntat din istoria
provinciei româneşti care îi conţine
pe cei trei cronicari nu putea să fi
rămas fără consecinţe.

Cîteva studii incitante despre
cronicile moldoveneşti semnează P.
P. Panaitescu12. P. P. Panaitescu, care
nu este nici istoric literar, nici critic.
Specialistul în istorie şi în „literatură
veche” este interesat de aceste scrieri
din exterior, pentru calitatea lor de
„markeri” ai unor transformări
sociale. Trecerea de la limba şi cultura
slavonă („de origine bizantină şi de
spirit ortodox”13,  adoptată prin
veacul 10 pentru a persista pînă la
sfîrşitul secolului 17 – perpetuată în
spirit, susţine autorul, pînă în sec. 19),
limba slavonă devenind limba
clerului şi a cancelariei domneşti, la
limba română este pusă de P. P.
Panaitescu pe seama unor schimbări
sociale importante. Cultura slavo-
bizantină („condamnată” de atîţia din
istoricii şi oamenii de cultură români)
a corespuns pe timpul Evului mediu
românesc, spune istoricul, structurii

12 „Perioada slavonă” la români şi ruperea de
cultura Apusului, Inceputurile literaturii în
limba română, în Interpretări româneşti, Studii
de istorie economică şi socială, ed. a II-a,
Postfaţă, note şi comentarii de Stefan S.
Gorovei şi Maria Magdalena Szekely, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1994.
13 Ibidem, p. 20.
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economice şi spirituale a societăţii
noastre. In general trecerea de la
slavonă la română este explicată
printr-o evoluţie culturală, produsă
sub influenţe religioase. Autorul
nostru consideră însă că această
deplasare s-a datorat în primul rînd
unor schimbări sociale –
transformarea, care se produce în sec.
16, marcînd trecerea de la perioada
voievodală la perioada
aristocratic/boierească.14 Modificarea
era consecinţa slăbirii economice a
voievozilor, ca urmare a închiderii
căilor comerciale dintre Orient şi
nordul continentului, care aduceau
venituri considerabile domnitorilor.
La fel ca în Occident, introducerea
literaturii în limba naţională era
creaţia nobilimii. Faptul că Grigore
Ureche, Miron Costin, Ion Neculce
scriu în limba română este expresia
unei schimbări sociale. Scriind într-o
altă limbă decît aceea a curţii
domneşti, pun temeliile unei noi
literaturi, fixează, în cadrul acesteia,
alte coordonate ale imaginarului,
construiesc o altă dimensiune a
timpului istoric ş.a.m.d. Rămîne să
vedem consecinţele literare, formale,
în măsura în care ele există, ale
acestor transformări.

O altă pistă de cercetare o poate
constitui cadrul special în care
evoluează începuturile noii culturi:
spiritul culturii bizantino-slavone
domină în principatele române,
spune P. P. Panaitescu, pînă spre
secolul 19. In acest cadru se
modelează o conştiinţă literară
românească, în limba română literară.
Ne putem întreba, cu ce consecinţe?
Este important din punctul de vedere
al cercetătorului literar faptul că
aceste texte narative conţin viziuni
coerente asupra timpului şi spaţiului,
că ele pot fixa, pentru a folosi
terminologia lui Bahtin, cronotopi.

Naraţiunilor cronicăreşti, ca
prime texte narative ale literaturii
române, le-a revenit rolul de a crea
nu doar sentimentul istoriei, ci şi
timpul istoric. Letopiseţele în

14 Ibidem, p. 24.

slavonă, scrieri executate „la
comandă”, nu au, practic,
dimensiune temporală, iar elementele
decorative de sursă bizantină cu care
sînt „împodobite” cîteodată sînt
superficiale – în creaţia în româneşte
a celor mai importanţi cronicari
moldoveni se dezvăluie, în schimb,
adevărate posibilităţi creatore.

Grigore Ureche. Timp
istoric şi lege morală

Cum bine se ştie, în cronica sa
Grigore Ureche reconstituie o
perioadă istorică pe care n-a trăit-o.
Responsabilitatea pedagogică a
reînvierii trecutului („Mulţi scriitori
au nevoit de au scris rîndul şi
povestea ţărilor, de au lăsat izvod pă
urmă, şi bune şi rele, să rămîie
feciorilor şi nepoţilor, să le fie de
învăţătură, despre cele rele să să
ferească şi să socotească, iar despre
cele bune să urmeze şi să
îndirepteze”) atribuie acestei scrieri o
axă morală. Incă o dată intuiţia lui
Călinescu e fără greş: „adevăratul dar
al lui Ureche este /.../ portretul
moral. Aci el creează, sintetizează,
fiindcă izvoadele nu-i dădeau nici un

model.”15 La Grigore Ureche
evocarea trecutului e pusă sub
puterea destinului, ceea ce urmează
să se întîmple e întotdeauna anunţat
prin semne premonitorii. Destinul
Moldovei cade sub semnul
netrăiniciei, îl prevesteşte soarta lui
Dragoş, mort după doar doi ani de
domnie. „Pre acesta semnu dintîiaşi

dată ce să arătă domniia fără trai, să
putea cunoaşte că nu va fi aşezare
bună între domniia Moldovei, cum fu
pre scurtu viiaţa domnului dintăi,
/.../ şi între domniia Moldovei multă
neaşezare va fi.”16 Nucleul acestei
viziuni despre destin este, fără
îndoială, unul mitic-literar, chiar dacă
autorul se străduieşte, aşa cum s-a
arătat, să nu se îndepărteze de
adevărul istoric. Peste modelul mitic
scriitorul plasează faptele (atîtea cîte i
se păreau a fi confirmate), aşa cum
peste o sferă densă s-ar trage un
înveliş alcătuit dintr-o ţesătură rară...
E. Negrici crede că fraza cronicarului
este sever tăiată pentru că acesta nu-
şi permitea să reproducă decît ceea ce

15 C. Călinescu, vol. cit., p. 17.
16 Grigore Ureche, Letopiseţul ţării Moldovei,
Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1978, p. 17.

Aurel Bordenache
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i se părea indiscutabil; cum nu avea
informaţii numeroase, nu inventa, se
mulţumea doar cu ceea ce putea
obţine din surse istorice sigure. In ce
ne priveşte, am sublinia faptul că
dincolo de frugalitatea limbajului
găsim însă o construcţie viguroasă în
principiile ei. Cercetători serioşi
precum Cartojan, temîndu-se parcă a
nu acorda prea multă împortanţă
acestei „modeste” scrieri de început,
nu uită să precizeze că limba primei
cronici, deşi plastică, „nu se ridicase
încă pînă la concepte abstracte”17. Dar
gîndirea lui Grigore Ureche e mai
complexă decît s-ar părea la prima
vedere şi, totodată, bine articulată,
încît cronica sa e cea mai bine
ancorată în principii dintre cele trei: e
scrisă în întregime de la înălţimea
unei morale calme, ferme. In pofida
celor afirmate de Cartojan în legătură
cu incapacitatea limbajului cronicii
lui Grigore Ureche de a se ridica la
concepte, în cronică este prezentă o
filozofie morală clară şi, fiind atît de
clară, cu un aspect schematic.
Atitudinea morală este unitatea de
măsură a conştiinţei umane şi a
puterilor fiinţei omeneşti. Dar
importante din punctul de vedere al
cercetării literare sînt consecinţele
formale ale acestei atitudini. Credinţa
morală a autorului se traduce într-o
anumită organizare a materialului
cronicii. Este poziţia reprezentantului
unei clase sociale care, aşa cum spune
P. P. Panaitescu, are o situaţie
independentă, îşi afirmă libertatea în
gîndire ş. a. m. d. Lupta între
principiu şi realitate se traduce prin
voinţă în ceea ce priveşte construcţia
cronicii, prin impunerea unei
structuri personale, structură care
prezintă particularităţi faţă de
modelul tradiţional, funcţional, al
letopiseţelor. După cum este împărţit
textul în secţiuni înţelegem că autorul
acordă o importanţă egală faptelor
(secţiunile în care se relatează despre
domnitori, războaie, alte întîmplări
semnificative pentru grupul lor
social) şi principiilor morale de pe

17 N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi,
Ed. Minerva, Bucureşti, 1980, p. 277.

poziţia cărora este
povestită/imaginată istoria. După
fiecare fragment relatînd fapte
reprobabile din punct de vedere
moral autorul introduce un fragment
moralizator. Importanţa concluziei
morale este atît de mare, încît autorul
consideră că e necesar să o
formuleaze în secţiuni speciale,
intitulate Nacazanie silnîmi, adică
certarea celor puternici (şi variante ale
acestui titlu…).  Observaţii morale
găsim şi în text, ca la ceilalţi cronicari,
totuşi Grigore Ureche consideră că
trebuie să sublinieze în mod special
aceste reflecţii.

Exigenţa morală este la Grigore
Ureche neîmblînzită, ne aflăm în faţa
unui moralist fără concesie. Eroul
letopiseţului lui Ureche este Stefan
cel Mare – dar observaţiile critice nu-l
ocolesc nici pe acesta. Si tocmai
atitudinea critică mereu trează e
dovada cea mai limpede a lucidităţii,
a capacităţii de reflecţie. Se reproduce
pînă la saţietate portretul
domnitorului schiţat cu prilejul
dispariţiei sale. Dar nu se amintesc
celelalte elemente de portret, inserate
pe parcursul întregii relatări despre
marele domnitor. In confruntarea
dintre rigoarea morală şi faptele
glorioase ale domnitorului rigoarea
morală învinge. Oricît de mare e
faima domnitorului, scriitorului nu
ezită să-l denunţe ca pe un
„sanguinar leonin”, cum spune
Călinescu în Istoria... sa – prelucrînd
formula cronicarului („leu gata spre
vînat”). Stefan organizează o
expediţie de pradă în ţara secuiască,
„fiindu Stefan vodă om războinic şi
de pururea trăgîndu-l inema spre
vărsări de sînge. . .” I se reproşează
luptele cu fraţii din Tara Românească
aflaţi sub Radu cel Frumos şi, mai
ales, cruzimea: „pe toţi i-au tăiat şi
toate steagurile Radului vodă le-au
luat şi pre mulţi viteji i-au prinsu vii
şi pre toţi i-au tăiat, numai ce au lăsat
vii doi boiari de cei mari...” Tipologic,
Stefan e prezentat ca un domnitor
mereu doritor de confruntări militare
în care să-şi arate vitejia: „Stefan-
vodă, fiindu-i inema aprinsă de

lucruri vitejeşti, îi părea că un an ce n-
au avut treabă de războaie, că are
multă scădere...”

Cronica lui Ureche s-a păstrat
doar în copii, cu unele diferenţe între
variante datorate copiştilor, dar
secţiunile cu observaţii morale sînt
prezente în majoritatea variantelor,
dovadă că ele au aparţinut
originalului. La fel se întîmplă şi cu
cele cîteva secvenţe care succed
capitolului despre viaţa lui Stefan cel
Mare. (Ele lipsesc doar din copiile
mai puţin importante). Din punct de
vedere compoziţional, secţiunea
Povestea şi tocmala altor ţări, ce sîntu
pinprejur, cum nu să cade să nu
pomenim, fiindu-ne vecini de aproape
este importantă, ea arătîndu-ne că
structura generală a cronicii urmează
anumite reguli de compoziţie,
determinate de o viziune asupra
întregului, că nu este o simplă
înşiruire de informaţii. După cum s-a
observat, destinul ţării e tratat după
un model organicist: Moldova e
văzută ca un organism viu, care se
naşte, creşte, atinge o deplinătate a
puterilor şi-apoi scade, spre moarte.
Vîrful ascensiunii Moldovei îl
reprezintă domnia lui Stefan cel
Mare, căreia îi este dedicat şi cel mai
cuprinzător capitol al letopiseţului.
După ce ajunge cu povestirea la
această culme a devenirii ţării,
autorul parcă se opreşte, face o
pauză. Abandonează firul povestirii
istoriei Moldovei şi începe să ne
vorbească despre ţările din jur. Rostul
arhitectural al acestui capitol e
dovedit de locul pe care-l ocupă în
structura letopiseţului. Dacă ar fi fost
vorba doar de informaţii privind
vecinii, el ar fi avut un loc mai
potrivit la începutul cronicii, după
prezentarea descălecării/întemeierii
ţării – sau la final, ca o completare. Că
e plasat imediat după relatarea morţii
lui Stefan cel Mare, înaintea descrierii
altor domnii, mai puţin norocoase,
anunţînd căderea, diminuarea etc. nu
e, fără îndoială, întîmplător.

*
Tot această secţiune limpezeşte

principiile morale care structurează
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viziunea lui Grigore Ureche. In multe
locuri din cronică autorul condamnă
fără nici o îngăduinţă „vărsarea de
sînge nevinovat”. Sintagma revine
obsedant. Intr-o epocă în care
moartea violentă era ceva obişnuit,
această grijă permanentă faţă de viaţa
oamenilor este simptomatică – cu atît
mai mult cu cît condamnarea morală
nu e diminuată nici atunci cînd este
vorba de o personalitate de talia lui
Stefan cel Mare. Această preocupare
pentru dreptul la viaţă nu e doar o
vagă căinare a condiţiilor dificile ale
vremurilor. Grigore Ureche e în egală
măsură preocupat de justiţie şi, mai
ales, lucru cu atît mai surprinzător
dacă ne gîndim la data cînd a fost
scrisă cronica, de modul în care se
face justiţia. Condamnarea unor
nevinovaţi e incriminată cu o
convingere proprie mai degrabă
secolului 20 decît veacului medieval
din Moldova secolului 17. In 1523,
Stefăniţă-vodă îl ucide la Hîrlău pe
hatmanul Arbore pentru o simplă
bănuială („pe care zic să-l fi aflat în
viclenie, iară lucrul adevărat nu se
ştie”). Soarta hatmanului este
deplînsă: „... nici judecatu, nici
dovedit au perit”.18 In alt loc, în
legătură cu moartea lui Bogdan, tatăl
nedreptului Stefăniţă, se spune:
„unde nu-s pravile, din voia
domnilor multe strîmbătăţi se fac”19.
Stefan cel Mare însuşi „de multe ori
la ospeţe omorîea fără judeţu”20. De
altfel, în Moldova, unde exista...
obiceiul de a omorî fără judecată,
unde multora „le ieste drag a vărsa
sînge nevinovat”, justiţia se reducea
la samavolnicie – legea bunului plac,
a celui puternic: „însăş păraşte, însăşi
umple legea”21. Poate că în aceste
fragmente nu apare suficient de clară
ideea, atît de modernă, pe care
Ureche o avea în vedere, aceea a
separării puterilor – cel puţin a
instituţiilor judecătorească şi
executivă. Să nu uităm că Grigore
Ureche îşi scrie cronica între 1642-

18 Gr. Ureche, vol. cit, p. 96.
19 Ibidem, p. 94.
20 Ibidem, 70.
21 Ibidem, p. 147.

1647, iar un John Locke se naşte în
1632 şi L’Esprit des lois, de
Montesquieu, e din 1748 – pentru a
ne referi la minţile cele mai luminate
ale gîndirii politice care au atins
această chestiune. Totuşi e limpede că
Grigore Ureche percepe exact această
problemă şi, mai mult, ar fi dorit-o
rezolvată favorabil pentru ţara sa.
Atunci cînd vorbeşte despre poloni
spune: „Si nemişii carei le zicu
şleahtă, nu aşa de crai ascultă, cum
de lege, carele le-au făcut ei...” „...de
va avea şi de crai ceva asupreală, fără
nici o frică are voie să-l tragă la
judecată, unde procuratorii vor
răspunde pentru crai şi de va avea
strîmbătate, afla-va judeţu şi
directate. Nici pre un şhleactic nu-l va
putea lega cineva, nici craiul singur,
pănă nu-l va birui cu legea." Sau
despre unguri: „Judecata sa foarte pe
direptate o judecă... /.../ Incă şi
despre crai, de vei fi avînd ceva
asupreală şi nedireptate, ai voie să-ţi
întrebi şi cu craiul, unde să adună toţi
domnii la scaunul ţării, de să
sfătuiescu di trebile ţării şi de vei
avea strîmbătate, afla-vei direptate.
Nici craiul are voie să piiarză pre
vreun nemişu, fără numai de-l va
dovedi de viclenie.” Puterea politică
nu putea fi mai presus de lege – am
spune noi astăzi într-o terminologie
modernă. Si toate acestea sînt
semnalate după o atentă descriere şi
apreciere a domniei lui Stefan cel
Mare, cel ce de multe ori chiar la
ospeţe „omorîea fără judeţu”.

In ceea ce priveşte inventarea
timpului nostru istoric de către
cronicari, să conchidem că în
letopiseţul lui Grigore Ureche timpul
istoric este evaluat cu unitatea de măsură
a principiului moral.

Miron Costin. Confruntare
între spiritualitatea de tip
european şi realitatea
răsăriteană

Dacă letopiseţul lui Grigore
Ureche dădea seamă de un timp
istoric ritmat de legea morală, la

Miron Costin descoperim drama
provocată de contextul istoric în
care autorul trăieşte: drama sfîşierii
personalităţii superioare între lumea
spiritului şi cea reală, cea rezultînd
din confruntarea cutezanţei gîndirii
cu limitările brutale ale realităţii. In
naraţiunea lui Miron Costin
năvăleşte realitatea, cu nedreptăţile
şi vulgarităţile ei ne-mediate.
Tensiunea care se naşte, din această
incompatibilitate provine. Să nu
uităm că în Viaţa lumii sentimentul
zădărniciei îl împinge pe autor spre
o concluzie întru totul întunecată. In
confruntarea dintre realitate şi spirit
singurul adevăr peste care nu se
poate trece pare a fi acela al
limitelor trupului. Timpul istoric e
îngrădit de limitele corpului. In
acest sens tratează Miron Costin
motive ca fugit irreparabile tempus şi
ubi sunt,  pe care le dezvoltă în Viaţa
lumii. Pînă la un punct motivul ubi
sunt e dezvoltat în poem în maniera
consacrată : sînt aduşi în scenă
împăraţi, mari conducători de oşti
etc. pentru a ilustra vanitatea
oricăror puteri lumeşti: toţi sfîrşesc
la fel, egali în moarte. In dezvăluirea
deşertăciunii autorul merge mai
departe şi ne previne  şi de
caracterul iluzoriu al înţelepciunii;
filozofii, oricît de pătrunzătoare e
mintea lor, ajung la aceeaşi umilinţă
a sfîrşitului. Pentru Miron Costin
nici măcar teologii, cei care ar trebui
să fie mai aproape decît oricine de
tainele mîntuirii, n-au altă soartă...
„Nici voi, lumii înţelepţii, cu
filosofia / Hălăduiţi pe lume, nici
theologhia / V-au scutit de
primejdii, sfinţi părinţi ai lumii, /
Ce v-au adus la moarte amară pre
unii. /.../ Cursul lumii aţi cercatŭ,
lumea cursul vostru / Au tăiat. Aşa
iaste acum vacul nostru. / Niminea
nu-i bun la lume, tuturor cu moarte
/ Plăteşte osteneala, nedireaptă
foarte / Pre toţi, ci nevinovaţi, ea le
tae vacul. / O, vrăjmaşă, hicleană, tu
vinezi cu sacul. / Pre toţi îi duci la
moarte, pre mulţi fără deală, / Pre
mulţi şi fără vreme duci la aceasta
cale.” Pesimismul radical din
versurile cele mai expresive ale
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poemului face ca încheierea, cu
sfaturile cuminţi privind numele
bun care va fi pomenit după moarte
să pară fără legătură cu restul
textului. (Pentru a înţelege poemul
în profunzimea lui prezentăm în
secţiunea care urmează o lectură în
detaliu a poemului Viaţa lumii.)

Istoria ar putea fi un remediu
pentru instabilitatea profundă a
existenţei indivizilor. La Miron
Costin apare frecvent spaima de
întîmplările ce vor veni, mereu
ameninţătoare, teama de viitorul
necunoscut. „...neştiutoare firea
omenească de lucrurile ce vor să fie
pe urmă.” Inşelătoare, orice reuşită
tinde să devină alunecoasă,
transformîndu-se într-o invitaţie la
eroare: „Ce pentru un lucru sau
două ce i se prilejescu, bietul om
purcede desfrînatŭ şi începe lucruri
peste puterea sa şi apoi acolo
găseşte pieirea.”22 Omul trebuie să
fie în permanenţă prudent – iar
înrudirea cu Baltasar Gracian e aici
evidentă. Cei doi au fost
contemporani, trăind acelaşi număr
de ani – unul doar cu un an în plus:
Baltasar Gracian (1601-1658), Miron
Costin (1633-1691). Paralela între cei
doi cărturari merită să fie dusă mai
departe nu doar pentru aceste
potriviri exterioare. Comunicarea
dintre ei pare a fi de profunzime…
Deosebiri majore apar în finalitatea
atitudinii etice. Baltasar Gracian
construieşte o subtilă strategie
necesară omului în societate. Miron
Costin e mereu surprins şi rănit de o
realitate căreia îi va cădea victimă,
de altfel, în cele din urmă. Aşadar în
viziunea lui Miron Costin omul
trebuie să fie prudent pentru că nu
ştie niciodată ce-l aşteaptă (norocul
neavînd nici mîini, nici picioare, nu
stă nici o clipă locului). Sînt
relativizate principii care la Grigore
Ureche păreau atît de ferme, menite

22 Miron Costin, Opere, vol. 1, ediţie critică
îngrijită de P. P. Panaitescu, E.p.l., Bucureşti,
1965, p. 12. Toate citatele din cronică sînt
reproduse după Miron Costin, Opere, vol. 1,
ediţie critică îngrijită de P. P. Panaitescu,
E.p.l., Bucureşti, 1965).

să asigure stabilitatea existenţei.
„Neştiutor gîndul omenescŭ singur
de sine la ce merge şi la ce tîmplări
apoi soseşte.”

*
Spre deosebire de ceilalţi

cronicari, Miron Costin este un
scriitor complex, autor de texte în
versuri, de traduceri, de scrieri în
limba poloneză. In cazul său e
deplasat a se vorbi despre lipsa de
intenţie literară: ceea ce scrie Miron
Costin arată o evidentă voinţă de a
face artă, ilustrată şi printr-o mai
mare varietate de mijloace literare.
In cronică apar numeroase puneri în
scenă, scenele sînt dramatizate.
Povestitorul e în mai mică măsură o
prezenţă, în schimb scriitorul ni se
dezvăluie ca un stăpînitor al unor
procedee literare valabile şi astăzi:
personajele se prezintă prin
acţiunile şi vorbele lor, prin
acţiunile şi vorbele celorlalte
personaje, procedee ale prozatorilor
din zilele noastre. Rolul autorului
omniscient şi omnipotent e
abandonat nu o dată. Se citează
direct sau indirect cuvintele
personajelor. Scena e alcătuită din
mai multe planuri. Reflecţiile
cronicarului se intercalează cu
discreţie, alături de autoprezentarea,
prin propriile vorbe, a personajelor.
La venirea pe tron a unui Stefan al
II-lea Tomşa, care se dădea drept
fiul lui Stefan Tomşa, unii boieri
refugiaţi în Polonia s-au întors în
ţară. „Numai Nistor Ureche n-au
vrut să vie din Cameniţă şi aşea-i
sfătuia şi pre dînşii, să nu margă,
dzicîndu-le să lase să să mai
vechiască domniia lui Ştefan-vodă,
că acmu fiindŭ domniia noaă,
moldovenii sintŭ den hire purure la
domniea noaă lacomi. Ce nu s-au
ascultatŭ sfatul lui Ureche-vornicul,
cum mai multe în lume sfaturi bune
la domni nu să ascultă, ce apoi vinŭ
la primejdii şi ei şi casele lor.”
Tomşa  nu-i iartă pe boieri şi îi
trimite la moarte. Vasile Stroici era
singurul pe care domnitorul ar fi
vrut să-l ierte. Dar, pentru a-i da o
lecţie definitivă porunci să fie dus la

execuţie împreună cu ceilalţi
(episodul execuţiei din tinereţea lui
Dostoievski nu se întîmplase altfel),
iertarea fiindu-i comunicată în
ultimul moment. „Iară pre Vasile
Stroici îl iertase Ştefan-vodă, numai
învăţase pre Nicoriţă armaşul să-l
ducă să vadză perirea celoralalţi, să-
i hie grije mai pre urmă de moarte,
că era om tînăr Stroici şi din casă
mai vechiŭ şi cinsteş decît toate
casele în ţară. Ce dzilele lui cele
fîrşite, cum să dzice cuvîntul,
vădzîndŭ că merge la perire şi nu-i
spusesă armaşulu povestea, s-au
apucat de sabiea unui dărăbanu, să
moară cu răscumpărare, că era om
din hirea lui inimos. Ce l-au
împresurat îndată dărăbanii şi n-au
apucatŭ să scoaţă sabiia. Care lucru
dac-au spus armaşul lui Ştefan-
vodă, îndată au pus de l-au omorît
şi pre dînsul, răcnindŭ: «Ai, cînele,
au vrutŭ să moară cu soţii». Şi pre
cîţi-şi aducea, pre toţi îi omorîea,
pănă şi în slugi şi prostime. Acela
vărsătoriu de singe s-au arătatŭ
dintîiaş dată Tomşea-vodă.”23 Nu
avem aici o descriere neutră, ci o
punere în scenă complicată şi
rafinată. Pentru realizarea ei autorul
foloseşte descrierea, citatul direct,
citarea indirectă etc. – într-un cuvînt
o gamă variată de procedee.

*
Lumea despre care vorbeşte în

letopiseţul său Miron Costin este
una a violenţei, a urii, într-un cuvînt
a sentimentelor joase. „...frica face
urîciune, şi urîciunea, cîtŭ de
tîrdziu, tot izbucneşte.” Autorul este
un moralist, puternic impresionat
de grozăviile pe care le
consemnează. Nu poate să nu
observe puterea, nu o dată otrăvită,
a cuvintelor. „Muiatu-s-au
cuventele lor mai mult decît
untdelemn şi acele sînt săgeţi.” „O!
îndrăcite a voitoriului de rău
veninuri, ce nu scorneşte limba
amară a nepriietinului!”

23 Ibidem, pp. 28-29.
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Reflecţiile cronicarului-moralist
se sublimează nu o dată în aforism.
Chiar dacă punctul de plecare e
relatarea unei împrejurări
concrete, reflecţiile nu apar
dintr-o confruntare a
evenimentului cu o lege
morală fermă, definitiv
adoptată, ca în cazul lui
Grigore Ureche, ci sînt mai
degrabă rezultatul unei
cuprinzătoare meditaţii
asupra destinului
individului şi comunităţii, a
pericolelor care pîndesc în
fiecare clipă din interior,
din mijlocul slăbiciunilor
umane. Pericol poate
conţine şi binele –
meditează cronicarul, în
stilul paradoxal al lui
Cioran. „...şi care ţări să
suie pre la mare bivşuguri,
zburdeadză hirea
omenească peste măsură, şi
zburdăciunea naşte păcatul, şi pre
păcatul urmadză mînia lui
Dumnedzău.” Alteori aforismul
continuă observaţii de bun simţ.
„Milele domnilor pot aşedza ţărîle,
nemila şi lăcomia fac răsipă ţărălor.”
„Domnii cei buni şi direpţi fără grije
şi desfătaţi stăpînescu, iară cei răi
tot cu siială.”

*

Reflexiv, Miron Costin are un
temperament reţinut, totuşi nu o
singură dată se prezintă ca personaj
în propriile sale puneri în scenă,
apărînd în faţa cititorilor cu
exclamaţii care se vor pline de miez,
dezvoltate după legile retoricii,
folosind abundent comparaţia. „O!
nestătătoare şi niceodată
încredinţate lucrurile a lumii, cum
vîrsteadză toate şi turbură şi face
lucruri împotrivă! Cîndu cu cale să
fie frică celoru mai mici de cei mai
mari, iară cursul lumii aduce de este
de multe ori celui mai mare de cei
mici grije.”

Aidoma lui Caragiale, Miron
Costin a pus în circulaţie, cum se
ştie, sintagme celebre, intrate în

limbajul de fiecare zi. Ele vorbesc
despre ţinuta spirituală a autorului.
In predoslovia de la De neamul

moldovenilor: „Nu este alta şi mai
frumoasă şi mai de folos în toată
viaţa omului zăbavă decît cetitul
cărţilor”. In aceeaşi predoslovie o
formulă deseori reluată (de obicei în
alt sens decît cel dat de autor):
„Biruit-au gîndul...” In portretul
făcut lui Gh. Stefan cronicarul
spune. „Om deplin, cap întreg, hire
adîncă, cît poţi dzice că nascŭ şi la
Moldova oameni.” Comentînd
căderea lui Vasile Lupu şi măsura
pe care acesta ar fi trebuit să o ia,
întărind cetatea Hotinului cu
oameni şi provizii, pentru a rezista
unui asediu îndelungat, conchide:
„iară nu sînt vremile supt cîrma
omului, ce bietul om sub vremi.”
Sintagma, deseori repetată, pare a fi
o prelucrare după Herodot; acesta
spunea că nu oamenii comandă
evenimentelor, ci evenimentele
oamenilor...

Din cronică nu lipsesc
proverbele de circulaţie populară
(„Cum dzice moldovanul, nu sintŭ
în toate dzile Paştile”; „Lupul părul
schimbă, iară nu hirea...”; „Serpele
pînă nu ridică capul din iarbă să-l
loveşti”), dar cultura lui Miron
Costin este una livrescă, occidentală,
temele sale de meditaţie deveneau

europene, iar originalitatea sa
derivă tocmai din confruntarea
acestei spiritualităţi de tip european

cu o realitate dominată
de obiceiuri răsăritene.

Capacitatea lui Miron
Costin de a da amploare
lucrurilor cuprinse în
cronică, de a le investi cu
dimensiuni istorice,
atribuie şi amănuntelor o
amplitudine care
subliniază vocaţia sa de
scriitor, de artist, creator
al unei lumi din cuvinte.

Prezentarea
semnificativă devine la el
un element esenţial al
elaborării discursului,
îmbinînd miraculos
precizia şi capacitatea de
sugestie. Deşi în cronică
accentul cade în general
pe personaje implicate în

scene puternic dramatizate,
descrierea este de asemenea foarte
bine precizată. Si nu ne gîndim doar
la des citata istorie a lăcustelor,
trăită de tînărul cronicar pe vremea
studiilor sale la Bar, în Polonia.
Autorul este pregătit să descrie de
fiecare dată cînd relatarea istorică îi
oferă prilejul – lucru puţin obişnuit
în cronici, acestea urmărind exclusiv
„firul istoriei”. Este vorba, evident,
de încă o calitate literară. In
fragmentul pe care îl reproducem se
poate observa cum sugestia plastică
se traduce în potenţare a realului.
„Era la Ştefan-vodă dărăbanii foarte
îmbrăcaţi bine, după credinţa céia ce
făcuse, de stătusă cu dînsul la
rădicarea boierilor, cum n-au fostŭ
nice la o domniie grijită bine
pedestrimea cu haine tot de
feleandrăş, cu nasturi şi cu ceprage
de argintŭ, în pilda haiducilor de
Ţara Leşască, cu pene de argintŭ la
cumănace şi cu table de argintŭ la
şoldure pe lădunce. Fost-au acestŭ
ăzboi a lui Ştefan-vodă cu leşii la
Tătăreni, în anul 7123 (1615).”24

†

24 Ibidem, pp. 31-32.

Dan Hatmanu, Case vechi pe strada George Enescu 1993
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Valeriu MATEI

Nicolae Milescu Spătarul
despre colonizarea rusească a
Siberiei în secolul al  XVII-lea

tabilirea gradului de colonizare rusească
a imenselor spaţii ale Siberiei răsăritene
şi ale Extremului Orient, a căilor de
comunicare şi a distanţelor dintre

localităţi, au fost unele dintre poruncile date soliei lui
Nicolae Milescu Spătarul în China25, pe lângă cele de
identificare a celui mai scurt drum din Rusia în China,
de normalizare a relaţiilor ruso-chineze (după trecerea la
ruşi a liderului tungus Hantimur), de descriere a
popoarelor băştinaşe ale Siberiei, încă puţin cunoscute la
Moscova, şi de verificare a corectitudinii  plăţilor şi
dărilor în caznaua ţarului.  Datele de care dispunea
administraţia ţaristă erau incomplete, informaţiile
conţinute în „rapoartele de la locul de destinaţie”
(„spiski s doezda”), trimise de cazacii ce colonizau noile
teritorii (unele ajungând la Moscova, altele rămânând în
lăzile voievozilor siberieni), erau fragmentare,
insuficiente şi chiar contradictorii,  pentru a putea stabili
viitoarele acţiuni de colonizare şi de sporire a veniturilor
caznalei ruseşti prin impozitarea popoarelor băştinaşe

25 Наказы и маршруты, данные Спафарию перед отправлением его в
Китай, în vol. Николай Милеску Спафарий. Сибирь и Китай, Ch.,
ed. Cartea moldovenească, 1960, p. 134 – 136.

sedentare sau migratoare din Siberia şi Extremul Orient.

Spătarul Nicolae Milescu a îndeplinit în mod
strălucit şi această poruncă a ţarului, menţionând mereu,
pe parcursul călătoriei sale de la Tobolsk şi până la
Nercinsk, satele şi oraşele ruseşti existente pe atunci în
Siberia, realizând adeseori descrieri complexe ale
acestora şi inserând recomandări despre acţiunile ce
trebuiesc întreprinse în vederea colonizării ţinuturilor
îndepărtate, unde stăpânirea rusească era încă precară.
Datele Spătarului despre colonizarea rusească a Siberiei,
conţinute în Jurnalul de călătorie sunt cele mai vaste şi mai
exacte pentru secolul al XVII-lea, având o valoare
deosebită, dacă luăm în consideraţie faptul, că situaţia
privind colonizarea se schimba de la un deceniu la altul,
influenţând  şi arealul de amplasare a popoarelor
băştinaşe ale Siberiei, îndeosebi a celor migratoare.
Pentru regiunile pe unde n-a călătorit, Spătarul a folosit
datele conţinute în unele rapoarte ale cazacilor, în
primul rând cele din Registrul hărţilor  Siberiei din 167326,

26 Справки об отправлениях в Китай Федора Байкова, Сейткула Аблина
и Игнатия Милованова, доставленные из сибирского приказа в
посольский приказ в 1675 г.; Выписка о пути Игнатия Милованова из
Нерчинского острога до Китая (1670) ş.a. în vol. Николай Милеску
Спафарий. Сибирь и Китай, p. 136 - 147

S
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dar şi în alte surse, identificate de trimisul ţarului pe
parcursul călătoriei sale.

Descriind râul Irtâş, Spătarul prezintă şi datele
generale ale aşezărilor ruseşti din bazinul acestui râu.
Astfel, în partea superioară, punctul geografic cel mai
îndepărtat unde ajunseră ruşii era lacul Iamâş, loc unde,
aşa cum menţionează călătorul, se termină „împărăţia
Siberiei”. Spre acest lac se îndreptau în fiece an „cei din
Tobolsk şi Tomsk şi din alte oraşe ale Siberiei, câte 30-40
de luntre cu fundul plat pentru a aduce sare, mai ales în
postul adormirii Maicii Domnului”27. Nicolae Milescu dă
cea mai amplă descriere a renumitului pe atunci târg de
la lacul Iamâş, mult mai detaliată decât descrierea
similară din Povestea despre Siberia a lui Juraj Križanić28,
menţionând că „după scoaterea sării din lac, are loc
anual târgul la care vin mii de oameni: kalmâci, locuitori
din Buhara, tătari ş.a., care fac schimb de mărfuri cu
ruşii”, că la acest târg „ce ţine două - trei săptămâni se
vând şi multe mărfuri chinezeşti”29.  Cu sare din lacul
Iamâş era aprovizionată atunci toată Siberia, iar târgul ce
se ţinea acolo, avea un rol deosebit în menţinerea
relaţiilor comerciale ale Tobolskului cu Asia Mijlocie, -
apoi, după semnarea în 1689 a tratatului de le Nercinsk, -
şi a relaţiilor comerciale cu China (era centrul de import
în Rusia a ceaiului) şi a existat până aproape de mijlocul
secolului al. XVIII-lea, când centrul comerţului exterior
al Siberiei a devenit Kiahta30.

Milescu fixează şi prima localitate rusească la
frontiera cu tătarii – oraşul Tarî, întemeiat în1594, “pe
râul Arcarca, într-un loc frumos…”, oraş care “nu este
mic”, fiindcă „sunt mulţi slujbaşi, mai ales militari”31.
Tarî  a fost, într-adevăr, un important centru al
colonizării ruseşti a Siberiei şi un punct strategic al
traiectului Siberian de la Moscova şi până la Kiahta, la
frontiera cu China („Drumul ceaiului”), şi a rămas oraşul
rusesc de frontieră pe cursul superior al Irtâşului  până
la 1715-172032, când a fost întemeiat oraşul Omsc.

Călătorul menţionează şi fortul Işim, întemeiat în
1631 pe râul Işim (actualmente orăşelul Usti-Işim), loc
întărit ce avea un rol aparte în suita de fortificaţii ruseşti
pe râul Irtâş: era cheia de acces pe râul Işim spre sud,

27 Николай Милеску Спафарий. Путешествие через царство
сибирское от города Тобольска и до самого рубежа…, în vol. Николай
Милеску Спафарий. Сибирь и Китай, p.35.
28 Юрий Крижанич (Juraj Križanić). Повествование о Сибири. Sankt-
Petersbourg, 1822, p. 17 – 18.
29 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p.35.
30 Николай Спафарий. Путешествие через Сибирь от Тобольска до
Нерчинска и границ Китая русского посланника в 1675 г., în rev.:
Записки Императорского русского географического общества по
отделению этнографии, вып.1, т. Х, SPb., 1882, p. 183.
31Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 36.
32 С.В.Бахрушин. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и
XVII вв. Научные труды, vol. 3, partea I, p.147.

spre stepele kazahstane şi lacurile sărate, şi, totodată,
fiind situat exact la jumătatea drumului între Tobolsk şi
Tara, era un punct de transbordare comod pentru
negustori, deaceea n-a dispărut nici ulterior, când
frontierele ruseşti s-au extins departe spre sud şi micuţul
loc întărit, pierzându-şi menirea militară, s-a transformat
într-o cetăţuie ordinară33.

Pe râul Vagai, trimisul ţarului menţionează fortul
Albaşsk, despre a cărui existenţă ulterioară se ştiu prea
puţine, şi mai jos pe Irtâş, satul Abalak, unde, în 1585, în
timpul campaniei de cucerire de către ruşi a Siberiei a
avut loc una dintre bătăliile decisive, satul având
„biserica sfintei Născătoare de Dumnezeu cu icoana
făcătoare de minuni, prin care-i renumit Abalacul”34,
devenit ulterior centru monastic şi loc de pelerinaj, graţie
acestei icoane a Maicii Domnului. Alte localităţi cu
populaţie rusească în bazinul superior al râului Irtâş pe
atunci nu existau. Mai dens populat era bazinul mijlociu
al râului Tobol, unde era amplasat „fortul Tarhansk
(construit în1628 – n.n.35), şi multe alte slobozii agricole”,
fiindcă „locul e foarte roditor”, regiunea cursului
superior al râului Tura, cu „oraşul Verhotursc”,
întemeiat în 1598, precum şi bazinele râurilor Iseti şi
Mias. În aceste regiuni agricultura era foarte dezvoltată
de aici fiind aprovizionat cu pâine „oraşul rezidenţial
Tobolsk”.36 Multe localităţi ruseşti sunt menţionate de
Milescu şi în bazinul râului Tavda37

E demn de reţinut şi faptul că descrierea oraşului
Tobolsk dată de Nicolae Milescu Spătarul38 a fost
preluată aproape în întregime de Ysbrants Ides şi Adam
Brand în Însemnările despre solia rusească în China (1692-
1695)39. Mai jos de Tobolsk, pe râul Irtâş, până la
închisoarea Demiansk, savantul menţionează mai mult
de douăzeci de aşezări cu populaţie rusească, multe
dintre ele cunoscute sub aceste denumiri până la
sfârşitul secolului XIX40. Mai jos de acest loc, pe Irtâş
localităţi ruseşti nu erau. Închisorile Demiansk şi
Samarovsk erau puşcăriile principale ale regiunii, unde
erau ţinuţi cazacii ce încălcau normele stabilite,
ascundeau mărfurile ce trebuiau impozitate, precum şi
băştinaşii care nu plăteau birurile şi, totodată, centre ale

33V.: Голубев А.С. Усть-Ишим  375 лет. История и современность. -
Усть-Ишим, 2006. Кузнецова Ф.С. История Сибири. Новосибирск,
1997г.
34 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 36 - 37.
35 Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов,
Новосибирск, 1989.
36 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 37 – 38.
37 Ibidem, p. 37.
38 Ibidem, p. 41.
39 И. Идес и А. Бранд. (Y.Ides şi A. Brand). Записки о русском
посольстве в Китай (1692 – 1695 гг.), М., 1967, p. 80.
40 Николай Спафарий. Путешествие..., Nota lui Iu.Arseniev, p.179.



468 vol. 21, no. 3 (87-88)| Vara 2011

serviciului poştal creat în regiunea Irtâşului în anii 30-40
ai secolului al XVII-lea41. În preajma acestor închisori s-
au format localităţi. Spre exemplu, în Demiansk erau pe
atunci „50 de asociaţii, iar în unele dintre acestea câte
două şi trei case, şi biserica lui Alexie, omul domnului”,
iar în Samarovsk era şi un „vechil...fiu de boier, trimis
din Tobolsk”42.

Nu existau în acea vreme localităţi ruseşti pe râul
Obi, până la Surgut. Despre Surgut Milescu Spătarul
menţionează că „după Tobolsk este primul oraş
întemeiat”, fapt ce nu corespunde realităţii. După
înfiinţarea Tobolskului, în 1587, au fost întemeiate
localităţile Pelâm (1592) şi Beresov (1593), menţionate
anterior de Milescu43, şi abia în 1594 Surgutul, în care pe
atunci „era construit fortul, unde stă voevodul trimis de
la Moscova şi sunt mulţi slujbaşi. Dar grânele... nu
rodesc din cauza frigului cumplit şi a locurilor
mlăştinoase, dar prind în cantităţi mari peşte şi îl
schimbă pe cereale”44. Pe râul Obi nu existau localităţi
ruseşti nici mai sus de Surgut. Abia în apropiere de
Narâm,  Milescu menţionează satul lui Fiodor Popov
„unde se ară pământul”. Acesta era atunci primul cătun,
după puşcăria Demiansk „unde se ara pământul”45 şi
totodată cel mai nordic loc pe Irtâş unde se practica
agricultura. Lipsa localităţilor în această zonă, făcea ca
legătura între Tobolsk şi localităţile din bazinul râului
Enisei să fie foarte dificilă şi această chestiune,
menţionată şi de Milescu Spătarul va fi una prioritară
pentru administraţia ţaristă la începutul secolului al
XVIII-lea.

Milescu menţionează încă un aspect: peste tot în
Siberia răsăriteană existau aşezări care nu aveau
denumiri: „satul fiului de boier din Eniseisk Terentie
Rasputin”, unde de curând s-au stabilit cu traiul Kirilko
şi Rasputin. Unele localităţi fără nume sunt menţionate
de călător ca „sat rusesc” la patru verste mai sus de
„satul... lui Fiodor Popov”46. Semn că aceste localităţi
fuseseră întemeiate recent şi de cele mai multe ori, ele-şi
luau denumirile de la numele primei familii sosite.
Spătarul menţionează şi „vechiul oraş Narâm”, părăsit
în 1614 pentru că se surpa din cauza creşterii apelor, dar
şi „noul oraş Narâm, la zece verste de oraşul vechi”,
unde „a fost construit fort de lemn unde stă voievodul.
Iar slujbaşi sunt doar patruzeci”. ”În satele de lângă oraş
– menţionează Milescu – sunt mulţi agricultori pentru că
nu demult au început să crească pâine, iar roada nu e
prea bogată”47. Pe parcursul drumului „de la... Narâm

41 Роспись сибирским городам и острогам (1633 г.), în vol.: А.А.Титов.
Сибирь в XVII веке. Сборник старинных русских статей о Сибири и
прилежащих к ней землях. M., 1890, p. 17 – 18.
42 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 27, 31.
43 Ibidem, p. 37.
44 Ibidem, p. 48.
45 Ibidem, p. 59.
46 Ibidem, p. 60.
47 Idem.

până la râul Keti” Milescu menţionează alte câteva
localităţi, create, probabil, nu demult48, dar nu
menţionează nici o localitate de poştă pe râul Obi.

În Registrul... din 1673, aflat la dispoziţia trimisului
ţarului, se menţionează fortul la „gurile râurilor Bia şi
Katuni”(Krasnâi Iar Ostrog49). Aceste date l-au indus în
eroare chiar şi pe unii istorici şi etnografi din secolul XX,
care vorbeau despre „construirea unui fort la gurile
râurilor Bia şi Katuni” între 1667 şi 167350. Faptul că în
1667 nu exista acest fort e confirmat şi de Harta întregii
Siberii din 1667, unde se menţiona că „la gurile râurilor
Bia şi Katuni este un mal abrupt (Krasnâi Iar) şi acolo ar
fi bine să se construiască un oraş sau un fort al
Ţarului”51. Nu exista un oraş sau fort al ţarului în acest
loc nici în 1673. Mai bine informat decât predecesorii săi,
Nicolae Milescu Spătarul, descriind râurile Bia şi Katuni,
menţiona „că între cele două râuri sunt locuri bine
irigate pe maluri şi terenuri roditoare, şi forturi se pot
construi”52. Relatarea lui Milescu e confirmată şi în
Descrierea... împărăţiei Siberiei din 1683, unde la fel li se
recomandă autorităţilor să se facă un fort la gurile
râurilor Bia şi Katuni, fiindcă acolo e „o insulă mare
(ostrov velikii), iar prin acel loc trec Kalmâcii Negri din
teritoriile lor spre pământurile mongolilor şi ale
kirghizilor, iar mongolii şi kirghizii tot pe acolo trec spre
pământurile kalmâcilor şi dacă marii ţari ar da ordin să
se facă acolo la gurile râurilor Bia şi Katuni un oraş sau
un fort, ar avea nu mare venit de la impozitarea tuturor
acestora şi de la taxarea negustorilor”53. Precum se vede
în Registrul... din 1673 s-a strecurat o greşeală şi în loc de
„ostrov velikii” s-a scris „ostrog velikii”, de unde şi
confuzia creată. Dacă în 1673 acest fort ar fi existat, ce
sens ar mai fi avut aceste recomandări tardive ale
Spătarului Milescu şi ale autorilor Descrierii... împărăţiei
Siberiei din 1683 ? Milescu constată în timpul călătoriei
care era starea reală a lucrurilor şi corectează eroarea din
Registru... Singurul fort în bazinul râului Obi menţionat
de Nicolae Milescu e Kuzneţkul, construit în 1618
aproape de punctul superior al râului Toma54, care a
rămas pentru o perioadă îndelungată avanpostul
înaintării ruseşti în interiorul Asiei. Fortul Biisk, despre
necesitatea căruia vorbea Spătarul a fost construit abia în
1709 şi doar de la această dată se poate vorbi de luarea în
stăpânire de către Rusia a bazinului superior al râului
Obi. Pe malurile râului Toma, Milescu menţionează şi
oraşul Tomsk, construit în 160455.

48 Ibidem, p. 60 – 61.
49 А.А.Титов. Сибирь в XVII веке, p.50.
50 А.И.Андреев. Очерки по источниковедению Сибири. Вып.1, XVII, M.
– Len., 1960, p. 49.
51 А.А.Титов. Сибирь в XVII веке, p. 35.
52 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 62.
53 А.А.Титов. Сибирь в XVII веке, p. 80.
54 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 62.
55 Idem.
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Râul Keti îi prilejuieşte lui Nicolae Milescu o
descriere cu certe calităţi literare: râul era „foarte trist”,
fiindcă „nu existau localităţi de la fortul Ketsc până la
satul Vorojeikina aproape de Makovsk, cale de mai bine
de cinci săptămâni, doar unele aşezări ale ostiacilor”, şi
„nici elani sau câmpuri, ci doar pădure de nepătruns,
mlaştini şi lacuri...”56. Lângă fortul Ketsk, întemeiat în
1605, erau doar trei sate – unul cu şapte case, altul cu
şase şi al treilea al lui Volcov de pe Keti. În fort erau
„douăzeci de case şi biserica cu hramul Sfintei Treimi şi
al lui Nicolae făcătorul de minuni”57. Un singur sat
rusesc era mai sus de fortul Makovsk, „cale de trei zile»,
şi un altul în preajma fortului58. De-a lungul râului Keti
Milescu remarcă şi un şir de locuri de iernat ale
cazacilor, care transportau cereale pe acest drum, cel mai
animat în secolul XVII, din Tobolsk la Eniseisk59.

Încununarea acestui drum era fortul Makovsk,
întemeiat în 1618, descrierea căruia în Jurnalul lui
Milescu este una detaliată, vădind calităţile scriitoriceşti
ale boierului român: „Fortul Makovsk e aşezat într-un
un loc frumos, pe râul Keti, pe un mal abrupt, în partea
stângă, iar în fort este o biserică şi  vre-o douăzeci de
case, şi sunt foarte multe luntri cu fundul plat şi caicuri,
întregi şi sfărâmate, pentru că aici e un mare adăpost
pentru funcţionarii de stat”, fortul dominând teritoriul
dintre râuri pe unde se făcea transbordarea mărfurilor
de-a lungul râului Tâia direct spre Eniseisk. Iată de ce la
„o jumătate de verstă de fort”, cum descrie Milescu, s-a
format o întreagă „slobozie a negustorilor...”  cu o
„mulţime de hambare, făcute pentru ca negustorii să-şi
lase mărfurile şi apoi să plece pe drumul de căruţe” spre
Eniseisk, un drum „foarte murdar, de aceea peste acesta
s-au făcut poduri lungi din cauza glodului mare şi a
mulţimii de mlaştini şi râuleţe...Rareori sunt şi locuri
curate, unde negustorii se opresc să se odihnească. Nu
sunt case pe acel drum de căruţe, cu excepţia unui loc,
unde-i o singură casă de lemn în care locuiesc oameni.
La capătul drumului de căruţe se ajunge spre locurile
unde sunt elani. Şi aici este un sat nu prea mare chiar
lângă drum”60.

Aici începea ţinutul Eniseisk,
care, după regiunea pustie şi fără de viaţă a râului Keti,
l-a impresionat puternic pe Milescu Spătarul prin
densitatea populaţiei şi animaţia deosebită, prilejuindu-i
călătorului una dintre cele mai impresionante descrieri.
În scrisoarea sa către boierul Artemon Matveev, trimisă
din Eniseisk, Milescu menţiona: „Ţara Eniseiului e foarte
frumoasă, parcă-i pământul Valahiei, iar râul Enisei
seamănă cu Dunărea, e voioas şi mare. Şi a dat

56 Ibidem, p. 67 – 68.
57 Ibidem, p. 66.
58 Ibidem, p. 67
59 Descrierea detaliată a acestui drum la S.V. Bahruşin, Op.cit., p. 111 –
113.
60 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 69.

Dumnezeu belşug de tot felul, pâine multă şi ieftină şi
multe altele, şi lume multă”61. „În regiunea Eniseisk,
conform datelor lui Milescu Spătarul, sunt vre-o 500 de
sate. Şi peste tot pământul e roditor”62. Deosebit de
multe sate ruseşti sunt în direcţia fortului Makovsk,
până la satul Elan, în care este «un fort şi o biserică», şi
de la fortul Eniseisk până la Krasnoiarsk. „În regiunea
Krasnoiarsk – afirmă Milescu - sunt sate multe şi slujbaşi
vre-o mie... Iar cei din Krasnoiarsk călătoresc pe Enisei
după hamei, care creşte peste tot pe insule”63.

Mircea Ispir

Oraşul Eniseisk, întemeiat în 1619, era, conform
descrierii lui Milescu Spătarul,  al doilea ca importanţă
în Siberia după Tobolsk, fiind şi centrul de aprovizionare
cu pâine a teritoriilor îndepărtate cucerite din bazinul
râului Lena şi din regiunea Baikalului. Fără ca să descrie
în totalitate bazinul râului Enisei, Milescu aminteşte
drumurile din Eniseisk spre Turuhansk, Mangazeia,
adăpostul de iarnă de la Kureisk şi până la gurile râului
Lena64. În acea vreme, menţiona trimisul ţarului,
Eniseiskul era deja o localitate importantă, descrierea
căreia e încă o dovadă a talentului de prozator al lui
Milescu: „Şi oraşul Eniseisk e aşezat pe partea dreaptă,
pe malul râului Enisei. Acel fort e înconjurat de locuri
inaccesibile, de mlaştini şi păduri mari. Iar în spatele

61 Письмо Н. Спафария к боярину А.С.Матвееву, în rev.: Русский архив,
cartea I, M., 1881, p. 55.
62 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 69.
63 Ibidem, p. 69 - 70.
64 Ibidem, p. 70 – 71.
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fortului e mănăstirea atotmiluitorului Iisus; şi e aşezată
mănăstirea pe un loc frumos, printre mlaştini. Iar pe sub
zidul oraşului curge un râu mic şi pe râu e instalată o
moară. Mai sus de oraşul Eniseisk, pe celălalt mal al
râului, s-a făcut un fort nou. Şi a construit acel fort
stolnicul şi voevodul Chiril Elistarhov fiul lui Iacob,
pentru că în acea vreme au venit chirghizii cu război
asupra Krasnoiarskului şi de teama acelor chirghizi, să
nu vină cu război şi asupra Eniseiskului; fortul e ridicat ,
de asemenea, în locuri apărate. Şi în fort e o mănăstire de
maici, iar în Oraşul Vechi şi în fort sunt peste 500 de case
în care şi locuiesc în ele cazaci şi târgoveţi, şi oameni de
alte ranguri, sunt şi mulţi călători şi negustori. Şi lângă
Eniseisk pe celălalt mal al râului sunt multe sate ruseşti.
Şi locuiesc acolo ţărani agricultori”65.

Mai sus, pe râul Enisei, până la
confluenţa cu Angara, Spătarul menţionează mai mult
de treizeci de cătune ruseşti, ce formau, deja în acea
perioadă, o zonă intens populată de ruşi. Uneori
călătorul informează şi despre preocupările economice
ale locuitorilor: „lângă acel sat se scoate piatră şi se
topeşte minereu de fier”, „pe acel râu... vânează... fel de
fel de animale: samuri, castori, vulpi, jderi...” ş.a.
Spătarul menţionează multe sate ruseşti şi pe râul
Angara până la confluenţa cu râul Mura, dar şi în
bazinul afluentului stâng – râul Taseev66.

Existau, desigur, în acea vreme, în Siberia regiuni
mai dens populate, decât ţinutul Eniseisk, dar ele nu
erau pe traseul parcurs de Milescu Spătarul. Conform
actelor siberiene, în anii 60 ai secolului al XVIII-lea, când
a început un nou val de colonizare a regiunii bazinului
râului Bia, mulţi colonişti au plecat spre acele locuri
tocmai din Ţinutul Eniseisk67

Pe Angara erau multe localităţi ruseşti între
forturile Bratsk şi Balagansk, Spătarul menţionând în
Jurnalul său vre-o treizeci  de sate şi adăposturi de iernat,
cunoscute până la sfârşitul secolului al XIX-lea68. Tot aici,
călătorul menţionează şi forturile Bratsk, Balagansk şi
Ircutsk: Bratsk-ul „avea vre-o douăzeci de case
căzăceşti”69, Balagansk-ul e „foarte mic”, aici locuind
vre-o douăzeci de funcţionari, cazaci şi mai sunt şi două
case de ţărani agricultori”70, iar fortul Irkutsk, întemeiat
în 1661, dimpotrivă „e bine construit, având peste
patruzeci de case de cazaci şi târgoveţi, şi locul e cel mai
roditor”71.

65 Ibidem, p. 72.
66 Ibidem, p. 72 - 76.
67 Г. Потанин. «Путешествие через Сибирь…» Н. Спафария, în:
Журнал Министерства народного просвещения, partea 227, nr.6, S-Pb.,
1883, p. 306.
68 Николай Спафарий. Путешествие..., Nota lui Iu.Arseniev, p.191.
69 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 94.
46 Николай Спафарий. Путешествие..., p.115.
71 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 94.

Milescu aminteşte multe sate ruseşti de-a lungul
râului Ilim, afluent de dreapta al râului Angara, până la
fortul Ilimsk72, iar „lângă pârâul” Camenca, alt afluent
de dreapta al râului Angara, el aminteşte de fortul
Verholensk, edificat în 1642, pe cursul superior al râului
Lena, în care „conţopiştii sunt trimişi din Ilimsk...”, şi
sunt „opt case de cazaci”73. Acest fort le asigura ruşilor
dominaţia pe drumul de la Ilim spre Lena74.

De o importanţă deosebită sunt şi datele lui
Nicolae Milescu Spătarul despre populaţia rusească din
Transbaikalia. Prima regiune pe care a traversat-o – era
ţinutul Selenghinsk, unde colonizarea rusească abia
începuse. Principalele puncte de sprijin ale
colonizatorilor erau fortul Novo-Selenghinsk  şi câteva
localităţi din preajmă, cea mai importantă fiind Slobozia
Iliinsk – „un sat mare, precum menţiona Spătarul,
fiindcă vor să construiască o biserică cu hramul sfântului
prooroc Ilie”. „În satul acela erau vre-o douăzeci de case
unde locuiau slujbaşi şi agricultori, şi se creşte multă
pâine, şi rodeşte pe toate acele moşii până la 20 şi 30 de
puduri la un pud de seminţe, şi cerealele se vând la 5
altâni şi mai puţin pentru un pud; şi au semănat şi grâu
chinezesc şi orz, şi rodeşte. Pe moşia centrală slujbaşii
întemeiază o mănăstire cu hramul sfântului părinte
Nicolae şi au construit o biserică, şi în acest an
construcţia mănăstirii va fi încheiată, iar în slobozia
Iliinsk for să edifice un fort pentru apărare”75,  În
călătoria spre sud pe râul Selenga, Spătarul menţiona
„satul cazacilor din Breansk pe Selenga”, localitate
cunoscută până la  sfârşitul secolului XIX76 (acum doar o
gospodărie silvică), unde „se cultivă multe grâne şi se
prinde mult peşte”77. Referindu-se la fortul Selenghinsk,
creat în 1665-1666, Milescu menţionează dezvoltarea
dinamică a acestuia, devenit în 1670 centrul militar şi
administrativ al Transbaikalei (în jurul cărui, în 1673, s-
au stabilit cu traiul tabanguţii, trecuţi în supuşenia
rusească). Dacă în 1668, precum menţiona în raportul
său cazacul Ilia Perfilev, în fort erau 4 case78, mai târziu
Stepan Poliacov în Raportul său de la locul de destinaţie
(1673) menţiona că la Selenghinsk „sunt o sută patruzeci
şi nouă slujbaşi”79, iar Spătarul, în  1675, dând o amplă
descriere fortului, menţiona că „sunt 30 de curţi
căzăceşti; iar slujbaşi şi călători sunt mai mult de două
sute”. „...Lângă fort – sunt livezi, acolo cresc castraveţi
chinezeşti şi usturoi, şi varză, şi alte legume, iar cereale

72 Ibidem, p. 87.
73 Николай Спафарий. Путешествие..., p.125.
74С.В.Бахрушин. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII
вв., p.123.
75 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 106.
76 Николай Спафарий. Путешествие..., Nota lui Iu. Arseniev, p. 191.
77 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 105 - 106.
78 Николай Спафарий. Путешествие..., p. 191.
79 Ibidem, p. 146.
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lângă fort nu cresc”80 – menţiona trimisul ţarului.

Descriind lacul Baikal, Milescu Spătarul
menţionează mai multe locuri unde staţionau cazacii, iar
despre fortul Barguzinsk, pe atunci centrul administrativ
al Transbaikaliei, el menţionează, că acolo „locuiesc
cincizeci de slujbaşi din Eniseisk, şi au şi un nobil
moscovit şef asupra lor”81.

Milescu dă şi cea dintâi descriere detaliată a
bazinului râului Lena, deşi n-a trecut prin acea zonă
geografică, menţionând, că „dintre râurile mari ale
Siberiei, doar râul Lena e stăpânită de oamenii marelui
ţar de la izvoare şi până la vărsare-n mare, iar cursurile
superioare ale râurilor Irtâş, Obi, Enisei, Amur, Selenga
sunt stăpânite de străini”. După ce menţionează micuţul
fort Tughirsk, construit în 1631, „de rezervă”, de către
cazacii conduşi de Petru Beketov în locul unde râul
Tughira se varsă-n fluviul Lena,  Milescu inserează date
despre „orăşelul Lapkaev din Dauria”, identificat corect
de călător ca fiind fortul Albazinsc (aşa cum se menţiona
şi în Registrul... din 1673),  „fiindcă în anii trecuţi pe acel
drum de căruţe a sosit Cernigovskii şi a construit fortul
Albazinsk”82. Datele acestea sunt de un interes deosebit,
fiindcă subiectul în cauză a fost abordat şi în alte
descrieri ale Rusiei şi Siberiei din secolul al XVII-lea,
printre care şi în Voyagie van den heere Koenraad Van
Klenk, extraordinaris ambassadeur van haer  ho: mo: aen zyne
zaarsche majesteyt vam Moscovien (Relatare istorică sau
descrierea călătoriei domnului Koenraad Van Klenk la
Moscova la măria sa ţarul) de Balthasar Cojet (1675)83,
unde localitatea cu numele Laphajest poate fi corect
înţeleasă doar ca Lavkaeva sau „orăşelul Lavkaev”
(orăşelul Lapkaev în Registrul din 1673 şi la Milescu
Spătarul), una dintre cele trei  localităţi fortificate pe râul
Amur ale prinţului daur Lavkai, şi anume oraşul Iaksa,
denumirea căruia a fost schimbată de ruşi în Albazin84. Şi
informaţia despre întemeietorul fortului se reconfirmă în
alte surse istorice: Nichifor Cernigovskii a luat
Albazinskul în 1655, obţinând pentru aceste şi alte
„merite” titlul de vechil.

Pe aceeaşi pagină a Jurnalului Milescu inserează o
informaţie deosebit de importantă despre începuturile
agriculturii în bazinul râului Lena: „Pe râul Lena mai
înainte era puţină pâine, iar acum peste tot cresc grâne,
fiindcă s-au aşezat acolo cu traiul ruşi şi cresc multă

80 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 108 - 109.
81 Ibidem, p. 103.
82 Ibidem, p. 115.
83 Алексеев С. П. Сибирь в известиях западно-европейских
путешественников и писателей, vol. 1, p. II. Иркутск, Крайгиз, 1936.
84 А. М. Ловягин. Голландец Кленк в Московии, în rev.: Исторический
Вестник, 1894, № 9, p. 788 – 791; А. А.Титов, Сибирь в XVII в, , стр.,
48; А. Кириллов. Географическо-статистический словарь Амурской и
Приморской областей, Благовещенск, 1894, p. 223; И. И. Лаппо.
Отзыв о труде В. А. Кордта: Материалы по истории русской
картографии и т. д., Юрьев, 1908, p. 16 -21.

pâine şi duc grâne până la Iakutsc şi mai departe”85.
Nicolae Milescu descrie şi cele două drumuri existente
până la el de la Baikal la Nercinsk şi până la râul Şilca:
cel dintâi, de la fortul Barguzinsk  „pe uscat, cu cămilele
şi caii ”până la Telembinsk şi Nercinsk”86 şi, al doilea, pe
râurile Hiloc şi Ingoda, drum descoperit de voievodul de
Eniseisk  Afanasie Paşcov (cel care a întemeiat fortul
Nercinsk şi a refăcut în 1656 micul fort Irghensc, creat în
septembrie 1653 de detaşamentul de cazaci condus de
Petru Beketov şi ars de tunguşi în 1655), călătoria căruia
o descrie Milescu Spătarul87. Nicolae Milescu a mers,
însă, pe un alt drum – pe râul Uda spre cele trei lacuri
Eravinsk, şi mai departe pe lângă lacul Telenba spre
râurile Cita şi Ingoda şi până la Nercinsk. Acest drum,
deschis de Milescu Spătarul va deveni principalul în
ultimul sfert al secolului al XVII-lea, pe această cale,
trecând în 1692 Ysbrants Ides, cât şi Lorenz Lange
în1715.

Spătarul a dat şi descrieri detaliate ale forturilor
Eravinsk şi Telembinsk – primul „construit recent, după
devastarea de către tobunuţi...în anul trecut 1675” „...şi
sunt construite doar turnurile şi vre-o şase curţi şi sunt
vre-o 15 slujbaşi”, călătorul prezicându-i acestui fort un
viitor deosebit: „şi va fi acest fort mare, pentru că în
acest loc ar putea vieţui mulţi oameni”88, iar despre
fortul Telembinsk, întemeiat în 1658, Milescu
menţionează că în acel timp „...avea un paraclis şi vre-o
13 curţi locuite de vreo 30 de cazaci..., două tunuri nu
prea mari, unul de bronz şi altul de fier”. E un „fort
micuţ” – remarcă trimisul ţarului - şi pâinea se vinde cu
o rublă şi jumătate”89.

Mult mai mare era fortul Nercinsk, întemeiat in
acelaşi an1658: aici era „biserica Învierii Domnului şi
vre-o şaizeci de curţi căzăceşti, iar slujbaşi, fără a-i lua în
calcul pe negustori şi producători,  vreo două sute”90.
Era cea mai mare aşezare rusească în bazinul fluviului
Amur.

Descriind râul Arguni, Spătarul aminteşte şi de
primele tentative ale ruşilor de a investiga bazinul
acestui râu, care pe parcursul a 600 de verste era
frontiera dintre Rusia şi China. Putem presupune că
menţiunea lui Milescu despre cazacii care „în anii trecuţi
au plecat cu luntrile”pe râul Arguni, „dar din cauza
insuficienţei resurselor... au făcut cale întoarsă”91, se
referă la expediţia din 1655 a fiului de boier Fiodor
Puşcin, căruia i se poruncise să întemeieze un loc de
iernat pe râul Arguni şi să-i impună pe tunguşii de acolo

85 Ibidem, p. 115.
86 Ibidem, p. 103.
87 Ibidem, p. 108. G.I.Spaskii, Op.cit., p.17, 25.
88 Николай Милеску Спафарий. Путешествие..., în vol. Сибирь и
Китай, p. 119.
89 Ibidem, p. 120.
90 Ibidem, p. 121 - 122.
91 Ibidem, p. 124.
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să plătească iasak. Acesta n-a realizat porunca, pentru că
a găsit pustii malurile râului Arguni, tunguşii migrând
în altă parte. Un fort pe malul râului Arguni a fost
construit abia în1681.

În  lucrarea sa Legendă despre marele râu Amur, fost
capitol 59 din Descrierea primei părţi a lumii numită Asia...,
Nicolae Milescu Spătarul menţionează expediţiile ruseşti
în această zonă din anii 1640-1658 şi prezintă un şir de
date istorice de un mare interes.  Astfel pe râul Humarhă
(Camara sau Humara, la Milescu) el menţionează pentru
prima dată „fortul Kamarskii, care în anii trecuţi a fost
ars de străini”92. Istoricul G.I.Spaskii afirma că fortul
Kumarsk, singura aşezare rusească pe malul drept al
Amurului, a fost construit în 1653 de Erofei Habarov, în
locul unde râul Humarhă se varsă în fluviul Amur, iar
arderea acestuia, menţionată de Milescu Spătarul,  a
avut loc până în octombrie 1654, pentru că în toamna
anului 1654 Onufrie Stepanov l-a găsit devastat, iar
Gerhard Friedrich Müller în cunoscuta sa Istorie a Siberiei
(1750), considera că cei care au atacat şi distrus fortul au
fost daurii. Tot  mai mulţi istorici, însă, consideră că
fortul Usti-Kumarsc a fost construit abia la începutul lui
noiembrie 1654 de detaşamentul de cazaci şi vânători
condus, după înlăturarea lui Erofei Habarov, de Onufrii
Stepanov, cărora li se alăturase şi detaşamentul lui Petru
Beketov, sosit din Transbaikalia, şi alţi ruşi, în total vre-o
500 oameni, iar atacul şi asediul fortului de către armata
chineză a avut loc în martie – aprilie 1655, fără ca acesta
să poată fi cucerit. După  retragerea  armatei chineze,
ruşii, din cauza lipsei proviziilor au părăsit şi au ars
fortul în iunie 165593. Relatarea lui Milescu, confirmată
de G. F.Müller  şi de istoricul G.I.Spaskii, cum că fortul
Usti-Kumarsc ar fi fost construit în 1653 poate avea  un
suport istoric doar dacă acesta era fortul construit de cei
136 de cazaci  în frunte cu Stepan Poliacov, care la 1
august 1652, intrând în conflict cu Erofei Habarov, au
declanşat revolta  şi s-au desprins de detaşamentul
acetuia, întorcându-se în ţinutul ghileacilor unde şi-au
construit un fort, pe care Habarov l-a asediat şi l-a atacat
iar după ce cazacii lui Poliacov s-au predat, la 7 februarie
1653 a dat ordin ca fortul să fie distrus şi ars „pentru

92 G.I.Spaskii, Op.cit., p. 18.
93 Ibidem, p. 26 – 29; Г. Ф. Миллер. История Сибири, vol.I, M., - L.,
1937, p. 139; Отписка приказного человека Онуфрия Степанова
якутскому воеводе М.С.Ладыженскому об осаде Кумарского острога
маньчжурскими войсками, în vol.: Русско-китайские отношения в XVII
в. М., 1972. Т. 1; Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах
(вторая половина XVII в.). Хабаровск. 1984, p. 120-154; Артемьев А. Р.
О местонахождении Кумарского острога, în rev.: Проблемы краеведения:
[Тез. докл. конф.] / Арсеньевcкие чтения. Уссурийск, 1989, p. 5-6;
Артемьев А. Р. Опыт характеристики оборонительных сооружений
Кумарского острога по описанию, în rev.: Археологические и
исторические исследования на Дальнем Востоке СССР. Владивосток,
1989, p. 17-21; Беспрозванных Е. Л. Приамурье в системе русско-
китайских отношений. М., 1983, p. 26-29; Леонтьева Г. А.
Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М., 1991, p. 107-112.

lemn şi cărbune fierarilor”94. Semnele de întrebare
planează, însă, şi aici, fiindcă „ţinutul ghileacilor” e mult
mai spre est decât locul unde a existat fortul Kumarsc.

Multă vreme a fost tratată cu suspiciune relatarea lui
Nicolae Milescu Spătarul cum că „în anii trecuţi la gurile
râului Şingala a fost o luptă pe apă a chinezilor cu
cazacii ruşi de la Albazinsk, chinezii având mai mult de
50 de luntri cu fundul plat şi corăbioare, şi aveau pe ele
tunuri, în afară de luntrile mici; iar cazacii aveau 12
luntri cu fundul plat cu 209 oameni pe ele, şi o luntre a
plecat, iar celelalte luntri cu fundul plat şi cei 400 oameni
au fost ucişi”. Conform documentelor de arhivă, această
luptă într-adevăr a avut loc în 1658 sub conducerea lui
Onufrie Stepanov, care trei ani mai înainte a condus
apărarea fortului Kumarsk. Această luptă e menţionată
şi de Juraj Križanić95, iar mai târziu a fost descrisă şi de
apoi de Gerhard Friedrich Müller şi Johann Eberhard
Fisher96. Documentele de arhiva97 confirmă relatările lui
Milescu şi denotă faptul că după părăsirea fortului
Kumarsk în iunie 1655 şi revenirea ruşilor pe fluviul
Amur, experienţa construirii fortificaţiilor din pământ şi
lemn, ca la fortul Kumarsk  a fost uitată sau neglijată şi
după lupta pe apă, descrisă de Milescu, , fortul de bârne
de la Albazinsc a fost distrus rapid de trupele chineze,
care au ţinut cont de nereuşita lor din primăvara anului
1655.

Descriind râurile din „ţara Ghileacilor”, care se
vărsau în marea Ohotsk, Spătarul nu aminteşte de
existenţa pe râul Uda (Lame) şi Ohota a locurilor de
iernat ale cazacilor de pe râul Lena, iar datele inserate de
el, că pe râurile „ţării Ghileacilor”, printre care Ciuldan,
Kamciatka şi Anadâr „oamenii ruşi ajung si facă negoţ
cu os de peşte”98, acestea se conţin şi în Registrul hărţilor
Siberiei din 167399, pe care Milescu Spătarul l-a avut la
dispoziţie.


94Челобитная С. В. Полякова и его спутников о поведении Я. П. Хабарова
на Амуре в 1650-1653 гг., PЦГАДА, СП, № 214, стлб. 460, л. 1-24;
Чулков Н.П. Ерофей Павлович Хабаров. Добытчик и прибыльщик XVII
века,  în rev.: Русский архив, 1898, p.177 – 190; Казачья сотня. Краткие
биографии ста деятелей казачества на поприще военной и гражданской
службы, науки, литературы и искусства в XVI - ХХвв. Выпуск 1. —
М.: Воениздат, 1996. vol. 1, p. 14-15. Полевой Б.П. Известная
челобитная С.В.Полякова 1653 г. и ее значение для археологов
Приамурья, în vol.: Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-
XIX вв. (Историко-археологические исследования), vol..2, Владивосток.
Российская Академия Наук. 1995, p. 7-30.
95Юрий Крижанич (Juraj Križanić). Повествование о Сибири, p. 37 –
38, 47.
96 G.I.Spaskii, Op.cit., p. 18-19, 30-31.
97 Полевой Б.П. Новое о происхождении «Сказания о великой реке
Амуре», în vol.: Рукописное наследие древней Руси. По материалам
Пушкинского Дома, L., 1972, p.30-31.
98 G.I.Spaskii, Op.cit., p. 19.
9999 А.А.Титов. Сибирь в XVII веке, p. 54.
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În concluzie putem afirma cu certitudine că datele
privind colonizarea rusească a Siberiei şi Extremului
Orient, în special despre aşezările ruseşti din bazinele
râurilor Irtâş, Obi, Enisei, Angara, sau din Transbaikalia
şi Dauria, prezentate de Nicolae Milescu Spătarul în
Jurnalul său de călătorie sunt cele mai complexe şi mai
exacte pentru anii 70 – 80 ai secolului al XVII-lea. Cele
privind regiunile prin care Spătarul n-a trecut,
demonstrează un nivel destul de avansat al cunoştinţelor
despre ţinuturile Siberiei acumulate de trimisul ţarului

înainte de a porni la drum, dar şi pe parcursul călătoriei,
iar relatările despre regiunile şi localităţile traversate de
solia călătorului-enciclopedist, cu multe pagini de
impresionante descrieri literare, au fost pentru sfârşitul
secolului al XVII-lea, o sursă de informare sigură pentru
alţi călători şi exploratori ai Siberiei şi Extremului Orient.



Ion Iancu LEFTER

19.07.'86.
Memento 1 - Ora 5,00
La Huşi, Ion Alexandru Angheluș a îmbrăcat cămaşa de ţărână.

Ora 5,oo(1)
Catapultat din timp, la ora cinci,
când păsările, în văzduh vibrează,
ţi-ai încălţat străvechile opinci
să pleci spre-o lume-n care guvernează

doi fraţi de sânge, dar duşmani total,
un Dumnezeu etern şi-un Lucifer
şi ţi-a rămas surâsul vegetal
împrăştiat, ca nourii pe cer.

De-aici,încolo, clipa-ncremeneşte,
un strop de piatră dur,de neclintit,
lumina care ţi s-a dat, orbeşte,
se-apucă-n sat un clopot de bocit.

Și vremea-n gura ei, mereu te-absoarbe,
se scutur-anotimpul de culori,
încerc să plâng, dar lacrimile-s oarbe şi-
mi curg din ochi, pâraie de sudori.
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Recviem(1)

Ţi-ai îmbrăcat cămaşa de ţărână
ţăranule, pe prispa ce-ai trudit,
şi în acest sfârşit de săptămână
te-ai aşternut sub ea, de odihnit.

Dar parcă-n zare-un clopot se aude
şi-un nor de sânge umbra ți-o boceşte,
de rouă dimineţile sunt ude,
de păsări ceru-albastru clocoteşte.

Şi tu, din somnu-ţi, nu te mai trezeşti,
ce vis te leagă de ţărână, oare,
te estompezi în timp şi abureşti
şi te-asteptăm cu palma pe brăzdare.

Şi taci şi ea, ţărâna vălureste
ca valul apei murmurând uşor,
cămaşa mea de mire rugineşte
şi un sicriu îţi fac din Tricolor.

Recviem(3)

Ai îmbrăcat cămaşa de rugină
a viilor şi vinului ue Huşi,
şi te ascunzi de noi şi de lumină
în amintiri, Poete Angheluş !

Îndurerat ca lacrima de mamă
care, ca vremea, nu se mai termină,
continua-va plânsul tău să geamă
în dulcea Poeziei rădăcină.

Dar amintirea cât mai poate ţine,
atâta timp cât umbre mai avem,
apoi, descoperiţi de-un oarecine
vom deveni, într-un muzeu, totem.

Plângându-te cu lacrimă amară
ți-acopăr umbra care nu mai este
pe piedestalu-acestui foc de vară
în care mor poeţii ca-n poveste.

Recviem (5)

Cânt-un cocoş pe creanga unui brad
şi, peste lume, zorii dau năvală,
se ofileşte-al stelelor răsad,
adie soarele ca o petală.

Doar El, Poetul,
vrea să vadă. doarme neştiut
pe un ştergar de lacrimi şi zăpadă
şi zeii buni cu spice i-au cusut
pleoapele, şi nu mai

Şi ce ar mai putea vedea acum
când, de tămâie, aerul exală,
ograda lui e un pustiu de scrum
pe care bocete zeieşti o spală.

Şi cântă un cocoş pe-un vârf de brad
şi clopotele bat de sărbătoare,
şi ochii lui, ca nişte iazuri,scad
şi codrul arde ca o lumânare.

2o.iulie.1986

25 de ani fără Andy Angheluș - Foto: Liviu Pendefunda
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Mircea A. DIACONU

Despre un Paris
iluzoriu, fascinant
şi atroce

Centenar Cioran
in ce motive apare
Parisul în biografia lui
Cioran se ştie. Parisul e

locul con-sacrării. De-aici speră să
cucerească lumea, să o posede chiar.
Greu de bănuit că, nu foarte tîrziu,
Parisul va întruchipa locul pierzaniei.
De ce? Iată, într-adevăr, întrebarea.
Deocamdată să reţinem o mărturisire
din 1970: „Orice s-ar întîmpla, nu vom
scăpa de un destin minor, asta e
convingerea mea adîncă; altădată, ea
era un prilej de suferinţă, azi abia o
mai deosebesc de o simplă părere de
rău mai mult sau mai puţin detaşată.
Nu aş risca asemenea judecăţi
«definitive» dacă ele nu s-ar fi născut,
măcar în parte, dintr-o îndelungată
experienţă a cunoaşterii de sine…” (5
martie 1970 – 593). E o scrisoare către
Constantin Noica. Aşadar, Cioran
atribuie neamului său un sens prin
cunoaştere de sine. Din umbră, evident,
se identifică cu propriul neam. Or,
schimbînd sensul transferului de
identitate, ce experienţă a propriului
sine ar putea fi elocventă şi pentru
neamul său? Aici, inutilitatea
încercării pariziene oferă prilejul unei
explorări. Căci, deşi în centrul lumii,
Cioran nu scapă de complexul
destinului minor al poporului său pe
care îl reiterează. E acesta un paradox

din care Cioran îşi hrăneşte, la limita
dintre orgoliu şi anonimat, voluptăţile
cinice. Nota într-un loc: „De cîte ori
simt nevoia să fiu cineva, să visez la
notorietate, de fiecare dată mă
dispreţuiesc; din fericire, mă
îndepărtez tot mai mult de atari
vanităţi” (13 iunie 1979 – 366). O
afirmaţie care vorbeşte deopotrivă
despre trecut şi despre prezent. Exact,
tăios, spune cu altă ocazie: „Cînd eram
mai tînăr, îmi închipuiam că
stabilindu-mă în «centrul lumii», voi
deveni automat un tip nemaipomenit”
(9 mai 1979 – 365). Între timp, a ajuns
să-i dea dreptate fratelui său, care
probabil că încerca să-l consoleze: „Ai
dreptate: oriunde pe pămînt aş fi avut
aceeaşi viziune asupra lucrurilor,
aceeaşi frămîntare şi acelaşi dezgust.
În fond, faptul că trăieşti la Răşinari
sau la Paris n-are nici o legătură cu ce
eşti de fapt” (9 mai 1979 – 365).

Oricît de seducătoare pare o astfel
de ipoteză, confirmată în bună măsură
chiar de Cioran, adevărul pe care
opţiunile sale îl instituie e ceva mai
complex. Pe de o parte, el e încîntat
într-o vreme de Paris, însă nu pentru
că i-ar fi adus consacrarea, celebritatea,
gloria, adică nu pentru că i-ar fi
satisfăcut orgoliul rănit de neputinţele
României, ci, paradoxal, pentru că

Parisul e locul pierzaniei. Scepticismul
lui găseşte aici locul potrivit pentru a-
şi întinde tentaculele prin care soarbe
seva vitală. Prin urmare, aici, la Paris,
viciul scepticismului proliferează
strălucitor: „Nu vreau să spun că am
rezolvat ceva pe aici, dar scepticismul
cere un cadru parfumat şi frivol pe
care l-am găsit, pe cînd a fi ros de
îndoieli în spaţiul valah e de-o tristeţe
fără soluţie” (2 dec. 1946 – 484). Altfel
zis, cadrul parfumat şi frivol oferă
pentru un sceptic soluţia exhibării de
sine, a contemplării în decadenţă.
Parisul nu doar consacră, ci şi vindecă,
chiar dacă într-un fel care însemnă
împingerea bolii pînă la limitele
neputinţei. Un motiv în plus, poate
singurul cu miez, ca Cioran să
iubească, în secret, Parisul. Fapt
confirmat de o scrisoare din 1973,
chiar dacă tonul e, de data aceasta,
altul: „Dacă aş fi rămas acolo şi
condiţiile istorice ar fi fost altele,
poate-aş fi făcut un efort să mă
«realizez» cumva, să mă integrez în
ceva. Bineînţeles, în mod ipotetic,
fiindcă am convingerea că în fond
adevărata mea vocaţie e să rămîn un
«marginal», un tip neintegrat în nimic.
În privinţa asta, Parisul, în care mă
simt străin din toate punctele de
vedere, mi-a alimentat înclinaţiile cele

D
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mai secrete. Nu-ţi poţi închipui cît mă
simt de înstrăinat de toate, chiar şi de
originile mele, deşi le port pentru
totdeauna stigmatul şi le suport
tarele” (1973 – 628). Numai că, deşi-i
scoate la iveală şi-i luminează cele mai
secrete înclinaţii, Parisul îl alienează în
aceeaşi măsură şi este extrem de
elocventă comparaţia din final. Marea
înstrăinare e acum faţă de Parisul în
care vieţuieşte şi mai puţin faţă de ai
săi, de neamul său, căruia îi poartă
stigmatul, dar pe care îl regretă cu abia
disimulată nostalgie. Totuşi, nu există
loc mai bun decît Parisul unde Cioran
să se simtă acasă: „Nu încetez să repet
că n-am iubit niciodată cu adevărat
decît Parisul, Dresda şi Sibiul. Parisul
nu-l mai iubesc, dar nu mă pot lipsi de
el” (25 febr. 1970 – 485).

Pe de altă parte, dacă la Răşinari
Cioran ar fi suferit enorm de
servituţile morale ale anonimatului, la
Paris el descoperă că anonimatul e
chiar o graţie; doar că ea a devenit
inaccesibilă şi nu-i mai este la
îndemînă. Că ar fi rămas aici acelaşi?
Fireşte, aceeaşi neîmplinire, nedatorată
conjuncturilor biografice, rămase
străine. Dar, oricît de rece în faţa lui,
traseul exterior contribuie la
limpezirea înţelegerii propriului sine.
Poate că, într-adevăr, oriunde, Cioran
ar fi fost acelaşi; i-ar fi lipsit însă
experienţa care să-l facă să înţeleagă
acest lucru. De la Sibiu, n-ar fi putut
nicicînd să spună că a vieţui la Paris
sau la Răşinari e acelaşi lucru. În fine,
Parisul, nu doar ca loc al con-sacrării,
ci şi ca opţiune pătimaşă. Îi scrie lui
Noica: „Ar fi mai cinstit poate să spun
că adevărata mea pasiune n-au fost
cărţile, ci Parisul, devenit un loc de
tortură precum gura de rai de care tu ai
fost atîta amar de vreme supărător de
îndrăgostit” (15 ian. 1975 – 606). Iată
cum orice pasiune se dizolvă în
suferinţă, cum orice patimă se
converteşte în tortură. Or, convertirea
aceasta este o ispăşire care împlineşte
şi, cînd gîndeşte aşa, Cioran se află în
preajma unui sens. Doar că mult mai
la îndemînă îi este demonul. Astfel,
conchide: „Legea fundamentală a
lumii este Ironia” (15 ian. 1975 – 606).

Prin urmare, nu-i rămîne lui Cioran
decît să dea dreptate vorbelor
testamentare ale mamei, invocate ca
pe un cod impersonal, care mută orice
contextualizare în derizoriu: „Mama,
înainte să moară, îmi scria chestia asta,
atît de simplă: «Orice ar face omul, tot
regretă pînă la urmă»” (1 aprilie 1971 –
494).

În fine, la Paris, Cioran duce cu
sine toate obsesiile lui balcanice. În
scurtă vreme, Parisul i se arată nu aşa
cum i se configura în reveriile sale
recuperatoare, ci asemenea locului
care-l dispera şi din care voia să plece,
loc limitat, o grotă. De reamintit, nu
Parisul „real” contează, ci atributele
cioraniene cu care el e investit,
răsfrîngerea de sine care instituie
lume. Din Elveţia, îi scrie lui
Aichelburg: „Şi ce idee să plec din
Balcani ca să ajung să trăiesc în
mijlocul celui mai balcanic popor din
Occident!” (31 august 1973 – 506). De
fapt, regretă – de data aceasta – că nu
poate fi elveţian. Oricum, identifică
Parisul cu Occidentul, care suferă de
grave păcate ontice. Inconsistent,
începe să trăiască gustul catastrofei şi
nu trăieşte din energiile unei credinţe.
Este ceea ce Cioran îi reproşa
României, la începuturi. Acum, de la
Paris, regretă matricea din care a
plecat; recunoaşte în ea plinul: „Dar
aici, în Occident, sîntem cu toţii nişte
dizgraţiaţi şi, oricare ne-ar fi opiniile,
politice sau de altă natură, în noi ceva
s-a frînt. Excesul de bunăstare şi de
toleranţă ne-a dezvăluit gustul
catastrofei… Ce să aştepţi de la o
civilizaţie care nu mai crede în ea
însăşi? Dumneata – e vorba de
Aichelburg – dispui de o seninătate pe
care n-ai fi cunoscut-o dacă aveai
fericirea să trăieşti printre noi. Pe voi
suferinţele v-au condus spre
înţelepciune. Pe noi, norocul – spre
mizerie spirituală” (16 iulie 1973 –
505).

În legătură cu România, în
Cioran vibrează încă doruri greu de
reţinut. La un moment dat, vede o
mică fotografie pe spatele căreia scrie
Văcălai. Comentează: „Se văd nişte
brazi, multe oi, două, trei stîne, toate

de un farmec extraordinar. E cu totul
altceva decît rue de l’Odéon” (26 oct.
1973 – 507). Să ne înţelegem: strada
Odéon nu are nici o vină: o fată
bătrînă de 92 de ani îi mărturiseşte că
nu se teme de moarte, dar regretă
faptul că se desparte de ea, de această
stradă, care lui Cioran i ie pare „total
neinteresantă” (9 mai 1979 – 365).
Altădată, în faţa unei cărţi poştale,
priveşte cu nostalgie zidurile cetăţii
(regretînd că n-a rămas toată viaţa la
umbra „falnicului Zid” care, scris aşa,
cu majusculă, capătă o puternică
valoare simbolică în direcţia unei
posibile întemeieri), ori mărturiseşte,
fără urmă de pudoare, că priveşte
„cu nespus dor această străduţă
pustie, pe care tare mi-ar plăcea să
mă plimb în clipa asta!” (13 iunie
1979 – 366). De fapt, înţelege că
goana după gloria de la Paris, adică
tentaţia centrului, a fost o cale greşită
– şi nu-i rămîne decît utopia  de a-şi
petrece „ultimii ani într-un loc ca al
Barcienilor” (idem). Ceea ce încearcă
să instituie Cioran este, recuperator,
o morfologie a marginii, cu
avantajele ei ascunse, cu voluptăţile
ei secretă. Demonul, care înseamnă
„hărţuiala «postulatelor
contradictorii»”, îl face să considere
legitimă cealaltă ipoteză, a unui loc
de baştină blestemat. Iată: „Singurul
merit pe care mi-l recunosc e că am
înţeles foarte de timpuriu că trebuie
cu orice preţ să părăsesc spaţiul
mioritic. Pămînt blestemat. E drept că
Parisul începe să-i semene. Universul
a devenit de nelocuit” (15 sept. 1977 –
531). De fapt, putem deduce că
Cioran nu poate trăi decît într-un loc
de nelocuit, într-un pămînt
blestemat, într-un spaţiu al
negativităţii. E încercarea, adică
proba, prin care dă sens vidului. Nu
spusese el că, pînă la urmă, „neantul
provincial începe să fie un paradis”
(1 aprilie 1971 – 494)?

Aşadar, Parisul, loc de tortură.
Din toate acestea, în 1937, Cioran nu
bănuia nimic. Sau aproape nimic. Îi
scria lui Eliade: „Curios că n-ai iubit
niciodată Parisul şi nici pe
Baudelaire. Asta explică divergenţele
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noastre de temperament. Orice
tristeţe este solidaritate cu Parisul”
(13 dec. 1937 - 559). Sau: „Fericirea
nu se poate concepe decît într-un
hotel parizian, citind poeţi englezi şi
visînd, fără idei, într-o neaşteptare
vagă” (1 ian. 1940 – 561). Este în toate
o voluptate a dezolării de care Cioran
este însă conştient. Se închină
„esenţelor dureroase” (1 ian. 1940 –
561), iubeşte „egoismele
melancoliei”, e nesincer „în numele
suferinţelor” de care numai el ştie.
Astfel, „Parisul e ca înainte, doar mai
distins şi mai cuceritor fără lumini.
Cînd ies seara pe străzile lui
dezolante, mă regăsesc şi mă bucur.
Oraşul acesta pierdea mult prin
veselie şi oameni. Atmosfera de
amurg e potrivită minunat
momentului lui istoric. Ce stranii sînt
emanaţiile de decadenţă, ce
învăluitoare semnele
alexandrinismului!” (1 ian. 1940 –
561). Cu Parisul acesta agonic, din
timpul războiului, acoperit de
întuneric, atins de morbul
decadenţei, se identifică Cioran.
Curînd, însă, Parisul îşi va recăpăta
vitalitatea şi, pentru Cioran, va
deveni emblema superficialităţii, a
inconsistenţei, un loc fără miez. În
România, situaţia era, evident, alta.
Dincolo de livrescul lor – în tinereţe,
livrescul distinge –, cîteva cuvinte
dintr-o scrisoare către acelaşi Mircea
Eliade, din 1935, e în măsură să
clarifice lucrurile. Spune Cioran: „Ai
înţeles desigur de mult că sufăr de
obsesia esenţialului cu conştiinţa
martirizantă a aparenţelor. Durîndu-
mă aparenţele, îmi este imposibil să
ies din ele fără să nu descopăr în
esenţial un vid care nu-mi spune
nimic. Şi astfel, nesimţindu-mă în
nici un fel bine în lume, port obsesia
paradisului ca singură obsesie vitală”
(dec. 1935 – 552). Astfel, Cioran îşi
hrăneşte vitalitatea din angoase şi
paradisul din infern. Pentru că are
obsesia esenţialului, transformă chiar
ceea ce este esenţial în iluzie şi
aparenţă. Nici o surpriză, astfel, ca în
România să fie preocupat de vid; nici
o surpriză ca, la Paris, să instituie
vidul, ca spaţiu care-i permite să

exploreze în fiinţă. Nu spunea el, tot
în tinereţe şi tot într-o scrisoare către
Eliade, că „gîndirea trebuie să fie o
goană terapeutică în sens cosmic”
(dec. 1935 – 552)? Un vitalism care se
hrăneşte din conştiinţa vidului.

În fine, la Paris, lui Cioran nu-i
rămîne decît să trăiască cu nostalgia
locurilor părăsite, a elementarului, să
întreprindă o critică fără iluzii, să
proiecteze spaţii recuperatoare, cu
sentimentul că, venind la Paris, s-a
mutat în miezul aparenţelor. „Parisul
ăsta blestemat” (9 iunie 1967) îl
copleşeşte. „Un oraş în care totul e
un coşmar. Deja ziua nu mai poţi
circula pe jos. Eu mă plimb numai
seara tîrziu, deseori după miezul
nopţii. E infernul poleit” (13 martie
1971 – 158). „Oraş de saltimbaci”,
cum spune cu altă ocazie. Îi scria tot
fratelui: „Ca să-ţi faci o idee despre
coşmarul pe care-l trăim noi la Paris,
îţi trimit în plic un fel de broşură, pe
care te rog s-o parcurgi şi la care să
meditezi. A trăi aici a ajuns un fel de
pedeapsă. Evident, te obişnuieşti.
Dar te obişnuieşti şi cu iadul cînd n-
ai cea mai mică speranţă să scapi şi
cînd pare fără sfîrşit. Visul meu ar fi
să am o casă izolată, la Răşinari, de
pildă cum e cea a lui Barcianu, unde
să mă retrag din cînd în cînd. Te
asigur că aici se trăieşte la limita
tolerabilului. Nu înţeleg de ce ţin cu
atîta înverşunare compatrioţii noştri
să vină aici. Nu-şi cunosc fericirea.

Aici, ca să mergi la ţară, trebuie
să iei trenul şi să parcurgi cel puţin
60 de kilometri. Oraşul s-a întins ca o
pecingine. Îţi scriu toate astea ca să-ţi
dai seama că a trăi la Sibiu nu mi se
pare deloc ceva de neconceput şi
dacă într-o zi ar fi cu putinţă… De
altminteri, nu mai ies decît noaptea,
cît mai tîrziu posibil, din pricina
zgomotului şi a fumului” (16 mai
1971 – 164). Un loc numit Vistişoara,
de care nici nu mai ştie unde este şi
de care probabil îi vorbise Aurel
Cioran, i se pare „colţul ăsta de
paradis”. Mai mult, îi sugerează
fratelui că s-ar putea întoarce. „Ce
mai, cel mai bun lucru ar fi să vin
acolo pentru cîtva timp, o săptămînă,

o lună. – Nu vorbi nimănui despre
asta. E doar un proiect. Dacă nu anul
ăsta, o să mai văd, poate anul ce
vine” (idem). Poate că nu-i la mijloc
decît dorinţa de a-şi consola fratele,
oferindu-i, terapeutic, imaginea
răului în care el, din nefericire,
locuieşte ca pe un medicament
(„Adu-ţi aminte de toate astea atunci
cînd te simţi descurajat”). Însă,
dincolo de o astfel de ipoteză, nu cu
totul străină spiritului cioranian, ştim
bine, Cioran preferă să rămînă cu
iluzia paradisului recuperat sau
recuperabil şi să locuiască infernul.
Casa demonului e Infernul. Dar
această complementaritate nu-i face
strigătul mai puţin autentic.
Dimpotrivă, el însuşi ascunde o
boală. După ce fusese invitat în casa
de la ţară a lui Eugen Ionescu,
exclamă: „E aşa de splendidă, că te
scîrbeşte definitiv să te mai întorci în
Parisul acesta mai coşmaresc ca
niciodată. Nu mai e un oraş, ci un
Babel înspăimîntător, cu care m-am
obişnuit aşa cum eşti silit să te
obişnuieşti cu infernul” (26 dec. 1975
– 291). Occidentul? „E putred… de
bunăstare, de neruşinare, de
pornografie, de droguri şi celelalte.
[…] Cîteodată mă gîndesc că omul e
o fiinţă prea slabă şi prea perversă ca
să suporte libertatea. Asta îl omoară,
pur şi simplu” (1 august 1974 – 631).
Altundeva: „Sărmanul occident! Un
paradis prăbuşit” (24 mai 1980 – 388)
ori „un garaj apocaliptic” (5 aprilie
1978 – 344). Chiar şi germanii sînt în
pericol: „Peste un secol, din acest
popor pentru care eu am avut
întotdeauna o slăbiciune, nu va mai
rămîne decît o amestecătură de turci,
sîrbi, polonezi şi greci” (15 ian. 1976 –
520). O consolare, totuşi, Cioran
găseşte. Una apocaliptică: „Pînă la
sfîrşitul veacului, viaţa va deveni
imposibilă în toate colţurile lumii.
Iată o perspectivă consolatoare” (3
iunie 1980 – 540). Pe Cioran îl
consolează faptul că, astfel, ar putea
locui oriunde. Să locuiască oriunde şi
să identifice pretutindeni răul
complementar. Sau să nu locuiască
nicăieri.

√
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Legiunea de
Onoare
Sandu Teleajen 3
Jurnal de război.
Dragoste și onoare.

firmam cu responsabilitate că Sandu
Teleajen100 reprezintă un prozator de
excepţie al primei părţi din secolul douăzeci,
cărţile sale surprinzând elementele de bază

ale vremurilor pe care le cunoaștem din povestirile
bunicilor sau părinților, din cărți și chiar din filmele
realizând o frescă destul de realistă a epocii. Trăind şi
retrăind evenimentele din acea perioadă el se încadrează
între scriitorii demni de a fi prezenți într-o istorie a celor
care prin artă au surprins timpurile, le-au fotografiat
artistic și le-au redat prin intermediul tiparului
moștenirii posterității. Recitind cărţile lui nu poţi să nu
simţi atmosfera pe care romanele o definesc secolului și
arealului specific european. Este cel de-al doilea război
mondial în perioada sa românească.

Romanul Legiunea de Onoare este în aceeași măsură
remarcabil precum un foc, o ardere continuă prin care
paginile se cheamă unele pe altele, fără nici un fel de
răgaz, dar și prin faptul că solicită cititorului o noapte de
nesomn pentru a-i putea încheia lectura.  Stări de
conştiinţă legate de razboi şi personaje de front, abia
schiţate în alte romane, sunt aici reluate, în dimensiuni
mai ample. Ele sunt asemănătoare cu cele din romanul
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de razboi, a lui
Camil Petrescu în care găsim precizarea că: "drama
razboiului nu e numai ameninţarea continuă a morţii,
măcelul şi foamea, cât această permanentă verificare
sufletească, acest continuu conflict al eului tău, care
cunoaşte astfel ceea ce cunoştea într-un anumit fel."

100 Opera sa literară cuprinde peste 20 de cărți din care 14 tipărite în timpul
vieții.

Ţinând să ajungă la maximum de veridicitate şi
autenticitate, Sandu Teleajen sondează sistematic, și în
acest roman, straturile profunde ale conştiinţei.
Exprimarea adevărului, fie el cât de crud, devine aici o
normă morală fundamentală. Exprimarea este directă:
"Bălănel se lasă ciuciulete între sergent şi camarazii
străini. Cu bâzâit ca de viespi, l'au zburat peste moţul
capelei, două gloanţe. Cele dintâi de când au sosit în
şanţul din pădure."

Lectura  romanului sugerează senzaţia secvenţelor de
film, remarcându-se o unitate de compoziţie de largă
viziune structurală, iar sudura dintre aceste părţi care se
alătura cronologic nu este o juxtapunere, ci o sudură
organică în care acţiunea devenită uneori paralelă îşi are
micile deznodăminte ca un triumf moral al personajelor
principale. Atmosfera este permant subliniată de pasaje
memorabile: "Împuşcături dese sparg somnul pădurii
dincolo de apă. Le răspunde un răpăit de mitralieră.
Apoi, pădurea adoarme din nou... După care din spatele
lor, de undeva, de departe, hohotul nopţii le aruncă’n
urechi bubuit de tunuri. În scurt aerul scârşie ca un uriaş
cearceaf de madepolon, rupt cu încetineală de mâini
nevăzute. Patru trăsnete cusute’n mănunchi crapă
întunericul liniilor germane. Alte bubuituri, alt scârşiit,
iarăşi trăsnete... Bălănel chiuie a bucurie...  Iar
întunericul pădurii ocupată de duşman, igneşte spre cer
în ţăndări de lumină roşie."

Cartea este propriu-zis jurnalul de campanie al
eroului din roman. Integrarea acestui jurnal în roman îi
schimbă caracterul de notări zilnice, documentare, iar
arta scriitorului i-a dat autenticitatea unei experienţe
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dramatice, în care eroul a dobândit înţelesurile profunde
ale vieţii şi soluţiile juste pentru chinurile din conştiinţa
lui, asociate unei frumoase poveşti de dragoste ce se
înfiripă între locotenentul Ion Niţu şi Cornelia Stâncă.
Totul apare într-o analiză de psihologie generală, a
sentimentului trăit de personaj în condiţii date, cele ale
unei societăţi cuprinse de febra retragerii din faţa
inamicului superior tehnic şi mânate de sentimentul
apărării pământului strămoşesc.

"Agaţă receptorul, iese din bordei şi îşi îngroapă
privirile în tremurul stelelor. Aceea ursită lui, trebuie să
fie acolo, sus, în necunoscutul recelui albastru. Începe
să’l ocrotească. Năvala bucuriei de acum, ea i-o dăruise.
Steaua lui. De-ar putea-o ghici, i-ar săruta lumina: pe un
braţ de creangă, pe albul unei stânci, pe o tufă de iarbă
amorţită sub brumă..."

Aşadar în structura romanului distingem două
nervuri fundamentale: una socială şi una psihologică şi
ele aparţin celor două planuri: unul subiectiv care
vizează descrierea luptelor şi cea a unei iubiri, în toate
fazele ei, de geneză, de stabilizare şi de acord al afectului
cu spiritul la cote superioare. Planul obiectiv care
vizează fundamentul pe care se desfăşoară lumea
romanului crează, un întreg univers în care se consumă

experienţa traumatizantă a războiului. Cele două planuri
se dezvoltă paralel şi interferenţa lor nu este sesizabilă.
Remarcăm că dominanţa războiului nu afectează
celelalte secvenţe ale naraţiunii. "Pe la miezul nopţii.
Negura înălţimilor se topeşte, spulberată de vânt rece.
Spuza de aur a stelelor, cuprinde tot cerul. Între cele
două rânduri de tranşee, răgaz de linişte..."

În planul subiectiv ca şi la Proust, memoria reînvie
întâmplări trecute. La Sandu Teleajen conştiinţa
selecţionează acele fapte care vor contribui la
dezvăluirea minunatelor momente care antrenează
sentimentele umane. Retrăirea explică şi sistematizează
fapte care vor conduce la scena finală, la gândurile ce se
îndreaptă spre satul său, la tatăl care ar trebui să’i poarte
memoria peste timp. Eroul principal, locotenentul Niţu,
se aseamănă cu eroii lui Stendhal, pentru că şi acesta îşi
înzestra personajele cu energie, virilitate şi loialitate. "În
toate poeziile şi poveştile cu bătălii la hotare, eroii erau
răsplătiţi. În trecut, cu ranguri de boierie, cu robi şi cu
moşii. În războaiele din urmă, cu decoraţii şi înaintări în
grad, cu dragostea totdeauna sfântă a unei femei dorite."
gândeşte Niţu ştiind că toate acestea nu erau pentru
ţărani. În experienţele sale se derulează, într-o trăire
dramatică, viaţa dăruită semenilor, ţării, răzbunării
camarazilor ucişi, pe fondul unei prietenii, de
camaraderie şi admiraţie supusă unei dezvoltări
insinuante dar trainice a iubirii pure, ideale şi absolute.

Campania de război este în mare parte realizată din
retrageri succesive a obuzierilor locotentului Niţu din
faţa trupelor germane înspre Moldova. Mulţi din cei care
pornesc la începutul romanului sunt răpuşi de gloanţe.
Membrii acestui batalion călătoresc cu caii, pe jos,
străbătând dealuri, văi şi munţi într’o luptă acerbă
pentru fiecare petec de pământ. Unele mici victorii sunt
urmate de abandonarea ţinuturilor cucerite de armata
germană. Ajutorul rusesc este slab şi faptele de vitejie ale
românilor ce îşi apără ţara devin adevărate pagini de
istorie. Personajul principal al romanului este un tânăr
preocupat, în primul rând, de datoria faţă de ţară. Este
un român, ale cărui speculaţii filozofice ancorate în
realitatea istorică modelează mediul fundamental în care
se mişcă cu dexteritate. Faptul acesta îi da o putere
spirituală superioară, pe care o doreşte unică şi
netulburată. Este, propriu-zis, o izolare de viata
trepidanta a complicatiilor sociale, o evadare într-o lume
în care domină ancestral apărarea valorilor strămoşeşti,
cu puterea lui de a gândi o alta orânduiala. În aceasta
lume vrea să trăiască conform tradiţiilor, pasiune care
izvorăşte dintr-o metafizică a iubirii pure şi absolute
care spiritualizează actul eroic şi acesta este şi izvorul
acţiunilor sale, care îl fac să se zbată până în ultimac
clipă între certitudini şi îndoieli. Locotentul Niţu
reuşeşte să devină un erou recunoscut de întreaga
armată până la generalul Berthelot care îi acordă înalta
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distincţie franceză Legiunea de Onoare, alături de multe
altele româneşti şi de Steaua României. Şi trepetat se
întoarce iar în linia întîi, în tranşee.

Cornelia, tânăra voluntară care e server la obuziere
aflate în subordinea lui este grav rănită şi dusă la un
spital de campanie la Râmnicu Sărat, apoi la Buzău, La
Bârlad. Rănit, la rîndul lui, Niţu este el însuşi salvat de
Cornelia ajunsă soră în spitalul din Bârlad alături de o
altă tânără devenită prietenă, fata profesorului medic
Pârvu. Şi toate acestea sunt întrerupte de minunate
pasaje de viaţă socială, cu oameni simpli, civili, care mor
nevinovați, de spioni austrieci, de miniştri şi aristocraţi
care transportă averi şi documente cu trenurile spre Iaşi,
unde se refugiase şi familia regală. Firul roşu al acţiunii
străbate însă realitatea crudă de pe front, în ultimile linii
care mai pot opri înaintarea duşmană.

Cornelia Stâncă, personaj feminin caracterizat ca
"amarnică fată, profesoară cu suflet de ostaş nu de
femeie" reflectă asupra realităţilor ce o înconjoară:
"Ascult cum geme inima ogoarelor îngenunchiate urgiei.
Şi mă uit cum plânge peste noi cerul, cu lacrimi negre,
locotenente Niţu."

Momentele de fericire sunt scurte. Sandu Teleajen a
transpus în paginile romanului, razboiul autentic,
concret, fără idealizare romantică şi fără grotescul
naturalist, razboiul crud. Scenele prezentate sunt de un
profund realism şi ele par a fi notate la faţa locului.
Stările sufleteşti sunt de o prospeţime răscolitoare. Pe
front, se întretaie ordine contradictorii, tragicul
întâlnindu-se cu absurdul; eroismul alterneaza cu
panica. Un minunat refren permanetizează o stare a
celor de pe front: "Ţara în pradă şi ajutor de nicăieri."

Într-o scenă şi un decor balzacian, există personaje ce
nu se deosebesc, de pretutindeni în Europa ultimelor
secole: ursuze, avare, bătrâne, altele stendhaliene cu
frământări şi idealuri bine conturate. O lume pestriţă
schiţată de autor îmbracă romanul şi înconjură lumina
celor două personaje principale. Alteori viața obișnuită
trece neobservată de către cei doi îndrăgostiți dar e

surprinsă cu măiestrie de scriitor. „Ochii ca două viorele
sunt turburi, obrăjorii rumeni ard ca focul, buzele mici
tremură”.

Când doreşte să plângă, Cornelia apelează la batista
doctorului Pârvu: „În încăperea acelei săli de operaţie,
improvizată într’o cameră tapetată cenuşiu închis, cu
mobilă desperecheată, cu lăzi de ambulanţă, grămezi de
pansamente şi sticle de toate mărimile, batista întinsă
luminează ca o floare albă, ruptă dintr’o grădină
însorită, primăvara, în anii de pace şi belşug dinaintea
războiului”. Cu aceste rînduri de o rară frumuseţe
romanul câştigă în densitate emoţională. Sau: ”Toată
durerea aceea de trupuri omeneşti schilodite şi în luptă
cu moartea pânditoare, Niţu o adună cu amândouă
mâinile şi o gâlgâie din pumni ca pe o otravă din căuş”.

Descrierea vizitei Măriei Sale Doamnna răniţilor, a
reginei României este plină de romantism şi emoţiile pe
care locotenentul devenit căpitan le resimte când
primeşte Legiunea de Onoare  sunt de asemenea pagini
extraordinar de bine realizate de acest autor pe nedrept
îndepărtat din arbitrariul clasificărilor criticii literare.
Atmosfera de pe front este animată de un dialog bine
mânuit de scriitor pentru a reda efervescenţa pregătirilor
de luptă şi pentru a sublinia moralul oscilant între viaţă
şi moarte, speranţă şi deznădejde al combatanţilor. Între
cotropitorii nemţi şi ruşii ce abandonau lupta şi treceau
de parte inamicului sub imboldul revoluţiei bolşevice,
românii îşi apără ultimile petice de pământ. Revin
arătând că stilul sadovenian al descrierilor întâlnite la
Sandu Teleajen domină şi în Legiunea de Onoare
paginile şi înnobilează lectura. Dar de această dată
rugăciunea este elementul simbol al sufletului plin de
credință, strigătul de disperare și de acceptare totodată a
unui destin implacabil acestei țări. Dau un singur
exemplu: „Doamne !...Fă o minune, să nu mai treacă
tăvălugul nemţesc, peste oraşul în care mi-ai pus sub
ochi tihna acestor doi bătrâni lipsiţi de apărare !...
Doamne, Tu, nu poţi ucide cerul Tău din ochii albaştri ai
unei fetiţe nevinovate şi sburdalnice !”

Şi totuși povestea de dragoste dintre cei doi
logodnici, Ion Niţu şi Cornelia Stâncă nu se sfârşeşte nici
măcar cu moartea tinerei petrecută în bombardamentul
căruia îi cade victimă casa în care se adăposteau visând
la viitor. Deznodământul hilar, plin de neprevăzut
încheie povestea minunată a unui  „brav ostaş” decorat
cu Legiunea de Onoare. Ion Niţu moare nu de gloanţe ci
de toxinele unei înţepături de tăun. Literatura română
pierde enorm neacordând locul cuvenit frescelor
semnate de Sandu Teleajen în panteonul şi aşa vitregit
de cei care hotărăsc asupra moştenirii noastre culturale.
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Catinca AGACHE

Receptarea lui
Mihai Eminescu
după 1990

-a afirmat, de către o
parte contestatară a
scriitorimii că despre

Eminescu s-a scris destul, că este
prăfuit și nu-l mai citește nimeni, cel
mult specialiștii, că trebuie expediat
la muzeu, respingându-se chiar
sintagma de poet național101 -
încetățenită de G. Călinescu -, aflată
și ea în pericol de diluție.102 S-a
contestat existența eminescianismu-
lui103 în sine, deși pe această direcție
s-au înscris nume de marcă ale

101Nicolae Manolescu: ,,Eminescu poet
național... Când aud asta, îmi vine să mă urc
pe pereți! Mă întreb care este poetul național al
englezilor, al francezilor...E o prostie!”( în:
,,Evenimentul zilei”, 4 aug., 2002.).  Tot el îl
face xenofob în Istoria sa (2008).

Ca urmare a polemicii stârnite și întreținute,
la Muzeul Literaturii s-a organizat în 14 ian.
2010, la inițiativa lui Eugen Simion,
simpozionul Este Eminescu poet național?
102 Dan Mănucă atrage atenția asupra
pericolului diluției conținutului: ,, diluându-și,
prin supralicitare, capacitatea de cuprindere ...
formula poet național a ajuns o simplă
etichetă”(,,România Literară”, 2010).
103Termenul de eminescianism este glosat
pentru prima oară în Suplimentul Dicționarului
explicativ al limbii române(DEXI) realizat de
Institutul de Lingvistică al Academiei și
publicat în 2009: ,, știința asupra vieții și operei
lui Mihai Eminescu”.Vezi: Eminescu și
eminescianismul (București, 1987) de George
Munteanu.

culturii române și universale
rămânând o preocupare privată și nu
susținută de statul român, modelul
unor asemenea științe eponime
regăsindu-se în literatura europeană
aplicat vârfurilor acesteia (,,danto-
logia”ș.a.). Dorința instituționalizării
studiilor eminesciene (exprimată de
Perpessicius, Dimitrie  Vatamaniuc,
Petru Creția, Nae Georgescu ș.a.)
după exemplul existent în marile
culturi ale Europei104 - respectiv,
înființarea unui Institut Național
Eminescu și a unei Catedre
Eminescu105 – a fost împiedicată a se
realiza, o catedră Eminescu opțională
fiind totuși înființată la Iași de
Dumitru Irimia, cum, dincolo de
Prut, s-a fondat Centrul Academic
Internațional ,,Mihai Eminescu”,
,,unicul de acest profil din lume”106.
Funcționeză în România, și e bine că
e așa, secții ale Institutului Goethe,
Institututlui Cervantes, ideea unui
Insitut Eminescu fiind însă, de fiecare

104 Spe exemplu: Centrul de Studii ,,Dante”,
Pușkinskii Dom ș.a.
105 Pompiliu Constantinescu. Ocatedră
Eminescu, Iași, Junimea, 1987.
106 A fost înființat la 13 ianuarie 2000 de către
acad. Mihai Cimpoi, susținut de acad. Eugen
Simion. De curând s-a înființat un alt
asemenea centru la Bârlad.

dată, frânată. Au fost puși la index și
taxați mulți dintre cei care, și după
1989, luptă pentru Ideea Eminescu107,
mai exact care au fost determinați să
intre în ,,bătălia pentru Eminescu”. S-
a încercat astfel, pe toate căile,
eliminarea lui Eminescu din spațiul
cultural național, ceea ce, dacă ar fi
reușit, ar fi însemnat moartea
literaturii române însăși. S-a urmărit
obstinat uciderea mitului Eminescu -
creat, cum se știe, de Călinescu - , ori
un popor căruia i se ia mitul nu mai
există ca nație, ,,gata cu românis-
mul108. S-a creat un periculos curent
de subminare a valorilor culturale
românești ce merg pe linie națională
avându-l în centru pe Eminescu,
uitându-se că însuși Noica avertizase
asupra forței extraordinare de
pătrundere la sufletul poporului
român a modelului Eminescu (,,O
națiune se poate educa printr-un
singur om: Eminescu”). În pofida
tuturor acestor insistențe demolatoa-
re, istoria recentă a demonstrat că
Eminescu este viu, mai actual ca
oricând, a rămas o permanență -

107 Mihai Drăgan, inițiator și al Colecției
,,Eminesciana” în cadrul Editurii Junimea.
108 Ion Miloș. Durerea de a fi român, București,
2010.

S
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dovadă fiind chiar faptul că naște
polemici aprinse ce cutremură viața
literară românească - , se află printre
noi,  recitit și asumat cu fiecare
generație în parte, pe linia adevărului
susținut de Eugen Simion (,,fiecare
generație își are un Eminescu al ei”).
Cu atât mai interesant este acel
Eminescu ,,al marginilor”, strigătul
lui V. Tărâțeanu - ,,Lăsa-ți-mi-l pe
Eminescu!” – reprezintând mănușa
aruncată delatorilor lui, care nu știu
ce înseamnă să supraviețuiești
pericolului deznaționalizării numai
purtându-l în suflet pe poetul-simbol
al românilor. De altfel, același
neobosit  apărător al valorilor literare
naționale, Eugen Simion, decretează:
,,Denigratorii lui Eminescu sunt
detestabili”.109 Unde altundeva s-a
crezut că poate duce vetuberanța
împotriva lui Eminescu declanșată
sub pretextul demitizării de
,,Dilema” în 1998110, stârnind un
adevărat ,,scandal Eminescu”, decât
la revelarea și mai clară a adevărului
că el rămâne de neclintit, ,,un geniu
complet și complex”(Pompiliu
Constantinescu), un ,,poet puternic”
(Eugen Simion), întrucât însumează
însăși esența poporului său, ,,româ-
nul absolut”(Petre Țuțea). Tocmai de
aceea, imaginea lui este suprapusă de
basarabeni și bucovineni peste cea a
lui Isus Hristos, avându-se în vedere
destinul lui tragic, simbolic, de ,,ein
aufgegebener Mensch”(,,un om
sacrificat”)111.

Dincolo de furia demitizatoare (a
unor ,,veleitari și lichele care se
ascund în spatele lor”- cum susține
Augustin Buzura -, unii chiar fără
operă), în cele două decenii post-
decembriste, postumitatea eminesci-
ană a cunoscut o extraordinară
revigorare, ,,o neliniște perpetuă”
(Eugen Simion). S-a continuat, de
către Academia Română seria

109 Interviu cu titlu amonim publicat  în
,,România literară” , 15.01.2011.
110 Spre exemplificare, atunci și mai târziu:
,,poetul însuși era ceva incert și ridicol, ca o
statuie de metal goală pe dinăuntru și cu
dangătul spart” (Cezar Paul-Bădescu) ș.a.
111 Scrisoarea lui P. Th. Missir către T.
Maiorescu, Iași, mai 1884.

Operelor, magistrala ediție critică
Perpessicius, încheiată cu volumul 17
– Bibliografie:viața și opera. Referințe
(1989) - și s-a realizat o nouă ediție a
acestora – de lux -, sub îngrijirea  lui
D.Vatamaniuc, cu o prefață de Eugen
Simion (volumele1-7, în perioada
1999 - 2003, la Editura Univers Enci-
clopedic)112. S-a născut și finalizat, în
perioada 2004-2009, tot sub egida
Academiei, unul din cele mai
importante proiecte culturale româ-
nești postbelice - Caietele Eminescu -,
constând în facsimilarea manuscri-
selor eminesciene (cele 45 de
cartoane/caiete însumând 14.000
pagini, dintre care 8661 scrise, restul
goale), donate Academiei, după cum
se știe, în 1902 de Titu Maiorescu113 -
moment semnalat de Iorga prin
aserțiunea ,,Un nou Eminescu
apăru.” -, precum și a manuscriselor
aflate la biblioteci din Iași, Cluj, la
Arhivele de Stat din Iași, București.
Cele 24 de volume care cuprind
aceste manuscrise, fiecare prevăzut
cu un DVD, reflectă ,,laboratorul de
creație și de viață al unui geniu”114 cât
și ,,umanitatea geniului”115, revelând
,,un Eminescu al haosului
germinativ” (C. Noica), publicarea
lor integrală fiind considerată de
Eugen Simion ca ,,un echivalent
românesc al editiei franceze a
Caietelor Valéry.” S-a împlinit astfel
(în pofida scandalului iscat de

112 Poezia;  Proză.Teatru, literatură populară;
Publicistică. Corespondență. Fragmentarium;
Dicționar de nume. Traduceri.Transcriei. Note de
curs;  Note de lectură. Excerpte.
113 ,, De la Eminescu posed, dăruite mie de
dânsul în diverse ocaziuni, multe
manuscripte” - scrie Titu Maiorescu în actul de
donație, subliniind și scopul în care-au fost
depuse la Academie - ,,Toate aceste
manuscrise, așa cum se află: în cărți cartonate,
în caiete și în foi volante, vi le trimit alăturat și
le donez, la rândul meu Academiei, pentru a
servi celor ce se vor ocupa în viitor cu
cercetarea mai amănunțită asupra vieții și
activității marelui poet”.
114 Dan Mircea Cipariu. 21 de Caiete Eminescu,
,,Știri.ROL.ro”, 15.01.2008.
115 Cassian Maria Spiridon. Noica și Eminescu
(I), (II), ,,Convorbiri Literare”, nr.   , 19… . Vezi
și: I. Hangiu. Soarta manuscriselor eminesciene ,
,,România literară”, nr.1, 2000.

editare)116 ,,visul de aur a trei
generații de intelectuali, începând cu
Nicolae Iorga117, continuând cu
Perpessicius, G. Călinescu,
Constantin Noica”118– după afirmația
inițiatorului și coordonatorului
proiectului, Eugen Simion - și a celor
care au urmat (Zoe Dumitrescu-
Bușulenga, Dimitrie Vatamaniuc119,
Petru Creția120, n.n.), ,,cel mai frumos
vis al culturii române”(Nae
Georgescu). Salvarea  acestor foi,
aflate în pericol de degradare,  prin
realizarea proiectului ,,cel mai
important al culturii române  la
începutul acestui mileniu”(Eugen
Simion) a presupus o operațiune
delicată de restaurare și multiplicare,
datorată lui Mircia Dumitrescu, și ea
contestată, însă, de unii cârcotași121,
adăugați la cei cunoscuți deja. S-au
publicat noi serii de Opere122 ce vin în
completarea marilor ediții Perpes-

116 Acest scandal mediatic s-a purtat în jurul
întreruperii, în 2006, editării Caietelor. Vezi :
campania publicitară desfășurată de ,,Ziua” în
2006, dedicată continuării tipăririii Caietelor
Eminescu.
117 ,,Niciun rând din Eminescu nu trebuie să
rămână nepublicat.“– afirma el în 1930.
118 Constantin Noica , care a dedicat o carte
întreagă acestui subiect - Introducere la
miracolul eminescian ( Humanitas, 1992.) -,
cerea, încă din 1968: ,,Facsimilați Caietele lui
Eminescu!”, ținând conferințe la Iași și Sibiu în
sprijinul concretizării ideii, afirmând că din
aceste manuscrise reiese că ,,Totul îl
interesează pe Eminescu: nu doar creatia
(literară, ci si literaturile lumii; filozofia, ca si
astronomia, matematicile, fizica si chimia;
istoria, ca si economia; limbile clasice si cele
moderne, cuvîntul străin si cuvîntul
românesc.”
119 Vezi: Dimitrie Vatamaniuc. Caietele
Eminescu. Mitologie și document, București,
1998.
120 Vezi: Petru Creţia. Testamentul unui

eminescolog, Bucureşti, Humanitas, 1998.
121Articolul scris de Ioana Bot ( Manuscrise
eminesciene- între fantasmă și obiect de studiu),
publicat în ,,Dilema veche”, 2009, a declanșat
un veritabil duel publicistic între aceasta
(susținută și de ,,Dilematica “-nr.37, 2009) și
Eugen Simion ( Nervi de primăvară,,,Cultura”,
2009), ce a culminat cu o plângere la D.N.A.
privind editarea lor – vezi: Eugen Simion. Cu
Eminescu la DNA, ,,Cultura”, nr. 233, 2009.
122 Vezi: Nae Georgescu: Eminescu și editorii săi,
București, Floare albastră, 2000. Vezi și Ana
SelejanMenționăm:Opera poetică, vol.1-3,
realizat de Petru Zugun, Iași, 2002 ș.a.



Vara 2011 | Contact international 483

sicius123, C.Botez, G.Călinescu, D.
Murărașu, Aurelia Rusu124 ș.a.,
evenimentul fiind reprezentat de
editarea la Chișinău a corpusului
Eminescu (Litera, 2000) în 10 volume,
îngrijit de Eugen Simion, Mihai
Cimpoi ș.a., a  seriei de 4 volume (
Cartier, 1999) și a ediției de lux în  8
volume de Opere ( Gunivas, 2001-
2009). După 1989, a crescut numărul
de ediții, ediții bilingve125 ale
poeziilor lui Eminescu, ca și cel al
prozelor lui.  S-a tipărit, în replică la
cele 1o ediții de Poesii (1883-1913)
publicate de Maiorescu în timpul
vieții -,, dintr-un simțământ de
datorie literară”, semnalând și că
,,limba română pare a primi o haină
nouă” -, un nou volum de Poesii
(2004), cu  formule și punctuația
autorului, o ediție sinioptică,  îngrijită
și prefațată de Nae Georgescu, cu
respectarea selecției  făcute de poet (
peste a cărui dorință mentorul
,,Junimii”sărise). Apare, de asemenea
o ediție completă a Doinei lui
Eminescu126, îngrijită de Petru și
Magda Ursachi, cu un strălucit
studiu introductiv (Cazul Doina), care
include, din perspectivă compara-
ționistă, variantele eminesciene
alături de doinele populare, foarte
bogate Anexe, părând să repare în
timp și supărarea lui Alain

123 Proiectul Ediția critică Eminescu, cunoscută
ca Ediția Perpessicius - deoarece a fost
întemeiată de el ( volumele 1-7, 1939- 1963) - a
durat 55 de ani. A apărut , până în 1963, sub
auspiciile Academiei, iar din 1977   a fost
preluat de Muzeul Literaturii Române,
publicat de Editura Academiei, fiind continuat
de un colectiv coordonat de Petru Creția
(vol.8), Al Oprea ( vol.9), Dimitrie Vatamaniuc
(vol.10- 16), Dimitrie Vatamaniuc și Petru
Creția (vol. 17),  încheiat în 1994.
124 Opere, ediție critică îngrijită de Aurelia
Rusu,apărută la Editura Minerva - vol..III-
V(1978-1979), vol. VI(1982), vol. VII-VIII( 1984-
1986) -, rămasă neterminată prin interzicerea
dreptului de semnătură pentru editoare - ,, cea
mai exigentă și profesionistă editoare a lui
Eminescu, alături de Perpessicius...ar fi putut
da o integrală Eminescu“ (Theodor Codreanu.
Aurelia Rusu și ,,materialismul” eminescian,
,,Limba română”, 2011, Chișinău.
125 Poezii, ediție bilingvă româno-rusă, cu o
prefață de Dan Mănucă, Iași, 2000.
126 Volum apărut la Iași, Editura Timpul, 2000.
Vezi: Constantin Coroiu. Dosarul Doinei lui
Eminescu, ,,Saeculum I.O.”, 4, 2006.

Guillermou la constatarea lipsei
capitolului Doina din cartea sa
apărută la Junimea în 1976127. S-au
editat, reeditat alte volume de Poezii,
noi  ediții critice Luceafărul , între
care cea realizată de Rodica Marian
(Cluj, 1999), cu ,,un text poetic
integral”, cuprinând manuscrisele,
submanuscrisele”, fragmente, ciorne
,,bruionare”. Când se credea că nimic
nu mai poate surprinde în biografia
,,poetului esențial al românilor”
(Eugen Simion) – deși Constantin
Noica ne avertizase că ,,nu ne
întoarcem niciodată cu mâinile goale
când îl căutăm pe Eminescu și îl
consultăm” -, vede lumina tiparului
o carte-eveniment, senzațională –
Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit.
Corespondența inedită Mihai Eminescu-
Veronica Micle (Iași, Polirom, 2000),
ediție de Christiana Zarifopol Ilias -,
care demonstrează, încă o dată, că
Eminescu e un mit viu, foarte actual.
Este realizat un dicționar-tezaur -
Dicționarul limbajului poetic emines-
cian, în 8 volume, lucrare coordonată
de Dumitru Irimia128 ,,într-o înțele-
gere relativ diferită“ față de
Dicționarul limbii poetice a lui
Eminescu129 coordonat de Tudor
Vianu, apoi de Șerban Cioculescu,
concretizând astfel un vis exprimat
de Petru Creția: ,,un repertoar
complet al tuturor cuvintelor și
expresiilor folosite de Eminescu ar fi
un document al geniului.” Este pus
la dispoziția cercetătorilor Corpusul
receptării critice a operei lui Mihai
Eminescu130 alcătuit de Ion Oprișan și

127 Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, Iași ,
Junimea, 1976. Inițial: La Génèse intérieure des
poésies  d‘Eminescu, Paris, Didier, 1963.
128Dicționarul limbajului poetic eminescian.
Concordanțele poeziilor antume, vol.1,2, Botoșani
2002;  Dicționarul limbajului poetic eminescian.
Semne și sensuri poetice, I. Arte, Iași, Editura
Universității ,,Al. I. Cuza”, 2005; Dicționarul
limbajului poetic eminescian. Concordanțele
poeziilor postume , Iași, Editura Universității
,,Al. I. Cuza”, 2006; Dicționarul limbajului
poetic eminescian. Semne și sensuri poetice, II.
Elemente primordiale, Iași, Editura Universității
,,Al. I. Cuza”, 2007.
129 A fost editat de Academia Română în 1968.
130 A apărut, tot sub auspiciile Academiei, la
Editura Saeculum I.O.și va cuprinde 35 de
volume. Primele trei volume  au apărut în 2002
(Secolul XIX), fiind urmate de volumele II-

Teodor Vârgolici.  Apare un necesar
dicționar cronologic al eminescolo-
gilor români – Mihai Eminescu:
dicționar cronologic. De la Titu
Maiorescu la Petru Creția (Baia Mare,
Gutânul, 2007) – de Horvat Săluc.

Dar, mai ales, s-a născut un
adevărat fenomen de recitire a lui
Eminescu, de răsturnare a unor
puncte de vedere consacrate
(Maiorescu, Călinescu) referitoare la
biografismul lui (Nae Georgescu,
Ilina Gregori131, Constantin Barbu,
Theodor Codreanu, Călin I.
Cernăianu, Radu Crișan, dr.Ovidiu
Vuia ș.a) -, opinii acceptate sau
respinse categoric. Sunt reluate studii
esențiale despre opera lui Eminescu
(Ioana Em. Petrescu132 ș.a.). S-a simțit
nevoia apărării, din nou, a lui
Eminescu (Eugen Simion, Nae
Georgescu, George Munteanu,
Constantin Cubleșan, Theodor
Codreanu, Tudor Nedelcea, Adran
Dinu Rachieru, Al. Dobrescu ș.a.) de
atacurile dure ale detractorilor lui 133,
afirmația lui Eugen Simion -,,atât de
contemporan și atât de contestat” –
exprimând o situație fără
corespondent în literatura universală
unde nimeni n-ar îndrăzni să dărâme
mitul lor fundamental, dar care
spune multe despre noi ca popor.
Verdictul dat  acestor dispute de
Constantin Barbu în Codul invers.
Arhiva înnebunirii și uciderii
nihilistului Mihai Eminescu (marele
corpus în șapte volume, din care
primul a apărut în 2008, în Biblioteca
Academiei, sub egida Academiei și
Fundației ,, Mihai Eminescu”, ce
cuprinde însemnări și facsimile,
documente de arhivă în 11 limbi
privind acest subiect fiebinte)  este

V(2005, Secolul xx), VI-VII(2006)..., XXIV-
XXV(2010). Ele cuprind tot ce s-a scris despre
Eminescu în volum, în periodice, manuscrise
etc.
131 Un foarte interesant studiu: Eminescu la
Berlin, în vol Studii literare.
132 Fiica lui D. Murărașu și continuatoarea lui.
133În antologia sa în trei volume – Detractorii lui
Eminescu, 2002, 2006, 2010 – Al. Dobrescu
specifică faptul că ,,numai în lipsa de dovezi,
criticul se preschimbă în detractor”,  altfel  se
poate vorbi de o altă scară a valorilor.
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cutremurător - ,,Omorât la coman-
dă!” -,  înscriindu-se pe linia a ceea ce
chiar contestatul Macedonski susți-
nuse, apărându-se, în vreme: ,,Voi l-
ați ucis! “. Entuziasmul lui
Constantin Barbu, ca și cel al lui
Marin Tarangul ș.a. este recomandat
de Petru Creția a fi preluat cu măsură
însă, excesul de zel în teoriile
conspiraționiste fiind consemnat și de
mai tânărul Daniel Cristea-Enache.
Este revelat un nou Eminescu
(sintagmă relansată de Mihai
Cimpoi), nu numai sub imaginea lui
de ,,creator al limbii române
moderne” – cum sublinia Mircea
Eliade -, de ,,poet fundamental”
(Eugen Simion), de genial gânditor a
cărui operă ,, provoacă mirări”
deoarece ,,absoarbe toată cultura
lumii” (Dan C. Mihăilescu),  cât mai
ales de jurnalist incomod (la
,,Timpul” sau în cadrul Societății
,,Carpați”), care-a deranjat marile
puteri (Austro-Ungaria, Rusia) și
politicul din țară cufundat în
corupție, de conștiință a românismu-
lui,  de apărător, cu prețul vieții, al
valorilor culturale  ale neamului, al
idealurilor de unitate națională, de
vizionar.  Privindu-l din această nou
deschisă perspectivă,  bazată pe
afirmația că adevărata  boală de care
a suferit și n-a convenit celor ce au
hotărât arestarea, răpirea, seches-
trarea și uciderea lui este una grea -
dragostea de țară -,  Nae Georgescu îl
consideră primul deținut politic al
statului român, victimă a politicului
dar și a indiferentismului conațio-
nalilor. Referindu-se la acest subiect,
Adrian Dinu Rachieru afirmă în
termini categorici: ,,Redeschiderea
dosarului Eminescu devine o
urgență.”

Dincolo de delatorii sau zelatorii
lui, împlicați în veritabile confruntări
publicistico-pamfletare, ambele tabe-
re confirmând în fapt posteritatea sa
critică deosebit de vie după 1989, s-
au afirmat/reafirmat noi voci cu
autoritate în eminescologia româ-
nească (Mihai Cimpoi134 – acest

134 Narcis și Hyperion ,Chișinău, 1979, 1983; Iași,
1994;Spe un nou Eminescu (dialoguri cu

Călinescu contemporan, cum mai
este numit -, Ioana Em. Petrescu135,
Nae Georgescu136, Dumitru Micu,
Mircea Micu, Constantin Ciopraga,
Dan Mănucă, George Popa, Monica
Spiridon ș.a,  Dan C. Mihăilescu,
Theodor Codreanu, mai tinerii,
Daniel-Cristea Enache, Pompiliu
Crăciunescu ș.a.) – care vin să
contrazică teza existenței unui
vacuum  în exegeza eminesciană de
după Ion Negoițescu (1968), în
analiza  profundă a fenomenului. S-
au publicat în țară câteva exegeze
memorabile, cu accent pe poetul
genial dublat de gânditor, pe
jurnalistul dublat de o înaltă
conștiință și atitudine morală,  civică,
patriotică, pe irepetabilitatea creației
sale care l-a  determinat pe Călinescu
să-l aprecieze cu atâtea decenii în
urmă ca ,, poetul nepereche” al
literaturii române. Eminescologi
renumiți din afara țării au revenit cu
noi cărți (Marco Cugno. Mihai
Eminescu: nel laboratorio di Luceafărul.
Studio etesti Gaifioni dell’ Orso,
Alessandria, 2006; Svetlana
Paleologu-Matta. Eminescu și abisul
ontologic, București 1994; Timișoara,
2008137 ș.a.). ,,N-am putut să îl
consider pe Eminescu doar un poet
european – afirmă Amita Bhose –

eminescologi din lume), Chișinău, 1993,
București, 1995; Căderea în sus a Luceafărului,
Galați, 1993; Narcis și Hyperion, Iași, 1994;
Plânsul Demiurgului, 1998; Mă topesc în flăcări,
dialoguri cu eminescologi cunoscuți, 1999, 2001;
Esența ființei.(Mi)teme și simboluri existențiale
eminesciene, Iași, 2007ș.a..
135 Eminescu modele cosmogonice și viziune
poetică, București, 1979; Eminescu și mutațiile
poeziei românești, Cluj, 1989, Pitești, 2000; Mihai
Eminescu- poet tragic, Junimea, 1994, 2001.
136A doua viaţă a lui Eminescu, Ed. Europa Nova,
Buc.,1994; Cercul strâmt. Arta de a trăi pe vremea
lui Eminescu. Ed.Floare albastră, Buc., 1995;
Eminescu  şi editorii săi, Ed. Floare albastră,
Buc., 2ooo, Vol.I, Vol.II ; Moartea antumă a lui
Eminescu (1883-1889). Ed. Cartier, Chişinău,
2002; Cu Veronica prin Infern. Cartea regăsirilor.
Ed.Floare albastră, Buc., 2oo4; Cu Veronica prin
Infern. Cartea despărţirilor. Ed. Floare albastră,
Buc., ; Un an din viaţa lui Eminescu (martie
1881-aprilie 1882).Ed. Floare albastră; Cartea
trecerii. Boala  şi moartea lui Eminescu. Ed.Piatra
seacă, Oradea, 2009.
137 A apărut inițial la Aarhus, Danemarca,
Editura Nord, 1988, cu o prefață de Nicu
Steinhardt.

Pentru mine Eminescu a fost și este
un kavi ˂poet înțelept˃ indian, un
gânditor care privește viața prin
prisma filosofiei.” Apare  o carte-
eveniment - Sursele germane ale
creației eminesciene, vol.1-2 (1999) - de
Helmuth Frish de la Universitatea
din Bochum, care  are la bază
consultarea a mii de pagini din
publicațiile parcurse de Eminescu în
perioada studenției sale vieneze și
berlineze (1869-1874) corelate cu date
din manuscrise, însemnările ce
premerg fiecărui articol și prefața
punând în evidență o biografie
spirituală de o uimitoare
amplitudine, raporturi necunoscute
ale lui cu literatura și filosofia
germană. Dar contribuția cea mai
substanțială în acest sens o aduce
Mihai Cimpoi, pentru care întâlnirea
cu Eminescu a reprezentat, cum
însuși mărturisește, un ,,eveniment-
cheie” ce i-a marcat întreaga
existență. Prin seria de cărți și articole
despre Eminescu, prin seria de Opere
îngrijite și prefațate (corpusul
,,Eminescu“ în zece volume, Editura
Litera, 2000, ș.a.), el înscrie un capitol
aparte în eminescologia contempo-
rană și un al patrulea moment
esențial din postumitatea critică
eminesciană  în general, cel de după
Ion Negoițescu, Zoe Dumitrescu-
Bușulenga. Criticul operează cu o
multitudine de noi și originale
concepte, precum  ,,poet al Ființei”,
,,demers ființial”, ,,forță modela-
toare”, ,,ontos românesc și general
uman” ș.a., punînd accent pe
structura adânc filosofică a poetului,
pe conștiința înaltă și funcția sa
modelatoare în cultura română.
Apreciind calificativele superlative,
precum ,,omul deplin al culturii
române”, etc, ca elemente ce definesc
o realitate valorică și afectivă
(deoarece este iubit și perceput ca
esență a sufletului românesc) și deloc
enconomiastice, persiflante cum
susțin contestatarii lui neobosiți,
Mihai Cimpoi afirmă, ca un nou
Călinescu, că Eminescu este ,,o
statuie a meditației în mișcare”,
,,Biblia noastră lucrătoare” și că prin
,, Eminescu am obținut o demnitate
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estetică și etică pe care nimeni și
nimic n-o mai clintește din loc”. Un
Eminescu situat dincolo de
fracturările de după nașterea așa
zisului ,, caz Eminescu”( 1998), bazat
pe o cercetare acribioasă, o aduce și
Dan Mănucă cu volumul Oglinzi
paralele (București, EuroPress Group,
2008). Critica mai tânără vine cu noi
puncte de vedere, deosebit de
interesante. Dan C. Mihăilescu pare
să fi câștigat, prin volumul Despre
omul din scrisori (Humanitas, 2009),
,,pariul unui Eminescu al tinerilor”,
al unui ,,Eminescu pentru toți”, mai
contemporan ca oricând - după
afirmația lui Daniel-Cristea Enache.
Adrian Dinu Rachieru întreprinde un
demers critic foarte dificil, prin cartea
Eminescu după Eminescu (Timișoara,
2009),  de abordare dintr-o
perspectivă sociologico – estetică a
receptării lui critice în timp, a unor
aspecte sensibile precum așa zisul lui
,,reacționarism” de la ,,Timpul”ș.a.,
îndemnul său fiind de îndepărtare de
,,caravana  unui Eminescu ritualizat
și verbalizat la zile fixe” și de ,,
întoarcere la text și aprecierea
poetului în context”.  O abordare
inedită a operei eminesciene, din
perspective triunghiului ,,poezie-
metafizică-epistemologie”, o restitu-
ire  a lui Eminescu recuperat numai
în baza citirii și recicitirii lui printr-o
nouă grilă, ieșită din șablon, o aduce
Pompilu Crăciunescu în volumul de
debut Eminescu – Paradisul infernal și
Transcosmologia (Iași, Junimea,
2000)138, prefațat de Basarab
Nicolescu. Românii din diaspora
publică noi cărți despre Eminescu
(Radu Mihai Comșa. Eminescu
interzis. Gândirea politică, Editura
Criterion Publishing, 2008, ș.a.).
Această  aplecare, documentată,
bazată pe analiză atentă asupra vieții
și operei lui Eminescu de după 1989
vorbește despre faptul că subiectul
Eminescu agită în continuare
spiritele și naște noi și interesante
cărți.  A fost inclus în Patrimoniul
Literaturii Europene, o lucrare în 11

138 Volumul a primit Premiul ,,Petru Creția”,
2006.

volume (alături de Caragiale,
Creangă, Alecsandri, Macedonski).
Toate aceste apariții editoriale și
publicistice apărute dup 1990, la care
s-au adăugat și noi opere de artă, i-au
determinat pe detractorii lui
Eminescu (,,puținiștii”, cum i-a
încondeiat Nae Georgescu) să afirme
că se asistă la o insuportabilă
saturație– chestiune cum nu se poate
mai artificială. Oare Noica poate fi
amendat fiindcă a mărturisit că
suferea de ,,eminescianită” acută, sau
pentru acest perpetuu ,,exercițiu de
admirație”? Oare englezii gândesc la
fel despre Shakespeare, căruia la
Stratfort-upon-Avon i se cultivă
memoria printr-un adevărat oraș-
muzeu în aer liber? Oare așa gândesc
nemții despre Goethe, nemții care-au
creat un Institut Goethe? Sau
francezii despre Hugo, italienii
despre Dante?  Te aștepți ca în spațiul
mirific de la Ipotești să găsești acea
explozie de albume, pliante, volume
illustrate, suveniruri, proiecții,
prezentări moderne și reprezentări
prin care englezii cinstesc memoria
bătrânului Will, dar,   din cenușiul în
care este cufundat cu intenție sau nu,
se trezește la viață doar în zilele de
aniversare sau comemorare a
poetului național. Dincolo de unele
texte care pot fi taxabile sub un
aspect sau altul și care la o evaluare
critică obiectivă nu ar rezista, toată
această neobosită ,,frământare”
demonstrează actualitatea operei
eminesciene și interesul încă
neestompat de timp pentru aflarea
adevărului privind  viața poetului.

Când spui Franța, te gândești
imediat la Victor Hugo, când spui
Anglia, la Shakespeare, cînd spui
Italia, la Dante. De ce atunci, și la o
asemenea distanță de timp de la
statornicirea lui ca mit, nu se acceptă
că în mentalul colectiv românesc
Emines-cu este geniul nostru național
- ,,geniu unic și irepetabil”(Mircea
Micu), ,,Luceafărul poeziei române”
(Patriarhul Miron Cristea)? Nu mai
miră, așadar, că Eminescu nu a ajuns
în conștiința lumii așa cum o merită
inegalabila sa operă, când acasă la el

este defăimat într-o dușmănie
continuă orchestrată sub masca
demitizărilor polemice, în realitate a
demolărilor a tot ce vine pe filieră
națională, sau, dimpotrivă, lăudat
deșănțat în replică, la fel de nociv
însă pentru dreapta cumpănă a
receptării sale. Cu toate strădaniile
unor eminescologi de marcă, unor
traducători și exegeți din țară și din
străinătate, Eminescu rămâne
nedrept de puțin cunoscut în lume.
Este și ceea ce observă  criticul
german Ernst Ostercamp de la
Universitatea Humbolt din Berlin:
,,unul dintre iluștrii necunoscuți ai
literaturii universale.” De ce?!

Răspunsul se știe de fiecare
dintre cei interesați de acest subiect:
nu atât că provine dintr-o cultură alta
decât cea occidentală, cât mai ales
pentru că nu a existat, și nu există
nici acum, o strategie a statului
român de promovare a imaginii lui
ca brandning de țară, greul acestei
misiuni fiind lăsat, și după 1990, la
nivelul unor inițiative particulare,
mai mult decât lăudabile dar
insuficiente (Ion Miloș ‹suedeză›;
Brenda Walker, Stavros Deliogiorgis,
Adrian Săhlean ‹engleză; americană›,
Dieter Fuhrmann, Cristian W.Schenk,
Mellitta Depner, Simone Reicherts
Schenk ‹germană›; Annie Bentoiu,
Nikolas Blithikiotis ‹franceză›; Sauro
Abisani ‹italiană›; Dan Caragea,
Luciano Maia ‹portugheză›; Nikos
Tentas ‹greacă›; Miljurko Vukadino-
vici, Ileana Ursu și Milan Nenadić
‹sârbă›, Libuše Valentová ‹slovacă›;
Kiril Kovaldji ‹rusă›, Sariyev Sho-
mishbay ‹kazahstaneză›; Pham Viet
Dao ‹vietnameză›, Sumya Haruiya
‹japoneză›; Emil Iordache, Constan-
tin Frosin, Emanoil Marcu ș.a.),
situate în prelungirea celor mai
vechi139(Andrei Bantaș, Dimitrie
Cuclin, Leon Levițki, Sylvia
Pankhurst, Corneliu M. Popescu, Roy
Mc Gregor Hastie, Louis Barral, Jean-
Louis Courriol,  Eta Boeriu, Alain
Bosquet, Paul Miclău, Nina Façon,

139 Vezi: Catinca Agache. Etape în receptarea
critică eminesciană, în vol.Lector în bibliotecă,
Vasiliana, 2010.
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Petre Grimm, Valeriu Georgiade,
Maria Tereza León y Rafael Alberti,
Geo Vasile, Amita Bhose, Andrei
Kojevnikov, Rita Boumi Papa, Ge.
Baoquan ș.a.). Dezinteresul general,
dincolo de acestea, a fost, așadar,
cauza principală. Iată de ce unul
dintre mai noii lui traducători din
America, Adrian George Săhlean140,
formulează paradoxala sintagmă:
,,cel mai mare poet național
European necunoscut”.

Până-n 1990, multe dintre
informațiile trimise către enciclopedi-
ile și dicționarele lumii au fost, în
general, sumare, truncheate, unele
chiar falsificate, prăfuite, neactuali-
zate. Situația pare a se îmbunătăți
după această dată, deși necesitatea
formării unei echipe de specialiști de
primă mărime care să aibă în vedere
acest obiectiv național rămâne la fel
de acută. Au apărut astfel, în

140 Adrian George Săhlean (1924-1997) ,
renumit eminescolog stabilit în SUA,  în statul
Massachusetts, membru al U.S. din România, a
obținut  Medalia de Aur ,comemorativă,
,,Eminescu 2000”.

Enciclopedia Britanica (2002), notificări
importante ce îl prezintă pe
Eminescu ca ,,poet care a transformat
atât forma cât și conținutul poeziei
românești, realizând o adevărată
școală a poeziei românești.”

Encyclopedia, sixt edition (2001),
editată sub egida Columbia
University Press, înserează alte
aprecieri relevabile: ,,Eminescu este
considerat cel mai mare poet roman
al secolului său, scrierile sale
producând o mare influenșă în
mediul cultural românesc și
internațional”. Însemnări similare se
află, de asemenea, în History of World
Literature (2001) realizată de Pero
Scaruffi, unde este așezat alături de
mari personalități ale literaturii lumii,
ca și în The Pocket Guide to World
History (London, 2004), în care există
consemnarea Eminescu Mihai 1850-
1889. Poet roman și publicist, sau în
World Figures editată sub egida
UNESCO.

S-au publicat noi studii despre
Eminescu, adăugându-se la cele mai
vechi datorate unor eminescologi
renumiți din afara țării (Ramiro
Ortiz, Carlo Tagliavini, Umberto
Cianciolo, Mario Ruffini, Gino Luppi,
Giulio Berloni, Rosa Del Conte,
Allain Guillermou ș.a.) și care
încearcă o abordare  critică mai
modernă, mai apropiată de adevăr,
pe linia a ceea ce Mario Ruffi sublinia
despre Eminescu (,,personalitate
eminamente interculturală”) și opera
sa (,,o literatură fără frontiere
între…Răsărit și Apus”), opusă
,,complexului Cenușăresei” ce
marchează în general literatura
română. Între cei afirmați în ultimii
ani, Gisèle Vanhese141 publică o serie
de  volume - Luceafarul d' Eminescu:
zburator ou demon romantique?
(Bucarest, Editura Eminescu, 1987);
Eminescu Plutonico:Poetica del fantastic
(2007, Universitta degli Studia della
Calabria); Luceafărul de Eminescu
(2011, Press Unniversitaire de Dijon -

141 Este șeful Catedrei de Limba și literatura
română a Facutății de Litere și Filosofie  din
cadrul Universității din Calabria (Italia).

susținut de ICR) - și  diverse studii -
Portrait d'un dieu obscur. Eminescu,
Lamartin, Vigny (,,Quaderni del Dip”,
1995, p.125-140); Luceafarul d'
Eminescu et son apres-texte.
Sur Malin (,,International Journal of
Roumanian Studies”, 1-2, 1999, p.
146) - ce cuprind, în general, un
interesant comentariu comparatist
privind genialitatea lu Eminescu
prezentat ca ,,poet în primul rând
prin naturalețea secvențială, prin
minunata scriere limpede și liberă...,
prin aura incomensurabilă a
genialității”.

În strălucita postfață la volumul
Luceafărul / Espero (2000), intitulată
Receptarea lui Eminescu în Italia,
Fulvio del Fabbrio remarca existența
adouă momente esențiale în
receptarea genialului poet: unul de
informare sumară, uneori și eronată,
privind în general biografia lui,
celălalt de exegeză, abordarea critică
nefiind însă ,,constantă și metodică”
ci ținând de ,,ocazionale accidentale”.
În prefață la Poèmes posthumes suivis
de Fragmentarium (Lille, 2002), Michel
Wattremeze142afirma că ,, Eminescu
laisse à sa morte en 1889 une volume
universelle et inachevée, ou viennent
puiser  Eliade et Cioran.” Nikolas
Blithikiotis, eminescolog originar din
Grecia dar care a copilărit la Botoșani
și s-a stabilit  în Franța, publică
importante studii, între care În camera
cosmică a cuvintelor ( în volumul
Studii eminesciene, Botoșani, 2010.).

Deși rămâne, în opinia lui Dan
Mănucă, ,,cel mai studiat poet
roman de peste hotare”, Eminescu
încă nu este cunoscut așa cum
genialitatea lui o merită. Privindu-l
din perspectivă comparatistă Sauro
Abisani (Geniul morții.Eminescu între
romantism și decadentism, ,,Pontica”,
2001) face o afirmație vizionară
extraordinară - ,,o operă care déjà
pășește pe drumul regal al poeziei
viitoare, ba chiar al poeziei iminente”
- privind perenitatea și modernitatea
continuă a liricii eminesciene.

142 Profesor la Universitatea din Lille.
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Cât privește traducerile,143 multe
dintre ele nu sunt reușite, ceea ce  a
făcut mai mult rău decât bine creației
sale. Este și ceea ce l-a determinat pe
Eugen Simion să afirme că în
franceză, spre exemplu, el nu există
la înălțimea ideatică și estetică la care
se află opera sa originală. Această
situație de dinainte de evenimentele
din decembrie 1989, se explică prin
faptul că multe dintre traduceri sunt
neinspirate deoarece erau comandate
de la București, se înscriau pe linia
propagandei culturale, sau că e foarte
greu, dacă nu imposibil, de transpus
într-o altă limbă muzicalitatea
extraordinară a liricii eminesciene,
avându-se în vedere că chiar Goethe
ne avertiza că ,,partea cea mai bună a
unei literaturi e intraductibilă”. Teza
intraductibilității , atât de susținută
de unii eminescologi, cunoaște însă
fisuri prin câteva reușite notabile în
lectura cărora îl recunoști imediat pe
poet. Asfel a apărut, în ultimele două
decenii, un Eminescu în suedeză de
Ion Miloș144 - Eminescu över höjderna (
Eminescu peste vârfuri) (Stockholm,
1989), adică un Eminescu al
înălțimilor unei poezii filosofice de
mare originalitate - o carte-eveni-
ment, care reprezintă o primă și
singură traducere a acestuia în limba
Premiului Nobel. Grație stăruinței
traducătorului și eseistului de a-l
impune pe poetul național în nordul
european, acesta figurează astăzi în
Enciclopedia Regală Suedeză, în diferite
antologii, este pus pe note și cântat
de copiii Suediei.Traducerea lui a
fost considerată de marea critică
suedeză excepțională, Memento Mori
fiind decretat ,,o capodoperă”,
întrucât Ion Miloș a reușit
performanța transpunerii acelei
eufonii atât de specific eminesciene,
aproape imposibil de redat într-o altă

143 Până-n 1970 a fost tradus în 35 de limbi de
200 de traducători  (cf. statistica făcută de Ana
Selejan). Vezi: Bibliografia Mihai Eminescu
1990-2005, on-line, realizată de Biblioteca
Academiei.
144 La această traducere,  românul din Banatul
sârbesc stabilit în Suedia, poetul, eseistul,
profesorul universitar Ion Miloș a lucrat 10
ani.

limbă, prin abordarea ei în vers alb (
în general) , modern, mai aproape de
paradigma literară a acestui final de
secol, prin transpunerea  în haina
lectorului suedez contemporan.
Brenda Walker, reputata traducă-
toare a literaturii române în limba
engleză, împreună cu Horia Florin
Popescu, publică la Londra, o ediție
de lux - In celebration  of Mihai
Eminescu (Forest Book, 2007) -,
ilustrată de Sabin Bălașa.  A nu se
uita, însă, că în scrisoarea trimisă ei
de G.B.Shaw ( în facsimil) și așezată
în fața traducerii realizate împreună
cu I.O.Ștefanovici-Svensk ( publicată
în 1930 la Londra, Editura Kenan
Paul, cu un cuvânt înainte de Nicolae
Iorga), acesta aprecia  micul volumaș
doar de 20 de poezii drept  ,, o carte
uluitoare” ce s-ar armoniza cu ,,
muzica lui Berlioz”, iar în Eminescu
vedea ,,un Shakespeare al româ-
nilor”, care ,,a ridicat acest fin de
siècle din agonia sa”.  În Germania145,
în care Eminescu a fost și este foarte
tradus, în care Luceafărul sună poate
cel mai apropiat de original datorită
flexibilității formidabile a acestei
limbi precum și bogăției limbajului,
se  adăugă noi traducători la cei
cunoscuți déjà (Edgar von Hertz,
Konrad  Richter, Immanuel Weis-
sglas ș.a.). Asfel, Geraldine Gabor și
Ernest-Jürgen Dreyer reușesc  o
traducere excelentă - ediția bilingvă
Mihai Eminescu. Der Abendstern,
gedichte , romänisch-deutsch (Mainz,
1999) -, ce se apropie ca realizare de
cele ale lui Zoltan Franyo(1989) și
Alfred Margul-Sperber ( 1989). Alte
reușite traduceri ale poemului
eminescian realizează Mellitta
Depner ( Muenster- Schwarzoch,
1991);  Christian W.Schenk (2006), iar
o compilație strălucită a lor, D.I.Pop -
Der Abendstern/Luceafărul, uebersetzt
und kompilliert ( 2007) . În limba
franceză, traducerile liricii emines-

145 Vezi:Traducerile germane ale Luceafărului
eminescian: Der Abendstern, ,,Caiete silvane” ,
12 ian., 2008; Fassel, Luminița. Eminescu în
limba germană, ,,Vatra”, nr.1, 2001; Mănucă,
Dan. Eminescu în germană, ,,Dacia literară”,
nr.3, 2000; Schimmel Trien, Horst. Eminescu în
Germania, ,,Cetatea culturală” , nr.3, 2000..

ciene,  apărute după constatarea rece
făcută de George Barthouil, de la
Universitatea din Avignon, și anume
că ,,Eminescu rămâne pentru francezi
un necunoscut” au  încercat să
atenueze  această realitate,  unele
reușind chiar să marcheze un act
înnoitor, refuzând didacticismul
versificării și încercând o abordare în
vers modern nu lipsită însă de
riscuri, începând cu  ediția bilingvă a
lui Jean Louis Courriol (Poezii
/Poésies, 1987)  care , fără a fi perfectă,
reprezintă o reușită în încercarea de a
spulbera teza intraductibilității
eminesciene, continuând cu Annie
Bentoiu146 care  realizează edițiile
bilingve (româno-franceze) – Poeme
alese/Poèmes choisis (București, Grai și
Suflet/Cultura Națională, 1999, 2001,
împreună cu Alain Bosquet, Jean
Louis Courriol, cu o prefață de Edgar
Papu și o selecție de Ion Acsan),
Trente poems / Treizeci de poeme
(Vevey, Les Editions de l Arte, 1994),
Cinquante poems / Cincizeci de poeme
(Editura Vitruviu, 2000). Valeriu
Rusu, de la Universitatea din
Pronence,  scoate ediția  bilingvă
Anthologie de la création poétique de
Mihai Eminescu (Aix-en-Provence,
1990), cu ilustrații de Brigitte
Grimaldi. Michel Wattremeze
publică Le pauvre Dionis  suivi de
Cezara (Arles, Actes Sud, 1993) și
Poèmes posthumes suivi de
Fragmentarium (București, 1997, Lille,
2002). Alte ediții bilingve româno-
franceze sunt publicate în țară: Poezii
/ Poésies (București, Editura Fundației
Culturale Române, 1999) și Mélancolie
/ Melancolie ( București, 2004) de Paul
Miclău, ultimul împreună cu George
Astalos; Mihai Eminescu. Lumina de
lună. Poezii alese / Lumière de lune.
Poèmes choisis de Nikolas
Blithikiotis147 (Botoșani, Gea, 2008);
Poezii / Poésies (București, Libra,
1993,1994), Poeme alese / Poémes choisis
(București, Editura Grai și Suflet-
Cultura Naționașă, 1999) de Elisabeta

146 Vezi: Bentoiu , Annie. Postumele lui
Eminescu pătrund în cultura franceză, ,,România
literară“, 1-27 mai, 1997.
147 A fost recompensat cu Premiul
Național,,Petru Creția”(2011).
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Isanos; Poezii/ Poésies de Dan
Solomon (București, Univers, 1998);
Lumina de lună/ Lumière de lune, de
Th. Cazaban (București, Jurnalul
național, 2000); Poésii/Poezii, de Miron
Kiropol (București, Albatros, 2001
ș.a.) - o altă abordare modernă a
poetului. În Italia sunt tipărite148

cărțile Mihai Eminescu, Iperione. Poesie
scelte (Roma, Fermenti Editrice, 2008),
de renumitul italienist Geo Vasile, cu
o strălucită postfață de Fulvio del
Fabbrio și La mia umbra e altri raconti
/ Umra mea și alte povestiri, traduceri
de Marin Mincu, Silvia Mattesini,
Monica Farnetti ( Milano, 2000),  dar
ediții bilingve româno-italiene apar și
în România: Poesie de Elio Sati (1990);
Floare albastră / Fiore azzuro
(București, 1996), Luceafărul / Espero:
poemi scelti (București, 2000), Din
valurile vremii / Dall’onde degli evi
(Iași, Institutul European, 2008) -
traduceri de  Geo Vasile, primele
două  cu o postfață de Fulvio del
Fabbro; Poésie/Poezii (Constanța,
Pontica, 2000), ediție îngrijită de
Marin Mincu, traducere de Sauro
Abisani, cel care publicase, în aceeași
colaborare, Lucifero (Milano, 1989).
De dincolo de ocean, din America,
Adrian George Săhlean vine cu o
traducere modernă, foarte îndrăz-
neață, a Luceafărului – Legenda
Luceafărul / The Legend of Evening Star
(Needham/ Massachusetts, Prospero
Press, 1996), o ediție bilingvă cu
gravuri de Traian Alexandru Filip,
considerată de prefațatoarea ei, Nina
Cassian, ,,o performanță”, întrucît
prin inegalabila eufonie eminesciană
în ,, supra-melodii care învăluie totul
într-o aură de mister”, ,,un act
cultural adevărat ONU”.Volumul
este prevăzut și cu un CD ce
cuprinde poeme recitate de
Principele Radu de Hohenzollern-
Veringen , având pe fundal Poema
Română de George Enescu . Este
urmat de o altă ediție bilingvă - Mihai
Eminescu. Poezii alese / Selected poems (
București, Univers, 2000), ilustrată de
Mircia Dumitrescu și prefațată de

148 Vezi:  Anghelescu, Mircea. Traduceri
eminesciene, ,,Luceafărul”, 21 noi., 1990.

Dumitru Radu Popa, cu un disc
audio în interpretarea actorului
Jeremy Geidt  de la American
Repertory Theatre (Boston), text pus
ulterior în scenă de Teatrul Acorn din
New York. Aceasta reprezintă, cum
s-a spus, ,,un mare pariu câștigat” în
fața susținătorilor tezei
întraductibilității poetului, întrucât
A.G. Săhlean a urmărit să pună în
valoare, după propria mărturisire,
sentimentul  de sunet unic al lui
Eminescu și stilul lui inconfundabil.
Traducerile lui sunt incluse în ediția
bilingvă Eminescu. Eternal Longing,
Impossible Love / Eminescu . Eternul
Dor, Imposibila Iubire. De altfel, în
America, Eminescu pare să fi
cunoscut o adevărată revigorare în
ultimii ani: compozitorul William
Toutant a compus o piesă pentru
bariton și pian pe textul Glossei, Dino
Ghezzo a compus o altă piesă pe
libretul englez al Luceafărului, poetul
W.C.Cross a scris o replică -Odă (în
metru clasic) - la poemul Odă (în metru
antic)ș.a. S-a editat în România o
traducere în limba portugheză
alcătuită de Victor Buescu (Carlos
Queiros, Luciano Maia) – Poesias  /
Poezii (2000), cu o prefață de Mircea
Eliade, apărută la Lisabona în 1950,
omisă chiar din Bibliografia Eminescu
-, iar în Porugalia o traducere a
Luceafărului – Vesper, în Antologia
2004 (Cavalo de Ferro, Lisabona,
2004) de Dan Caragea,  după ce
publicase O Astro da Tarde (București,
1988) și Revedere, traducere de
D.Zugrăvescu (Castelo Branco Port,
Ed. Evoramos, 2005). Tot în limba
portugheză este editat și în Brazilia:
Vesper / Luceafărul. Meșterul Manole,
traducere de Luciano Maia (Saõ
Paolo, Editura Giordano, 1994). În
Rusia,  apare volumul Izbrannoe
(Moscova, 2000), traducere de I.
Mihajliuc și tot în limba rusă este
editat volumul Poezii / Stihi
(București, 2000),  o ediție de Emil
Iordache, cu o prefață de Dan
Mănucă, ce cuprinde pe cei mai
importanți traducători ruși din lirica
eminesciană (Anna Ahmatova, E
Aleksandrov, Iuri Kojevnikov etc). În
Ucraina, La Kiev, apare Din valurile

vremii, ediție bilingvă de Stepan Kilar
(2000), iar la Odessa Luceafărul,
traducere de Stanislav Strejeniuc
(Editura Maiak, 2001) și la Cernăuți,
în comunitatea românilor din nordul
Bucovinei și ținutul Herța,  ediția
bilingvă Luceafărul (Editura Bukrek,
2003) în traducerea lui Vitalii Kolodii,
cu ilustrații de Sabin Bălașa. La ele se
adaugă o ediție bilingvă româno-
ucrainiană apărută în țară – Poezii,
îngrijită de Mihai Mihailiuc, cu un
cuvânt înainte de Dan Horia Mazilu (
Bucureşti, Editura Elion, 2000). În
Serbia, Ileana Ursu și Milan Nenadić
scot  volumele bilingve (româno-
sârbă) Luceafărul / Svetlonoša (Slovo,
1995) și Luceafărul & Scrisorile /
Vecernik & Pisma (Panciova, Liber-
tatea, 2000), care sunt bine primite de
critica literară, cei doi traducători
obținând importante premii, iar în
România este publicată o ediție
bilingvă de Opere alese / Izabrana dela
(București, Elion, 2000), ediție
îngrijită de Ioan Flora și Octavia
Nedelcu, cu un cuvânt înainte de Zoe
Dumitrescu-Bușulenga, ce cuprinde
traduceri realizate de Adam Puslojić,
Liubomir Simonović, Ileana  Ursu și
Milan Nenadić, Milijrko Vukadino-
vić. La Salonic, Nikos Tentas (poet,
eseist, critic literar care a învățat
limba română în Grecia) realizează o
ediție bilingvă româno-greacă
considerată de criticul Takis
Varvitsiotis ,,o capodoperă”care se
adaugă cunoscutelor traduceri
realizate de Rita Boumi Papa (1964),
editate în Grecia – O Iperion /
Luceafărul, ediție bibliofilă (Atena,
2000) -, sau în țară: Poezii (București,
2000), cu o prefață de Aurel Goci și o
postfață de Kostas Asimakopoulas.
În Turcia, Ali Narçin (scriitor care a
trăit 10 ani la Botoșani) editează  un
volum de 61 poezii (Istambul,
Editura Ozan, 2009). Un nou nume
de traducător împătimit de
Eminescu, Tomi Sigler149, reușește să
redea în limba ebraică, în importanta

149 Originar din Pașcani; a emigrat în
1963.Cererea de publicare a volumului
înaintată la ICR din Israel a fost lăsată fără
răspuns.
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comunitate de scriitoti români din
Israel, încurajat și de poetul Andrei
Fischof, Luceafărul, ediție bilingvă
(Haifa, Editura Onix, 2008), afirmația
sa dintr-un interviu acordat revistei
,,Viața noastră”, fiind simptomatică
pentru gradul nedrept de scăzut de
receptare a poetului:,, am  tradus
numai din plăcere și provocare, dar
sincer vorbind  nu mi se pare că în
Israel interesează prea mult opera
sa.” Este editat, de asemenea, în
Albania ( Poezi, în traducerea lui P.
Jorgoni, Tirana, 2000), în Finlanda
(Runöja, în traducere de Liisa Ryöma,
Helsinki, Littera, 1995,puse pe note
de Aleksi Ahonieni), în Thailanda
(Poems, o ediție englezo- thailandeză,
Bangkok, 1991), în Singapore (Poems,
ediție bilingvă, traduceri de Corneliu
M.Popescu, Chen Jian, Singapore,
1994), în Vietnam, în Japonia ș.a. Sunt
tipărite, în aceste ultime  peste două
decenii, o serie întreagă de ediții
bilingve publicate în țară, precum și
reeditări ale edițiilor mai vechi, care,
deși nu au forța de penetrație în
exterior a celor  publicate la editurile
din străinătate, reprezintă totuși noi
pași în promovarea imaginii
poetului. Apar și ediții multilingve –
Luceafărul / Evening–Star / Hipérion,
text paralel în română, engleză,
franceză (Galați, 1997); antologia La
Steaua / Vers l Étoile în limbile lumii
(Kiev, Editura Naukovii Svit, 2000, în
14 limbi) de Serghei Luckanin; Floare
albastră / Sinj zvetok / Sinâ kvitka / mavi
ciçek/ Siu o trente, text în română,
ucraineană, găgăuză, bulgară, cu o
prefață de Mihai Cimpoi (Chișinău,
2003); Eminescu pour le monde latin/
para el mundo latino/ per il mondo
latino/ para mundo latino/  pentru lumea
latină,antologie de texte în limbile
franceză, spaniolă, italiană, portu-
gheză de şi despre Mihai Eminescu,
realizată de George Apostoiu
(Bucureşti, Editura Europa Nova,
2004), ilustrată (documente iconogra-
fice, opere plastice de inspiraţie
eminesciană). A fost înclus în multe
antologii publicate în diferite limbi,
precum La fôret. Anthologie poétique
(poemul Freamăt de codru / Friselis du
bois) (Paris, Editura Du Chene,1997).

Din cele înserate mai sus se
remarcă faptul că și după 1990 au
existat preocupări de promovare a
lui Eminescu în lume, pași importanți
făcându-se și prin mijloacele
moderne de comunicare, dar cu toate
astea ,,critica literară încă nu ne-a dat
un Eminescu al timpului nostru”este
opinia lui Marius Chivu150, cel care
are cutezanța să numească faptul
declanșării polemicii de la
,,Dilema”(nr.263, 1998) ca cel de-al
treilea moment esențial în receptarea
operei eminesciene, după cel
reprezentat de Maiorescu (1898) și
apoi de Ediția Perpessicius, G.
Călinescu, Tudor Vianu (anii 30),
ceva mai târziu Ion Negoițescu
(1968). S-a afirmat că principala
cauză a receptării lui Eminescu în
literatura universală nu pe măsura
genialității sale ar fi chiar
intraductibilitatea liricii lui, dat fiind
că poezia lui e muzică, cuprinde
metafore unice marca Eminescu. Este
o idee susținută și după 1989 de
numeroși eminescologi ( ,,Niciodată
nu am crezut că opera lui Eminescu
poate fi într-adevăr tradusă – afirmă
Dan C.  Mihăilescu, arătând și
motivul, anume eufonia, ,,armonia
vocală ea însăși un mesaj în sine” ) și
respinsă categoric de alții, adevărul
fiind exprimat sintetic de mai tânărul
combatant Pompiliu Crăciunescu 151-
,,Să încerci să traduci un geniu!” -,
care vorbește în același timp de
,,limbajul universal”, de ,, o
metafizică a transgresării logicii
tradiționale și a limbajului’’din opera
eminesciană. S-a susținut, de
asemenea, că un alt motiv ar fi
traducerile, calitatea îndoielnică a
unora dintre ele, nesincronizarea cu
epoca în care trăiește autorul, tirajele,
distribuția, traducerile neinspirate, ca
și critica laudativă, goală de conținut,
înformațiile false strecurate în
dicționarele lumii ce i-au subminat
valoarea. Dar ceea ce a lipsit operei
lui Eminescu pentru a fi cunoscută în

150 Mitul Eminescu, Contemporanul nostru,
,,Dilematica”, 9 febr., 2007.
151 Cartea sa de debut editorial: Eminescu –
Paradisul infernal și transcosmologia, prefață de
Basarab Nicolescu, Iași, Junimea, 2000.

lume așa cum o merită a fost o
politică inteligentă de branduire a sa
în afara țării, situație care începe a se
remedia după 1990, foarte timid însă,
grație și facilităților Internetului.
,,Poetul Mihai Eminescu ar fi meritat
Premiul Nobel pentru literatură, dar
acest premiu nu se acordă postum” –
afirmă Eugen Simion, semnalând o
rană a literaturii naționale a cărei
promovare în afara țării prin
vârfurile ei n-a fost și nu este o
prioritate culturală a statului. Astăzi,
în secolul XXI, când pentru
pătrunderea și așezarea unui scriitor
în literatura universală nu mai sunt
suficiente doar traducerile bune,
reflectarea în dicționarele și
enciclopediile lumii cu acribie și
acuratețe, exegezele literare pe suport
calasic, o campanie modernă de
promovare a lui Eminescu (incluzând
și noile suporturi de informație), bine
orchestrată și atent gestionată de
instituții ale statului roman, ar
contribui enorm la o mai bună
receptare a sa în spațiul literar și
cultural universal. Desigur că multe
ar putea face în acest sens Institutul
Cultural Român dacă ar avea
asemenea priorități. Astăzi, când un
scriitor important nu mai este
propulsat numai de un critic cu
autoritate, cum a făcut-o în epocă
Maiorecu cu Eminescu,  apariția lui la
edituri cu prestigiu din afara țării, ele
însele o carte de vizită, care să-și
permită un tiraj mare și o distribuție
prin rețele și canale largi de difuzare
susținute de voci critice autorizate, ar
însemna o proaspătă relansare a sa.
În România, însă, s-a ignorant că
există o știință a regulilor și
strategiilor, a jocurilor pieței de carte,
crezându-se naiv – cum susține Irina
Mavrodin152 - că valorile se
transportă din spațiul național în cel
universal fără o inginerie adecvată
deoarece n-am depășit etapa ,,unei
trăiri culturale izolate”.  A fost tradus
în peste 64 de limbi, inclus în diferite

152 Irina Mavrodin - profesor universitar, poet,
eseist și traducător, director al colecției
,,Lettres roumaines”, Editura Actes Sud, Paris
(1991-2002).
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dicționare, antologii mai mult sau
mai puțin inspirate, deține locul
central, de nezdruncinat, în sufletele
românilor, dar n-a ajuns la publicul
larg din diferite țări și din cauza
neștiinței, a dezinteresului de a
sensibiliza acest public - idée
susținută și de Dan Caragea de la
Lisabona. De aici, nedumerirea Irinei
Mavrodin care constata că Actes Sud,
spre exemplu, refuză publicarea lui
Eminescu, de aici și revolta lui Ion
Miloș care mărturisește că a învățat
limba suedeză din mânie fiindcă
Eminescu nu era cunoscut în Suedia
și pentru a-l putea traduce în limba
Premiului Nobel (spațiu cultural
unde nu exista nicio traducere  a lui
și unde cu greu a convins editorii să-l
publice).

Remarcabil pentru ultimul
deceniu mai ales este faptul că sunt
semne, deși încă timide, că s-a inițiat
și aplicat o nouă modalitate,
modernă, de promovare a lui
Eminescu, care să fie de accord cu
așteptările publicului contemporan.
A apărut astfel un nou Eminescu, cel
de pe net, reflectat, în foarte multe
limbi, în Wikipedia, Wapedia,
Wikisource, ori în diverse pagini și
imagini web, erorile de informație
menținându-se, evident, și aici – dac-
ar fi să amintim, spre exemplificare,
doar menționarea locului (când
Călinești, când Botoșani, când
Ipotești) sau anului  nașterii,
nemaivorbind de cauza morții -,
ezitări care produc confuzie. Poemul
Luceafărul a fost trecut pe site-ul
official al World Records Academy și
omologat,  pe 14 februarie 2009,
drept cel mai lung poem de dragoste.
În U.S., Columbia Electronic
Encyclopedia (2003, Columbia
University Press) oferă noi informații
sub titlul Eminescu Mihai 1850-1889.
Poet roman, iar Census Collection
(Wikipedia, 2000-2004) redă în World
History biografia lui Eminescu,
afirmându-se că ,,este probabil
singurul și ultimul mare poet
romantic al lumii”. Este de semnalat,
de asemenea, proiectul cu mare
impact al lui A.G.Săhlean – pachetul
multi-media (plachetă bilingvă și

CD) Mihai Eminescu. Eternal Longing.,
Impossible Love - și site-ul Mihai
Eminescu realizat de ,,Global Art” a
acestuia. Experimentul teatral
coregrafic The Legend of the Evening-
Star, prezentat în Manhattan, pe
Brodway (2005, 2008) și primit cu
entuziasm de americani, se află și el
între mijloacele de contact direct, atât
de necesar, al poetului cu diferite
publicuri. În Australia, Gabriel Dițu
afișează pe ,,Gabriel’s website” poezii
de Eminescu traduse în engleză. În
,,Central Europe Review”, Catherine
Lovatt153 subliniază că Eminescu
reprezintă conștiința românilor
(,,Eminescu este unul dintre marii
poeți europeni alături de Byron sau
Lermontov…El a devenit factor de
identitate românească...,
concentrează esențele a ceea ce este
românesc într-un sistem al
percepțiilor existențiale care poate fi
transferat într-un context caracterizat
ca fiind universal”). În țară, s-au
realizat proiectele CD-ROM-ul
Eminescu 2000 Opera Completa,
volumele I-XVI, de Centrul National
de Studii "Mihai Eminescu" Ipotesti;
CD-ROM-ul Eminescu–Anul 2000 și
site-ul oficial Mihai Eminescu, de
Fundația Culturală Libra și ITC;
Memory: Mihai Eminescu Poetry, de
Institutul for Cultural; videoclipul
Mihai Eminescu to the life and literary
work of the last European romantic
1850-1889; CD-ul Cântecele lui
Eminescu (Album, 2004), de Lucia
Olaru Nenati; Link-uri web pe
Eminescu; Discovering Eminescu154(ce
aduce, prin vocile participanților, noi
sublinieri importante - ,,Prin opera
sa, Eminescu este un poet universal”
- Nelly Platon –dar și unele transcrier
slabe); Eminescu. Home page, de
CIMEC. S-a finalizat un nou film,
după cel produs în Basarabia înainte
de 1989 de Emil Loteanu și Eugen
Doga – Eminescu versus Eminescu – în
regia lui Florin Piersic junior. La o
navigare pe internet, se poate

153 Catherine Lovatt. 2000 Year for Eminescu.
154 Realizat de un profesor de liceu din țară,
derulat sub egida L Earn (1999) – asociație
transnațională a cunoașterii culturale.

observa că există un Eminescu
pentru germani, un altul pentru
spanioli și francezi, un altul pentru
italieni ș.a.m.d., percepția despre el și
accentul căzând diferit de la un
spațiu literar la altul. În America, se
poate constata că, după 1990, există
poate cea mai intensă preocupare
pentru recuperarea lui Eminescu,
situație care ar putea fi ,,exploatată”
în beneficiul culturii și literaturii
române (avându-se în vedere că
faima internațională a lui Brâncuși și
Enescu  se datorează acestui spațiu).

Concluzia ce reiese din această
succintă incursiune în fenomenul
receptării eminesciene în lume astăzi
este că, dincolo de furia muribundă
de după 1990 a unora dintre scriitorii
contestatari din țară, Mihai Eminescu
suscită interes155 - cum neuitați sunt
Shakespeare și Dante etc - și că în
recuperarea lui s-a deschis o nouă
etapă. Este și ceea ce subliniază, ca
normalitate, Eugen Simion: ,,Un
mare poet este permanent susceptibil
de a fi reinterpretat, regândit.
Această închidere care se deschide,
această interpretare critică asigură
longevitatea unui autor". Editat și
tradus în continuare, solicitând încă
acut traduceri mai bune din opera
lui156, abordat de critica literară prin
noi grile, îndepărtate de falsuri și
exagerări, promovat, timid încă, prin
mijloacele moderne de informare, el
se bucură de o postumitate vie și .
Întregul acestor inițiative, în general
particulare dar și instituționale,
reprezintă un pas în plus în
concretizarea multașteptatului
proiect național de rebranding în
lume a lui ca genial poet român,
jurnalist și gânditor, de
descoperire/redescoperire a sa ca
unul dintre cei mai importanți lirici
universali și, prin el, de atingere a
unei noi percepții asupra potențelor
culturale ale Români



155 Vezi: Aurel Goci. Eminescu fără Eminescu,
Prefață la vol. Poezii de Mihai Eminescu,
București, Gramar, 1996.
156 Vezi: A.G.Săhlean. Ce ne facem cu Eminescu?,
,,Rețeaua literară”, 5.02.2011.
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Dan HATMANU

Arta, simbol
al cetăţii

Arta nu-i decît sentiment.
Auguste RODIN

entru Dan Hatmanu un subiect nu va fi
niciodată epuizat. Puterea de pătrundere,
care însoţeşte întotdeauna talentul, îl ajută

să descopere variante noi în subiectele socotite a fi din
cele mai mult abordate. Reîntoarcerea obsesivă, la
intervale de timp, la acelaşi ciclu tematic în noi imagini
susţinută printr-o inepuizabilă vervă de inventivitate ,
artistul exploarând noi modalităţi de expresie...

Atelierele pictorilor de pe Strada Armean[

Artistul ne propune un univers animat
de o capacitate neostenită de
inventivitate; ne propune o meditaţie
despre valorile cunoscute şi cele secrete
ale vieţii. Mereu dornic de o confruntare
reînnoită cu propria-i conştiinţă
artistică, artistul face apel la neobosite
surse de energie creativă. În Pulsaţia
oraşului este vorba de realitatea
eliberată de schemele veriste, realitatea
înlocuită de imaginaţie şi de abstracţie.
In viaţa omului modern domneşte din
ce în ce mai mult ordinea geometrică.
întreaga creaţie mecanică şi industrială
este dominată de „volontés géomé-
triques" susţine J.Cassou. Problema
formei, realizarea în artă se săvârşeşte
întotdeauna în forma operei şi niciodată
fără ea. Nu sunt suficiente trăirile dacă
nu reuşeşti să le transpui în valenţe ale
formei, forma fiind simbolica ideii.

Artistul a privit înapoi cu nostalgie, fixând momente
esenţiale de mare frumuseţe ale arhitecturii ieşene,
întâlnindu-se cu ceea ce sublinia C. Argan interpretând
peisagiile lui Fra Angelico prin schema iconografică
medievală pentru care clopotniţele şi turnurile purtau
un sens ascensional, care din spaţiul citadin crează o
imagine verticală a infinitului. Astfel, Dan Hatmanu
pune accentul pe temporalitatea oraşului îmbinată cu

P
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temporaneitatea. În imaginea spaţială a oraşului pe
pânză, trăiesc totodată trecutul şi prezentul dincolo de
valorile estetice imaginile reprezintă şi un document.

Acoperi’uri ro ;ii, 1984

Au Cafe de Bordeaux

„Toate rosturile lumii conduc la o carte" gîndea
Mallarmé.

Oraşul Iaşi pare să-şi fi realizat acest compendiu
prin amprentele lăsate de-a lungul timpului de către
artişti, imagini ce se înscriu asemeni unor semne de carte
puse într-un volum tipărit în epoca lui Alexandru cel
Bun, Ştefan cel Mare, Vasile Lupu, Alexandru
Lăpuşneanu, Alexandru Ioan Cuza, M. Kogălniceanu, V.
Alecsandri, Eminescu, Sadoveanu...

Maria HATMANU

Cafe de la Paix

Nostalgia fotografiei
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Birtul Bucium, 1992

Casa parohiala pe strada Armeana 1980 Case in Targu Cucului, 1984
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Case langa Trei Ierarhi, 1954 Case pe strada Armeana 1983

Case in Targul Cucului, 1952
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Case pe strada Florilor, 1978

Joc de copii
Liviu Pendefunda,
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Ion Irimescu
Dincolo de fereastra 1970 Case vechi pe strada Garabet Ibraileanu, 1979
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Iarna in Tatarasi 1986
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Revolu’ie

Primavara, 1984 Vasile Alecsandri
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Constantin TRANDAFIR

Literatura
„feminină” ?

aymond Jean se
ocupă în cartea sa
Practica literaturii
(1978) de „scriituri

feminine”. Parcă sunt prea puţine
„feminarii”, cum le numeşte el,
pentru a desemna  o literatură
feminină într-un înţeles propriu,
superior, al cuvântului. De pildă,
„textul-amant” al lui Helene Cixous
e cunoscutul „text amoros” fără gen
anume, dar la doamna Cixous cu
aplecare specială către vis, cu o
acuitate sui-generis a simţurilor, de
unde rezultă un text ca activitate a
erosului, ca travaliu, aproape în
sensul obstetric al cuvântului. Altă
scriitoare, Chantal Chawaf (care
publică o carte la Ed. es Femmes!),
povesteşte tot despre o „naştere” a
unui text, integral „scos pe viu
dintr-un trup de femeie”, o scriitură
ce „duce către o realitate biologică
adâncă”, acel dincolo de erotic
despre care vorbea Octavio Paz.
Pulsaţia biologicului, semn al
literaturii feminine, e recurentă.
Dominique Rolin scrie eclatant şi cu
neasemuită senzualitate despre
„nebuloasa corporală” ca descărcare

sau tresărire a dorinţei („cuvintele
sunt sexe”, comentează Raymond
Jean). Viaţa organică primează faţă
de intelect pentru ajungerea la
psihic. La Monique Witing,
„luptătoarele”  încep prin
autocunoaştere („legile secrete ce le
guvernează «specia» şi mai ales
minunata, fascinanta simbolică a
sexului lor”, zice tot comentatorul)
şi continuă cu schimbarea
limbajului din ordinea lui seculară
care ar aparţine bărbaţilor.
Literatură feminină, adică! Eroina
scriitoarei Lucette Finas  e un fel de
fantasmatică Doamnă Recamier
într-o lume alterată şi denaturată,
„în care totul pare că se petrece pe
scena trupului”. Marguerite Duras
distinge o „privire de femeie”
specială pentru un tip de scriitură.
Spune reputata autoare: „Privirea
unui bărbat n-a găsit încă acea
funcţie de scufundare, de îngropare
a discursului într-un loc în care el se
anulează, tace, se suprimă - pe care o
are privirea unei femei”. Interesant
e că se fac analogii cu scrisul unor
autori de genul masculin, Claude
Simon, Michaux, Rabelais (sic).

*

Literatura este din punct de
vedere gramatical de genul feminin.
Este sigur de genul feminin şi atunci
când scriu persoane trecute în
această categorie. Cât îi priveşte pe
hermafrodiţi (Hermes + Afrodita), e
greu de spus, deşi în morfologia
limbii române sunt trecuţi la genul
masculin. Ceea ce e de netăgăduit,
muzele sunt toate (şi în toate artele)
de genul feminin, dar ele au rolul de
a-i inspira pe cei de genul masculin
(Apolo, Orfeu, Pan şi alţii mai
pământeni). De când există
literatură şi celelalte arte la terieni,
bărbaţii au tras mai abitir cu ochii
către muze şi ele către ei au purces.
E de înţeles că şi către femei s-au
îndreptat să le insufle spiritul
creaţiei artistice. Dacă ne gândim la
Sapho, e de înţeles. Mai încoace, a
crescut colaborarea intersexului
feminin cât priveşte artisticul, dar
nu cine ştie ce, până la amplificarea
mişcării feministe, care tinde astăzi,
din zi în zi, să instaureze o
egalitate... prioritară în vederea unui
nou matriarhat - inclusiv în arte, se
înţelege. Dar dacă o ţine cum s-au
pornit fetele din spaţiul danubiano-
pontic, în tranziţie, genul feminin se
impune tot mai „bărbătos”

R
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(„Zoe,Zoe, fii bărbată!”) şi nu-i
exclus ca în curând rolurile să se
schimbe total, ele să devine ei şi
viceversa.

În istoria de până acum, de când
se zice că e a falocraţiei, pe la
coregrafie genul feminin s-a
„exprimat” mai mult şi mai bine. În
creaţia muzicală (nu cea
interpretativă) nu se cunosc nume
celebre, în arhitectură, sculptură şi
în artele plastice tot masculinii s-au
instalat în frunte. În literatură, care
este „l’art de tout le monde”
(Delacroix), în poezie mai ales
(„Orice spui despre tine însuţi e
totdeauna poezie” - Renan), s-au
îngrămădit toate sexele de toate

categoriile. Nu oricine poate să
compună din opt note simfonii, că
acolo e întocmire diabolică, nici
combinarea măiestrită de culori şi
lumină nu-i la îndemâna multora,
dar poezie e în stare să comită
oricine ştie să spună cuvinte. Nu
numai românul s-a născut poet, ci
întreaga suflare omenească, fiindcă
estetica a hotărât de mult că poezia
presupune simţire, visătorie,
efuziune sentimentală,
impresionabilitate, contemplaţie,
„intimitate”, emoţiune. Şi nu s-ar
putea spune că suntem lipsiţi de
asemenea însuşiri. Iar „feminitatea”
în înţelesul consacrat al cuvântului
înseamnă, înainte de orice, tocmai

tandreţe, sensibilitate maximă,
graţie, suavitate. Cât despre proză,
ea vine de la sine, ca la monsieur
Jourdain, dar nu prea are trecere,
fiindcă presupune oarece
aranjamente meşteşugăreşti şi cere
prea mult timp. Dramaturgia e şi
mai dizgraţioasă. Aici chiar că ţine
prea mult de pricepere, e mai
aproape de arhitectură. Între marii
dramaturgi ai lumii scriitoarele nu
şi-au făcut loc. Nici măcar virilele
poetese şi prozatoare de azi nu se
încumetă măcar să înceapă. De când
s-a înţeles că estetica nu înseamnă
numai „frumosul în idei sensibile”,
că tot ce este al acestei lumi poate
dobândi „preţuri noi”, s-a schimbat
treaba. Cei / cele care n-au auzit de
„categorii negative”, „deflagraţie
poetică”, „estetica urâtului”, de
minimalism, de „Trivialul” lui Radu
Voinescu, continuă să scrie
literatură de-un subiectivism
exacerbat: „gingaşă”,
„romanţioasă”, afectivă, euforică
sau lacrimogenă, senzitivă, febrilă,
retorică. Mai cu seamă poezie
sentimentaloidă, pentru că merge la
suflet, şi filosoficească, pentru că are
prestigiu. Cu ce există acolo în gene
şi cu inevitabilul moment de
inspiraţiune, nici nu mai e cazul să
mai citească altceva, ştiinţa de carte
deteriorează genuinul şi
spontaneitatea. Multe dintre
scriitoarele culte, care cunosc
„provocările” literare actuale şi vor
să lichideze primitiva estetică a
„frumuseţilor”, apelează mai direct
la viscere şi dau un sublim spectacol
pornografic şi scatologic...

Un clişeu cu care n-ar fi cazul să
închei aceste note fugare, dar aşa e
când didactica ne învaţă că musai
trebuie trasă o concluzie care să fie
şi moralicească: Nu există literatură
feminină sau masculină sau
ambigenă, ci numai literatură
valoroasă ori, altfel, literatură în
afara spaţiului estetic.



Sami riss
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Elleny PENDEFUNDA

Aud și simt și
ziua

Vise vin. Și încă-aud:

Nu te pot lua cu mine,
dintr-un fulger verde surd
eu trec norul și mă uit
numai către tine.

N-am știut:

O fi mama o pisică?...
Mama însă-i frumușică,
șade pe o rămurică,
de furtună nu i-e frică.

Și în vis iarăși aud:

Tu esti dragostea
și blânda mână
care stelele adună
tot pe fruntea mea
și inima nu mai e rea.

Eu spuneam sau îmi zicea:

Dormi în vise, puișor,

crizantemele în păr...
Minte nu mai țin ce-am spus
vântului ce mă rotea.

Roată, roată și mustăți,
se rotesc în pene roți,
Îngeri, mama sau pisica,
eu și perna, păturica.

Visele din casă nu mă mint:
îngerii și ziua-i simt.

La Paris
Intr-o grădină din Paris
inima-mi ia formă
de iepure, trandafir ori vis,
de lună sau licornă.

Printre muzee așa plutesc
o insulă pe Sena sau pe cer.
In mine tablouri se topescși tot Parisu-i pasager.
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Pensula
îngerului

Simt culori,
flori în cunună.
Pensula de o așez:
răsar case și livezi,
plaje-întinse și furtună.

Cella Neamtu

Simt cum
clapele de pian
joc de cer răsună
ca atunci când m-am
culcat să-ascult

la geam
în pahar cade-o picătură.

Și mă-întreb și azi
ca-în seara de demult:

Cine mâna mi-o îndrumă?

Plimbare
Norii albi de sub picioare
abia-nvață cum să zboare.
Mă invită la plimbare..

Nu-mi răspund de-i întreb: unde?
Tu, fetiță-n păr cu funde,
ești deja pe marea mare ...

Şi atunci eu te-am simţit
flori înmiresmate,
zori și stele luminate,
îngerașul meu iubit.
Și-oricât aş vrea lacrima arde
cât mai mult în adâncimi
printre umbre și lumini.

Trebuie să pot și să gândesc
chiar şi când ușor păşesc
aici sus, printre povești,
unde aerul respiră tot ce este
și privești.
Norii albi de sub picioare
abia-nvață cum să zboare.
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Anodină
ar scuturat din pat de frica acestei
Anodine . Parcă m-ar fi lovit fulgerător.
Titir poate fi şi pentru mine omul acelor
mlaştini, care stă cocoţat pe patul moale

şi cu ochii stinşi de somn.

Anodino ` Şi ce s-ar întâmpla dacă aş încerca să nu-i
mai spun c-o iubesc. Am spus atâtora te iubesc , încât e
dureros s-o mai spun şi Ei.

Când jocul începuse, era patos, iar mai apoi, când n-
avea nume, era frică, frica stupidă a cărnii ce nu se vroia
bolnavă, dar se dăruia plăcerii, acolo, pe marginea aceea
de pat, cu ochii aţintiţi prin geamul şurei ţărăneşti, să
vadă, să vadă bine când vor sosi tatăl sau mama
necunoscutei, de vizavi, de la nuntă. Iar mai târziu,
geamătul mă răpuse, mă regăseam cu fraza în ochii
numelui Ei, care-am uitat cum o cheamă. Frugal, pe alt
pat, când mama ei gemea aşişderea bolnavă, pe un alt
pat, sub alt tavan, când ea tăcea şi eu voiam să geamă, şi
când mă auzisem gemând, spunându-i şi ei te iubesc .Şi
s-a putut. Şi mai apoi, când ea mă rugă să-i fac sfârlează
copilului său şi când îmi încălzise mâna rebegită între
picioarele primitoare, şi apoi să-i întreb bărbatul, de
Damian, preotul din Damian Leprosul , şi când ea mi-l
arătă acolo, în capul scării de la intrarea blocului,
pecetluidu-mi buzele cu un preludiu al uscării cârpei pe
becul încălzit după miezul nopţii. Şi apoi, când sălbatic
la 19 ani, sărisem să pecetluiesc la rându-i buzele. Şi
când gemea de durerea sacrificiului şi când îi spuneam
mirat şi nervos te iubesc . Şi mai apoi, când de multe ori
mai spusesem astfel, pentru ca în cele din urmă să ajung
în faţa altarului, pentru ca în sfârşit să dispar `

Sau poate că l-am spus în toate limbile pământului,
sau poate pentru că l-am spus când trebuia întărită

regula  şi
când nu trebuia. Ce rost mai avea?! De ce să-i spun te
iubesc ? Pentru ce? Şi apoi ştiu bine că nu-mi place să
aud, că m-am săturat de vorbe şi că sunt iritat, când îmi
spui şi-mi recunoşti meritele pentru care te-ai lăsat
convinsă să te iubesc.

Sunt dificil? Te cred şi eu. Când eram mic, îmi
plăcea să dorm cu mama, pentru ca mai apoi să-mi placă
să dorm cu tine, oricare ai fi tu, dar mă bucur că eşti aşa
cum eşti Tu şi nu alta.

Şi tot din lumea amintirilor mele mă mai surprind
că-mi plăcea să vorbesc şi să mă asculte lumea aceea, ca
o mulţime îndobitocită de vorbe şi că acum aş vrea să vă
adun pe toate în tine şi să vorbesc, pentru că toate aveţi
acelaşi temei şi totuşi alte şi alte forme şi pentru că pe
toate le vreau în tine.

Anodină?! E poate pentru alţii, dar pentru că eu mă
cred lângă ceea ce poate fi însăşi ziua de ieri sau de
mâine, pentru mine, nu.

Şi când istovit mă reaşez în patul verde, Titir mă
fulgeră cu aripile lui de om care stă sprijinit într-o undiţă
şi nu prinde nimic. Pe când eu mă sprijin în Te iubesc şi
nu prind nimic. S-au poate îmi ceri să-ţi spun aceste
vorbe, doar aşa pentru ca tu să fii mulţumită, când
nimeni nu doreşte de fapt să spună decât într-un târziu,
după ultimul geamăt, când îţi trebuie apa cu sau fără
săpun, dar mai întotdeauna cu. Sau când pleci cu
speranţele toate şi mă laşi cu un pol şi un pateu de ficat
pentru două săptămâni, ştiind că în drum voi fi oprit de
coloanele negre, luxos de negre şi negru de negre, ale
Mercedes-urilor, când chiar dacă voi întârzia, ele tot vor
trece - implacabil şirag - oprindu-mă la intersecţia plină
de nervii celor ce mereu sunt alegătorii ce niciodată n-
aleg.

S



504 vol. 21, no. 3 (87-88)| Vara 2011

Anodin. Când plec şi mă strigi să-mi spui că am
uitat noaptea trecută să-ţi spun te iubesc  şi eu ştiam că
n-am spus-o de sete sau de plăcere sau de foame. Şi când
caii mureau de altă foame în Buzău, iar în Săgeata,
Mînzu şi Gălbinaşi oamenii beau apă sărată, înjurând
când nu mai aveau coceni, dând cailor apă sărată ca
lacrima pământului. Şi parcă tot nisipul adunat atunci în
mine îl frământam între buci zgâriindu-mă, în timp ce
dinţii îmi crăţăneau pâinea plină cu acelaşi nisip,
cumpărată cu o săptămână în urmă de la un vânzător
prăpădit, cu palmele crăpate şi unghiile negre. Şi ştiam
că atunci când am să mă întorc, toate cucoanele acelea
care-mi spuneau Ce bine arăţi, domnule! , căci eram
bronzat, doreau şi ele acelaşi te iubesc , dar nu de la
mine şi mie-mi era silă să le-o spun.

Sau că mă întindeam din nou cu o femeie, care mă
irita arătându-mi piciorul până aproape de dosul
arămiu, pârjolit de soare şi de dorinţă, care vroia şi tot
nu de la mine, acelaşi te iubesc . Anodin?!

Anodin, când tocmai plecam spre şcoală şi mi se
părea că mi-am uitat pantofii cu tocurile nefăcute, iar tu
îmi spuneai TU, fiind o EA de atunci, sau eventual
mama, că abia în armată voi fi om şi că eu am aflat că
acolo nu poate fi vorba de aşa ceva. Când mă sculam cu
trupul mirosind a sudoare de sub tun şi-mi explicau
despre avantajul modernizării armatei, apoi mai făceau
sute de metri de alergări cu masca pe figură şi târâşuri
combinate, sau poate mii. Iar EA mă iubea şi-mi spunea
lucrul acesta, dar bani nu mi-a dat decât o singură, dată
când i-am spus c-o voi lua de soţie.

Anodin. Când TU nu mi-ai dat niciodată. Şi nici
telefon nu vrei să-mi dai pentru că te costă şi nu au ce
mânca ai tăi, care trăiesc numai cu pensia bătrânului tată
ce nu mai poate munci. Sau pentru că vrei să vii în
Bucureşti şi nu poţi să repeţi jocul pentru faptul că pur şi
simplu nu te-ai culcat cu şoferul unui ministru sau
pentru că rudele tale încă n-au venit să-ţi pună o pilă.

Şi-atunci să-ţi spun te iubesc . Pentru ce? Aşa, ca să
mă aflu în treabă? De ce zâmbiţi?

Nu eu am făcut cărări pentru furnici şi nici nu mă
născusem când voi eraţi. Aţi ucis atunci, pentru mai
binele de mai târziu, când ne ucidem doar pentru a trăi.
Şi-atunci pentru ce să-ţi spun te iubesc ?! Pentru ce?

Eram copil, când tata mi aducea carne şi peşte
proaspăt, acolo, într-o comună uitată-n Moldova. Şi erau
bune.

Anodin. Şi tu vrei să-ţi spun că te iubesc. Nu-ţi
ajunge că te cuprind în braţele mele şi te ocrotesc cu
trupul meu şi că fără să vreau mă topesc de beţie. Oare
nu e deajuns?

Şi Titir îşi va aduce copiii. Un milion de copii, un
milion de undiţe, care nu vor prinde nimic, pentru că
pur şi simplu apele sunt poluate. Dar ei ştiu şi nu cred că
i-ar deranja dacă le-aş striga dintr-o căruţă plină cu
peşte, că acolo nu este nimic. Nu. Ar sta mai departe în
undiţă şi din nou ar vota fără să ceară nimic sau `

Iar Titir?!
De ce mă întrerupi? E numele lui. De unde ştii tu?

Are undiţe, are`

Stă şi aşteaptă, ştiind dinainte că nu vor prinde
nimic. Stă, şi ce dacă? În orice caz, eu să fiu ca el, n-aş
cere să-mi spună te iubesc , le-aş crede pe cuvânt. Pe
toate le-am crezut şi pe Ana şi pe Rodica şi pe Tatiana şi
pe Tania, Bertha şi pe Jeane şi pe ajunge, ştiu! Şi tocmai
de aceea n-am să pot spune încă odată Te iubesc !

Anodin. Profanarea nu o vreau cu tine. Cu tine
vreau muşchiul verde al pădurii cu frunza veştedă,
căzută, şi cu cerul albastru sau înrourat de lacrima
ochilor tăi scăldaţi de plăcere. Sau când gemi nebună pe
cuvertura mamei sau a tatei, nu ştiu precis, cuvertura
verde, dată moştenire. Acolo vreau ziua zilei de mâine.

Anodin. E dreptul lor să-şi spună de câte ori simt
plăcerea să se convingă prin auz, te iubesc! . Eu nu am
nevoie de aşa ceva!

Îmi spui că am pieptul păros, dar nu ştii că am
coastele rupte aşa de tare, încât de doi ani se străduiesc
să-l găsească pe făptaş, şi n-au dat de el, aşa că nu mă
mai strânge în braţe aşa de tare!

Îţi aduci aminte când ţi-am adus flori în gară? Cred
că eram stupid. Tu nu ştiai că eu, cu cinci garoafe trăiam
două zile. Acuma ştii, dar îţi place camera mea cu cinci
sute de lei şi nu-ţi place că nu am acces şi la baie. Mie nu
numai că nu-mi place, dar mi-e şi frică. Dacă o să ai un
copil? Pleci pe naiba în lume! Anodin. N-ai unde pleca.
Să-ţi spună te iubesc , un oarecare care-ţi aduce seara
parale şi tu să-i spui că eşti fericită?

De-aceea Titir stă cu un milion de copii să prindă
peşte şi iarăşi votează.

Nu-mi stoarce coşii, ştii că nu-mi place! A, nu! Nu
pentru că mă doare şi că n-aş fi bărbat. Dar pentru ce să
mă doară? Foloseşte cuiva? Despre femei şi dragoste,
despre coşi şi durere.

Anodin. Al milionulea am să fiu eu, adică nu, Titir.
Eu voi fi celălalt. Şi mlaştina din faţa lui va fi şi-n faţa
mea, iar atunci când te vei culca pe florile pajiştei mele,
ai să te uzi de-a lungul spinării şi n-are să-ţi placă.

Titir ştie ce face când şi-a luat scaun de-acasă. Am
să-mi iau şi eu, poate un balansoar. E dreptul meu,
anodin, dar există! Şi undiţa. Da, undiţă să-mi cumperi
tu. Cu ea n-am să prind nimic, nici măcar acel Te iubesc .
Te asigur! Şi totuşi vreau sau mai bine zis am nevoie de
un balansoar şi-o undiţă, Anodin...

Bucureşti, 1995
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Oul bicefal
uldozerul se opinti pentru ultima oară în
stâlpul metalic, scoţând un fum gros pe
ţeava teşită. Enervat, buldozeristul îşi
încleştă mâna pe leviere, ambalând

motorul. Stâlpul ceda cu greutate. Cabina din vârful lui
se balansă vibrând, gata să cadă peste lama buldozerului
într-un nor de găinaţ uscat, puf şi pene amestecate cu
paie.

- Opreşte, strigă Cosmin agitându-şi braţele. Mirat,
buldozeristul reduse motoarele, oprindu-şi avântul.

- Sunt pui şi ouă, zise Cosmin apropiindu-se de
grămada de sfărâmături.

Buldozeristul nu spuse nimic. Îşi scoase capul prin
geam privindu-şi cu ciudă victima.

Printre scândurile desfăcute o aripă cu tiulee, vibra.
Într-un colţ al mormanului, o dâră gălbuie se prelingea
pe sub găinaţul pulverizat, lipind penele într-un cocoloş
disgraţios.

Cu faţa marcată de silă şi de milă, Cosmin ridica
unul după altul resturile de lemn sfărâmat. Cu fiecare
scândură, cu fiecare bucăţică înlăturată, devenea
martorul unui gest de cruzime gratuită. Fără apărare,
trei perechi de pui, neacoperiţi încă de pene, fuseseră
prinse în vârtejul distructiv de lemn şi carton asfaltat.
Din ouăle care încă nu ieşiseră puii, gălbenuşurile se
scurseră într-un amestec de coji sfărâmate şi materiale
strivite.

- Hei omule, mă mai ţii mult?! spuse buldozeristul
nerăbdător să-şi termine treaba.

- Aşteaptă. Doar nu vrei să treci pestă făpturile astea
nevinovate.

- Dacă erau nevinovate, nu trebuia să mă pui să le
distrug, nu se lăsă buldozeristul.

Cosmin nu-i răspunse. Ce-i putea spune. Că n-ar fi
vrut, că nu se putea altfel. Degeaba. Continuă să
răscolească printre dărâmături extrăgând cu grijă bucăţi
de lemn. Într-un unghi format ca prin minune de
scândurile prăbuşite, stătea un pui cu aripile cuprinse de
un tremurat uşor. Mâna lui Cosmin se înfioră la
atingerea trupului minuscul şi fierbinte. Cu infinite
precauţii îl scoase şi-l duse în mâinile făcute căuş, la
gură. Cu buzele ţuguiate suflă peste tuleiele alburii.

Un tremur îi străbătu trupul. Se aplecă deasupra
mormanului de dărâmături, continuând să înlăture
obstacolele că-i stăteau în cale. Căuta noi vietăţi ce-ar
mai fi putut fi salvate. Zadarnic. Totul părea strivit.

Într-un ungher, un ou ciudat rămăsese la fel de
întreg, ca atunci când fusese ouat. Un ou bicefal?! Cu
infinite precauţii, Cosmin lăsă puiul din mână, apucând
cu vârful degetelor oul cu două sfere distincte, atât de
distincte de parcă ar fi fost două capete. Nici până astăzi
n-ar fi putut explica de ce i-a venit să-i spună; oul
bicefal.

Buldozeristul îşi pierduse răbdarea. Trase de
portiera metalică a cabinei, ambală motorul şi spuse:

- Crezi că pentru ouăle tale pot să aştept o lună? Dă-
te la o parte, mai zise, pornind spre marginea
mormanului de sfărâmături. Cosmin se feri cu oul într-o
mână, înşfăcând în cealaltă mână puiul abandonat
pentru câteva clipe, depărtându-se fără a spune vreun
cuvânt. Buldozeristul înjură printre dinţi şi-şi înfipse
lama cu furie, răsturnând, amestecând totul.

Zgribulindu-se la auzul trosnetelor, Cosmin se
depărtă, să nu mai fie părtaş la distrugere. Ajunse în faţa
uşii biroului său, căznindu-se cu clanţa uşii, fără a-şi
slobozi mâinile ocupate.

Intră, punând pe birou şi puiul zgribulit şi oul
bicefal, sub privirile intrigate ale colegilor.

- Le-am salvat din calea buldozerului, spuse
Cosmin, ca scuză menită să lămurească şi să liniştească.

Ceilalţi nu-i spuseră nimic. Îl priveau intrigaţi că
încerca să găsească o explicaţie. Cosmin îşi scoase fularul
de la gât şi-l petrecu în jurul puiului zgribulit.

Oul, ciudatul ou, îl puse în servieta diplomat de pe
biroul plin cu hârţoage. Puiul îşi petrecuse o pieliţă
albicioasă peste ochii tremurători, picotind de oboseală
şi de frig. Trupul i se înclina tot mai mult pe o parte.

Cosmin îl privi cu îngrijorare. Primăvara fusee
înşelătoare. Porumbeii îşi depuseseră ouăle într-o vreme
în care nici măcar ciorile nu îndrăzniseră s-o facă.

- Ia-ţi mortăciunea dintre noi! îi spuse unul dintre
colegi.

Într-adevăr, puiul murise.
Ceea ce păruse a fi o înfiorare a trupului a fost de

fapt tremurul dinaintea sfârşitului. Cosmin îl înveli într-
o coală de hârtie, îşi apucă servieta diplomat în cealaltă
mână şi ieşi fără un cuvânt.

Gestul salvator se dovedise zadarnic. Aruncă la
pubelă corpul neânsufleţit c-o strângere de inimă. Se
îndreptă năucit spre staţia de tramvai. Era pustie. Ciudat

B
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de pustie. O ploaie rece-şi începuse colinda, golind
străzile.

Venit pe neaşteptate, un sunet puternic ca un bubuit,
însoţit de o lumină roşie violentă, îl scoase pentru o clipă
din reverie.

Primul tunet al primăverii? Nici nu avu timp să-şi
contureze gândul când alt zgomot, la fel de puternic, de
fier zdrobit şi scrâşnet de tramvai, îl copleşi.

Treceau staţii după staţii. Nimeni nu urca, nimeni
nu cobora.

Cosmin se uita absent la picăturile de ploaie ce se
prelingeau pe geamul înegrit de vreme şi de nepăsare.
Deodată îşi dădu seama că trecuse de staţia la care
cobora de obicei. Trecea acum locuri pe care niciodată
nu le văzuse. Coborâ la nimereală la prima staţie, fără
să-i pese de ploaia imperturbabilă, sub privirile
nedumerite ale vatmanului somnolent şi indiferent. Se
grăbi să traverseze, încercând să se adăpostească sub
streşina unui balcon ruginit, de deasupra unei uşi
scorojite. Ploaia părea să nu se oprească, iar vântul
ştergea cu rafale umede pereţii sub care s-ar fi putut afla
vreun adăpost. Ştergându-şi faţa cu mâneca hainei,
împinse uşa cu spatele zgribulit de frig şi de umezeală.
Se deschise cu un scârţâit lugubru, spre un coridor
întunecat şi lung.

- Apropie-te şi închide uşa! Este curent, se auzi o
voce de undeva de la capătul coridorului.

Cosmin împinse uşa, rămânând pentru câteva clipe
nemişcat. Întunericul era atât de profund şi liniştea atât
de perfectă încât nu cuteza să respire. Rămase aşa o
bună bucată de vreme, încercând să-şi obişnuiască
privirile cu întunericul.

- Apropie-te! se auzi din nou vocea, rostogolindu-şi
îndemnul prin întunericul lipicios şi compact.

Deodată, Cosmin îşi sesiză vârfurile pantofilor. O
lumină iradia din pardoseala coridorului, desluşind
calea ce-o avea de străbătut. Şovăind, îşi mişcă
picioarele, scrutând cu încordare fiecare palmă de teren
pe care avea s-o străbată. Lumina se intensificase. Părea
o pâlpâire nefirească, însoţindu-i mersul şovăielnic,
dându-i curaj.

Deodată, într-o latură a coridorului, o uşă
întredeschisă dezvălui un şir de trepte luminate de
feştila unei candele.

- Hai îndrăzneşte! îl îndemnă vocea stranie.
Cosmin îşi îndreptă privirile spre vârful picioarelor,

vrând să se convingă de faptul că lumina nu-l părăsise.
Era acolo. Inexplicabilă, continua să-l însoţească.

Pas cu pas urcă treptele roase de străvechi folosiri,
până ajunse într-o anticameră la capătul scării ciudate.

Aşezată în faţa unei mese din răchită împletită, o femeie
stătea cufundată în penumbră şi în norul de fum pe care
îl scotea luleaua uriaşă, fumegândă.

- Ia loc, îi spuse arătându-i cu mâna fotoliul de
răchită din faţa ei.

Cosmin o privi cu uimire şi se aşeză în tăcere, vizavi
de masa pe care mâna osoasă a femeii strângea luleaua
înegrită.

- Mulţumesc, zise el.
- Scoate oul din servietă, îi spuse femeia.
Uimit, Cosmin îşi apucă diplomatul şi-l strânse la

piept. Nu-şi putu ascunde uimirea:
- Dar de unde ştiţi? bâigui uimit.
Ea izbucni într-un râs hârşâit, sufocat imediat de o

tuse lugubră. Cosmin îşi privi servieta. Lumina ciudată
părea să izvorască dinlăuntrul ei, într-o curgere densă,
de parc-ar fi vrut să se adune într-o băltoacă ce nu se
forma, în realitate, niciodată. Înspăimântat, deschise
diplomatul, ferindu-se de atingerea curgerii
luminiscente.

- Nu te speria, îl îndemnă femeia văzându-i ezitarea
în gestul de a întinde mâna spre oul ce strălucea
intermitent cu pulsaţii regulate, de metronom.

Cosmin întinse mâna, hotărât să-şi ducă gestul până
la capăt şi să scape de ciudăţenia în care singur se
vârâse.

O căldură ciudată învăluia coaja oului, dând
senzaţia unei mişcări pulsatorii, cu toate că în realitate
oul era la fel cu orice ou normal. Îl depuse la iuţeală pe
masa de răchită aşteptându-se la cine ştie ce fenomen
straniu. Dar nu se întâmplă nimic. Oul îşi încetă
pulsaţiile luminiscente, imediat ce contactul cu mâna
încetă.

- Oul îţi aparţine. De câte ori îl vei avea, te va
lumina. Lumina va curge în calea ta călăuzindu-ţi paşii.
De fapt, te aşteptam. Cosmin o privi uimit. Nu putea
înţelege.

- Da, te aşteptam. Doar noi te aleseserăm.
- Care noi?
- Ai răbdare. Eu sunt doar cea care te-a chemat până

aici. Eşti aşteptat. Ceilalţi te aşteaptă, îi spuse ea
arătându-i cu o mână uşa din spate. Un chip în vârstă,
plin de trăsături ce-i trădau vârsta. Părul scurt şi înspicat
îi contura ca un halou nefiresc faţa ovală.

Cosmin se ridică în tăcere şi se îndreptă spre uşă ca
hipnotizat. Se trezi în faţa unui alt şir de trepte ce
coborau. Sclipiri luminiscente se roteau prin aer dând
penumbra necesară dezvăluirilor. Pas cu pas, Cosmin
descoperi că se afla în faţa unor personaje ce păreau a nu
se sinchisi de înaintarea lui spre interior.

Când a pătruns în salonul misterios, nimeni nu l-a
luat în seamă. Se aştepta ca privirile să i se acomodeze
cu întunericul. Dimpotrivă. Văzul i se împuţina, iar asta
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nu făcea decât să-l înspăimânte. Deodată, de parcă
cineva şi-ar fi dat seama de ceea ce i se întâmpla, a fost
întâmpinat de o persoană pe care abia o putea distinge.
Ţinea între degete una dintre steluţele plutitoare. A
rămas ţintuit locului, aşteptând. Mâna luminată s-a
întins spre fruntea lui, atingându-i una dintre orbite.
Brusc, ochiul i-a fost cuprins de o usturime insuportabilă
şi o căldură nesuferită l-a făcut să încerce a-şi retrage
capul. Degeaba. Era ca paralizat. Nu putea să facă nici o
mişcare, dar a descoperit cu uimire că începuse să
distingă din ce în ce mai clar formele care-l înconjurau.
Curând usturimea-i dispăru, iar căldura deveni
suportabilă. O altă luminiţă călătoare poposi în acelaşi
chip în cealaltă orbită. Văzul i se limpezea cu rapiditate,
iar în scurt timp a putut distinge toate detaliile. Încă nu-
şi putea da seama de chipurile pe care le zărea, de parcă
n-ar fi avut identitate. Cineva îi puse o mână pe umăr. A
tresărit şi a întors capul. Dar nu. A fost o iluzie. Abia a
putut distinge chipul unei făpturi ce spunea ceva ce
putea să însemne să se dezbrace. Şi-a scos haina cu
mişcări mecanice, în vreme ce alte făpturi se apropiaseră
ajutând. Gol, a fost luat de mână şi dus spre ceea ce
părea să fie un pat. Era extrem de scund cu o blană ca de
urs. L-au invitat să se întindă.

Privirile-i scrutau un tavan fără sfârşit prin care mii
de lumini rătăcitoare pătrundeau nestingherite până
peste Cosmin.

Dan Hatmanu Iarna pe strada Sararie

A simţit blana de urs mişcându-se şi brusc, s-a trezit
înlănţuit de două labe păroase, imense. Înspăimântat a

deschis gura să strige. Un sunet slab, vătuit, era perceput
de mintea lui ca fiind strigătul de spaimă şi de apărare în
faţa acestei ciudăţenii. Frisoanele-i cuprinseră trupul
aflat într-o luptă disperată cu animalul ce-i răpise atât de
neaşteptat libertatea. Zadarnic. Dihania nu-şi slobozea
strânsoarea. Îl trecuseră năduşelile. Simţea cum se
sufocă. Apoi n-a mai simţit nimic o bună bucată de
vreme. Când şi-a revenit, o puzderie de lumini se roteau
într-un vârtej deasupra lui de parcă ar fi vrut să se
unească într-un soare. Mâini puternice i se înfipseră în
braţele vlăguite, fixându-i-le cu forţă şi tandreţe, de
marginea patului. A simţit sub pielea spatelui o
suprafaţă metalică rece, semn că blana sau animalul ce-l
chinuise, dispăruse. Cineva părea că-i umblă prin
măruntaie, cu mâini de gheaţă bolborosind din când în
când ceva, ce nu putea înţelege. Şi-a văzut servieta
deschisă. Oul bicefal pluti o vreme suspendat între ochii
lui de împrumut şi cerul ciudat de deasupra, după care
coborî spre acea parte a trupului, pe care n-o putea privi.
De fapt nu plutea, ci era purtat cu grijă, ba chiar cu
veneraţie de mâini necunoscute ale căror mănuşi
însângerate au trecut cu lentoare prin faţa ochilor. Apoi
a simţit o fierbinţeală ciudată cuprinzându-l, până când
a simţit că a început să fiarbă. Din când în când, cineva
se uita în ochii lui, cu unelte ciudate. Undeva, în
apropierea capului, simţea respiraţia unui mecanism
care putea să aparţină uneia dintre făpturile ce-l
iscodeau încontinuu. Fierbinţeala i se răspândea lent în
trupul cuprins de frisoane. Apoi mişcarea încetă. Simţea
o plutire, aidoma păsărilor mari în căutarea locului
originar. Ceva îl chema să zboare, să plece, să scape din
chingile cu care fusese imobilizat. A încercat să-şi mişte
braţele. Zadarnic. Trupul îi rămânea ţintuit. Eliberarea
pe care o dorea a venit cu încetineală. Abia atunci când
era gata să renunţe, simţit că poate ieşi, să-şi lepede
pielea şi oasele şi trupul, ca într-o imensă şi ciudată
năpârlire. S-a ridicat uşor, ca un fulg, încercând să se
dumirească asupra stării sale. Căldura devenise o
povară. O simţea scurgându-se ca un lichid extrem de
fierbinte. Vedea cum picături din trup se preling sub
masa pe care stătea întins. Acela îi era trupul? Iar el, o
mică sferă luminoasă. În atingere cu celelalte sfere se
simţea bine. Acoperişul de deasupra, părea să se încingă
tot mai mult. A văzut cum o gaură creşte în betonul
transparent. Părea că o forţă mai presus de înţelegerea
lui, îl roade clipă de clipă, devorându-l. Spărtura creştea
de parcă acoperişul ar fi fost o coală de hârtie aşezată
deasupra unei flăcări. Marginile i se înegreau şi se
distanţau. Şi atunci a simţit chemarea!` Toate sferele se
îndreptau spre golul deschis deasupra. Şi-a privit încă o
dată trupul, de parcă să-şi ia rămas bun şi a plecat însoţit
de celelalte sfere luminoase. Un întuneric rece, care se
cerea luminat`

Focşani, 1984
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Moartea şobolanului
stăzi, pe când stăteam pe scaunul nu prea
curat al W.C.-ului, plătit lunar către madam
Radu, proprietăreasa mea, am observat ceva

deosebit. Aveam încă din iarna trecută o crăpătură în
colţul zidului, făcută anume, pentru scurgerea apei
atunci când îngheţa rezervorul. Casa era veche, poate
din timpul paşoptiştilor şi nimeni nu se mai îngrijise de
ea. D-na Radu fusese proprietăreasă înainte de
naţionalizare, acuma fiind doar chiriaşă, cu o pensie ce
nu depăşea 250-300 lei pe lună.

Pentru că la cei şaptezeci şi patru de ani câţi îi avea îi
murise bărbatul, fost farmacist regal înainte şi mai apoi
laborant la o fabrică de ciment, dar şi salahor în gară şi
după ce-i murise fiul, inginer la Barajul de la
hidrocentrala Bicaz, care-şi satisfăcea stagiul militar în
perioada construcţiei, acuma într-una din camere
stăteam eu, plătindu-i o chirie de trei sute de lei lunar.
Bineînţeles că aveam acces şi la toaleta cu pricina.
Scaunul era întotdeauna murdar, dar nu pentru că l-ar fi
murdărit cineva, ci pentru că praful intra mereu pe
fereastra spartă, iar eu nu mă învrednicisem să-i
înlocuiesc geamul.

Întotdeauna stăteam pe scaun îndelung şi mă
gândeam la cine ştie ce. De data asta nu mă gândeam
decât la modul de a scăpa de durerile de stomac din
ultima vreme. Ulcerul recidivase după cheful ce-l
făcusem la căsătoria civilă a spiritului meu. Şi cum
stăteam aşa, aşteptând să-mi mai treacă durerile, prin
crăpătura aceea din ciment se ivi mai întâi o bucată de
carne rasă, crudă, ca de copil abia născut, găurită, ce se
mişca de-a lungul şi de-a latul găurii. Mirat şi curios
peste măsură, am continuat să stau nemişcat privind cu
atenţie. Şi-atunci am văzut că erau două găuri în masa
aceea de carne crudă, ce se mişcau adulmecând. Peste-o
secundă-două, am văzut cum carnea devine din ce în ce
mai vioaie şi se ridică mai mult şi mai mult din
crăpătură, crescând în faţa ochilor. Şi pe măsură ce se
ivea, firicele de păr, la început mai blonde şi mai scurte,
apoi mai lungi şi mai sure, au început să apară
acoperind  acea parte de trup ce-o denumim în mod
obişnuit bot. Două mustăţi gri-cenuşii, lungi, laterale, se
vedeau desluşit prin crăpătură. De sub ele, nişte dinţi
lunguieţi şi albi se mişcau fără încetare rozând cimentul
putrezit de umezeală.

M-am ridicat de pe scaun scârbit. Din elasticul de la
chiloţi am început să trag afară o şuviţă. Din reverul

hainei mi-am scos un ac cu gămălie. L-am îndoit de la
mijloc în formă de V. Am legat firul de cauciuc de
degetul mare şi de arătătorul mâinii stângi. Şobolanul
rodea mai departe. Era nesătul. Îi ştiam culcuşul în altă
parte şi oricâtă otravă i-am pus, nu s-a atins de ea. Acum
se părea că am oarecare şanse să-l prind.

Orificiul se mărea puţin câte puţin. Am întins corzile
praştiei improvizate. Vârful ascuţit al cangei speram să-i
vină de hac şobolanului. Am îndoit alte două bolduri ce
le mai aveam în reverul hainei. De multe ori când ea îmi
curăţa haina, se înţepa în ele şi îşi aducea aminte că mă
rugase să nu le mai port la rever. Dar tot de-atâtea ori se
trezea că boldurile erau în acelaşi loc, neschimbate. Şi nu
ştiu de ce, le purtam, dar mă simţeam mai în siguranţă
când ştiam că aveam ceva înţepător cu mine. De câteva
ori, chiar le-am folosit. Atunci când un şezut de femeie
mare, gras, nesimţitor, se urca pe şoldurile mele; când
stăteam în autobuz în picioare, sau pe umărul meu când
aveam şi eu fericirea unui loc şi nu se mai dezlipea,
scoteam boldul de la rever şi înţepam. Gestul
surprindea. Era nou. Inedit. Şi nimeni nu vroia să creadă
că aş fi fost în stare de aşa ceva. Apoi, târându-şi bucile
ceva mai încolo, o ea pufnind de ciudă, îmi elibera
trupul. Erau aceleaşi şezuturi care, atunci când se sculau
de pe scaunele lucioase ale tramvaiului lăsau dâre lungi
de transpiraţie în urmă. Erau aceleaşi şezuturi pe care în
clipele mele de bărbat, aş fi vrut să le mângâi.

Şobolanul rodea în timpul ăsta crăpătura, lărgind-o
şi mai mult. Stăteam nemişcat, ţinându-mi răsuflarea şi
gândindu-mă unde să-l lovesc. Vedeam botul ţuguiat cu
pielea aceea tumefiată din vârful lui, străbătută de
găurele, mişcându-se fără odihnă şi distrugând. Nici nu-
mi ridicasem pantalonii la loc, stând cu ei pe vine, la
pândă. Şobolanul lucra de zor. Am început să frec
boldurile în vârful V-ului, de partea emailată a
scaunului, ascuţindu-le. Auzind zgomot, şobolanul s-a
oprit. M-am oprit şi eu. Am întins mâna dreaptă în
dreptul spărturii şi am rămas nemişcat.

Mă durea şira spinării, iar scaunul îmi intra dureros
în muşchii şezutului. Şobolanul, nemaiauzind nici un
zgomot, se linişti Începu să roadă mai departe.
Mustăţile-i lungi, ieşeau afară cu totul. Încă puţin şi
aveau să-i apară şi ochii. Mă gândeam dacă e bine să-l
omor sau nu. Îmi veneau idei milostive. Dar nici nu
puteam uita convulsiile oamenilor din Ciuma  lui
Camus.  Şi-atunci o ură nelămurită, ciudată, începu să-
mi cuprindă sufletul. Din nou am întins elasticul. Ochii
ca două mărgele mici, fără sprâncene, se zăreau ca nişte

A
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negi pe blana cenuşie. Am ochit îndelung şi am tras. Un
zvâcnet, un chiţăit prelung, urmat de altele mai scurte şi
câteva picături de sânge ţâşniră din ochiul ce-l
nimerisem. Asta însemna pentru mine izbânda.

Înfrigurat am aşezat pe elastic al doilea V din boldul
nichelat. Totul se petrecuse în fracţiuni de secundă. Încă
nu-i dispăruse capul, când am slobozit a doua bucată de
metal lucitor. Acesta s-a  înfipt ca-ntr-o masă amorfă
chiar în botul hidos, între nări,  umplându-l de sânge. Şi
botul dispăru. Chiţăituri şi mişcări zvârcolite s-auzeau
din crăpătura aceea. Fără să-mi dezleg elasticul de la
mâna stângă, m-am ridicat de pe W.C. Mi-am tras
pantalonii. Stătusem acolo degeaba. Ar fi fost inutil să
trag apa. Apoi, aşezând boldul al treilea pe scaunul
W.C.-ului, am ieşit să caut toporul. Zvârcolirile se mai
auzeau încă. M-am întors. Am izbit cu toporul. Printre
sfărâmăturile de zid, se zărea trupul şobolanului în
convulsii. Scuipându-mi în palme, icnind, l-am lovit.
Tăişul îl sfârtecă în două cu un pârâit, ca o ghilotină.
Apoi, cu un vătrai am luat şobolanul ucis, aruncându-l
în closet şi am tras apa. Dârele sângerii le-am şters cu
piciorul. Într-un târziu, c-o mistrie şi nişte ciment furat
de la un şantier învecinat, reparam stricăciunea făcută.
Mă încălzisem şi haina trebuia s-o arunc. M-am
dezbrăcat mulţumit  de treaba făcută şi-am început să
mănânc. Îmi era o foame cumplită. Şi-ntr-un târziu mi-
am dat seama că nu mă spălasem pe mâini.

Stomacul mi se contractă brusc. Din instinct m-am
apăsat cu palma pe abdomen, aşteptând să apară
durerea violentă. Dar nu urmă nici o durere, ci doar o
greaţă imensă, urmată de o fierbinţeală ce urca prin
coşul pieptului spre gură, năvălind în afară.

Un lichid sărat, vâscos, fierbinte, nu mai avea loc în
mine. Şi roşu. Mă umpleam de roşu, ce curgea pe
pardoseală. Nu mai avea rost să-mi spăl mâinile. O
ameţeală uşoară şi o senzaţie de uşurare mă cuprinseră.
Am intrat în dormitor şi ma-am aşezat pe bătrâna
canapea. M-am aşezat jos, apoi m-am întins de-a binelea.
Nici cald nu mai era, nici trupul nu-l mai simţeam greu.

Vag, de departe se auzeau voci. Şi parcă ţipete.
Parcă...

*
* *

- Stai bunică, unde pleci?
O voce de bărbat, calmă şi imperativă totodată,

ascunsă de perdeaua albastră din stânga mea, liniştea
sau se lupta cu un geamăt şi din când în când cu
zgomotul de arcuri metalice.

Bunică? Ce bunică? Dar eu?

Stomacul continua să mă doară, dar altfel decât până
acum. O durere, mai mult ca o arsură, la limita
suportabilului, doar cât să mă vaiet cu voce tare. O fac în
gând.

Din nas, un tub subţire, cu acelaşi lichid roşu, se
târăşte până undeva, sub marginea dreaptă a patului.
Mai departe, un zid, în aceeaşi culoare albastră ca
perdeaua din stânga. Şi paşi de vată şi zgomot de lucruri
aşezate pe noptiere metalice. Şi din când în când,
tocurile ascuţite ale unor papuci de damă sfredelind
mozaicul.

Mâna stângă mi-e legată de pat. Un ac gros de
seringă, pătruns pe jumătate sub piele, continuă un alt
tub prin care acelaşi lichid roşu îmi intră în trup. Aş vrea
să vorbesc. Ce să vorbesc? E foarte limpede că sunt într-
un spital. Cum să strig? Hei? Alo? Sau să gem şi eu ca
bunica de alături? Şi ce să spun? Nu mi-e foame, nu mi-e
sete. Mă doare tot abdomenul. Ridic cearceaful. Sunt
acoperit cu un pansament mare, plin de sânge, negru,
uscat.

Perdeaua din stânga e scurtă, până la înălţimea
patului. Pe sub ea văd paşii de vată. Pantaloni albi şi
adidaşi albi. Nu vreau să vină spre mine tocurile acelea
ascuţite care îmi intră în creier. Aşa că tac. Închid ochii şi
tac.

Când mă trezesc din nou, e întuneric. O lumină
sumbră, lumina de veghe  mă înconjoară. E cald.
Cearceafurile mi s-au lipit de trup şi dedesubt şi
deasupra. Şi deodată, zarvă. Alţi paşi, alte voci se opresc
pe rând la fiecare pat. Sunt patru, poate cinci. N-are
importanţă. Eu sunt ultimul. Deschid ochii şi aştept.

- Ei, s-a trezit pacientul nostru!
Medicul înalt, cărunt, ridică cearceaful de deasupra

mea.
- Cum te simţi? mă întreabă, apăsându-mă uşor

peste pansament.
- Mă doare ...
- Sigur că te doare. Zi mersi că te doare ... Ia spune-

mi tinere, cum Dumnezeu ai reuşit să te capeţi cu aşa o
gaură în stomac? De când operez n-am văzut aşa o
trăznaie. Ce sfântul ai mâncat?

- A ... păi ... un şobolan.
- Ha, ha, ha! e bună, zise, dând a lehamite din mână,

depărtându-se`

Tocurile subţiri, metalice, rămân în urmă, să-mi
aranjeze cearceafurile. Nu vreau să mă atingă. Degete
ascuţite ca tocurile. Le privesc furios, mormăind
nemulţumit. Şobolanul din mine murise.

Şobolanul murise ... Şobolanul murise ...
Bucureşti, 1973
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Cărăbuşi însângeraţi
-am trezit înconjurat de o căldură
sufocantă. Florile din livadă îşi scuturară
ultimele petale. Fructe minuscule mijeau

pe sub frunze, răspunzând chemării cireşelor de mai, ce
aşteptau sărutul soarelui să-şi îmbujoreze pieliţa sub
care se strângeau sevele şi aromele timpurii. E mai, mi-
am zis, deschizând larg fereastra. O boare fierbinte
năvăli prin geamul camerei. De undeva, din văzduh, se
năpusti către mine o gânganie zburătoare.

Zbor de vietate năucită, zbor orb şi greoi, lipsit de
văz şi orientare, lovindu-mă în frunte. A căzut cu un
pocnet sec pe hârtia din faţa mea. Avea chitina înroşită şi
labele greoaie.

Mersul îi lăsa o dâră sângerie ciudată.

Dan Hatmanu,, Pe strada Sararie

Fruntea mă ustura. Mi-am atins-o cu podul palmei şi
m-am speriat. O urmă de sânge se întipărise în palma
deschisă. M-am repezit la oglindă. Aceeaşi pată pe
frunte. Am deschis robinetul şi m-am spălat cu grijă,
răcorindu-mă.

N-a mai rămas nimic. Intrigat, am privit din nou
coala de hârtie. Cărăbuşul nu mai era. Doar urmele de
sânge. Am mai apucat să văd cum, ajuns pe marginea
pervazului, cărăbuşul se prăbuşi în afară.

Aerul de mai, continua să mă ispitească. Aşa că am
lăsat în continuare fereastra deschisă. M-am trezit în

cameră cu încă două, trei coleoptere. Zburau la fel de
năucite şi de însângerate. Câteva n-au mai avut puterea
sau cheful să iasă din încăpere. S-au oprit în jurul veiozei
mele şi-au rămas nemişcate.

Mi-am scos lupa şi-am început să le privesc. Aceleaşi
chitine însângerate, aceleaşi lăbuţe năclăite. Scârbit, m-
am repezit să închid fereastra. "Aer am vrut, aer am
găsit", mi-am zis, hotărându-mă să ies eu însumi din
camera sufocantă.

În grădiniţa din faţa casei, printre stânjeneii înfloriţi,
simţeam foşgăiala coleopterelor obosite. Nu m-am oprit.
Am ieşit în stradă, hotărât să-mi pierd timpul în afara
oraşului. Am luat un tramvai ce mă ducea până undeva
la marginea oraşului. De acolo m-am urcat într-un
autobuz suburban şi am mers până la ştrandul care nu-şi
deschisese porţile încă. Am coborât şi m-am simţit mai
liniştit. Jur împrejur, nici ţipenie de om. O linişte totală şi
deplină. M-am îndepărtat fără nici o ţintă, de poarta
ştrandului. Era dărâmată.

Ceea ce fusese cândva o alee, era acum doar un loc
prăfos, cu frunze putrezite şi bătucite de ploi şi de vânt.

Am pătruns fără nici o greutate şi m-am trezit în faţa
singurului bazin pe care-l ştiam din vremurile
caniculare. Era gol. Adică nu. Pe fundul lui, într-o
băltoacă roşiatică foşgăiau milioane de  cărăbuşi.
Cohorte imense păreau că-şi găsiseră aici sfârşitul.  M-
am uitat mai cu atenţie, şi mi-am dat seama că nu toţi
erau morţi. Din când în când, unii încercau să se caţere
pe crusta groasă şi imobilă a celor nemişcaţi. O
viermuială insolită, un zgomot surd şi o vâltoare lentă se
desfăşura sub privirile mele uluite. Totul părea atât de
straniu şi de nemilos, încât m-a cuprins teama.

Cum de nu observasem nimic până atunci? Am
plecat cu un fior rece, de-a lungul şirei spinării. Ce
văzusem mă alarmase peste măsură. Nu mai fusesem
martor la o asemenea invazie de coleoptere. Faptul că pe
drumul de întoarcere, sub căldura soarelui
primăvăratec, nu se mai zăreau nici un fel de zburătoare,
mă mai linişti întrucâtva.

Am ajuns acasă destul de târziu. Mi se făcuse foame.
După prânz m-am întins, aşa cum nu făceam de obicei şi
am adormit. M-am trezit pe înserat. Am deschis geamul
din nou, sperând s-apuc ceva din răcoarea
primăvăratecă şi m-am trezit iar cu o mulţime de
cărăbuşi. De parcă ar fi aşteptat deschiderea ferestrei,
gata de atac. După o clipă de bâlbâială, timp în care mi
se umpluse camera, am reuşit să-nchid fereastra.
Auzeam pocnetul celor ce se repeziseră fără noroc, în

M
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sticla rezistentă. Pe cei din cameră, am început să-i
vânez. Zburau greoi şi neîndemânatec, zburau ca netoţii
spre veioza aprinsă, căzându-mi în mână. Îi prindeam şi-
i aruncam în paharul golit de ceai, astupându-l cu
farfurioara.

Aşa, i-am putut privi atent. Aveau aceeaşi culoare
sângerie şi aceeaşi năclăială. Timpul pierdut cu
prinderea lor, m-a făcut să nu-mi dau seama că a coborât
întunericul. Am lăsat baltă observaţiile asupra
cărăbuşilor şi am ieşit afară cu paharul în mână.

Ţineam strâns farfuria care le asigura prizonieratul.
Abia când am fost sigur, că orice posibilitate de
întoarcere era exclusă, am ridicat-o. M-am aşteptat să-şi
ia zborul imediat. Dar nu. Cu mare greutate s-au lăsat pe
caldarâm. Apoi am descoperit puzderie de făpturi
mişunând în penumbra serii. Din când în când îşi luau
zborul şi se îndreptau greoi, pe sub nasul meu, spre
lumina becului din colţul străzii. Becul abia de se mai
zărea. S-aruncau orbeşte spre el. Părea că un blestem
picase pe existenţa acestor făpturi, silindu-le să-şi caute
un loc în lumina aprinsă. Am încercat să privesc şi spre
alte lumini, mai îndepărtate, dar mi-a fost imposibil. O
pulbere întunecată înceţoşase totul. Un nor uriaş
invadase oraşul, întunecându-l nefiresc. Vecinii ieşiseră
pe străzi.

Stăteam şi asistam într-o muţenie ciudată, la invazia
nefirească şi sinistră.

Fiecare pas pe care îndrăzneam să-l facem era un
supliciu. Sub tălpi trozneau zeci de trupuri chitinoase,
umplându-ne cu o mâzgă alunecoasă şi perfidă. Am
intrat în casă. Am mai prins câţiva cărăbuşi pătrunşi
odată cu mine pe uşă, şi n-am mai avut curiozitatea să-i
studiez. I-am dat pradă paharului, punând farfurioara
deasupra. Apoi m-am aşezat la geam. Vroiam să văd
sfârşitul acestei invazii. Senzaţia de frică nu mă părăsise.
Iar atunci când becul explodă şi strada se cufundă în
întuneric, frica s-a transformat în groază.Toţi cărăbuşii s-
au îndreptat spre ferestrele luminoase. Undeva, departe
în oraş, părea că arde ceva ca un rug uriaş. Prin marea
de trupuri în zbor, apucam să zăresc, câte o pală de
lumină roşiatică. Apoi n-am mai zărit nimic. Trupurile
cărăbuşilor adunate la fereastră deveniseră atât de
înghesuite încât mă făcură să renunţ. Mă săturasem să
tot privesc la burţile lor inelare, roşietice, îngălbenindu-
mi sticla ferestrei, o sfidare la adresa neputinţei mele de
a înţelege.

Stăteam în întuneric şi mă gândeam la o soluţie.
Brusc mi-a venit ideea salvatoare. Am apucat o canistră
cu benzină, am ieşit pe stradă fără să-mi pese de
trupurile strivite sub pantofi, şi am vărsat-o pe
caldarâm. Apoi i-am dat foc, aşteptând. De parcă nu le-
ar fi păsat, cărăbuşii se repezeau în lumina flăcărilor,
alimentându-se cu trupurile lor. Îngrozit, am dat să m-

apropii. Căldura devenise atât de puternică, încât orice
apropiere era exclusă.

Dan Hatmanu, Pe strada Atanasie Fatu

Chitina ardea pârâind, sub efectul benzinei. Mi-am
luat canistra  şi am fugit. Privind pe fereastră, am văzut
cu groază cum focul se înteţea. Apoi a început să se
prelingă aidoma unei lave incandescente spre rigola
stradală.

Flăcările hăpăiau norii de insecte ce se aruncau la
pieire. Un miros insuportabil se degaja sufocant. Mi-am
dat seama că nu fusesem singura persoană care
recursese la acest mijloc de salvare, când alte lumini, de
la alte focuri, mai apropriate, se întrezăreau de-a lungul
străzii. Ciudat era doar numărul mare de cărăbuşi care
continuau să se arunce în flăcări.

Primele raze de soare, ne-au găsit pe toţi privind la
această sinucidere în masă, aşteptând cu groază ca focul
să se extindă. Soarele a potolit setea de zbor, aruncând
lumină deasupra rugurilor întunecate. Am ieşit din nou
afară, privindu-ne unii pe alţii cu spaimă. Rigolele
fumegau sufocant, iar gurile de canal se înfundaseră cu
o cenuşă solzoasă. Pe feţele unora dintre noi, un zâmbet
nefiresc şi şui, luase locul muţeniei înspăimântate.

Deodată, din senin, un tunet s-auzi deasupra
capului. Am tresărit, apoi m-am bucurat. Nori de ploaie
s-adunau grăbiţi. Odată cu primele picături, am părăsit
curtea şi am intrat la adăpostul locuinţei. M-am întors
din nou la pahar şi am constatat la prizonierii mei o
agitaţie nefirească. Încercau să evadeze. De parcă le-ar fi
dispărut amorţeala din trup. Am lăsat pe unul din ei să
iasă şi l-am strivit cu cartea pe care o pusesem la
îndemână.

Câteva urme roşietice de sânge mai rămăseseră pe
geam. Ploaia spăla oraşul, răcorindu-l.

Roman, 1985
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Casa

a început a măsurat cu pas liniştit conturul.
Apoi au venit lucrătorii. În câteva zile
fundaţia era gata. Pe terenul viran,

mormanele de pietre, sacii cu ciment, cărămizile,
dispăreau din stivele orânduite, transformându-se.
Ziduri obişnuite, spaţii delimitate, goluri pentru uşi,
ferestre, se conturau cu iuţeală, sub mâinile meşterilor.
În mijlocul lor, el se plimba cu paşi nesiguri mângâind
din când în când cu degetele, pereţii netencuiţi. Atât la
venire, cât şi la plecare, lucrătorii îi strângeau mâna, cu
chipul surâzând. Dăduseră peste un client pretenţios,
care ştia ce vrea. Lor nu le rămăsese decât să arate ce pot.
Casa aceasta avea să fie un fel de mândrie a lor.

Înainte de sfârşitul verii îi puseseră acoperişul. Apoi
începură tencuielile. Toamna îi găsise cu tâmplăria
aşezată la locul ei. Apoi, iarna se aşeză stăpână peste
maidanul plin de resturile rămase de la şantierul
improvizat. Zăpada acoperise, nivelase, uniformizase.
Gunoaiele şi potecile, pietrişul, capetele de scânduri,
gropile şi grămezile, abia se mai zăreau de sub mantaua
albă. El plecase.

Apoi reveni odată cu primăvara. Acelaşi pas
nesigur, aceleaşi mişcări prudente, de admiraţie şi de
percepere a spaţiului cu mâinile. Zilnic, după amiaza,
măsura cu pasul, desfunda cu târnăcopul în diverse
direcţii, dând contur grădinii. Din loc în loc, el, străinul
acelor locuri, începu să sape.

Măsurând adâncimea gropilor cu coada hârleţului,
străinul aşeza bulumaci fasonaţi, încropind un gard pe
măsura casei abia ridicate. Vecinii se întrebau, se mirau,
dar nu îndrăzneau să  intervină cu ceva. O singură dată
unul dintre ei întrebase dacă-i poate fi de folos cu ceva,
dar`

- Nu, n-am nevoie de nimic, fu răspunsul, care puse
capăt oricăror intenţii binevoitoare. Se mulţumiră să-l
vadă muncind şi să-i măsoare cu ochii zbaterile.

Apoi, la vremea cireşelor, vecinii se pomeniră
chemaţi la nuntă. Cu straturile de flori izbucnite în
culoare, casa strălucind de curăţenie, el, străinul, îi invita
la petrecere. Vecinii veniră mai mult de curiozitate decât
bucuroşi de invitaţie. Poate aveau să afle totuşi ceva ca
la nuntă.

În pragul casei, perechea le strângea mâinile, în
vreme ce o bătrânică le lua darurile, aşezându-le pe
măsuţa din hol.

- Bine aţi venit, le spunea el, surâzând, în vreme de
mireasa se lăsa sărutată pe obraji, sfioasă.

Muzica unui magnetofon crea ambianţa necesară
clipei  solemne. Nu se dansa, dar toată lumea era bine
dispusă. Glumele şi voia bună se încrucişau cu
dezinvoltură pe deasupra meselor îmbelşugate. Vinul
uşor şi de bună calitate dezlegase şi inimile cele mai
tăcute.

Când totul se termină şi plecară şi ultimii invitaţi, el
se ridică de la masă, fără a observa că în faţa lui, chiar pe
marginea mesei era o sticlă de apă minerală. O atinse
fără voie. Zgomotul sticlei răsturnate îl împietri. Lacrimi
mari îi şiroiră brusc pe obraz. Bătrâna se repezi să-l
consoleze:

- A fost frumos, maică. Nu s-a întâmplat nimic şi nu
şi-a dat seama nimeni de nimic.

Mireasa începu să strângă apa cursă din sticla
răsturnată salvând extinderea catastrofei.

Bătrâna îi prinse capul în mâini:

- A fost bine, băiatul meu, înţelegi?

El nu răspunse. Cu privirile fixe, stranii, murmură
nedesluşit:

- De-ar fi să mor în clipa asta şi tot aş vrea să văd.
Spune-mi mamă, ea e frumoasă?! Cum arată?

Bătrâna îl privi cu durere, reluând:

- Ţi-am mai spus. E subţire cu părul auriu şi ochii
negri. E mlădioasă şi e puţin mai scundă ca tine.

- O, cât de mult aş vrea să văd, zise el, cuprinzându-
şi capul în mâini cu disperare.

Aşezată pe un scaun, mireasa se ridică fără zgomot.
Se apropie şi-l prinse de mână.

- Vino, te rog să vii. Eşti bărbatul meu.

El o urmă încrezător. Mâna i se încleştase disperată
de mâna ei. În momentul acela-i era singura călăuză. O
urmă de senin se aşeza uşor pe faţa răvăşită de durere a
celui care nu văzuse niciodată cum arată o floare, un
fruct, o casă, o femeie.

Focşani, 1989
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Ştefan Oprea văzut de Doru Drăguşin 1997

Ştefan OPREA

Play
Shakespeare
Zadarnicele istorii de dragoste, gelozie şi moarte

PERSONAJELE

Domnişoara Sufleura
Spectator 1 (S1) Un interpret al lui Falstaff
Spectator 2 (S2) Un interpret al lui Puck
Actorul (Ac.) Însoţitorul lui Henric V
Actriţa (A) Recuziterul
Regizorul Zîne şi elfi (alaiul Titaniei)

ROLURI ÎN ROLURI

Domnişoara
Lady Anne (D-ra/L.A.)
Gertrude (D-ra/G.)
Ofelia (D-ra/O.)
Desdemona (D-ra/D.)
Julieta (D-ra/J.)
Thisbe (D-ra/T.)
Titania (D-ra/Tit.)

Actorul
Glocester (Ac./Gl.)
Fantoma (Ac./F.)
Fundulea (Ac./Fd.)

Spectator 1
Gloucester (S1/Gl.)
Hamlet (S1/H.)
Othello (S1/O.)
Romeo (S1/R.)
Pyram ((S1/P.)
Oberon (S1/Ob.)

Actriţa
Lady Anne (A./L.A.)
Regina Gertrude (A./R.G.)
Emilia (A./E.)

Spectator 2
Henric (S2/H.)
Laerte (S2/Lr.)
Iago (S2/I.)
Lorenzo (S2/Lz.)
Zidul (S2/Z.)
Leul (S2/L.)
Henric V (S2/H.V)
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Sală de spectacol ticsită de public. Scena e deschisă,
pregătită cu tot ce trebuie: decor, lumini, un cuier mare cu
costume de care actorii se vor folosi după situaţie… Bate
gongul: o dată, de două ori, de trei ori. În spatele scenei se aud
paşi: rari, gravi, puternici. Apoi alţii, uşori, repezi.  Apoi iar
gravi. După care se aşterne o linişte adîncă. În scenă nu intră
nimeni. Numai luminile joacă un joc aparent fără sens,
însoţite de sunete scurte, muzicale, de parcă razele
reflectoarelor ar aluneca pe clapele unui pian. Din nou linişte.
Publicul începe să se impacienteze. Aplaudă şi aşteaptă, apoi
iar aplaudă.

Spectator 1: Ce-o fi cu ăştia, dom’le?!

Spectator 2: Îşi bat joc de noi?!

S1: Exclus; e un teatru serios.

S2: Las’ c-am mai văzut noi teatre serioase care… să nu
mai vorbim…

S1: Mai aşteptăm, totuşi. Poate că…

S2: Eu mai aplaud o dată; or fi mutat aplauzele la
început!

S1: Totul e posibil; cu postmodernismul ăsta nu se ştie
niciodată ce şi cum. Aplaud şi eu (către public). Să
aplaudăm împreună! Vă rog! Abia n-o să mai
pierdem vremea la final. (Aplaudă).

Domnişoara (din public, aplaudînd frenetic): Bravo! E un
început foarte promiţător. Dacă şi continuarea va
fi la fel, promit – sub cuvînt de onoare – că nu mă
mai logodesc sîmbătă! (Fatal): Rămîn fată bătrînă!

S1: O, domnişoară, dar nu cred că merită un asemenea
sacrificiu…

D-ra: Ba da, domnule, merită. Dumneata nu ştii ce
înseamnă pentru mine teatrul. (Spre scenă, aplaudă).
Haideţi, fraţilor, daţi-i drumul! (Se aşează, plină de
speranţă).

[Linişte desăvîrşită]

D-ra: A trecut un înger! (Lumina joacă iar, delicat, pe clape
de pian). L-aţi văzut?

S2: Aşi, ţi s-a părut.

D-ra: Jur că a trecut! L-am simţit pînă în adîncul meu cel
mai… (nu găseşte cuvîntul potrivit).

[Se aud paşii gravi, puternici.]

S1: Calcă prea apăsat îngerul dumitale.

D-ra: Ce ştii dumneata despre îngeri! Faci nişte confuzii
regretabile.

S1: Încă n-am fost în Paradis. Şi nici nu cred să…

D-ra: Păcat! (Revenind) Dar să ne concentrăm asupra
spectacolului. (Aplaudă spre scenă, dar de acolo nu
vine nici un semn.)

S2: Eu cred că ăştia aşteaptă ceva.

S1: Ce să aştepte? N-au ce să aştepte!

D-ra: Cum să nu?! Poate că îl aşteaptă pe Godot! Ce ştii
dumneata! (Îl priveşte ca pe un ignorant). Uite, eu şi
văd decorul: un drum, un copac singuratic…

S2: Eu nu văd nimic.

D-ra: Pentru că nu ştii să vezi; nu eşti un spectator
avizat. Eu văd. Uite. Drum de ţară, copac
singuratic. Poate că în seara asta va veni. Poate că
sîntem noi norocoşii…

S1 (către S2): Eu zic să… adică nu; ar fi prea…

S2: Ce anume? Zi, dacă tot ai zis că zici!

S1: Nu, nu, ar fi prea… (arătînd spre scenă) Dar dacă ei tot
nu…

S2: Ei, dar zi odată!

S1 (curaj nebun): Mă duc eu în scenă!

S2: Ai căpiat!

S1 (se ridică, trage aer în piept, adînc, îşi ia inima în dinţi):
Mă duc! (Coboară/urcă treptele spre scenă).

D-ra: Bravo! (Aplaudă). Cineva tot trebuie să salveze
situaţia. Du-te! Vor crede că eşti Godot, care vine,
în sfîrşit…

S2 (către S1): Mă rog, du-te, dacă… Dar lasă-mi…

S1: Ce?

S2 (semn cu capul, spre ceva, nu ştim ce): Lasă-mi-l!

S1 (semn cu capul, nu): Fără el n-aş putea… (Ajunge în
mijlocul scenei, îşi caută o poziţie favorabilă sub
razele reflectoarelor care se mută de colo-colo. În
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sfîrşit, a găsit. Tuşeşte, îşi prepară vocea. Caută în
cuier o haină, dar nu ia decît o spadă cu care se
încinge. Se gheboşeşte ca Richard III. S2 îl
încurajează cu aplauze.)

S1/Gloucester:
„Azi iarna vrajbei noastre s-a schimbat,
Prin soarele lui York, în toi de vară;
Iar norii toţi, ce casa ne-o striveau,
Sînt îngropaţi în sînu-adînc al mării.“
……………………………………………
„Purtăm pe frunţi cununi de biruinţă;
Din ciunte arme am făcut trofeu…“

(Cere, din priviri, părerea lui S2. Acesta îl
încurajează.)

S2 (din public): Merge, merge. Zi mai departe! (aplaudă)

S1/Gl. „Dar eu, ce nu-s strunjit pentru hîrjoane
Şi nici să mă răsfăţ în dulci oglinzi,
Eu, crunt ciuntit, ce nu pot să mă-nfoi
Pe lîng-o nimfă legănată-n şolduri,
Eu, cel prădat la trup, scălîmb şi scîlciat,
Încît şi cîinii latră cînd mă văd,
Mi-am pus în gînd să fiu un ticălos;
Urzeli am înnodat, prepusuri grele
Şi dacă nu dau greş, ci trag în plin (gest cu spada)
Atunci, pe rege ia-l la sînu-ţi, Doamne,
Iar lumea las-o tu pe mîna mea!“

S2 (din public): Mai scurt. Te-ntinzi prea mult.

S1: Ce spui?

S2: Mai strînge monologul; e prea lung! Şi fii mai
şontorog!

S1: Aha!
„Atunci peţi-voi pe mezina Warwick,
Măcar că soţ şi tată i-am ucis.
Nu-i drum mai drept s-o-mbun pe muieruşcă
Decît să-i fiu şi rege şi bărbat;
Şi am să-i fiu – nu chiar de dragul ei
Cît pentru alt mai adumbrit liman
La care-ajung luîndu-mi-o de soaţă.“

D-ra (din public, aplaudă entuziastă): Bravo! Aşteaptă-mă.
Vin să-ţi dau replica! (Coboară/urcă în scenă şi
intră în joc, după ce îşi caută o poziţie potrivită şi îşi
prepară vocea pentru Lady Anne).
„Drac scîrnav, piei,
Piei, pentru Dumnezeu, şi dă-ne pace,
Căci ţi-ai făcut din lina lume iad…“
(A uitat replica).
……………………………………………….

„Căci ţi-ai făcut din lina lume iad.“

Sufleura teatrului (scoţînd capul de după o perdea):
„Priveşte-această pildă de măcel!“

D-ra/ Lady Anne:
„Priveşte această pildă de măcel.
Vedeţi, vedeţi, cum rănile lui Henric
Cel mort se cască sîngerînd?“

S1/Gl: Dar unde-i Henric cel mort, scăldat în sînge?!
(Strigă spre S2)

„Mişeilor, aduceţi leşul, că de nu
Leş fac din voi, pe sfîntul Pavel!“

S2/Henric (vine în scenă): Îndată, Sir! (Se culcă la picioarele
celor doi). Străpuns de crunta-ţi spadă, eu, Henric,
mort sînt, ca toţi morţii. (Sparge pe piept, la vedere, o
pungă plină cu vopsea roşie).

D-ra/ L.A.:
„Biet trup de gheaţă-al unui rege sfînt!
Tu, Doamne, i-ai dat sîngele; răzbună-l!
Ţărînă ce-i sorbi sîngele, răzbună-l!“
(Spre S1/Gl.):
„Piei de aici
Al iadului tu groaznic slujitor!
Doar trupul cel vremelnic ai putut
Să-i stăpîneşti, ci duhul nu. Piei dar!“

S1/Gl.:
„Tu nu cunoşti, domniţă, legea milei:
Să răsplăteşti prin bine răutatea,
Blestemele prin binecuvîntări.“

D-ra/L.A.:
„Hainule,
Tu nici în cer, nici pe pămînt n-ai legi;
Şi-o fiară, cît de rea, cunoaşte mila.“

S1/Gl.: „Eu n-o cunosc, deci fiară nu-s.“

D-ra/L.A.: „Minune cînd un diavol drept cuvîntă.“

S1/Gl.: „Şi mai minune-un înger mînios.
Divină întrupare a femeii,
Frumoasă peste fire, dă-mi, în tihnă,
Răgazul să mă dezvinovăţesc.“

Actriţa/Lady Anne (intrînd în scenă, urmată de
Actor/Gloucester. Costume de epocă):
„Hîd peste-nchipuire, izbăvit
Vei fi doar dacă-ţi pui un ştreang de gît“

Actor/Gloucester:„Nu ţi-am ucis eu soţul.“
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A/L.A.: „Deci e viu.“

Ac./Gl.: „O, nu, e mort.“

S2/H. (ridicînd capul): Sînt mort de tot!

D-ra/L.A.: E mort; această fiară l-a răpus (Spre S2). Priviţi
cum sîngele în valuri curge din pieptul lui (S2
mai sparge o pungă lăsînd să şiroiască vopseaua pe
trupul lui). „O, blînd ce-a fost, neprihănit şi
bun!“

Ac./Gl.: „Bun ca să şadă-n cer, unde-i acum.“

D-ra/L.A. (spre A/Gl.): „Şi unde n-ai să fii tu niciodată.“

A/L.A. (păşeşte în faţa D-rei, acoperind-o): „Şi unde n-ai să
fii tu niciodată.“

D-ra: Păi replica asta am spus-o deja. Dacă vreţi să
adăugaţi ceva, spuneţi versul următor: „Dar ţie
doar în iad îţi şade bine.“

A/L.A. (spre Ac./Gl.): „Dar ţie doar în iad îţi şade bine.“

D-ra: Nu, nu aşa. Accentul logic: „Dar ţie doar în iad îţi
şade bine.“

Actorul (rîde): Are dreptate. Ia mai spune odată,
Domnişoară!

D-ra/L.A.: „Dar ţie doar în iad îţi şade bine.

Actorul: Perfect. (Entuziast.) Perfect! (Către Actriţă:) Sper
că acum ai înţeles şi tu, în sfîrşit, sensul replicii.

Actriţa (stăpînindu-şi furia): Vrei să mă jigneşti, da?

Actorul: Nu, iubită colegă, spun adevărul.

S2 (ridicîndu-se într-un cot): Tot sîngele din trup s-a scurs
(Stoarce punga). O picătură nu mai e. (Din culise
cineva îi dă o pungă plină.) Mulţumesc.

Actriţa (către Ac.): Adică mă compari cu o diletantă.
Mersi!

Actorul: Pentru prea puţin.

Actriţa: În condiţiile astea, eu nu mai joc (Strigă spre
culise:) Maestre!

Regizorul: Care-i problema?

Actriţa (fatal): Ori eu, ori ea!

Regizorul: Ea.

D-ra (aplaudă): Mulţumesc, maestre!

Actriţa: Şi eu?!

Regizorul: Este un scaun liber acolo (unde a stat D-ra.)
Ocupă-l!

Actriţa: Presupun că ştii ce faci.

Regizorul: Ştiu. Şi insist. (Arată locul în public.)

Actriţa: Aşa-mi trebuie dacă accept să joc în regia unui
ratat. (Către Actor:) Sper că te solidarizezi cu mine,
Gloucester.

Actorul: Fireşte, colega; solidaritatea de breaslă.

Regizorul: Solidaritate în mediocritate. Poftiţi, vă rog!
(Arată locurile din public, apoi către cei rămaşi în
scenă) Continuaţi! (Iese în culise.)

S1: Acu’ ce facem?

Falstaff (intrînd intempestiv): Acum aş putea interveni eu,
ca un cavaler adevărat ce sînt. Cavaler şi soldat.
(Spre public): Jack Falstaff pentru prieteni, John
pentru fraţi şi surori şi Sir John Falstaff pentru
Europa!

Sufleura (disperată): Încă nu, Jack, încă nu! Mai încolo! (Îl
împinge spre culise).

Falstaff (nu se lasă): De ce mai încolo?! Şi eu sînt văr cu
regele.

Sufleura: Eşti, Jack, dar cu alt rege.

Falstaff: Zău? Care mai de care vă-nghesuiţi  să mă luaţi
în tărbacă. Creierii omului, ai acestei momîi de lut,
nu-s în stare să născocească nimic hazliu. Hazliu e
numai ceea ce născocesc eu sau se născoceşte pe
socoteala mea.  Vezi tu, pe lîngă faptul că sînt
năstruşnic de felul meu, sînt şi izvorul
deşteptăciunii altora. Sînt ca o scroafă care şi-a
mîncat purceii… Deci el (S1/Gl.) nu-i prinţul Hal,
prietenul meu?

Sufleura: Nu, Jack, nu-i prinţul Hal; e sîngerosul
Richard! (S1/Gl. îl ameninţă cu spada).

Falstaff: Atunci mă duc, căci între spada lui şi pîntecele
meu e-o gravă nepotrivire de caracter. Pardon,
scuzaţi, bonsoir! (iese).

S1: Unde-am rămas?
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D-ra: Nu contează. Hai că încep eu:
„E o răsplată dreaptă şi-nţeleaptă
Pe-al soţului meu gîde să-mi răzbun.“

S1/Gl.: „Frumseţea ta a fost sorgintea faptei,
Frumseţea ta ce-n somn m-a bîntuit,
Încît aş fi stîrpit o lume-ntreagă
S-adorm un ceas la dulce sînul tău.“ (Îi pipăie sînii,
iar ea îl plesneşte).

D-ra: Ţine-ţi mîinile acasă, dom’le; sîntem în teatru
elisabetan!

D-ra/L.A. (întorcîndu-se spre leş):
„O, blînd ce-a fost, neprihănit şi bun!“

S1/Gl.: „Bun ca să şadă-n cer, unde-i acum.“

D-ra/L.A.:„Şi unde n-ai s-ajungi tu niciodată,
Căci ţie doar în iad îţi şade bine.“

S1/Gl.: „Mai ştiu un loc, de-ngădui să-l numesc.“

D-ra/L.A.: „Un  fund de temniţă…“

S1/Gl.: „Nu! patul tău, frumoasă peste fire…“

D-ra/L.A.: „De-ar fi să cred, călăule, îţi spun:
Cu-aceste unghii faţa mi-aş sluţi…“

S1/Gl.: „Dar ochii-aceştia n-ar răbda prăpădul
Desăvîrşitei tale frumuseţi.
O, nu te blestema, minune dulce,
Căci însăşi eşti lumina, viaţa mea.“

D-ra/L.A.: „Aş vrea să fiu cum spui, ca să-mi răzbun!
“

S1/Gl.: „Acel ce te-a lipsit de soţ, domniţă,
Te-o ajuta să-ţi iei un soţ mai bun.“

D-ra/L.A.:„Mai bun nu vieţuieşte pe pămînt.“
(Îngenunchează lîngă mort şi-l mîngîie.)

S1/Gl.: „Ba da, şi te-a-ndrăgit mai mult ca el.“

D-ra/L.A.:„Şi unde-i?“

S1/Gl.: „Iată-l“ (Anne îl scuipă). „De ce mă scuipi?!“

D-ra/L.A.:„Venin de moarte-aş fi voit să-ţi fie.“

S1/Gl.: „Veninul n-are-aşa gingaş izvor.
Dispreţ pe buze nu purta, căci ele

Pentru sărutul dulce sînt făcute.“

D-ra/L.A.:„Ci piei din ochii mei; îmi vatămi ochii!“

S1/Gl.:„De nu mă poţi ierta, răzbunătoareo,
Îţi dau această spadă cu vîrf ager;
De vrei, împlînt-o-n pieptul meu cinstit,
S-alungi din el un suflet ce te-adoră…
Şi moartea, în genunchi, smerit ţi-o cer.

(Îşi descoperă pieptul; Anne ia spada şi se
pregăteşte să-l străpungă.)

Nu şovăi! Eu l-am ucis pe Henric,
Dar frumuseţea ta m-a îmboldit…“

D-ra/L.A. (lasă spada să-i cadă): Aş vrea să-l cred, dar nu
pot!

S1/Gl.: „Ridică spada iar, sau mă ridică!“

D-ra//L.A.: „Ridică-te, viclene; te-aş fi vrut
Ucis, dar nu vreau eu să-ţi fiu călău.“

S1/Gl.: „Poruncă dă-mi şi singur mă omor
Sub ochii tăi ce-atît de dragi îmi sînt!“

D-ra/L.A. (sfîşiată de îndoială):
„De ţi-aş citi în suflet. Mă tem că-i prefăcut!“

S1/Gl.: „Mi-e sufletul pe buze.“

D-ra/L.A.: „Ei, hai, ridică-ţi spada.“

S1/Gl.: „Deci pot nădăjdui? Primeşte-acest inel!
Cum degetul ţi-l cercuie inelul
La fel şi biata-mi inima-i cuprinsă
De sînul tău.
Păstrează-le: a tale-s amîndouă!“

D-ra/L.A.: „Din inima mă bucur
Văzîndu-te atît de pocăit.
Sînt măgulită de vorba ta aleasă;
Nu ştiu ce fac…
Dă-mi un răgaz… cu gîndul să mă-mpac!“ (iese).

S1/Gl. (izbucnind  fericit):
„Au, a mai fost femeie-n felu-acesta
dobîndită?
A mea va fi; dar nu pe lung soroc.
Cum? eu, ce i-am răpus şi soţ şi socru,
S-o cuceresc cu ura-n sîn fierbîndu-i
Şi cu dovada sîngerînd alături?! (arată leşul).
Nesprijinit de nimeni decît
De iad şi ochii mei vicleni – şi totuşi
S-o birui?!
Un nimic a-nvins o lume! Ha! (rîde).
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S2: Eu mai stau mult aşa, în chip de leş? Încep să put!

S1/Gl.: Să-l îngropăm cu cinste şi onoruri. (Îl apucă de
picioare şi-l trage spre culise. S2 se smulge din mîinile
lui S1 şi se întoarce să strîngă pungile şi să şteargă
vopseaua de pe podea, apoi revine şi se lasă tîrît în
culise. În acest timp, S1 îşi pune o haină pentru
Hamlet).

Anica Bodescu

S1/Hamlet (Tîrînd leşul):
„Acum acest bun sfetnic, Polonius,
Ce-a fost, în viaţă,-un gureş nătărău,
E foarte grav, tăcut şi tainic.
Hai, sir, să mîntui treaba şi cu tine.
Noapte bună, mamă!“

(Strigă spre culise de unde D-ra a întîrziat intrarea):
„Noapte bună, mamă!“

Actorul (rîde): Au încurcat borcanele!

Actriţa (rîde): Ce să aştepţi de la nişte… diletanţi?!

D-ra/Gertrude: „În două, Hamlet, inima mi-ai rupt!“

S1/H: „O! Partea rea s-o lepezi şi să duci
Trai mai curat cu jumătatea-a doua.
Somn bun; dar nu te du la rege-n pat;
Prefă-te virtuoasă, de  nu eşti.“

Sufleura (disperată): Ce faceţi? Aţi ieşit din text! Ăsta e
„Hamlet“!

S1: Nu contează; tot Shakespeare, nu?

Actriţa (dispreţuitoare): Ştiu ei ce-i aia Shakespeare!

Sufleura: Maestre! S-au băgat în „Hamlet“!

Regizorul: Lasă-i. Să vedem ce iese. (Se retrage în culise.)

D-ra/G.: „Dar ce-am făcut, o, Hamlet, încît cutează
limba-ţi
Să zbiere-aşa-mpotriva mea?“

Actriţa: În sfîrşit, vedem şi noi o regină. Ţineţi-vă bine!

Actorul: Şi-un Hamlet cum doar prietenul meu,
Laurence Olivier, a mai fost!

D-ra/G.: (deranjată de intervenţie, reia replica)
„Dar ce-am făcut, o, Hamlet,  încît cutează
limba-ţi
Să zbiere-aşa-mpotriva mea?“

S1/H.: „O faptă ce-ntinează purpurul sfielii…
Priveşte aici, acest portret, şi-acesta…
(Dar n-are nici un portret. Strigă replica, alb, spre
recuziter)
Priveşte-aici acest portret şi-acesta!“

Recuziterul (îi înmînează, printre perdele, portretul):
Priveşte-aici acest portret!

S1/H. (se întoarce spre regină): „Priveşte-aici acest
portret!“

Recuziterul (revine cu al doilea portret): Şi-acesta!

S1/H. (către regină): „Priveşte-aici acest portret; şi-acesta!
Doi fraţi sînt zugrăviţi. Vezi ce lumină
Domnea pe-această frunte?
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(Poartă portretul în aşa fel încît lumina să cadă bine
pe el; face semne spre maestrul de lumini să
potrivească bine spotul): Aşa, aşa, acum e bine!
O îmbinare şi-o alcătuire
Pe care zeii toţi…
Pe care zeii toţi… (A uitat replica.)

Actorul (din public): „Pe care zeii toţi şi-au pus pecetea“
(Gest de dispreţ)

S1/H.: Mulţumesc. „Pe care zeii toţi şi-au pus pecetea.“
Cred că sufleura a adormit…

Sufleura: Dumneata să nu mă insulţi; că eu am
îmbătrînit la arlechin ca să vă salvez pe voi din
situaţii penibile. Uite, mi s-au ţuguiat buzele de-
atîta suflat.

S1/H.: Bine, iartă-mă; dar fii şi tu mai prezentă. (Se
întoarce spre regină): El a fost soţul tău. Şi-acum e-
acesta (Celălalt portret)
„Lăsaşi păşunea muntelui, frumoasă,
Şi lăpăi dintr-un smîrc!
Dar judecă; ce judecată-ar trece
De-aici, aici? Şi care diavol
Te-a păcălit jucînd de-a baba oarba?“

D-ra/G.:  „O, Hamlet, taci!“

S1/H.: „Cum poţi să mai trăieşti în acra
Sudoare-a unui pat incestuos,
Iubind şi giugiulindu-te-n dezmăţ
Pe-o cocină scîrnavă?!...“

D-ra/G.: „O, Hamlet, taci;
Îmi vîri pumnale în auz. Destul!“

Actriţa (nu mai poate răbda şi oferă un model de rostire):
„O, Hamlet, taci;
Îmi vîri pumnale în auz. Destul!“

D-ra (ofensată): Vă rog, doamnă! Cînd o să fiţi
dumneavoastră în scenă, atunci să…

Actriţa (reaşezîndu-se): Mă rog, mă rog… Dar fii mai
regină! Fii mai shakespeariană!

Actorul (doct): Las-o, dragă;atîta poate, atîta face. Cred
că nici nu l-a citit pe Jan Kott.

D-ra: Ba l-am citit: „Shakespeare, contemporanul
nostru“. Dar l-am citit şi pe John Elsom, care se
întreabă: „Mai este Shakespeare contemporanul
nostru?“

Actorul: Şi dumneata ce crezi? Mai este?

D-ra: Vorbim pe urmă… Acum aşteptăm fantoma!

Falstaff (intră ca mai înainte): Acum ar fi momentul
potrivit. Căci tot se spune despre mine că mă ţin
scai de prinţ, ca un ban fals. Dar nu-i chiar aşa;
banul fals e uşor. Cît despre mine… Cel ce mă
măsoară din ochi o să mă cumpere fără să mă
cîntărească…

Actorul: Tot n-ai nimerit-o, Falstaff!

Falstaff: Cum nu? Nu-i prinţul meu acesta? Iubite
Harry! (S1/H se întoarce cu spatele).

Actorul: Cel pe care l-ai abătut de la calea cea bună? Nu,
nu-i el.

Falstaff: Tînărul prinţ m-a abătut pe mine de la calea cea
bună. Eu sînt cerşetorul orb cu burtă mare, iar el
e cîinele care mă trage după dînsul. Eu sînt
virtutea, el e viciul. Dar virtutea are atît de
puţină căutare în aceste vremuri negustoreşti;
nu face nici cît o ceapă degerată. Şi totuşi, eu,
virtutea-ntruchipată, caut cu lumînarea viciul.
Zici că nu-i prinţul Hal acesta?

Actorul: Nici vorbă, Jack. E Hamlet.

Falstaff (fascinat): Nefericitul prinţ al Danemarcei?! O,
am onoarea, prinţe! Sînt Falstaff (îi întinde mîna).
Pentru prieteni – Jack.

S1/H. (rămîne cu spatele la el): Nu-i prinde părul alb pe
măscărici!

Falstaff (în timp ce sufleura vine din culise şi, fără vorbe, îl
trage afară): Scuzaţi-mă că sînt aşa grăbit; am de
făcut cîte ceva pentru rege!

D-ra/G. (către S1/H.): „Jignit-ai, Hamlet, crunt pe tatăl
tău.“

S1/H.: „Jignit-ai, mamă, crunt pe tatăl meu (Primul
portret):

O îmbinare şi-o alcătuire
Pe care zeii toţi şi-au pus pecetea
S-arate lumii-un om într-adevăr;
El a fost soţul tău… Vezi ce urmează (Celălalt
portret):
El este soţul tău; ca o mălură
Ce-şi seacă fratele cel bun…
Un ucigaş şi-un ticălos; nici părticică
Din zecimea celui dintîi; paiaţă de monarhi,
Borfaş al stăpînirii şi-al domniei
Care-a furat din raft coroana scumpă
Şi-a îndesat-o-n buzunar!“
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[Se aud paşi grei. Muzică stranie.]

Actorul: Acum, sigur, vine fantoma regelui.

Actriţa: Imposibil, paşii sînt prea grei.

S1 (către Actor): N-aţi vrea să ne-ajutaţi? N-avem
fantomă.

Actorul: Eu, domnule? Fantomă, eu?! Mersi!

S1: Fantoma unui rege, totuşi!

Actriţa: Du-te, colega, hai, că rege tot n-ai să mai fii
vreodată.

Actorul: Mă rog… dacă mă rogi şi tu (Vine în scenă.)

S1/H.: „Plutiţi cu aripile-asupră-mi, voi
Arhangheli buni! Ce vrea cinstita-ţi faţă?“

Actorul/Fantoma: „Venit-am s-ascut avîntul tău
aproape bont…
(cu mască) Ascultă, o, ascultă.! De-ai iubit
Pe scumpul tău părinte vreodată,
Uciderea-i mîrşavă s-o răzbuni!“

S1/H.: „Ucidere?“

Ac./F: „Mîrşav e orişice omor, dar ăsta-i
Cel mai mîrşav, hidos şi nefiresc…“

S1/H.: „Grăbeşte-te şi-mi spune, şi cu aripi
Ca ale gîndului şi-ale iubirii
Spre răzbunare am să zbor.“

Ac./F.: „S-a spus că, adormind eu în grădină,
Am fost muşcat de-un şarpe. Astfel, dar
Urechile întregii Danemarce
Au fost jignite şi-nşelate crunt.
Tu află însă c-acel şarpe
Ce l-a ucis pe tatăl tău, acum
Îi poartă sceptrul.“

S1/H.: „Profeticul meu suflet! Unchiul meu?“

Ac./F.: „Da, fiara adulteră şi incestă
Mîrşavei sale pofte a supus
Voinţa virtuoasei mele Doamne.
Şi cînd dormeam în tihnă, în grădină
Veninul ticălos de mătrăgună
În porţile urechii mi-a turnat.
Aşa mi-a luat, în somn, un braţ de frate
Şi viaţa, şi coroana, şi regina.“

S1/H.: „Oştiri cereşti! Pămînt şi iad!
O, inimă, să nu te frîngi!“

Ac./F.: „De ai in tine viaţă, nu răbda
Ca-al Danemarcei pat regesc să fie
Culcuş pentru desfrîu incestuos.
Dar cugetul şi sufletul, ia seama,
Oricum te-ai răzbuna, să nu-ţi încarci
Urzind asupra mamei. (S1/H o priveşte lung pe
Regină)
Las-o-n plata
Lui Dumnezeu şi-a spinilor ce-n piept
Sălăşluiesc spre-a o-nghimpa… Mă duc.
A licuriciului lumină rece
Prinde-a păli, vestind sosirea zilei.“

(Se întoarce la locul lui din public).

Actriţa (îl aplaudă): Minunat! Bravo! Ce înseamnă actorul
adevărat!

S1 (din scenă, împreună cu D-ra îl aplaudă): Îţi mulţumim,
maestre!

Actorul (mîndru): Era cu totul altceva dacă-mi spuneaţi
din timp; m-aş fi pregătit. Aşa… am
improvizat…

Actriţa: Şi eu, dacă ştiam puteam s-o joc, în locul ei (spre
D-ra), pe Regină. Sau, mai degrabă, pe Ofelia…
Aşa, nu m-aş mira ca tot ea s-o facă şi pe Ofelia.

D-ra (către Actriţă): Ofelia aţi zis? Prea bine!

Actriţa: Nu cred că îndrăzneşti.

D-ra/Ofelia (către S1/H): „Stăpîne bun! Atît amar de zile
Cum te-ai simţit, alteţă?“

S1/H.: „Cu plecăciune mulţumesc: prea bine.“

D-ra/O.: „Am de la tine amintiri, alteţă,
Pe care vreau demult să ţi le-ntorc;
Te rog primeşte-le acum.“

S1/H.: „Eu nu ţi-am dăruit nimic.“

D-ra/O.: „Tu ştii că mi le-ai dăruit, alteţă,
Cu vorbe din suflare-atît de dulce
Încît le-mbogăţeai; mireasma lor
Pierdută e; primeşte-le-napoi!“

S1/H.: „Ha, ha, ha! Tu eşti cinstită?“

D-ra/O.: „Alteţă!“
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S1/H.: „Eşti frumoasă. Te-am iubit cîndva.“

D-ra/O.: „Alteţă, m-ai făcut într-adevăr să cred că da.“

S1/H.: „Nu te-am iubit!“

D-ra/O.: „Cu-atît mai mult m-am înşelat.“

S1/H. (a uitat replica; e încurcat).

Sufleura (de după perdea): „Du-te la mănăstire!“

S1/H.: Poftim?

Sufleura (mai clar): „Du-te la mănăstire!“

S1/H. (nedumerit): Eu?! (Sufleura face un semn spre
Ofelia): Aha! (Se întoarce spre Ofelia):„Du-te la
mănăstire! De ce să fii zămislitoare de
nemernici? Sîntem cu toţii ticăloşi; să nu crezi pe
niciunul! La mănăstire du-te; hai, drum bun!“
(Iese sau se retrage într-o margine a scenei).

D-ra/O.: „O, ceruri blînde, ajutaţi-l!
Ce minte-aleasă s-a surpat: curtean,
Ostaş şi cărturar, nădejdea mîndrei ţări…
Iar eu, domniţa cea mai neferice,
Ce supt-am mierea din cuvîntul lui
Văd azi atotcuprinzătoarea-i minte
Ca nişte sparţi şi aspri zurgălăi
Sub vîntul nebuniei!“

Actorul (către Actriţă): Să ştii că mie mi-a plăcut. Are,
are… (Nu spune ce are).

Actriţa: Pînă aici nici n-a fost greu. Încercarea ar fi scena
nebuniei, dar vezi că o evită?

D-ra/O. (auzind-o): „Crăiasa mîndră-a Danemarcei unde-
i?“

Actriţa: Să zicem că aici. (Îşi pune pe cap coroana)

D-ra/O.: „Se spune că bufniţa a fost fată de brutar.
Doamne, ştim ce sîntem, dar nu ştim ce se poate
întîmpla cu noi.“ (Cîntă):
„Cum pot eu să-l recunosc
Pe iubitul dumitale?
După şapca lui cu scoici,
După geacă şi sandale?“

Actriţa (intră în joc ca Regina Gertrude): „Vai, draga mea,
ce-nseamnă acest cîntec?“

D-ra/O.: „A murit şi a plecat
Dus e, Doamnă mare;

Iarba-i stă la căpătîi,
Steiul la picioare
Tra la la la la la…

Alb e giulgiul ca de nea,
Flori cad în neştire,
Dar nu varsă nimenea
Lacrimi de iubire.“

A/Regina Gertrude: „O poartă gîndul spre tatăl ei ucis.
Bietul Polonius.“

D-ra/O.: „Iată rozmarin - pentru aducere aminte. (Către
S1/H): Nu mă uita, iubitule, te rog! Acestea sînt
pansele - pentru gînduri de dragoste.“ (Către
A/R.G.): Pentru dumneata, mărar şi căldăruşe.
(Către Actor): Virnanţ pentru dumneata. (Către
cineva din public): Poftim o margaretă. Aş fi vrut
să vă dau nişte toporaşi, dar s-au ofilit toţi cînd a
murit tata. (Cîntă):
„Şi n-o să vină înapoi?
N-o să mai vină pe la noi?
…………………………………
Cu barba albă ca de nea,
Cu părul ca de in, s-a dus.
N-o să mai vină iar,
Să-l plîngem e-n zadar.
Îl aibă-n paza lui Isus.“
Domnul fie cu voi toţi!

S2/Laerte (năvălind în scenă):
„Rege ticălos, dă-mi-l pe tata!
Cum a murit? N-o să mă-nşele nimeni.“
„Nu-mi pasă nici de-o lume, nici de alta
Şi orice-ar fi, vreau să-l răzbun!…“

Actor/Regele (vine din public): Noi împreună îl vom
răzbuna, Laerte, de stai să mă asculţi.
(Tainic): Mîna lui Hamlet (arată spre S1/H.) l-a
răpus pe tatăl tău, pe bunul meu Polonius.
Răzbună-l! (Toarnă pe vîrful spadei lui Laerte
otravă dintr-o sticluţă).

S2/Lr.: „Sînt, sire, năucit…
Îmi clocoteşte sîngele şi vreau să-i zvîrlu în
obraz (se întoarce spre S1/H): Tu eşti făptaşul!“
(Scoate sabia): Te apără, de poţi!

[Duel. Cîteva şarje. Cineva strigă: „Atins.“ „Atins!“
Ambii luptători constată că sînt răniţi.]

S2/Lr. (căzut la pămînt):
„O, Hamlet, spada-i otrăvită!
Nu-i leac pe lume să te-nzdrăvenească.
N-ai de trăit mai mult de-un sfert de ceas.
De vină-i regele. Otrava
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Chiar el a pregătit-o!“

S1/H: „Incestuos casap al Danemarcei, ia-ţi răsplata! (Îl
străpunge pe rege, apoi scapă spada. Spre Regină):
Simt, mamă, cum îmi pătrunde-n sînge răceala
morţii.

A/R.G.: „Vino să-mi stai alături, dragul meu,
Căci din otravă eu însămi am băut.“

S1/H.: Nu, dragă mamă; este dincoace un magnet
(Ofelia) care atrage mai puternic. O voi simţi şi-n
moarte tot aproape.
„Ofelia bălaie! Fie-mi, nimfă,
Păcatele-amintite-n ruga ta!“ (O ia de mijloc şi se
îndreaptă spre ieşire).

D-ra/O.: „O, ceruri blînde, ajutaţi-l! (Îi şterge fruntea cu o
batistă, pe care, apoi, o scapă jos).

S1/H. (oprindu-se o clipă): „Restul nu-i decît tăcere!“

A/R.G. (ridicînd batista): Ofelia, batista!

S2 (care, ca Laerte, a zăcut întins la pămînt, tresare la auzul
cuvîntului batistă): Ce batistă!

Actriţa/Emilia: „Cum ce batistă? Chiar aceea
Pe care-Othello i-a dat-o Desdemonei
Şi mi-ai cerut de-atîtea ori s-o fur.“

S2/Iago: „Ce fată bună eşti! Hai, dă-o-ncoace!“

A/E.: „Ce vrei să faci cu ea, de-ai stăruit
Atît de mult s-o şterpelesc?“

S2/I.: „Batista asta am s-o fac pierdută
În camera lui Cassio.
Othello e gelos.
Otrava mea îi va intra în sînge.“
(Către public)
De veţi avea o clipă de răbdare
Povestea lui Othello şi-a Desdemonei veţi afla.
Eu însumi cu batista asta voi lega
Ce nici un diavol nu ar fi în stare.

Sufleura (rupînd textul, nervoasă): E prea de tot. Iar aţi
luat-o razna! Eu nu mai pot. Adio! Mă duc la
casa de nebuni.

Regizorul (îi face semne discrete să se potolească şi să treacă
la locul ei): Doar seara asta mai rabdă, şi-om
vedea (Se retrage).

Actorul (către Actriţă): Sper să mă solicite pentru Othello.
Tot am ratat ocazia acum treizeci de ani, cînd un
regizor nepriceput l-a distribuit pe Vraca…
Puah! A fost o catastrofă.

Actriţa (văzîndu-l pe S1/Othello intrînd însoţit de
S2/Iago): Nu te-au ales, colega; astîmpără-ţi
orgoliul!

Actorul: Prevăd o catastrofă şi mai mare.

Ilie Bostan

D-ra/Desdemona (intră prin dreapta şi se adresează
Actorului/Brabanţio, în timp ce S1/Othello şi S2/Iago
intră prin stînga şi o urmăresc):

„O, nobil tată…“

Actorul (mirat foarte): Eu, tatăl ei!? (Actriţa îi face semn să
accepte). Fie!

D-ra/D.: „O, nobil tată,
A ta eu sînt  prin creştere şi viaţă
Şi ştiu, prin ele, cum să te respect.
Stăpîn că-mi eşti mi-o spune datoria.
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Dar soţul meu e-aici (arată spre S1/Othello; acesta
se înclină spre Actor/B)
Şi-aşa cum mama te-asculta pe tine
Mai mult decît pe tatăl ei, socot
Că datorez stăpînului meu maur
Supunerea.“

S1/Othello: „Privind-o şi-ascultînd-o, ai zice că-i o sfîntă.
Şi, totuşi, mă înşală?
Mă-nşeală Desdemona?“

S2/I.: „Stăpîne, ce-i cu tine? Lasă-ţi gîndul!
Cu Cassio e doar amică bună.“

S1/O.: „Din trupul ei gingaş dacă întreaga oaste
Cu cercetaşi cu tot s-ar fi-nfruptat,
Şi tot mi-era mai bine-n neştiinţa-mi!
Acum, adio-n veci pace a minţii,
Adio linişte, adio vouă
Împăunate oşti, războaie mari,
Adio, că puterea lui Othello
A luat sfîrşit!“

S2/I.: „Stăpîne, cum se poate?!“

S1/O.: „Să-mi dovedeşti că draga mea-i o tîrfă,
Mişelule! Dovezi! Să văd cu ochii.
De nu, ţi-o jur pe veşnicul meu suflet,
Mai bine cîine să te fi născut
Decît să-nfrunţi stîrnita mea mînie!
Să-mi dai dovada vie că mă-nşeală!“

S2/I.: „Te-ajut eu, totuşi, căci în treaba asta
Prea sînt amestecat. Trecuta noapte
Eram întins alăturea de Cassio
Şi nu puteam dormi.
E cîte-un om atît de slab de înger
Încît îşi spune tainele în somn.
Aşa şi Cassio. Încît l-aud
Spunînd în vis: «O, dulce Desdemona,
Iubirea să ne-ascundem!»
Şi-mi prinde mîna, domnule, mi-o strînge
Cu foc, parcă smulgea din rădăcini
Săruturi ce creşteau pe gura mea.
Îmi pune - apoi, piciorul peste coapsă
Şi iar oftat, şi iar sărut, şi-un strigăt:
«Ce crud destin te-a dat acelui maur!» (Îl arată pe
Othello.)

S1/O.: „O, groaznic, groaznic!“

S2/I.: „Da! Da-i doar un vis.“

S1/O.: „Dar dă-n vileag o faptă petrecută;
Deşi-i doar vis, e un prepus temeinic.
O sfîşii în bucăţi!“

S2/I.: „Fii înţelept; nimic nu-i încă sigur,
Ea poate, totuşi, fi cinstită.“

D-ra/Desdemona: „Jur! (Către S2/I): Mişelule ce pui la
cale! (Cu accent pe Mişelule)

Actriţa (din public): „Mişelule, ce pui la cale?! Accentul
logic, domnişoară.

D-ra/D.: Mersi! Mişelule, ce pui la cale?!

S2/I. (către Othello): „În mîna doamnei tale n-ai văzut,
Vreodată, o batistă-n fragi brodată?“

S1/O.: „I-am dat eu una. Darul meu de nuntă.“

S2/I.: „Eu nu ştiam. Dar cu-o batistă de-asta
– A Doamnei, sigur – l-am văzut pe Cassio
Ştergîndu-şi barba azi.“ (arată spre Actor.)

Actorul (din public): Uf, ce căldură! Tot sînt numai o apă.
Mare noroc batista asta răcoroasă.

S1/O. (privind crunt într-acolo): „De-o fi aceea!…“

S2/I.: „Aceea sau vreo alta, tot de-a ei,
E încă o dovadă împotrivă-i.“

S1/O.: „Înalţă-te din peştera adîncă
Tu, neagră răzbunare!“

D-ra/D. (se apropie sfioasă): „Stăpîne, cum îţi merge?“

S1/O.: „Mă supără un straşnic guturai,
Dă-mi, rogu-te, o batistă.“

D-ra/D.: „Iată, doamne.“

S1/O.: „Nu asta. (O aruncă). Aceea ce ţi-am dat-o.
Batista ceea mamii i-a fost dată
De-o vrăjitoare din Egipt
Spunîndu-i că va fi iubită
Cît timp o va purta şi-o să-l subjuge
Pe soţul ei iubirii pe deplin.
De-o pierde însă ori de-o-nstrăinează
Cu silă ochii lui o vor privi.
Ai grijă, dar; de-o pierzi ori de o dărui
Nenorocire fi-va, cum alta n-a mai fost.“

D-ra/D. (aparte):„O, Doamne,-ndură-te de noi!“

S1/O.: „S-o văd! Arat-mi-o! Batista!“

D-ra/D.: „Am, doamne, altele, o sută.“ (De sus cad
numeroase batiste.)



524 vol. 21, no. 3 (87-88)| Vara 2011

S1/O.: „O vreau pe-aceea de la mama. N-au preţ cît ea
o mie de batiste.“

S2/I.: „Pe Cassio-l văzui ştergîndu-şi barba.“ (I-l arată
iar pe Actor care îşi şterge barba cu batista)

S1/O.: „Batista, Desdemona, vreau s-o văd.“

D-ra/D.:  „Nefericită-s foarte c-am pierdut-o.“

S1/O.: „Demon, o, demon! Să piei din ochii mei!“

D-ra/D. „Mă duc, să nu te supăr.“

S1/O.: „Ba nu, rămîi! Să aflu cine eşti! (O apucă de mîini
şi o forţează să cadă în genunchi): Hai, spune-mi:
cine eşti?“

D-ra/D.: „Soţia ta, stăpîne. Soţie credincioasă şi
cinstită.“

S1/O.: „Ca musca-n hoit, ce se prăseşte-n zbor.
Tu, floare de pădure, mult frumoasă,
Mireasma ta ce dureros de dulce
Mă ameţea! De ce-ai venit pe lume?!“

D-ra/D.: „Cu ce-am păcătuit şi nici nu ştiu?“

S1/O.: „Cu ce-ai păcătuit? Femeie-a tuturora,
Pe-această dalbă filă de ce-i scris «tîrfă»?“

D-ra/D.: „Mă necinsteşti, stăpîne, jur!“

S1/O.: „Mergi la culcare. Am să vin îndată.“ (Iese.)

D-ra/D.: „Buna mea Emilia, dă-mi hainele de noapte.
Mi-a poruncit stăpînul să mă culc. (Către A, care
nu se mişcă): Buna mea Emilia, dă-mi hainele de
noapte.“

Actriţa (din public): Să ţi le dea recuzitera. Eu nu-s
servanta ta.

D-ra (privind-o tăios): Viperă! (Din culise i se aruncă o
cămaşă de noapte pe care D. o îmbracă. Se culcă.)

S1/O. (intrînd foarte tulburat): O, stele caste! Să moară,
deci; să nu mai mintă şi pe alţii!

Actorul (din public, fluturînd batista): Batista ta, Othello!

S1/O.: „Aceasta-i pricina. Dar n-am să-mprăştii
Nici sîngele-i, nici n-am să-i vatăm trupul
Mai alb ca neaua…

Sting flacăra (Suflă în lumînarea care se stinge, dar
lumina în scenă nu se schimbă). Sting flacăra. (Suflă
spre un reflector şi acesta se stinge) şi-i sting şi ei
lumina
Dar încă un sărut. E cel din urmă:
N-a fost mai dulce altul niciodată
Şi mai nenorocit!“ (O sărută.)

D-ra/D.: „O, ai venit, stăpîne? Dar buza de ce-ţi muşti?
Vai, mie!
Ţi-e trupu-ncins de-o groaznică mînie.“

S1/O.: „Tu ruga ţi-ai făcut-o?
Nu-ţi pot nepregătitul duh ucide.“

D-ra/D.: „Vorbeşti de-omor, stăpîne?“

S1/O.: „Da!“

D-ra/D.: „Vai, cerul să mă ierte! Te-ndură deci de mine,
Doamne!“

S1/O.: „Din inimă, amin! (O înăbuşă.)
Te stinge dar, tu candelă de-o clipă,
Căci viaţa-i doar o umbră călătoare,
Un biet actor, ce-n ora lui pe scenă
Se zbuciumă şi-apoi nu-l mai auzi!“

A/Emilia (năvăleşte din public): „Săriţi! Săriţi! Maurul
Mi-a ucis stăpîna! Ucigaşul! (Intră S2/Iago.)

S1/O.: „A fost vicleană şi necredincioasă.
Cu mîna mea răsuflul i-am oprit.“

A/E.: „Maur tîmpit,
Batista am găsit-o eu
Şi-am dat-o soţului, lui Iago, că-mi ceruse
Cu stăruinţă să i-o fur stăpînei.“

S2/I.: „Taci, tîrfă ticăloasă!“

A/E.: „Nu! Voi vorbi ca viforul de slobod.
El, soţul meu, a pus la cale totul.
Netot şi bleg, Othello, l-ai crezut
Şi ai ucis fiinţa cea mai pură
Din cîte şi-au nălţat spre cer privirea.
Acuma zaci şi urlă!“

S2/I. (o înjunghie pe la spate şi fuge.)
Actriţa scoate pumnalul din rană, îl şterge de sînge
şi-l dă recuziterului printre perdele, apoi trece la
locul ei în public.

Actorul (către Actriţă, conciliant): A fost foarte bine. Chiar
binişor.
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S1/O.: „Voi, demoni, izgoniţi-mă cu biciul
Din faţa arătării ei cereşti!
Suflaţi-mă-ntr-a vîntului bătaie
Frigeţi-mă pe flăcări de pucioasă!
O, Desdemona, Desdemona-i moartă!
(Se apleacă spre ea)
Te-am sărutat şi-n moarte te-am pierdut.
Să pier acum, murind într-un sărut! (Se înjunghie
şi cade peste ea.)

Actorul: S-a sinucis frumos.

Actriţa: Aşi! Pare mai mult Romeo decît Othello!

Dumitru Bostan

D-ra/Julietta (trezindu-se): Romeo? O, scumpul meu
Romeo!
„Unde mi-e soţul, bunule duhovnic?
N-am dat uitării locul întîlnirii
Şi iată-mă. Romeo unde e?“

S2/Lorenzo:  „O-nfricoşată putere a surpat tot ce-am
clădit. Romeo zace mort!“ (În acest timp intră
Recuziterul şi îi şterge faţa lui Othello, după care
acesta „moare“ la loc, la semnul lui S2/Lorenzo)

D-ra/J.: „E mort Romeo? Doamne! (Spre el):
Otrava i-a grăbit sfîrşitul! Of,
Băiat cu suflet rău! Să-mi fi lăsat
Şi mie cel puţin o picătură
Mult bine îmi făceai. (Mortul arată că în sticluţă
nu mai e nici o picătură de otravă.)

N-a mai rămas pe buza ta un strop
Să-l sorb c-o sărutare şi să mor? (Îl sărută)
Fierbinte-i gura ta!“
Dar nu ucide! Şi vreau din urmă să te-ajung în
moarte, o, soţ iubit! Cu ce… cu ce?...

Actorul (îi strigă din public): Pumnalul!

D-ra/J.: O. da! (Apucă pumnalul lui Romeo):
„Pumnal trimis de soartă
Aici ţi-e teaca (Se străpunge) Rugineşte-acolo,
Dar adu-mi moartea!“ (Cade peste Romeo.)

Actriţa (grimasă): Simpluţ, simpluţ! Era cu totul altceva
dacă făceau scena balconului.

Actorul: Îţi aminteşti, scumpă colegă, această scenă, cum
o făceam noi doi?

Actriţa: E-he! Stau cîteodată şi-mi aduc aminte… ce
vremi şi ce roluri mai erau pe cînd începusem şi
noi, drăgăliţă Doamne, a ne ridica actori pe
marea scenă a micului teatru de provincie…

Actorul: Parcă îmi saltă şi azi inima de bucurie cînd îmi
amintesc scena balconului. Dar, azi, cine s-o
joace?!

D-ra/J. (îi aude şi, ambiţioasă, îl zgîlţîie pe Romeo): Romeo!
Ne-ntoarcem la scena balconului.

S1/Romeo: Dar eu sînt mort!

D-ra/J.: Iubirea mea, Romeo, te scoală şi din morţi!
(Maşiniştii au şi improvizat un balcon. D-ra/J. urcă ţinînd în

mînă o lună pe care o flutură spre Romeo.)

D-ra/J.: U-uu! „Cine eşti tu ce-nvăluit de noapte
În taina mea pătrunzi?“

S1/R.: „Ce licăr joacă în fereastră? Ah!
Răsare ziua - Julietta-i soare!
Te-nalţă, soare dalb! Răpune luna
Care e galbenă de ciudă că tu eşti mai frumoasă
N-o mai sluji! Nu vezi! Te pizmuieşte!“

D-ra/J. (aruncă luna): „Romeo!
De ce şi pentru ce eşti tu Romeo?
Reneagă-ţi tatăl, leapădă-al tău nume
De Montague,
Sau dacă nu, să-mi juri că mă iubeşti
Şi n-oi mai fi o Capulet.“

S1/R.: „O, după nume
Nu ştiu să-ţi spun prea bine cine sînt.“
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D-ra/J.: „Ce preţ are un nume? Trandafirul,
Oricum i-ai spune, tot aşa-şi împarte
Mireasma dulce. Astfel şi Romeo,
De l-ar chema oricum, ar răspîndi
Aceeaşi dulce vrajă ca şi-acum.
Romeo, schimbă-ţi numele, şi-n locul lui
Mă ia întreagă!“

S1/R.: „Fac ce doreşti
Şi mă botez din nou de-mi dai iubirea.“

Vocea doicii: „Julietta, vino la culcare!“

D-ra/J.: „Îndată, doică“
(Spre Romeo:)
„Cum  de-ai pătruns aici şi pentru ce?
E zidu-nalt, greu de sărit şi locul
Acesta pentru tine-nseamnă moarte
Dacă vreo rudă-a mea te va zări.“

S1/R: „Mi-a dat iubirea aripi să m-avînt.“ (Accentul pe
„mi-a dat“.)

Actorul (din public): „Mi-a dat iubirea aripi să m-avînt.“
Iubirea!

S1/R. (privindu-l): Iubirea?

Actorul: Păi, da. Iubirea!

S1/R.: „Mi-a dat iubirea aripi să m-avînt!
Nu-i zid înalt să-i poată pune piedici!“

D-ra/J.: „Ah, dragul meu Romeo, spune-mi drept:
Ţi-s dragă-ntr-adevăr, sau poate-ţi pare
Că m-am lăsat prea lesne cucerită?“

S1/R.: „Îţi jur pe raza prea curată-a lunii…“ (Caută luna
pe care Julietta a aruncat-o): Dar unde-i preacurata
lună? (Julietta îi arată luna, Romeo o găseşte şi o
ridică deasupra capului, făcînd semn spre maestrul
de lumini să pună spotul pe ea.)
„Îţi jur pe raza prea curată-a lunii
Care-şi anină de copaci beteala…“

D-ra/J.: „O, nu jura pe-amăgitoarea lună
Ce-n fiecare lună-şi schimbă discul (Luna se
mişcă ba cu colţurile în sus, ba în jos.)
Nu vreau să fii ca ea de nestatornic.“

S1/R. (făcînd eforturi să o fixeze): Pe ce să jur, că ea nu vrea
să stea?!

D-ra/J.: „Pe sufletul tău jură şi-am să te cred.
Dar acum du-te! Somn lin şi noapte bună;
Dulcea pace din sufletu-mi asupra ta coboare!“

Vocea doicii: Julietta!

D-ra/J.: „Da, doică, vin! Păstrează-mi
Credinţa cît lipsesc, drag Montague.
Mă-ntorc îndată. Aşteaptă-mă.“ (Pleacă.)

S1/R.: „Pînă te-ntorci, eu zidul am să-l nărui
(Caută.) Găsesc eu vreo unealtă (Iese.)

S2/Zidul:  „Se-ntîmplă ca-n povestea lor
Să-nfăţişez un zid, eu, Botişor.
Vă rog să credeţi că-i adevărat:
Pre cît se spune-aş fi un zid crăpat (Desface
degetele.)
Prin crăpătura lui, Thisbe şi Pyram
Îşi spun în taină dorul lor avan.
Deci varul, piatra, astă tencuială
Alungă iute orice bănuială
Precum că n-aş fi zid. Pe-aici, priviţi, (Degetele)
Şoptesc cei doi sărmani îndrăgostiţi.“

S1/Pyram (apropiindu-se de zid):
„Mă tem că Thisbe nu va mai veni
Şi tu, o, zid, o, zidule prea bun,
Fă-mi loc, te rog, privirea să-mi strecor
(Zidul răsfiră degetele)
Dar ce să văd? Pe ea n-o văd deloc!
Zid ticălos şi rău! M-ai înşelat;
De-a pururi să n-ai parte de noroc!“

Actorul (din public): Mi se pare că Zidul, fiind un zid
simţitor, o să-l blesteme şi el pe Pyram.

S1/P.: „Nu, domnule, n-o să facă una ca asta, căci
expresia «M-ai înşelat!» e doar o vorbă pentru
Thisbe, care trebuie să se arate şi ea. O să vină
acum şi eu o s-o caut cu privirea prin crăpătura
zidului. O să vedeţi că totul o să se-ntîmple
taman cum vă spun. Uite-o că vine!“

D-ra/Thisbe: „O, zid! Asculţi ades al meu suspin
Cînd mă desparţi de Pyram cel frumos;
Vrînd dorul meu cumplit să mi-l alin,
Eu piatra rece ţi-o sărut duios.“

S1/P. (prin crăpătura zidului):
„Se vede-un glas;  ah, cum aş vrea să pot
Prin zid s-aud obrazul drag al ei!”

D-ra/T.: „Iubitul meu! Tu eşti, aşa socot!”“

S1/P.: „Prin zid o sărutare tu-mi vei da?“ (Forţează
deschizătura degetelor şi S1 se strîmbă de durere.)

D-ra/T.: „Sărut doar zidul, nu şi gura ta…“
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S1/P.: „La Nenea la mormînt să ne-ntîlnim
Iubirea toată să ţi-o spun cu drag.“

D-ra/T.: „Spre moarte sau spre viaţă voi veni
La Nenea la mormînt să ne-ntîlnim.“ (Ies amîndoi
în direcţii opuse.)

S2/Z.: „Eu, Zidul, am sfîrşit ce-aveam de spus;
Sfîrşind, deci, Zidul iată că s-a dus.“
„Dar treaba încă n-am sfîrşit-o eu:
La Nenea la mormînt voi fi un leu.“ (Îşi pune o
coamă.)

Prea delicate doamne din public, ce-asistaţi
La aste groaznice-ntîmplări, să nu vă temeţi
Căci nu-s un leu adevărat; Sînt Botişor,
tîmplarul,
Şi vă rog, cînd voi ieşi din scenă să mă
aplaudaţi! (Iese).

[Cineva din culise aduce un semn de mormînt.]

D-ra/T.: Mormîntul Nenii… Dar unde-o fi Pyram?

S2/Leul: Ooo! (Leul rage, Thisbe fuge pierzîndu-şi vălul.
Leul îl sfîşie, îl stropeşte cu vopsea roşie şi iese
alergînd după ea.)

S1/Pyram (intră): „O, lună, blîndă-i raza ta de soare!
Îţi mulţumesc pentru lumina-ţi trează!“

Actorul (din public): Dar unde-i luna despre care spui?

S1/P. (derutat, spre culise): Lună, m-auzi? (Către public):
Poate nu-i încă ora să răsară. (Se uită la ceas) Ba
este. Lună!
(Regizorul o împinge din culise pe Sufleură, care
poartă o lună în vîrful unei prăjini.)

S1/P.: A răsărit! „O, lună, blîndă-i raza ta de soare!
Îţi mulţumesc pentru lumina-ţi trează!
Dar stai pe loc! (Sufleurei care se mişcă:) Stai pe
loc!

Ce nenoroc!
Văd vălu-nsîngerat!
Ce s-a-ntîmplat?
Thisbea mea!

Actriţa (din public): A păpat-o leul!

S1/P.: Ce nenorocire! Nefericire! Thisbea mea”
„Lacrimi să cadă!
Te-mplîntă, spadă,
În pieptul meu,
Să mor şi eu!
Aicea, poate,
Inima bate. Aşa, aşa! (Înfige spada cu convingere.)
Am răposat

Şi am plecat:
Mi-e sufletul în cer;
Gura să tacă.
Tu, lună, pleacă! (Luna salută insistent publicul şi
iese.)
Deci pier, pier, pier… (Moare.)

Actorul (din public): Păi luna n-ar trebui să plece. Cum o
să-l găsească Thisbea pe întuneric?!

Actriţa: Or s-o răsară iarăşi din culise. O fluieră Nichita
şi-o răsare şi-o preface/ Într-o dragoste mare!
(Regizorul împinge luna înapoi în scenă.) Nu ţi-am
spus eu? Dar iat-o şi pe Thisbea. Acum să vezi!

D-ra/T. (intră recitînd):
„Strălucitor Pyramus, albi crini porţi pe obraz,
Mai rumen decît roza ce creşte graţios,
Cel mai zglobiu din tineri, tu, macabeu viteaz,
Trăpaş ce-aleargă iute şi-i pururi credincios!“
O, scumpe Pyram, dar unde eşti? (Poartă luna
încolo şi încoace, căutîndu-l:) Ah, iată-l!
„Ai adormit? (În zgîlţîie)
Cum? Ai murit?
Pyram, hai, te deşteaptă!

Nici un cuvînt?
Vai, un mormînt
Acum te-aşteaptă!
Buze de crin,
Nas de rubin.,
Obraz de peruzea…
Iubirea mea.

S-a dus, s-a dus.
Toate-au apus!
Vorbă, te-opreşte,
Spadă, loveşte
Şi viaţa mea sfîşi-o!
Totu-i sfîrşit
Thisbe-a murit….
Adio, adio, adio! (Moare; cade peste Pyram.)

Actorul: Cumplită tragedie!

Actriţa: Adevărul e că dacă cel care a scris piesa l-ar fi
jucat pe Pyram şi s-ar fi spînzurat cu cingătoarea
frumoasei Thisbea, ar fi fost o tragedie
minunată. Dar şi aşa totul a fost foarte frumos.
(Rîd.)

Sufleura: „Oameni buni, nu ne-osîndiţi;
Îngăduitori să fiţi…
Că vom drege altădat’
Tot ce-acuma am stricat.“
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Actorul: Nu, vă rog, nu-i nevoie să cereţi iertare; cînd
toţi actorii sînt morţi, n-ai de ce să-i mai fluieri.
Dar nu cumva aţi uitat ceva?

Sufleura: Noi nu uităm nimic (arată textul). Shakespeare
a indicat aici un dans bergamez.

Actorul: Exact.

Sufleura: Poftiţi şi domniile voastre! Dans bergamez!
(Dansează toţi.)

S1 (desprinzîndu-se din dans, vine la rampă împreună cu D-
ra):
„Dacă v-a plăcut de noi,
Să poftiţi la actul doi!“

Maria Chelsoi

PARTEA A II-A

Pădure. Noapte luminată feeric de lună. Intră Oberon,
gînditor.

S1/Oberon: Titania nu vrea să-mi dea acel frumos copil să
mi-l fac paj. O, dac-aş şti de unde s-o apuc şi s-o
forţez să-mi dea copilul. De unde s-o apuc…
apuc… a-puc (Descoperire). Aaa, Puck! (Strigă):
Puck! Hei, duh sprinţar, pe unde rătăceşti!?

Puck (zvîrlugă): Aici, stăpîne-s, la porunca ta!

Actorul (din public): De data asta am scăpat, colega. Ce
mă făceam de m-ar fi pus să-l joc pe Puck?

Actriţa: Talentul tău te-ar fi ajutat, desigur, să ieşi cu
bine din năpastă: şi Puck şi Oberon ţi-ar fi venit
mănuşă.

Actorul: Aşa cum ţie - Julietta. Păcat că ţi-a scăpat de
data asta!

Actriţa: S-avem răbdare, totuşi; nu-i asta ultima montare
Shakespeare.

S1/Ob. (către actori): Îmi vine greu, prieteni, să-l ţin în
frîu pe-acest zburdalnic duh; deci daţi-mi voie
să-l instruiesc cu cîte-s de făcut. Titania o s-apară
în curînd şi noi nu sîntem gata…

Actorul: Vai, Oberon, iertare;-am deranjat?

Puck (către Oberon): Stăpîne, luaţi seama la nişte amărîţi
de pămînteni? Noi sîntem duhuri.

S1/Ob: Năstruşnic spiriduş, tu ai dreptate. Dar ei (spre
public) nu ştiu.

Puck: Le-o spun acum, stăpîne:
„Eu sînt un duh,
Ce zbor întreaga noapte prin văzduh.
Pe Oberon îl fac să rîdă-ades (Oberon aprobă)
Cînd ca o mînză tînără nechez
Momind pe nărăvaşul armăsar.
M-ascund la vreo cumătră în pahar
Sub chip de măr răscopt; şi cînd la gură
Ea dă să ducă-ntîia sorbitură,
O-mproşc pe sînul veşted. Altă dată,
Cînd deapănă-o poveste înfricoşată,
Mătuşa crede că-s un scăunel
Şi cată să s-aşeze-ncet pe el,
Eu fug, ea pe podea se prăvăleşte,
Ţurloaiele îşi saltă şi tuşeşte;
Ceilalţi, înveseliţi cu toţi, la hurtă,
Icnesc de rîs, ţinîndu-se de burtă.“
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S1/Ob.: Ei, gata, Puck, acum te ştie lumea.

Puck: Dar mai aveam puţin, stăpîne, doar atît (spune
foarte repede ceea ce mai trebuia să spună): „Opresc
din fiert şi mustu-n zăcători/ Şi-n noapte
rătăcesc pe călători/ Şi rîd apoi de ei, dar ei îmi
spun/ Năstruşnic spiriduş, sau Puck-cel-bun…“
(nu mai are suflu). Gata, stăpîne!

S1/Ob.: „Te du acum, şi-ndată să-mi aduci
De printre stînci, din neagră depărtare,
Acea vrăjită,-mpurpurată floare
Ce-ntr-un amurg ţi-am arătat-o.“

Puck: O ştiu, stăpîne. Floarea dragostei.

S1/Ob.: Aşa. „Cei cărora pe genele-adormite
Le picuri sucul florii fermecate
Se-ndrăgostesc de cea dintîi făptură
Pe care-o văd cînd se trezesc din somn.
Deci adu-mi-o. Şi vino cît mai grabnic.“

Puck: „Pămîntu-l voi încinge cu un brîu
În mai puţin de-un ceas.“
Şi-o vei avea. (iese).

S1/Ob.: „Iar eu voi aştepta Titania s-adoarmă
Şi pleoapele cu floarea-i voi atinge;
Fiinţa ce-o să-i iasă-n cale
(De-o fi leu, urs, ori maimuţoi, ori taur)
O să-i aprindă flacăra iubirii…
Şi pîn-o s-o dezleg de vrajă,
O voi sili să-mi lase mie pajul.“
Dar ce s-aude? Titania, cu-alaiul ei de zîne. Să
mă ascund. (Către public): Nu ştiţi, nu m-aţi
văzut.

Actriţa: Nu ştim, nu te-am văzut.

Actorul (către Actriţă): Nici nu mai era nevoie să ne-o
ceară; oricum nu s-a văzut… cum se vedea, în
acest rol, să zicem, Orson Welles.

Falstaff (apare din culise): Orson Welles? Dar el nu era
Falstaff?… Adică eu… adică el… Ce Falstaff a
mai fost!

Actorul: Lasă-l în pace-acum pe Falstaff; e Oberon în
priză şi nu-i colegial să-i strici momentul…

Falstaff: Nu? Dar pot măcar să-ntreb – aşa, în grabă – de
n-a trecut pe-aicea prinţul Hal, iubitul meu
prieten?

Actriţa (rîde): Nu, Jack, nu l-am văzut.

Falstaff: Am auzit că regele-a murit, iar prinţul a luat
coroana. Voi fi mîna lui dreaptă. Oameni vă fac
pe toţi care-mi sînteţi prieteni. Să-mi daţi o listă
cu funcţiile pe care le doriţi.

Actorul: Prea bine, Jack, ţi-o vom trimite la palat, dar
acum du-te; soseşte Titania cu-alaiul ei de zîne!

Falstaff: Mă duc şi pe curînd! (Iese.)

Actriţa: Ce pacoste!

D-ra/Titania (intră înconjurată de zîne):
„Acum roti-vom dansuri, vom cînta
Şi-apoi, voi veţi pleca într-o clipită.
Vreau să ucideţi viermele din muguri,
Aripa liliacului s-o smulgeţi
Veşminte pentru elfi croind din ea.
Să-mi îngînaţi un cîntec pînă-adorm
Şi-apoi plecaţi să vă-mpliniţi menirea.“

[Zînele dansează şi cîntă:
„Viersul tău, privighetoare,
Somnul cald să-i înfăşoare…
Nici primejdie, nici vrajă
Lîngă ea să stea de strajă.
Tu, paing cu lungi picioare,
Ţese-ţi pînza-n altă parte,
Melci cu casa în spinare,
Cărăbuşi, fugiţi departe;
Viersul tău, privighetoare,
Somnul cald să-i înfăşoare".
Titania adoarme. Zînele ies în vîrful picioarelor].

S1/Ob.: A adormit. Şi nu mai vine Puck!

Puck: Ba sînt aici, stăpîne. Iată floarea.

Actriţa: Pare vrăjită floarea,-ntr-adevăr;
Hai să vedem la ce-o să-i folosească.

S1/Ob. (luînd floarea de la Puck, i-o arată Actriţei):
„Titaniei, cu-această floare rară
O să-i trezesc aprinse năluciri.“
Tu, Puck, te du acum în codru şi-orice fiinţă-ai
să-ntîlneşti să o aduci încoace. De nu-i destul de
slută, sluţeşte-o cît mai tare prin meşteşugul tău.

Puck: Ascult, stăpîne.

S1/Ob. (tainic, arătîndu-l pe Actor): Vezi, este-acolo unul
potrivit; dar fă-l şi mai hidos decît arată!

Puck: M-am dus, şi jur că o să-ţi placă.



530 vol. 21, no. 3 (87-88)| Vara 2011

Actriţa: Colega, presimt că iar eşti norocos. Te-aşteaptă-
un rol în astă feerie.

Actorul: Era şi timpul să mă bage-n seamă. Vezi? La tot
pasul au nevoie de talente adevărate.

Puck (vine în faţa Actorului şi îl vrăjeşte cu pase specifice,
făcîndu-l să-l urmeze. Trece cu el în culise.)

S1/Ob. (turnînd sucul florii pe pleoapele Titaniei):
„Cel ce-ntîi ţi s-o ivi
Cînd din somn te vei trezi
Dragostea ţi-o va stîrni.
Tigru, pardos, bunăoară,
Un mistreţ sau altă fiară
Ce-nainte-o să-ţi răsară
Ţie-ndată o să-ţi pară
Că-i frumos din cale-afară.“ (iese).

Ion Irimescu

Actorul/Fundulea (cu cap de măgar, e împins în scenă de
Puck): O, ce poiană minunantă. Şi ce mai cîntă

păsărelele! (Cîntă şi el, încheind versurile cu un
răget de măgar):
„Mierloiul negru şi glumeţ
Cu ciocul lui gălbiu,
Şi sturzul, meşter cîntăreţ,
Şi sprintenul scatiu…“ I-ha! I-ha!

D-ra/Tit. (trezindu-se, fermecată):
„O, muritor frumos, mai cîntă încă!
Auzul meu iubeşte cîntu-acesta.
Făptura ta privirea mi-a vrăjit,
Iar sufletu-mi, silit de-a tale haruri,
Din prima clipă fermecat, îţi jură
Că te iubeşte mult, peste măsură!“

Actriţa: Ce norocos măgar, colegul meu!

Ac./Fd.: Mi se pare, Doamnă, că nu prea aveţi de ce mă
iubi. Dar, la drept vorbind, iubirea şi mintea n-
au făcut niciodată casă bună.

D-ra/Tit.: „Eşti înţelept precît eşti de frumos.
Şi lîngă mine-n veci o să rămîi.
Sînt duh de stirpe-naltă; am o ţară
În care-i pururi soare şi e vară.
Şi te iubesc. Cu mine vei rămîne,
Te va sluji alaiul meu de zîne,
Vor îngîna în şoaptă dulci cîntări
Cînd vei dormi în aşternut de flori.
De tot ce-i pămîntesc te-oi dezlega
Un duh să fii cîntînd în preajma mea.“
(Îmbrăţişări, mîngîieri.)

Ac./Fd. (cu mare satisfacţie): I-ha! I-ha!

D-ra/Tit.: „Veniţi, Fir-de-păianjen, Măzăriche,
Bob-de-muştar şi Fluturaş, veniţi
Şi fiţi cuviincioase cu-acest domn.
Dansaţi în faţa lui, cîntaţi,
Culegeţi fragi, şi mure, şi smochine
Şi strîngeţi licuricii auriţi
Să-i lumineze paşii lui slăviţi!“

Ac./Fd.: Vă mulţumesc din inimă, frumoase domnişoare!

D-ra/Tit.: „Aşează-te-n acest culcuş de flori
Să-ţi împletesc cununi de mărgărint,
Să te sărut cu drag pe obrăjori,
Urechile frumoase să-ţi alint!“

Ac./Fd.: Mai întîi stînga, pe urmă dreapta. Aşa! I-ha! I-
ha!

D-ra/Tit.: „Iubitul meu, n-ai vrea să guşti ceva?“
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Ac./Fd.: „Ba parcă-aş avea poftă de nişte fîn înmiresmat.
Sau mai bine un tain de ovăz.“ Şi-o zînă-aş vrea
să mă scarpine pe spate pînă adorm.

D-ra/Tit.: „O, dormi, iar eu în braţe te cuprind
Aşa precum zoreaua-mbrăţişează
Frumosul caprifoi. Tu, muzică, un somn adînc s-
aduci!
Plecaţi, voi, zîne,-n cele patru vînturi!“ (Zînele
ies. Cei doi adorm.)

S1/Ob. (care, de-un timp, priveşte scena, ascuns după un
tufiş, împreună cu Puck):
„Iubite Puck, făcut-ai treabă bună.
Mi-e milă totuşi de sminteala ei.
Să-i dezlegăm de vrajă pe-amîndoi.
A fost de-ajuns. Acuma ştiu
Că pajul mi-l va da, să fie-al meu.
Tu scoate capul de măgar
De pe grumajii-acestui biet cîrpaci,
Să plece slobod unde o pofti.“

Puck: Indată, bun stăpîn. (Scoate capul de măgar şi-l
conduce pe Actor la locul lui din public). Podoaba s-
o păstrezi ca amintire.

Actorul (către Actriţă): Ce vis ciudat, colega! Să făcea că
sînt măgar.

Actriţa: Chiar eşti. Adică, vreau să spun, ai fost. Ai şi
dovada (Capul.)

Actorul (îşi dă seama că ţine în mîini capul de măgar): Ptiu,
ce podoabă! (Îl aruncă).

Actriţa: De ce-l arunci? Îţi vine-atît de bine! Croit a fost
întocmai pentru tine.

Actorul: Ţi-l dăruiesc.

Actriţa: Mersi, dar nu servesc!

S1/Ob. (toarnă suc de floare pe pleoapele Titaniei):
„Fii din nou precum erai
Vezi din nou precum vedeai.
Trezeşte-te din somn, iubita mea!“

D-ra/Tit.: „Năpraznic vis, iubite! Să făcea
Că îndrăgisem un măgar urît…“

S1/Ob.: Da, uite-l, te priveşte cu dulce jind (Îl arată pe
Actor, care se grăbeşte să ascundă capul de măgar).

D-ra/Tit.: Cît e de hîd; mi-e silă să-l privesc!

S1/Ob.: Priveşte-mă pe mine, draga mea!
Prin somn ai spus că pajul mi-l vei da.

D-ra/Tit.: „Va fi al tău, precum doreşti,
Şi-aş vrea, o, Oberon, din nou să mă iubeşti
Şi toate cîte-au fost să le uităm.“

S1/Ob.: „Te rog, dă-mi mîna albă, draga mea,
Pămîntul adormit să-l legănăm
Pînă ce-a nopţii vrajă în zori s-o destrăma…“

D-ra/Tit.: O. Oberon, pe veci soţia ta…

S1/Ob.: „Voi, elfi şi zîne, ce vă hîrjoniţi
Sub razele de lună-amăgitoare,
Cu cîntece şi dansuri ne-nsoţiţi
Spre cuibul dragostei nepieritoare.“
(Zîne şi elfi îi înconjoară cîntînd şi-i însoţesc spre
ieşire.)

Puck (rămas deoparte, trist): Stăpîne, eu?…

S1/Ob.: „Tu, Puck, să n-ai odihnă încă…
Mai sînt şi alţi îndrăgostiţi
Ce-aşteaptă de la tine ajutor;
Spre ei te du în zbor.
Ia floarea fermecată (i-o dă), vrăjeşte-i,
Iubire toarnă-n inimile lor!“ (Iese cu tot alaiul).

Puck (către spectatori): Prieteni buni, nu mă certaţi.
În nopţile cu lună m-aşteptaţi!
Eu voi veni cu fermecata floare,
Un strop voi picura la fiecare,
Iubirea să vă-nvăluie fierbinte…
Pe Puck cel cumsecade cu toţi să-l ţineţi minte!

Acum vă las, căci ciocîrlii, în trio,
Vestesc sosirea zorilor. Adio!

Falstaff (apare, năduşind): Băiete, stai! Ajută-mă de poţi!

Puck: Eu pot orice, drumeţule grăbit.

Falstaff: Nu l-ai văzut pe prinţ ce-acum e rege?

Puck: Îl fac să vină-aici, dacă ţi-e voia. Dar nu cred c-ar fi
bine.

Falstaff: Ba bine-ar fi să vină, căci ştiu că mă doreşte.
Tovarăş bun i-am fost întotdeauna.

Puck: Da, ştiu, căci v-am văzut prin cîrciumi şi
bordeluri. L-ai învăţat destrăbălări şi rele…

Falstaff: L-am învăţat cum viaţa s-o trăiască
Şi i-a plăcut. Cîntam ades cu el:
„Să ne-ospătăm şi veselim
Şi cerului să-i mulţumim.
Fetele-s încîntătoare,
Carnea n-are-un preţ prea mare
Şi cheflii găseşti cîţi vrei,
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Ehe-hei, hei, ehe-hei,
Plină-i uliţa de ei!“

Puck: Regele tău pe-aicea o să treacă.

Falstaff: Mă bucură ce-mi spui. Şi-acuma pleacă! Ba nu,
rămîi! Să vezi ce mutrişoară o să facă, îndat’ ce
m-o vedea. Eu am să-i fac cu ochiul. Pun o vorbă
bună pentru tine. (Spre public): Şi pentru voi, hai,
treacă de la mine…

Puck: Dar iată-l, Falstaff. Vine!

S2/HenrikV: (intră însoţit de un slujitor): N-am mai
umblat pe-aici de-o veşnicie.

Falstaff (măreţ): Ura, trăiască Hal! Regele Hal! Flăcăule,
te aibă-n pază Domnul!

Însoţitorul: Nu eşti în toate minţile? Nu ştii cui îi
vorbeşti?!

Falstaff (sigur pe el): Cum să nu ştiu?! (Regelui): O,
suflete, ţie-ţi vorbesc.

S2/H.V: „Moşnege, nu te cunosc!“

Falstaff: Dar sînt eu, Jack!

S2/H.V: „Nu-i prinde părul alb pe măscărici.
Pe vremuri am visat un om ca tine,
Dar m-am trezit şi-acum de vis mi-e silă.“

Falstaff: Regele meu!

S2/H.V: „Să nu-mi răspunzi c-o glumă de bufon…
Mi-e martor cerul că firea de-altădat’ am
lepădat-o.
Şi-odat’ cu ea, pe vechii mei tovarăşi.
Cumva dac-o să auzi că sînt ce-am fost,
Întoarce-te la mine şi vei fi
Destrăbălării mele iarăşi dascăl.
Dar pîn-atunci, sub străşnicia morţii,
Cum am făcut cu toţi corupătorii,
îţi poruncesc să pleci la zece mile
Departe de palatul meu…
(Însoţitorului): Milord, să mergem!“

Puck (care a stat undeva pitit): Ţi-am spus eu că nu-i bine
să-i ieşi în cale!

Falstaff (trist de moarte mai întîi, îşi recapătă curajul):„O să
trimită-n taină după mine. Ce-a fost a fost aşa…
o mască. De ochii lumii. Mă jur pe burta mea c-o
să mă cheme. Pînă atunci, alerg grăbit la

Windsor. Nevestele iubeţe de acolo mi-au scris
că mă aşteaptă, iubirea să le-o dărui.“ (Iese).

Puck: Te du cu bine, sir! Şi fii cu grijă,-n Windsor
femeile-s glumeţe rău…

Actriţa: De-ar şti ce îl aşteaptă, nu s-ar grăbi aşa.
Dar tu, năstruşnic Puck, n-ai obosit?
Nu duci acest spectacol spre sfîrşit?

Puck: Iubită Doamnă, gîndul mi-aţi ghicit.
Veniţi, deci, toţi aici, ca împreună
Să-l încheiem în cînt şi voie bună!
[Actorul şi Actriţa vin alături de Puck.]
Şi voi de prin culise, ce-aţi jucat
Cu-aşa de mult talent, vă adunaţi
Pe bunii spectatori să-i salutaţi,
La dans şi la cîntări să-i invitaţi!
[Toţi interpreţii se adună în scenă, cîntă şi dansează.]

S1 (se desprinde din dans şi vine la rampă împreună cu D-ra):
„Sîntem umbre călătoare;
De-am adus vreo supărare,
Să gîndiţi că aţi visat
Tot ce v-am înfăţişat.

D-ra: „Şi-atunci vesela poveste
Ce, în versurile-aceste,
V-am istorisit aci
C-a fost vis veţi socoti.“

Puck (spre public):
Vă-ntoarceţi dar în lumea pămîntească
Şi-al frumuseţii har în voi rodească!

S1 + D-ra:
„Daţi-mi toţi cîte o mînă
Şi prieteni buni vom fi…
Într-o altă bună zi
Vom plăti cum se cuvine
Gîndul voitor de bine.“

Toţi (cîntă):
„Daţi-mi toţi cîte o mînă
Şi prieteni buni vom fi…
Într-o altă bună zi
Vom plăti cum se cuvine
Gîndul voitor de bine!“

Puck (spre public):
„Vă-ntoarceţi dar în lumea pămîntească

Şi-al frumuseţii har în voi rodească!“

– cortina –
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Vasile POPA HOMICEANU

Zăpezile şi furia
fragment de roman

ercetarea pare să se fi
încheiat, nu cunoasc
verdictul:  vinovat,

nevinovat. Nimeni nu suflă o vorbă.
Mormînt.  Galuscov pare că nu mă
observă, deşi îi întind mîna, şi el,
aaaa!!! dom profesor, parcă mă ştie
de undeva, şi Bîrzache, acum
recunosc fantoma din tren, ce afabil,
ce limbă de uns ghetele, ce mai faci,
dom profesor, miere, şi nici un
sentiment la şase  şase, doi doi, unu
unu, poartă-n casă, ce joc stupid, şi ce
hrană spirituală emană, un gunoi, o
patimă, de care nu reuşesc să scap, şi
cu cine, cu cei doi care m-au împins
pe mîna justiţiei, pentru ei sunt
vinovat!… Da, am regulat pe Joiana
aia din Bîrlad, cu tot cu Szondi,  cu
Freud şi marxiştii, am pus-o cu curul
pe ţambal şi i-am tras-o,  domnilor,
avea un cur de femeie avută, nu o
scîrbă de activistă înţepată, de la
Tineret, aia care ţine predici despre
morala comunistă  la deţinuţi, cum
seamănă cu Ivoria scîrnăvia! Nu,
Joiana asta are un pîntec mare  cît o
tarla, şi grăsimea de pe pîntec  i se
revarsă   valuri, valuri pe burtă,
buric şi fese,  ascultaţi cum  geme din
rărunchiii ei de fostă fecioară nebună,
după ce a întreţinut relaţii sexuale
corecte  cu tot soiul de inşi de prin
părţile Murgenilor, inclusiv grăniceri,

electricieni şi  poliţişti,
pentru că nu   mai făcuse dragoste
de două Paşte şi un Crăciun. O, ce
savoare,   fese de bivoliţă, şi nişte ţîţe
cît o doniţă, să te afunzi în ţîţele ei, şi
să dormi, şi să visezi, şi să nu te mai
scoli din moarte, don colonel. Da, am
futut-o,  la dracu’! pe nebuna asta,
pînă s-au rupt stinghiile patului de
fier, şi nu ne mai săturam, după aia
ne-am tăvălit în scîrna de pe mozaic,
acolo unde zac umorile tuturor
femeilor deţinute, neiubite de ani şi
ani, în metahna lor solitară, încercînd
lezbianismul, ca singură tehnică de
procreare  şi de a face copii frumoşi,
pentru salvarea patriei...

Sunt invitat la o partidă, ca şi
cum nimic nu s-ar fi întîmplat.  Răul
se uită. Mă gîndesc  la stăpînul
pulsiunilor,  Freud.  Pentru că
partida continuă, indiferent de vînt,
de foame, catastrofă naturală,
cutremur sau război. Jocul mai
presus de stomac şi sex, Galuscov,
Gică, eu conduc, spun, şi aerul de
flori uscate de aici, mă face să
strănut.

- O să facem un chef, profesore,
zice Galuscov, şi Bîrzache îl
acompaniază.

- După victoria finală, Gică,  şi e
foarte aproape, spun cu subînţeles.

- Ce victorie, profesore, ce
victorie,  fă zarurile, fără şmecherii!

Cele două camere  dau spre
Nord, cu  vedere directă pe secţia
femei, un geamlîc perforat de o
lumină gălbuie şi zăbrelit de stîlpi
groşi de metal. Un mic culoar care
duce spre camera 2, unde n-am intrat
niciodată, poate pe furiş  mi-am
aruncat privirea şi am văzut acolo
nişte maşini şi aparate, probabil de
înregistrat gesturile şi gîndurile
cadrelor şi deţinuţilor, cum ar fi aflat
ei de focoasa mea dragoste pentru
Ana din Bîrlad. În dreapta camerei 2,
vizibil, barul şi două fişete de metal
gri. O curăţenie de marmoră  şi o
răceală a spaţiului, deseori încălzită
de paharul de vin roşu, pe care
Galuscov  mi-l umple cu harul lui de
spion seducător, cunoscînd patima
mea pentru jocul de table. Jucăm, eu
sunt maestrul, Galuscov în faţa mea,
eu cîştig, şi vine la rînd Bîrzache,
cîştig  şi iar cîştig, şi pierd o line, şi
mă înfurii, şi încep să fiu tras de
limbă,  subtil, să-l  bîrfim  pe
Tamango, uite, l-au luat şi pe ăsta la
ochi. Mă cenzurez cît pot. Dau
drumul la zaruri, zornăitul mă face
fericit, şi fascinaţia paharului de
sînge, care mă face să uit că  sunt om.
Vraja . Nebunia. Jocul. Şi mai

C
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discutăm porcărele, şi despre femei,
şi eu sunt ochi şi urechi, m-am fript.

Doi  doi, şase  şase, şi ei  nimic,
ce inimi de piatră, iar fantoma,
pămînt, şi eu cu iscoada, şi sunt  tare,
cu nepăsarea, iar Bîrzache
profesionist al tainei, sănătos? da,
tun!  Ce afabilitate, don colonel, nu
de o astfel de prietenie am nevoie,
spiritul meu s-a convertit definitiv  la
filosofia jocului de table. Şi voi îmi
exploataţi credinţa, în micimea
voastră de a afla dedesubturile unei
iubiri adevărate. O să ţin secretul ăsta
pînă la aniversarea zilei ei de naştere,
care e pe  21 martie, şi atunci o să vă
dezvălui că Ivoria nu e o femeie de
rînd, ci regina doctoriţelor, din
stirpea lui Asklepios,  fiu al lui
Apollon, olimpianul, şi că ea m-a
vindecat definitiv  de obsesia
erosului şi de inhibiţia cu jucăria...
Veţi fi mulţumiţi de rezultatul
procesului, că adulterul nu-i o
infracţiune de drept comun, ci
căderea din harul căsătoriei... Îmi veţi
spune că iubirea dintre soţ şi soţie îşi
are originea în  dragostea de
Dumnezeu, dar voi nu aveţi nici o
credinţă în divinitate, pe voi vă
interesează doar producerea răului în
sine, şi proclamarea lui drept crimă
de omor. Nu, domnilor, o voi
diviniza pe Ivoria, şi-i voi ridica
statuie de aur în panteonul celor mai
pure şi fericite femei...

Am ajuns acasă tîrziu. O linişte
glacială, ceasul a murit, oglinda
îmbăiată de chipul meu obosit. Patul
gol, gol, şi dincolo sunetul băii care
face scandal, ca orice apartament de
bloc. Melia e dispusă să îngheţe
lacrima din privirile mele, sîngele din
vene, humorile din trupul meu
ostenit.

Melia s-a făcut enormă cît timp
am lipsit, înghite hălci de carne şi
peşte, roade pereţii, şi mai are  nişte
obiceiuri ciudate,  consumă saci de
humă şi  lutişor galben, se mişcă însă,
contrar masivităţii sale, ca un titirez.
Am senzaţia c-o să plesnească într-o
zi, şi ea-mi aude gîndul, cam pe la
începutul verii, atunci o să nasc, iar
eu îmi închipui că-i căzută din lună
cu burta ei, unde un puişor de om

cîntă. Ascult cîntecelul, susură o apă
vie şi, vinovat,  vin cu ghiocei între
degetele îngheţarte, şi-i spun, ca la
început de primăvară, aşa se cade,  şi
ea,  cu un simplu, bea-ţi ceaiul, o să
întîrzii ! Protocolul lipseşte, iluzia se
consumă  aici, în capul meu, de cînd
cu plenara de dat deţinuţii afară, un
decret prezidenţial, jubiliar, şi  o
şleahtă de criminali, golani şi curve
delapidatoare scapă din puşcărie. Şi
mai că s-au golit puşcăriile,  şi, noi,
cadrele,   ne plîngem c-o să rămînem
fără post.

- O să găseşti ceva, nimeni nu
moare de foame, şopteşte Melia  din
echilibrul minţii ei.

Mă îngrozeşte răceala Meliei.
Starea ei de mireasă a naşterilor
perpetue.  Fug. Ivoria m-a dat uitării,
şi primăvara m-a fixat în chingile
disperării. Eu număr din nou
secundele necesare, şi-mi spun că a
venit timpul s-o rup definitiv. Cu
viaţa.  Zîmbesc, pretutindeni oameni
şi animale  răspund  surîsului  meu
giocondin, (şi Melia, ea cu surîsul ei
de Giocondă, de fineţe).  Mă plimb
pe la Gara Internaţională, sunt la o
sută de metri de nivelul de trecere
peste calea ferată, mă adăpostesc
după un canal care pute îngrozitor,
în faţa mea   o salcie care şi-a găsit
locul să crească tocamai aici, în
closetul acesta.  Ingîn ceva ca o
rugăciune, fac semne cu limba, iartă-

mă, Dumnezeul meu, inima îmi
bombardează pieptul, o mie de
ghiulele  pe secundă, na, ideea asta
cu suicidul nu e prea clară,
întunericul încă nu curge suficient.
Lumina zilei creşte în resurse de la
începutul lui martie, soarele  s-a făcut
o flacără,  care se amplifică pe cer,
creşte dimineaţa, ziua se umflă în
pene, iar noaptea, pas! In
restaurantul gării mulţme de beţivi şi
femei , spun că nu e timpul, ceasul
gării precum soarele, cînd mic, cînd
mare, şi ce-o să spună lumea? Că m-
am dus, numai aşa dintr-o dragoste
eşuată!… Ascult uralele unei mulţimi
bezmetice, şi simt colosul care se
apropie,  mă întreb cine pe cine
aşteaptă? ei, pe cineva, eu pe nimeni.
Am o misiune de îndeplinit,
domnilor,  de la porcăria cu procesul
ţi se trage, nu,  zic, eu sunt simbolul
şi  reprezentantul viciilor  ratate pe
pămînt!

- În văzul tuturor, nu se face,
domnule, nu e cinstit.

Salcia mă sancţionează cu
dezvăluirea de senzaţie. Din mulţine
răzbat invective: omul ăsta a
înnebunit, luaţi-l şi duceţi-l la casa de
nebuni, ei strigă, şi vîntul bolnav
spune că te vei trezi şi vei regreta,
pentru că ai oasele tari, şi carnea
ultraelastică, iar roţile trenului vor fi
ca nişte aripi de îngeri, nicidecum nu
se vor atinge de spiritul tău,
abandonează ideea cu suicidul, nu
ţine! Eu, încăpăţînat, nu!, în timp ce
luna dă rotocoale pe cer, şi nişte haite
de cîini dau  de mine la gura
canalului, şi cînd mă văd acolo pitit,
ham, ham, hau, hau !… Ce mai lătrat,
să mă  înhaţe,  eu, marş !,  cu  toiagul
lui Moise în mîna stîngă,  ei nărăvaşi
şi cu voinţa de  a mă reda vieţii
paşnice :  mai ai de  pătimit, laşule!
Aşa că alerg prin ciulinii de pe linie,
vreau să mă răzbun  pe cîinii care
dau iama,  ca să  scap numai cu fuga
şi cu pantalonii sfîşiaţi...

La restauranul gării Ilarion,
dimpreună cu un ins mic, rotofei, cu
faţa de lună, roşie ca focul… Nu veau
să fiu văzut în halul în care sunt, dar
Ilarion mă bungheşte şi-mi face cu
degetul, vino încoace, amice, ţi-a
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trecut nebunia ! Nu-i încă timpul de
trecere ! Mă cheamă la masa lor.

- Besu, se recomandă din beţie
roşcovanul,  întinzîndu-mi o mînă
lipicioasă.

- Şezi, îmi porunceşte Ilarion, ce
bei ? vine întrebarea obişnuită..

- Nimic,  apă, vreau apă, multă
apă, o hazna !, strig, şi cîţiva clienţi se
întorc, şi mă fluieră.

- Aici nu se bea apă, prietene,
zice Ilarion din gîtlejul lui spart, nu
apă, o votculiţă, ochi de şarpe,
albastră ca cerul, alunecă lin, genocid,
şi nu face glume,  hi, hi !

- Pas, Ilarion, pas, apă, apă, nu
înţelegi, hidratarea trupului meu, m-
ar   face să mustesc într-o mare de
sare, pentru  că put de la canal şi de
la toxinele tentativei mele de trecere-
n haos.

Ilarion zice că m-am îngrăşat, şi
eu, posibil, din cauza sedentarismu-
lui, şi de la  iarna asta grea, ca
oroarea…

- Oroarea, mă acompaniază
Ilarion, cînd absent, cînd cu prietenul
său Besu.

- O să crap într-o zi, măi Ilarion,
şi sorb acreala din pahar, au fost zile
tulburi. Ăştia nici să mori nu te
lasă !...

- Cine, Vasia, cine nu te lasă să
mori? întreabă Ilarion din gîtlejul
secular.

- Cîinii, zic, da, cîinii…
- Da, da, cîinii, prietene, cîinii,

mă acompaniază Ilarion, şi beţia se
revarsă pretutindeni, suntem  un
popor de beţivi,  şi ne întrecem  la
băut,  cine bea mai  mult  şi mai tare,
că ăla-I om, şi eu zic că nu-I,  şi Besu
mă contrazice.

Cer un biftec de la bucătărie, şi
soldatul ospătar se uită lung, n-a
auzit de biftec,  şi ceilalţi chelneri mă
pîndesc şi mă privesc din unghiul
ironiei lor batjocoritoare, ei cu gulere
scrobite, papion şi pantofi de catran,
dar biftec n-au... Au numai  cap de
peşte,  prăjit  pe tăciuni încinşi, şi eu,
n-am auzit de  cap de peşte pe
cărbuni, curată sinucidere, strig, şi ei
în gura mare, numai peşte, nici o
masă fără peşte ! vine sloganul.

O bucurie mă scaldă, oamenii
ăştia mi-au sugerat o metodă
infailibilă, cu succes sigur, ce oameni
minunaţi, geniali,  veniţi să vă pup,
domnilor ospătari, metoda e simplă:
moartea prin inaniţie !...

- Vezi că se poate, zice Ilarion
limpezit de gîndul meu, sub
luminile stinse, vezi că se poate  zice,
Besu, cu capul pe masă, da, se poate,
e cea mai luxoasă metodă, domnilor,
nu există nici un risc, totul se
produce în mod natural…

- Numai că e lipsă de brevet, zice
Besu,  ca trezit din aiurare.

- Brevetul vi-l procur eu, sare
Ilarion, hi, hi, hi, pas, nu e nevoie de
bani, Vasia,  facem totul gratuit !...

Scîrbit, i-am lăsat pe cei doi în
zaţul lumii lor,  mă uit la Ilarion şi mi
se face milă, şi el se uită la mine, şi i
se face milă, aşa intrăm în cartea unei
religii noi, ca să ni  se taie pentru
totdeauna pofta de viaţă. Cerul
negru, epidemie de ciori, tramvaie
apuse, străzi golite de sens, şi eu
alergînd, alergînd...

Vizionam un meci de fotbal,  şi a
venit tonul ei, ca o izbăvire. Ivoria m-
a sunat aici, cît curaj, poate disperare.
Eram  cu Vlase, amicul şi colegul
meu de celulă, la club, cu două sute
de recidivişti, şi făceam reeducare....
Meciul, o partidă din cupele europe-
ne, care nu avea pentru mine valoa-
rea de interes a meciului de table,
aşa că am şters-o, viciul mai presus de
raţiune, am strigat neputincios, între-
rupt de furtuna de zăpadă de la
miezul nopţii, cînd Galusov a trebuit
să mai verifice încă odată porţile
închise ale penitenciarului şi uşile şi
ferestrele de la apartamentul coman-
dantului. Tamango dormea acolo. Iar
furtuna cu boabe de gheaţă cît oul de
bibilică, cădea cu zgomot înfiorător
peste burlane şi acoperişuri,  înfun-
dat.  Era atîta noapte şi frig cînd am
strigat:

- Apocalipsa, iar ei s-au trezit din
somnul misiunii lor şi au acţionat.
Au răscolit apartamentul, şi celelalte
birouri, pentru că ningea acum, şi
nimeni nu-i observa  în exerciţiul
misiunii lor. S-au întors cu buzele
umflate, n-au găsit nimic compromi-

ţător, de la moartea prematură a lui
Tetiana. Posibil să fi avut mustrări de
conştiinţă,  după ce şi-au făcut
datoria, deşi sub mustaţa lui
Galuscov am descoperit rînjetul.

Am sentimentul de vină pentru
că-mi înşel principiile liberale, c-o
înşel pe Melia cu ceaţa de pe ochii
mei trişti,  că Ivoria se lasă pradă
iluziei fiind  logodită cu un troglodit
ca mine, sentimentul de vină că
trenul a trecut iar pe lîngă mine şi
namila de locomotivă nu şi-a făcut
treaba.  Aflasem că   sfîşierea în
bucăţi a unui trup  poate fi o metodă
excelentă de sinucidere. Unu unu,
şase şase, douăsprezece partide cu
Galuscov, unsprezece cu Bîrzache, eu
conduc, am neruşinarea asta, în
campionatul acesta drăcesc... Toare
sunt însemnnate în carneţel,
condicuţa, cum îi zicem noi  în
batjocură, chestie care nu salvează
aparenţele,  ci te afundă, mai abitir,
în nămolul prefăcătoriei şi abjecţiei,
dom profesor.

Şedinţa în plen la orele 13. Din
nou s-a redus ziua de muncă,
detaşamentele se întorc în pas
cadenţat, cu cîntec înainte marş!
Frumoasă-i viaţa de brigadier!,
domnilor, şi mult  mai importantă
şedinţa asta cu caracter  de jaf
spiritual.

… Judecata mea  nu s-a încheiat,
acum va fi  una publică, dar nu eu
sunt inculpatul,  ci sunt doar amintit
în contextul procesului verbal,  cînd
se consemnează imoralitatea mea  de
a seduce deţinute şi doctoriţe
ingenue, chiar în clipele cînd se
apropie  echinocţiul de primăvară.

- Cazul e închis,  domnule, m-a
prins de mînă Tamango, n-au ce-ţi
face, scrie mai departe!...

Şedinţa se terminase în coadă de
peşte, fusese mai mult un exerciţiu
de morală politică, cu un conţinut
scabros, relaţiile aberante dintre
deţinuţi şi lipsa de vigilenţă a
cadrelor … Ce blasfemie,  domnilor,
tocmai pe 21 martie , de echinocţ!
Imperativ: trebuie s-o văd imediat.
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Frumoasă în magia ei.
- Fuga ta m-a dat peste cap,

dragule.
Căsuţa dintre gutui înfloreşte.

Pe Arcu. Ghivece de alb şi roşu,
albastru şi violet, ghiocei şi viorele, şi
narcise  în pîlnii de aur. Absenţa mea
se vede aici,  timpul s-a dilalt
nepermis cît am lipsit, şi cactuşii s-au
volatilizat în scuarul dintre oglindă şi
plînsul ei. Pentru că Ivoria izbucneşte
în plîns cînd mă vede, şi o rană  se
deschide între candelabru şi inima
mea.

Ninge. Vine un ton plin de
emoţii în abdomenul meu făcut
pungă, şi  simt pe limbă  seva unei
răsturnări de situaţie. Ea,  aşa cum o
cunoscusem, neasemuit de frumoasă.
Nu m-a sunat niciodată la
penitenciar, ştiam că sunt ascultat,
aşa că i-am interzis... Oare ce se
întîmplase?  În salon îmi gîdilă nările
mirosul de primăvară, ici, colo mici
schimbări nesemnificative.

- Sentimentele tale difuze, a spus
ca trezită din vis.

- E vina noastră, a tuturor, cred
că realizezi în ce ţară trăieşti?

- O ţară minunată, cu munţi,
cîmpii şi ape, şi a rîs în hohote, de
inepţia ei.

- O ţară de rahat, repet, cîmpii,
munţi şi ape, dar şi de rahat, şi ea
continuia să rîdă în hohote, de
răzvrătirea mea.

A sunat din nou. Refuzam să
ridic receptorul, ştiam că ea e acolo,
în singurătatea lui  Bach. În tonurile
de pian ale lui Chopin, nu departe de
Beethoven sau Gustav Mahler... Era
Ivoria, sau reflexul maladiv al unei
halucinaţii auditive. Clubul vuia, şi o
caschetă albastră mi-a şoptit: sunteţi
chemat la telefon, o doamnă!
Verdictul fusese dat, încă nu eram
vinovat de faptele comise: în
aştaptare, era sentinţa, aşa că puteam
respira, cu credinţa că lucrurile vor
intra în normalitate. Meciul , o
partidă,  din cupele europene,  nu
avea valoarea de interes a meciului
de table,  aşa că am şters-o, încercam
să scap de o presiune teribilă care se
prefigura. Viciul mai presus de
raţiune, am strigat neputincios,
întrerupt de furtuna de zăpadă de la
miezul nopţii, cînd Galuscov a
trebuit să mai  verifice încă odată
porţile închise ale penitenciarului,
uşile şi ferestrele de la apartamentul
comandantului, după care să înceapă
partida. Tamango dormea acolo sus,
la etaj.  Iar furtuna cu boabe de
gheaţă cît oul de  bibilică cădea cu
zgomot înfiorător,  înfundat, pe
acoperişuri şi eu am strigat : apoca-
lipsa, iar ei s-au trezit din somnul
misiunii lor şi au acţionat. Au răscolit
apartamentul comandantului şi
celelalte birouri, pentru că ningea
viscolit, şi nimeni nu-i observa  în
exerciţiul misiunii lor. S-au întors cu
buzele umflate, n-au găsit nimic
compromiţător, de la moartea
prematură a lui Tetiana. Posibil să fi
avut mustrări de conştiinţă,  după ce
şi-au făcut datoria.  Sub mustaţa lor
am descoperit rînjetul.

Nu primisem  nici un semn de
atîta amar de vreme, iar timpul îşi
intrase în atributul său cel mai pur:
vremelnicia. Începusem să uit de
mine însumi.  O burniţă amestecată
cu fulgi de cenuşă pe străzile morţii,

casele intrate în adormire , pereţii
somnoroşi ai cîrciunilor de pe strada
gării glisau între nevoia de
subzistenţă şi capul de peşte prăjit,
acolo unde-l întîlnisem pe Ilarion,
deşi m-aş fi aşteptat să cînte
turturelele. În aerul ceţos se simţea
prezenţa misterioasă a unor
lampioane de culoarea trandafirului,
ca nişte năluci diforme, sonorizînd
diluarea păcatului în actul rutului
pătimaş. Îmi lipsea Ilarion, filosofia şi
explicaţiile estetismului său,
combinat cu autismul şi disperarea.
Ilarion nu  cunoscuse niciodată
femeia, dar tocami virginitatea  îl
facea puternic, de aceea credeam în
raţiunea minunată, deseori maladivă,
a acestui om. Îmi dădea curaj. De cîte
ori slăbiciunea nu e mai tare decît
orice virtute. Starea lui îmi spunea că
în curînd va trebui să-i fac o vizită
perfectă, cu flori de hîrtie creponată,
minunat colorate,   flori închise într-o
coroană de plumb. Metaforele îşi cam
băteau joc de  sufletul meu, încercam
să mîzgălesc hîrtii, toate ieşeau
anapoda. Izul de primăvară se stinse
şi boala lui Ilarion  mă tortura, beţia
nu e bună, tovarăşi, striga Tamango,
din amvonul puterii sale, beţia  şi
relaţiile adulterine, cu femei de joasă
speţă, striga, la auzul gîndului meu,
cu iluzia şi speranţa.  Şi Tamango, ca
şi celălat, Tetiana, obsedaţi de
sexualitate.

Călcam  pe o cărare de burete
supraelastic, pasul meu sălta  şchiop
în penumbra  tuturor îndoielilor.
Coboram pe la Universitate, studenţi
tăcuţi, convoiae ale muţeniei, şi o
căuteam pe Ivoria  în speranţa că ea
va fi printre tineri, cu zîmbetul
fascinat şi gîndirea ei magică. Ivoria
mă apăsa cu absenţa de ceară,
înainte de a primi  telefonul la
penitenciar, gest tragic, ultimativ.

- Vino,  mă simt  străină  în
viaţa asta stupidă,  vino să admiri
florile de cactus,  sunt flori născute
din vis.

Studenţii îmi urmăreau paşii, le
simţeam prezenţa molcomă în spate,
aşteptau un tramvai să-i ducă  spre
Bucşinescu, la cursul de logică a
materiilor  nedescoperite încă… Nu
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îndrăzneam s-o caut, trecuse vijelia,
simţul durerii se tocise în intimitatea
mea seculară, doar în sorgintea
visului meu apăsa pasul lent şi vîscos
al nefericirii. O femeie neiubită e ca
un vas părăsit… Da, paşii mei vîscoşi
îmi anunţau  îmbătrînirea precoce,
deşi aşteptam primăvara. Ghioceii
vibrau, flori de nectar şi angoasă în
mîinile murdare ale unor copii de
ţigan.  Am cumpărat un bucheţel,
fragilitatea acestor plante sacrificate
pădurii mă doare, chinul lor
mortificat, o, ce să fac cu florile
acestea gingaşe, cu căpşorul lor de
gheaţă?  Orice fiinţă gîndeşte  la
moarte, într-un fel.  Aşa că mă aflam
în imposibilitatea de a lua o decizie.

Sisiphos,  printr-o viclenie, l-a
ţintuit pe Thanatos în lanţuri, mai
multe zile, timp în care nu a murit
nimeni.  Aşa înşel şi eu moartea, îmi
spun, trenul aleargă pe lîngă mine,
locomotiva se înţepeneşte în
mortarul tutelar al gărilor de noapte,
zilele se zbat ca nişte zîne ruinate de
viciu în calendarul ortodox, iar eu
scap de acordul cu lumea, prin
aceeaşi viclenie sisifică, îmi
întemniţez zeul. Ii erodez prestigiul
batjocorindu-l cu vanitatea mea,
colind pe străzile transformate în
muzee ale gunoaielor, pentru a nu fi
nevoit să abdic de la morala
clopotelor. Sunetul  îmi tolerează
ignoranţa şi mă îndeamnă să ascult
Cecona de Bach,  muzica încă vibreză
aici, în pavilionul urechii mele stîngi,
de luni încheiate.  Ivoria, timpul fizic
s-a scurs,  şi  mi se face dor de
concertele brandenburgice.  Ascult în
tonurile nopţii Clavecinul bine
temperat, pîrîul de note   fraternizează
fericit cu auzul meu. Sunt dotat cu
auz muzical, am un glas de bariton
neşlefuit, care descarcă   pe holuri, în
cireşi, nuci şi celule  cu  hoţi, arii şi
canţonete.  Aş fi ajuns un cîntăreţ de
soi, dacă n-aş fi întîlnit-o pe Melia. Ea
mi-a cenzurat  nevoia de cîntec, m-a
lovit de cîte ori am încercat să dau
curs impulsului de a scoate sunete pe
gură, cînţi urît, îmi strigă, ca un bou!
Aşa că tac.  Înşel moartea ,
înlănţuindu-l pe Sisif  şi-l  eleiberez
pe Thanatos. Cred că-i mai bine aşa.

Altfel lumea ar fi o tragedie.
Oamenii s-ar înmulţi puzderie, aşa că
zeul meu îşi face datoria, menţine
echilibrul  structurilor vieţii.

- Pentru că moartea e un atribut
al vieţii, şopteşte Melia.

- Aşa golită de cîntec? întreb din
mirare.

- Moartea şi viaţa se îngemă-
nează pentru a-l interpreta pe Bach,
sub cenzura divinităţii.

Am ajuns printre cactuşi, ficuşi şi
azalee, m-am trezit acolo. Trenurile
toate se vor fi oprit, gîndurile se vor
fi născut în genuitatatea lor proletară,
revoluţiile vor fi tăcut pentru un
secol, cît să-mi iau revanşa... Iarba
inundase aleea, şi gutuiul înflorise.
Cactuşii bombăneau în ferestre şi
irişii sîngelui explodau.

- Fuga ta a fost ca o moarte
pentru mine, n-ai lăsat nici un semn.
Nu se face, mă dojeneşte din
vaporoasa rochie de sînge. Te-am
chemat împotriva principiilor mele,
simt  nevoia de explicaţie.

- Nici o explicaţie, n-am fost eu
acolo, ci ei...

- Adică?...
- Fantomele, mi-i frică de

fantome, Ivoria, mi se întîmplă din
copilărie,  de acolo vin traumele...

Gîndul meu nu mai secretă
cuvinte, nici idei,  sensurile existenţei
m-au metamorfozat într-o pacoste
mută, care se iţeşte la o femeie.

- Nu e nici o fantomă pe aici,
cum n-a fost nici acolo, suntem
oameni reali, cu păcatele noastre!
izbucneşte Ivoria.

- Şi tu eşti o fantomă, altfel cum
aş fi primit lovitura aceea!...

- Ce lovitură? n-a fost nici o
lovitură, poate vîntul şi noaptea care
ne-au făcut  să nu ne mai ştim!...

- Aşa  o fi, cum spui tu, n-am
făcut dragoste, şi încă mai simt
lovitura în creştet…

Insist, şi ea se preface în vapori
de gheaţă, şi aerul în halou de metal
galben care ia chip, chipul bea cafea
rece şi eu înghit bucături mari dintr-o
tartă cu vişine. Şi aşa mă sărută pe
gură, simt gîtul flacără, pieptul încins
şi pîntecul rece. Ingîn o melodie
străveche. Ne tezim cu aerul  sfîşiat

de o prelungire a ficuşilor  în
segmentele nopţii.

Pentru Melia cînt ca un bou,
Ivoria se gudură în tonul glasului
meu ca o pisică, se preface oare, ştiu
că femeiele au aceeaşi părere despre
genul masculin.

- Ai o voce de înger, ar fi trebuit
să cînţi în strană, rîde Ivoria, iar eu
mă aştept la mai mult, calitatea mea
de dascăl bisericesc  mă coboară pe
orice scară de valori…

- M-au dat afară din sat, spun
trist… Cînd am început să cînt,
ţăranii rîdeau în hohote de mine şi de
trilurile mele  aruncate prin copaci.
Mi-au poruncit să cobor pe pămînt,
am refuzat cu încăpăţînare strigîndu-
le cîntat că locul meu  e acolo, printre
păsări. Au tot rîs şi  mă batjocoreu
lovindu-mă cu pietre, îmi imitau
glasul horcăit şi bătăile inimii  lovind
darabana. Într-o dimineaţă i-am spus
mamei : eu nu mai am loc în satul
acesta printre privighetori, ciocîrlii şi
aezi, nu, locul meu e aproape e
Hades, voi pleca… Nu m-a înţeles
nimeni, nici plecarea  mea din sat…

- Nu e cinstit, aria din Flautul
fermecat o cînţi minunat, minunat...
Ai o voce de Caruso, recunoaşte şi tu
intensitatea, amplitudinea şi registrul
vocii ...

- Nu-mi place cum cînt,  rag ca
un bou!  Şi, apoi,  Caruso a fost un
tenor excepţional, pe cînd eu...

- N-are a face, tu eşti acolo,  în
modulaţiile senioriale ale fiinţei lui…

Ivoria extaziată reglează acul
patefonului, aşa ascultăm împreună
ultimul  disc: Santa Lucia,  o tarantel-
la napolitana şi O sole mio, şi, în final,
... Una furtiva lagrima, ...

O fi vîntul turbat, care  urlă pe
afară, o fi iarna revenită la
simţămintele proprii, o fi fi cerul
despicat de Caruso  într-o arie a
renaşterii dragostei mele. Sunt
aproape sigur că  ninge, cactuşii sunt
acoperiţi de o spumă de sînge, filiaţia
iernii vine din adîncul migraţiunii
lor. La Donna e Mobile e apogeul serii,
Ivoria roteşte la nesfîrşit discul, se
avîntă prin   salon, mă invită la dans,
şi eu, nu!, ascult mai departe, e mai
presus de mine, divinul...
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Lucian ALECSA

Întunericul
Întunericul i-a smuls un ochi din orbită
de atunci prietenii îl poreclesc ciclopul

e cam mucalit chiorul satului
la toată lumea spune că ochiul i-a plecat în recunoaştere pe lumea cealaltă

şi-l aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă cu veşti de ultimă oră
de zori şi până-n noapte lumina ce trebuia să-i spele ochiul trubadur
I se prelinge prin orbită direct în suflet
formându-i-se în miezul fiinţei un fel de clepsidră albastră

doar măruntaiele îi ştiu secretul
simţind din plin arsura fotonilor
când o imagine de pe lumea cealaltă îl pomeneşte
din senin îl apucă sughiţul

şi atunci să-l vezi tunând mii de blesteme
asupra celor ce l-au ploconit cu atâta singurătate
câţiva îngeri vin să-i sufle în ciorbă
să-l asigure că în ceruri va avea vedere la pătrat

că se va hrăni cu lumină chiar de la sursa primară
fără să-i pese că-i va curge pe barbă broboane divine

sau că i se va deşira ca o lavă aprinsă printre maţe
„ Nu dau vrabia din mână pe cioara de pe gard”
fu singura lui replică pentru un armistiţiu labil

nu primi nici un răspuns
nici cel puţin un gest subtil

brusc căscă poticnit
după care fu răpus de-o somnolenţă tranchilizantă

mii de termite ca o puzderie de sori în plină mişcare
formară un muşuroi de lumină sub coşul pieptului
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trăgându-i viaţa ca pe un bob de neghină din lumea cealaltă
era o hărmălaie şi-o viermuială de nedescris printre simţuri şi sentimente
se adunaseră sătenii ca la priveghi la căpătâiul lui
nici gândurile nu-i erau mai cuminţi

deveniseră nişte larve amfibii
scormonindu-i  sângele până la mâl
norocul lui a fost că  avu o orbită deschisă
şi putu să se strecoare pe înserat direct în mormânt
şi astăzi îl plâng prieteni

povestind pruncilor viaţa marelui ciclop.

Să ne cunoaştem absenţa
La ce bun să-ţi sădească moartea sufletul în ceruri
şi să-ţi promită îngerii verdeaţă şi lumină
atâta timp cât vei orbi şi-ţi va fi greu să mai cobori în humă
să-ţi reconstitui zborul şi chiar trupescul chip uitat pe cale
aşa-i stă bine unui suflet rebel cum te dădeai când erai legat

de-o scorbură de carne şi cu-o puzderie de nervi armonizaţi la simfonia lumii
şi apoi, cuvintele ce-or face fără de rostire?
s-or împuţina ca bulbii plantelor fără simţirea
apei curgându-le în gâlgâituri sălbatice prin capilare

mă văd tot mai anemic dansând  în cercuri de lumină
abia mai pâlpâi, mi-e seul nemuririi aproape gata
fără de vorbe nici cerul nu te mai suportă
te aruncă pe făraş ca pe-un gunoi  puţind a stricăciune
ce-i drept, sub oborocul  întunericului poţi să-ţi probezi o altă viaţă
alt chip să-ţi tragi, să îmbraci altă ţinută

să  arzi la foc încins sau jar de os să fii sub spuză
nu-i de mirare că luna îşi trimite vârcolacii la plimbare
îi este teamă de-un alt nebun romantic ciuruindu-i faţa
în căutare de emoţii tari
de densitatea mercurului din termometru

iar calea lactee se zbârceşte ca un drum de ţară
sub ropotul potcoavelor de armăsari atinşi de streche
mai poţi să nimereşti şi-n carnea vreunui  rechin
atunci să vezi visare cu lupte, sânge şi hălci de carne sfârtecată

vreau tot mai mult să-mi neglijez absenţa
eu ştiu că moartea nu-i decât un exerciţiu de recapitulare
în care Dumnezeu ne tot îndeamnă
să ne cunoaştem sinele, abia apoi absenţa.
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A venit ziua scadenţei
A dat buzna executorul celest cu-o falcă în cer şi cu una în pământ
cerându-mi insistent să-mi respect cuvântul dat
intenţionează să mă evacueze din trup
spune c-aş fi jurat cândva strâmb  cu mâna pe Sfânta Scriptură
şi acum e ziua scadenţei.
M-am holbat la el cu ochi plângăcioşi ca un prost

gândind că aşa îl voi impresiona
dar brusc s-a pulverizat într-un nor

şi-a început să mă ningă astral
în câteva minute eram stană de gheaţă

Umil, am cerut o păsuire de câteva minute
la început nici n-a vrut  să mă ia în seamă
s-a prefăcut că nu aude , nu vede

apoi mi-a răspuns pe un ton răspicat:
„ până la adierea finală te mai suport”
mare lucru n-am înţeles
nici nu prea ştiam ce am de făcut

cum aş fi putut să mă eliberez de mine atât de rapid?
de-aş putea să mă transform în cenuşă
să mă incinerez cu de la sine putere
aş face-o pe loc
Dar uite că toate organele mele acum viscolesc
şi până le dezgheţ durează o grămadă de timp

chiar şi sufletul mi-e zgribulit
într-un ochi –deochi de vrăjitoare nebună
ce mi-l  ţine în păstrare până la ultima strigare

sau până la însurătoarea cu milităreasa neagră.
Puţin îmi pasă ce-o să mi se întâmple
să mă ia şi să mă arunce pe câmp
poate sunt un humus de calitate
şi cine ştie ce bob de grâu voi hrăni

deja frica-mi rugineşte ligamentele
pulpele mi s-au muiat, sunt stoarse de vlagă

muşchii sunt asemenea unor reptile somnoroase
nu mai au nervi nici cât să-şi muşte din coadă
noaptea trage de mine ca de-o cârpă

o fi auzit zvonul şi vrea să fie prima la licitaţie
să mă ia în posesie cu fulgi cu tot
iaca, deja îmi decupează plămânii şi-i face foale
m-am prins
intenţionează să-şi umfle întunericul până în emisfera cealaltă
măruntaiele le adună en-gros şi le duce la morgă
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nu-s chiar de lepădat
nici nu-i pasă că unele mai au viaţă în ele
cu inima se comportă mai delicat
o aşează cu grijă într-o caserolă de gheaţă

şi-o donează unei clinci private
s-o fi gândit că-i încă tânără
şi mai poate lucra  ani buni

pentru vreun refugiat de pe lumea cealaltă
Până să facă  din nou ochi executorul celest

eram deja evacuat
bietul slujbaş al întunericului se agita în draci
pipăia aerul în jur ca dementul
doar peste pălăria mea cu borurile cât luna a dat
în cele din urmă s-a mulţumit şi cu atâta

Uite, încep să mă acomodez şi fără de mine
e chiar mai relaxant
pot trage si-un gât de lumină alcoolică

fără să mă doară capul sau splina
pot râvni şi la soţia aproapelui
fără să mă tragă la răspundere conştiinţa
E atâta linişte în spaţiu
încât e posibil ca şi sufletul să se golească într-o bună zi de sine

să ajungă o simplă cagulă pe faţa Nimicului.

Cagula
Nu ştiam, un individ versat mi-a spus în pruncie:
„cagulele au  viaţă”
unde mai pui că m-a obligat chiar să cânt
reţin doar refrenul melodiei cu pricina:
„asta e cagula mea
şi cu ea eu voi pleca…”
Cârpele dracului, cum mai sunt alintate,

zilnic absorb prin porii feţelor pe care le acoperă
tot felul de gesturi şi gânduri
şi uite aşa; azi un nerv, mâine un nerv
mai un vis, mai o rid, mai un gând
până întregesc o celulă astrală

apoi celula se tot divizează
până ce coagulează  un chip
cică aşa l-a făcut omul pe diavol
nu din lut, ci din spaimă şi frică.
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Cagulele pot zâmbi, pot afişa tristeţe
chiar pot scoate limba când sunt nemulţumite
sunt într-o continuă oscilaţie de stări
pot masca un caracter frumos
dar pot dosi şi-un criminal în spatele lor

când sunt într-o misiune mai lungă
pot scânci precum  bebeluşii
dar îşi pot ieşi din fire şi pot lătra ca lupul de stepă
din plictiseală şi-au născocit şi sentimente
mai mult sau mai puţin palpitante
numai cel al iubiri de semeni le-a fost interzis
oricum, în permanenţă sunt în travesti
n-au viaţa lor personală

dar nici  nu acceptă suflet de împrumut
şi nici feţe blajine prin preajmă
au demnitatea şi straneitatea lor
sunt absurde dar şi complementare absurdului
vorba aia: din nimic nimic răsare

dar pot juca şi rolul  unui  ferment divin
când sunt puse să aleagă sentinţa finală
nu greşesc niciodată

se subtilizează în orice minte atinsă de spaimă
lăsându-l pe inculpat cu sufletul în stradă
la cheremul timpului
după care urmează marea chelfăneală.

În spatele vieţii
Nu m-am simţit niciunde mai deprimat decât în spatele vieţii
m-am învârtit vreo cincizeci de ani în cerc
precum un maidanez în jurul cozii
fără a înţelege mare lucru

mi-am hăituit gândurile şi sentimentele pe miriştea viselor
zdrelindu-mi sufletul până la sânge

nevăzut, neştiut, neîndemânatec
mi-am expus trupul mereu absurdului
hrănindu-l cu fructe de mare şi cu ouă de prepeliţă

crezând că aşa voi ajunge în rai
mi-am spart inima în două
doar-doar le voi împăca pe cele două entităţi ale fiinţei mele
umerii m-au părăsit de cu tânăr
fără a aştepta să le crească aripi
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mâinile mi s-au scurtat aproape de tot
sunt  nişte cioturi de sare
doar aerul  plângăcios din jurul trupului
care fu pălmuit acum câţiva ani pentru o lipsă acută de oxigen
îşi mai aminteşte de ele

picioarele vibrează în uimirea privirilor celor ce m-au cunoscut în tinereţe
eu nu le mai simt , nu le mai văd

măruntaiele mi le-am oferit benevol viermilor
n-au dat înapoi, mi-au răspuns suav
încleştându-mi şi inima într-un cerc rozaliu
aproape perfect şi extrem de viu
din acel moment se tot strânge laţul în jurul sufletul meu

i s-au bulbucat sentimentele, vomită emoţii
dă numai erori când îl întreb câte ceva despre  mine
umple cu tot felul de nimicuri când îl întreb de orele ce mi-au rămas de trăit

e beznă totală dincolo de orizont
mă retrag în spatele vieţii
poate mai dau peste o adiere de umbră
mă doare rău de tot capul
a ajuns o umflătură a nimicului

un cuib de gărgăuni răzgâiaţi.
Se moare pe capete în Univers
sunt arse pe rug  până şi gândurile netrăite
de spaimă bocesc aştri
e un dezmăţ total în lumea reală
poate că e momentul pentru un scurt răgaz în infern
acolo timpul nu ne presează

iar viaţă ai pe de-a gata, trăită deja,
nu dai nici un şfanţ pentru ea.

Dan Hatmanu, Trandafiri
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Cu ochi-n soare
Eram în toiul iernii şi tu-mi povesteai la gura sobei
despre îngeri carbonizaţi şi draci împieliţaţi rânjind la soare
aveai gândurile numai o promoroacă

purtai şi-un frac negru peste umeri
să dai bine în cazul în care voi da peste tine

era un joc de-a căutarea
ne ascundeam unul în trupul celuilalt
fără să dăm seama nimănui c-am avea limfă şi  oase
în permanenţă exista  pericolul de-a ne dezechilibra

şi de-a pica direct în puţul uitării
era o linişte mormântală în carnea ta
nici ţipenie de senzaţii tari sau alte acareturi umane prin preajmă
doi ochi pustii în plină libertate
cu cretă albă  îmi tot trasau cărarea
sub biciul unei crivăţ uscat şi aspru
îţi răstignii în grabă
un sentiment lucios pe crucea pieptului
era un glob imens de sticlă mată

te-ai repezit spre mine ca o căţea turbată
ai vrut să mă haleşti cu tot cu umbră
ca-ntr-un ritual satanic
eu ţi-am deschis o venă să te hrănesc cu nestemate
nemulţumită m-ai pişcat de suflet

intenţia ţi-a fost ca să-mi atingi chiar sexul
n-a fost să fie
subit m-am transformat în şoaptă
ţi-ai excitat auzul precum un câine pus de pază

te-ai dat din nou la mine savurându-mi somnul de sub gene
într-un minut eram celulă moartă a veşnicului repaus
iar tu logodnica din umbră a Neantului
m-ai dat uşor pe spate, cu sufletul spre lună
să-mi hărcăteşti  în tihnă moartea
pe care o vedeai ca pe-o alună

ţi-a spus în taină un drac  c-ar fi ca un grătar în sânge
iar pe de lături chiar uşor crocantă
numai c-am fost atent şi te-am muşcat de suflet
pe loc ai asmuţit un sentiment mai iute decât raza
carbonizându-mi pe loc vraja
murind apoi ca o nebună cu ochi-nfipţi în soare.
E timpul să dăm mâna, să mor şi eu în împăcare
ca nu cumva destinele să ne împleticească din nou vieţile
şi să pornim bezmetici într-o altă căutare.



Vara 2011 | Contact international 545

Show la căpătâi
Când eşti un nimeni nici moartea nu-ţi mai face show la căpătâi
te lasă să-ţi tihnească veşnicia
te întinde drept  în sarcofag, apoi te leagă de picioare

să nu dispari cumva în timp ce popa-ţi cântă în sictirit prohodul
te acoperă şi cu-n cearșaf să nu priveşti în zare
şi nici spre viermii lacomi
ce vor mânca cu poftă din pulpa vieţii tale

sufletul nu-i decât  un sâmbure muşcat de şale
în gura întunericului hain şi lacom

nu trebuie să-l cari cu tine în spinare
când va fi zborul absolut
îl poţi abandona la colţ de stradă
să-l calce boschetarii şi maidanezii în picioare
nu ţi-a fost demn şi nici fidel când ai avut nevoie
s-a dat la iele şi la angelice fantome
chiar l-ai surprins ascuns  în carnea unui struţ

terfelindu-ţi visul de amor cu zeia care
te hrănea de zori cu pâine şi cu sare
e un netrebnic eteric, fără de substanţă

e într-o permanenţă greaţă faţă de început
se crede nervul optic al luminii

ba chiar şi zborul neîntrerupt al firii
nu-i da crezare

el te-a împins în groapă
să poată hălădui mai liber printre stele
tot  el a fost cel ce ţi-a tras oasele în piele
şi carnea ţi-a amestecat-o în humă şi suspine
să fi mai greu chiar decât plumbul
nu-ţi fie milă nici de gândurile ce îl susţin fără încetare

sunt translucide lipitori ce ţi-au supt sângele din vene
lăsându-te o simplă păpădie în cale vântului de stepă
lipseşte-te de el cât mai e vreme
chiar dacă cimitirul e plin de paznici
îţi poate profana oricând mormântul
te poate ispiti cu încă o plimbare
în viaţa fără de astâmpăr.
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Ioan HOLBAN

Dan Laurenţiu
Scriu pentru femei şi pentru

filosofi

oezia lui Dan Laurenţiu
din Poziţia aştrilor
(1967), Călătoria de

seară (1969), Imnuri către amurg
(1970), Poeme de dragoste (1957),
Zodia leului (1978), Privirea lui
Orfeu (1984), Ave Eva (1986) şi
Psyche (1989) a fost pusă de critica
literară în legătură cu
„descendenţa" din Eminescu,
Macedonski şi Bacovia; s-a vorbit
despre „voinţă de singularizare, de
ritualizare a gesturilor unui eu
emblematic", despre orfism,
muzicalitate difuză, ton
incantatoriu, în sfârşit, despre
„tendinţa estetizantă" a unei poezii
mereu elaborate. Fără a contrazice
acest „profil" de poet, constituit în
timp, în mai bine de treizeci de ani,
volumele publicate de Dan
Laurenţiu după 1990 schimbă
sensibil perspectiva lirismului şi
temele sale majore. Astfel, într-o
frumoasă prezentare de pe coperta
a patra a volumului Călătoria mea
ca martir şi erou al timpului (1991),
Nicolae Manolescu remarca
adorabilul echivoc stilistic al poeziei
lui Dan Laurenţiu. Acest echivoc
izbeşte chiar din titlurile cu o
retorică studiată, provocând, de
obicei, zone albe de sens, goluri ce

cu greu admit substanţă poetică
(Călătoria mea ca martir şi erou al
timpului, Oedip şi imposibilitatea
cunoaşterii lumii acesteia, Ce-mi
şopteşte idealul muribund sau
idealul din faţa casei pe patul de
moarte, Formele bucuriei şi ale
durerii, Iată întrebarea: Pentru cine
scrii tu? Pentru femei şi pentru
filosofi. Piramida albastră a gândirii
mele, Care e rostul mişcării pe
pământ etc). Şi, totuşi, Dan
Laurenţiu reuşeşte să umple cu
substanţă poetică aceste goluri;
cum? S-ar putea răspunde chiar cu
vorbele sale: scriind pentru femei
şi pentru filosofi, pendulând pe
linia subţire care desparte seriosul
de glumeţ, cultivând o anume
lejeritate, o facilitate să-i spun
boccacciană. In cele mai multe
poeme ale cărţii, Dan Laurenţiu
explorează tematica ştiută a
erosului; esenţa „mesajului" pe
care fiecare cititor îl caută în
poezie, la Dan Laurenţiu se poate
rezuma într-un singur vers: un
bărbat caută o femeie. Un vers de la
care începe aventura, drumul,
căutarea, căutarea căutării poeziei.
Vechea şi atât de simpla poveste e,
la Dan Laurenţiu, o Aventură pe
mare: „într-o seară vai era chiar/
ieri seară/ un bărbat căuta o

femeie/ el nu ştia unde putea fi
găsită/ acea femeie dar instinctul/
său diabolic o căuta instinctul îl
ducea pe el/ cum steaua polară
duce/ marinarii la ţărmurile/ lor
negre ei vor să-şi/ găsească
mormântul în ţărână/ şi nu în
valurile trecătoare/ ale timpului
albastru/ această femeie nu avea/
ochii albaştri/ ea avea sânii
albaştri/ fesele de culoarea cerului/
şi părul care-i curgea/până la
călcâie de/ culoarea albastră/
această femeie care plutea/ pe
mările negre ale antichităţii/ avea
picioare albastre şi/ în loc de
picioare două/ aripi de culoarea
cerului/ ea cânta din fluierul
fermecat/ şi bărbatul negru de-
acum/ nebun orb şi căzut în transă/
o urma în noaptea cea sumbră/ pe
marea cea albastră/ bărbatul ştia că-
1 aşteaptă sfârşitul! dar mergea
înaintea timpului". în aceste
poeme, versul fuge mereu din
anecdotic în metafizic, de la privire
la viziune, de la instinct la
albastrul rece al ideii. în acest joc al
întâmplărilor numite dragoste,
viaţă şi moarte se află şi fiorul
pierderii şi asumarea actului
creator ca experienţă a
întunericului, ca încercare de a
exprima inexprimabilul; senzaţia

P
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neantului dar şi unda subtilă a
autoironiei cultivate de un spirit de
o mare fineţe intelectuală: „Eu ar
trebui acum la bătrâneţe/ să renunţ
la sensul cunoaşterii/ binelui
frumosului şi adevărului/ dar sunt
eu demn de toate aceste/ nu sunt
oare culpabil/ şi păcătuiesc în
fiecare zi/ ca un avocat al răului/
batjocorind natura divină/ prin
însăşi esenţa mea/ de revoltă
împotriva creaţiei/ nu sunt oare cel
vinovat/ că propun ipoteza unei
alte lumi/ decât aceea în care ne-a
fost dat/ să ne găsim mormântul/
nu sunt cel care aduc Demiurgului/
un afront cu gura vorbitoare/ că
sunt un mesager al veşniciei"
(Scrisul este o contestaţie sau un
elogiu).

La o discuţie purtată în 1990, la
Casa Pogor, cu tema Literatura şi
Puterea, Dan Laurenţiu a vorbit
memorabil despre relaţia de un tip
cu totul special a scriitorului cu
Divinitatea, a creatorului cu
Unicul, cu marele Creator. O
necontenită căutare a lui
Dumnezeu, o continuă revelare a
Divinităţii pentru a o pune în
cauză şi pentru a se pune în cauză
pe sine, pe fiinţa aflată în faţa
necunoscutului şi a misterului
insondabil - aceasta este poezia
„pentru filosofi" a lui Dan
Laurenţiu. Răzbat aici tonuri ale
psalmilor arghezieni, dar parcă mai
mult cele din „mistica" lui Claudel,
pentru a păstra referinţele printre
poeţi şi între hotarele poeziei.
Poetului i se revelă dualismul
fundamental al lumii (albul şi
negrul, deopotrivă de casante),
abordat de multe ori la modul
eseistic; fraze poetice dintr-o
poezie precum Oedip şi
imposibilitatea cunoaşterii lumii
acesteia sunt abia disimulate fraze
de eseu, dintre cele publicate de
Dan Laurenţiu în presa culturală
timp de aproape douăzeci de ani
(acesta a fost, de altfel, modul său
de a „fugi" în anii '80, practica a
ceea ce s-a numit „exil interior"):
„Călătorului îi stă bine cu drumul/
el se duce prin noapte drept la
ţintă/ ca la întâlnirea inevitabilă cu

destinul/ el nu se mai orientează de
mult/ după stelele greceşti/
călătorul e orb şi nu/ vede drumul
pe care merge/ el este Oedip
rătăcind/ pe drumul absolutului/ el
şi-a scos ochii din orbite/ fiindcă şi-
a dat seama că/ trăim într-o lume
necunoscută/ trăim într-un mister
insondabil/ şi vederea nu este
decât o iluzie/ iată de ce acel grec
nu era/ cel mai păcătos cel mai
incestuos/ el era mai înţelept decât
toţi/ contemporanii săi/ el şi-a
asumat destinul de om/ el a ştiut că
lumea aceasta/ este incognoscibilă/
el şi-a asumat soarta lui Oedip".
Poet e Dan Laurenţiu mai ales când
scrie „pentru femei"; el ştie Preţul
iubirii care, aici, e chiar preţul
poeziei: „Nu vreau să uiţi/ că tu eşti
femeia mea/ tu ai spus că niciodată/
nu ai ştiut cine eşti înaintea mea/ ai
fost o roză într-o/ piaţă de flori/
nimeni nu a îndrăznit/ să plătească
preţul/ la care încercau să te vândă/
cel rău sau cel divin/ nici unul
dintre ei nu putea/ să plătească acel
preţ/ eu/ nu/ mă/ laud/ dar l-am
plătit cu moartea mea".

Experimentul liric pe care îl
anunţa amintita intervenţie de la
Casa Pogor (sper ca, într-o bună zi,
admirabilii oameni de la Muzeul
Literaturii din Iaşi să publice
textele conferinţelor ţinute acolo,
de cel mai mare interes pentru
istoria literaturii noastre
contemporane) s-a cristalizat într-o
carte precum Mountolive (1994),
răspunzând unui gust literar şi - de
ce nu? - unei anume sensibilităţi
ale publicului de azi care îşi
(re)descoperă, între altele,
sentimentul religios. Pe un
asemenea cititor îl interesează, în
poezia lui Dan Laurenţiu, examenul
condiţiei umane, al fiinţei care
vieţuieşte fără a avea acces la
orizontul destinului; sau poate -
sugerează poetul - destinul său e
chiar nefericirea şi suferinţa,
uneori, peste marginile
suportabilităţii. Această explorare
începe şi se termină astfel: „Toată
viaţa mea/ nu a fost/ decât boală şi
artă/ ceea ce am câştigat nu a fost
decât/ sentimentul morţii". Omul

Forțu Năstasă
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de hârtie, poetul - eu şi imaginea,
viaţa şi destinul, omul şi Divinitatea,
omul exterior şi omul interior - asistă
neputincios la transformarea
realităţii, a tuturor faptelor tragice
în motive culturale: căci una e
moartea şi alta „motivul" morţii,
una e disperarea şi alta „tema" ei,
una sentimentul comuniunii în
gând cu Dumnezeu şi alta
„prezenţa" sa culturală: „De ce oare
obrazul meu este/ atât de întunecat/
în această noapte/ doar am văzut/
surâsul Tatălui meu/ în Paradis
aşteptându-mă/ cu toată graţia/
nimic nu mă poate opri însă/ din
plâns şi rugăciune/ eu ştiu că viaţa
mea/ a fost dăruită/ pentru lumea
aceasta/ lumea aceasta sunteţi voi/
aveţi datoria să duceţi/ mesajul
acestei vieţi/ care se stinge/ Acolo".
O poezie mistică, s-ar zice; nu e
vorba numai despre un sentiment
religios, ci de căutarea acelui punct
magic al intersectării gândului
propriu cu lumina credinţei, a
aceleia pe care o izvorăşte „bobul
de muştar" al credinţei. Ceea ce
frapează, în ordinea acestei
structuri de profunzime a poeziei
lui Dan Laurenţiu, e recurenţa
numelui propriu al Divinităţii,
semnificând şi suferinţa dar şi
înălţarea, şi tragismul pe care şi-1
asumă actul creaţiei, dar şi
superbia sa.

Dan Laurenţiu comite însă şi o
erezie, aceea faţă de paradigma
literară specifică poeziei ce se
implică în relaţia insului cu
Dumnezeirea; aceasta este
abordată, de obicei, dintr-un
orizont al sensibilităţii, al mărcilor
de afectivitate. La Dan Laurenţiu,
această relaţie e una conceptuală care
presupune contextualizarea
textului sacru cu acela profan.
Altfel spus, tonul liturgic, întâlnit
cel mai adesea în acest tip de
poezie, este înlocuit în Mountolive
cu un ton analitic, eseistic, cu un
mare grad de intelectualizare
(citeşte: conceptualizare). Cu toate
acestea, sensibilitatea e peste tot
prezentă, conceptul creşte din
sentiment, figurând asceza, imensa
dramă care apasă destinul şi simpla

existenţă de aici şi de acum: „Cupa
amărăciunii/ vine din mâna Ta/
oare cine eşti/ Tatăl sau Sfântul
Duh/ fiindcă eu sângerez/ ca un fiu
la picioarele Tale/ şi abia aştept/ să
mă scufund/ în această mare roşie/
şi să scot Crucea/ cu care voi
lumina universul". Această
dezvoltare în polaritate a discursului
liric nu poate înşela asupra esenţei
mesajului „de suflet" transmis:
respectând convenţia poetică a
reprezentării Divinităţii prin omul
interior şi a „profanului" prin omul
exterior, textul se dezvoltă într-un
decor expresionist, unde răsună
tânguirea de la trecerea
Akeronului, a fluviului mocirlos
peste care Haron transportă în
luntrea sa sufletele morţilor: cu
vorba poetului, ale celor care au
devenit nefiinţă. Acest scenariu, în
egală măsură conceptual şi de
sensibilitate, de expresie analitică
şi de adiere a feeling-ului conturează
reperele amintitei explorări a
condiţiei umane: în memoria
relaţiei insului cu Dumnezeirea,
Dan Laurenţiu caută simbolurile
dramei, ale disperării, ale plecării,
cană fapta şi melancolia poetului se
sting în murmurul tragic ce petrece
umbrele peste apa întunecată a lui
Haron. Metafora obsedantă a cărţii
este aceea a trecerii care trimite,
deopotrivă, spre realitatea
biografiei omului exterior (pentru
care momentul plecării este placa
turnantă dintre o viaţă de dincoace
de bine şi o alta, de dincolo de rău)
şi spre irealitatea unui spaţiu
poetic foarte personal. Iată un
poem, absolut remarcabil, unde se
pot citi atât poezia, cât şi viaţa celui
care scrie: „Pe tine te iubesc/
fiindcă nu te-am cunoscut
niciodată/ eu sunt slab tu fa-mă
tare/ acum a căzut ninsoarea peste
oraş/ eu am început să plutesc/
peste oraş ca această/ ninsoare albă/
cerşesc lumină/ la uşile voastre"


Trei dintre cele cinci volume ale seriei esoterice

Luminătorii timpului de Liviu Pendefunda
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Valentin CIUCĂ

Repere
istorice şi
valorice în
artele
frumoase
ieşene

1800 – 2010

rivită retrospectiv, evoluția artelor
frumoase românești atestă o oarecare
defazare în raport cu contextul european.

Strălucitul Bizanț după Bizanț, deseori invocat pentru
persistența sa în orizontul românesc, a rămas captiv
secole de-a rândul unui model unde Dumnezeu era
omniprezent. Ortodoxia noastră nu a cunoscut
seismele din spațiul catolic sau protestant și nici mișcările
religioase care au precedat Reforma. În cazul nostru,
tradiția bizantină a prevalat în raport cu orice formă de
sincronizare cu vestul european. Bizantinismul, strălucit,
apare mai degrabă ca o insulă rezervată unor veșnici
defazați. Scenele religioase de pe murii vechilor ctitorii
medievale erau suficiente pentru a transmite privitorilor
mitul lui Iisus.

Odată cu circulația pictorilor italieni sau vienezi,
germani sau din spațiul balcanic către Est s-a produs pe
un pat germinativ permeabil la emancipare și o
schimbare evidentă, semnele acestor prezențe fiind
primele indicii de racordare a Principatelor Române la
experiențele artistice occidentale. Orientul trebuia să
cedeze oarecum exclusivitatea sub presiunea unei
inevitabile modernizări. Este drept că tradiția locului,

P
În Iași, capitală a culturii europene, au loc evenimente de înaltă ținută spirituală. Foto:  aspect de la
vernisajul primei expoziții de pictură semnată de Elleny Pendefunda și totodată lansarea celui de-al
doilea volum de versuri Îngerul meu, pentru care autoarea a primit la Salonul Internațional de Carte
pentru Copii și Tineret de la Chișinău Premiul revistei Florile Dalbe pentru cea mai bună carte scrisă de
un autor elev.(Foto Raoul Liviu Trifan, Contact international Press)
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seculară, a condus la staționări persistente ca un reflex de
apărare. Și totuși, unii pictori de biserici s-au exersat cu
stăruință și cu inevitabile limite în arta portretului, așa
cum au făcut-o Nicolae Polcovnicul, Petre Zugravul sau
Nicolae Teodorescu, cel care i-a consacrat înaltului prelat
Chesarie cel puțin șapte portrete.

Corneliu Baba

Așadar, portretul a deschis calea emancipării iar
trecerea de la sfintele fețe bisericești la mireni, spre a
ajunge de la portretul votiv, la cel de șevalet. De la
Autoportretul lui Nicolae Polcovnicul la cel realizat de
Petre Zugravul s-a ajuns la Mocanul Milaș al lui Dimitrie
Dimitriu. Trebuie amintit Ion Balomir, venit în Moldova
de la Săliște, artistul care pe lângă portretele unor
demnitari ai vremii, pictează Femeia cu evantai și Femeia
cu costum vechi, aflate la Muzeul de Artă din Suceava și
Muzeul de Artă din Iași.

Sosirea la Iași a lui Eustație Altini a marcat esențial
procesul de modernizare a expresiei în pictura de
șevalet, iar tehnica picturii, însușită la Viena, i-a permis
să se exprime prin folosirea unei viziuni plastice bazată
pe perspectivă și clar obscur. Totodată, Ludovic Stawski
are meritul de a fi autorul celor dintâi peisaje cu scene
din Iași. Asemenea cadre par încremenite, fără a putea
sugera trecerea la mișcare și expresiv. Vederile lui din
Iași sunt aidoma unor cărți poștale moderne, expediate în
semn de amintire de vacanță. Autodefinit ca zugrav de
portreturi și de istorie, Giovanni Schiavoni, chemat de

Gheorghe Asachi la Iași, lasă în capitala Moldovei câteva
portrete de aparat, remarcabile. Va fi înlocuit de
germanul Mauriciu Loeffler...

Emanoil Bardasare

Constantin Bacalu
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Ajunge aici și Niccolo Livaditti, cel care pictează
portrete cu mai multe personaje, cum este cazul familiei
vornicului Alecsandri. Pe la Iași s-au mai perindat
germanul Josif August Schoefft, care a pictat, în afară de
frumoase duduci bahluiene, tabloul aflat la Pinacoteca
din Iași, Portret de bărbat cu fiul. Nu poate fi ignorat nici
Theodor Chirangheleu, adus de Asachi de la Roma,
disponibil să acceseze tema istorică, glorioasă desigur, în
lucrarea Ștefan Vodă înaintea cetății Neamțului. El a
predat în1835 la Școala de Artă și Meserii.

Octav Băncilă

Francisc Bartok

Aurel Băesu

Amintitul Nicolae Teodorescu, după ce a pictat
Catedrala din București, s-a dedicat și artei portretului,
școala pe care o conducea chemându-se chiar Școala de
zugrăvie și portreturi. Vremea când boierii se temeau să fie
pictați, ca nu cumva să li se fure umbra și, în consecință,
să moară în termen de patru zeci de zile, se pare că
trecuse. Portretul de șevalet a deschis ușa și așa va
rămâne...

Constantin Berdilă
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Rolul providențial al lui Gheorghe Asachi, om de
Renaștere, în evoluția învățământului artistic s-a împlinit
prin apariția și înființarea Gimnaziei Vasiliene, a Școli de
Arte și Meserii, a Școlii franceze de la Miroslava și, în
fine, a Academiei Mihăilene. Tot el a ctitorit Institutul de
Litografie. Trebuie salutate prezențele la Iași ale primilor
artiști moldoveni.

Dimitrie Berea

Un esențial moment  în cultura și arta românească a
fost acela al înființării prin Decretul Domnesc al
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a Școalei de Belle
Arte din Iași, în anul 1860, eveniment de anvergură
istorică. Responsabilitatea  conducerii școlii i-a revenit
inepuizabilului și talentatului Gh. Panaiteanu Bardasare.
Între primii beneficiari, desigur, Gh. Lemeni, Gh.
Năstăseanu, Gh. Șiller, Emanoil Bardasare, C. D. Stahi,
Dimitrie Tronescu, artiști ce vor trece prin academiile de
artă de la Roma, Viena sau München. Lipsa unor Galerii
de artă locale nu se punea încă, deoarece artiștii
expuneau cel mai adesea în vitrinele unor magazine. Nici
Nicolae Grigorescu, mai târziu, nu se sfia să apeleze la
vitrinele magazinului bucureștean Gebauer, unde își
etala tablourile.

De fapt, prima expoziție organizată după model
occidental s-a realizat abia în 1864, fiind găzduită de
Colegiul Sfântu Sava din București. Expoziția avea un
regulament, un juriu și edita un Catalog. Putem spune
că se produsese sincronizarea cu tipul de comportament
european. Expozițiile se finalizau cu acordarea unor

premii, și nu de puține ori, pictorii din Moldova erau
recompensați. În expoziția din anul 1865, de pildă, Gh.
Panaiteanu Bardasare a fost recompensat cu 100 de
galbeni. Ca, de altfel, și C.D. Stahi sau Emanoil
Bardasare. Expoziția a fost un succes, chiar dacă N.
Petrașcu aprecia că gustul bellelor arte este puțin
dezvoltat la noi. În mod firesc, se stabilise ca expozițiile
anuale să alterneze între București și Iași. Din păcate,
ediția din 1866, a fost boicotată de artiștii bucureșteni, cu
excepția lui Theodor Aman, directorul Școlii de Belle
Arte din București. Ieșenii s-au rezumat la expunerea
unor desene, studii de atelier unde s-a remarcat apetitul
pentru desen al unor tineri talentați ai vremii.

Cu toate aceste impedimente, expozițiile ulterioare
din anii 1868 și 1870 au revigorat interesul artiștilor și
publicului. Expoziția din anul 1870 s-a deschis în spațiul
Academiei (Universității). Anul 1870 a fost momentul
triumfului lui Nicolae Grigorescu, căruia oficialitățile i-
au acordat o bursă de studii la Paris.

Otto Briese

Celelalte expoziții din anii 1872 și 1874 au fost
catalogate ca expoziții de parcurs, de familie. Anul 1873 a
fost însă providențial prin apariția, ca vizitator, a lui Ion
Andreescu, cel care, la ediția expoziției din 1881 v-a
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expune 65 de lucrări. Nici el nu a ezitat însă, ocazional,
să prezinte tablouri la Gebauer. În acest an se
consemnează o premieră, în sensul că, alături de sălile de
expoziție de la Stavropoleos, apare și Galeria de la
Ateneul Român și cea a primului Muzeu de Artă înființat
de Ernest Henri Starke, pe Calea Victoriei. În expozițiile
din acești ani s-au remarcat alături de omniprezentul
Theodor Aman, C. D. Stahi și sculptorul Dimitrie
Tronescu. La Iași, expozițiile Școlii de Belle Arte din anii
1862, 1863, 1865, 1866, 1905, 1907 și 1912 se organizau în
sălile școlii.

Vasile Chinschi

Cât privește comentariile asupra acestor evenimente
artistice ele erau asumate de ziariștii prezenți la vernisaje
și care consemnau jurnalier, subiectiv și amatoristic,
operele de artă. Cu timpul însă și critica expozițiilor se
emancipează, iar unii artiști vor intra în acest joc al
evaluărilor de gust și, mai rar, autentic axiologice.
Cutremurul produs în tagma artiștilor de apariția
Salonului independenților, în anul 1896, i-a avut ca
portdrapel pe Ștefan Luchian și pe controversatul
Alexandru Bogdan-Pitești. Au fost urmați de  Constantin
Artachino, Nicolae Vermont, caricaturistul Nicolae
Petrescu-Găină. Societatea Ileana marchează și ea o
veritabilă trezire din somnolența dulcelui stil academic
sau al producțiilor abundente de peisaje idilice, flori sau
oacheșe țigănci. Nici harbujii nu prea mai sunt la
căutare... Arta 1900-Art Nouveau înregistrează acum
adeziuni spontane și apare ca o nouă direcție prin fastul

luxuriant al unui decorativ agreabil. Curentele artistice
se succed, manifestele intempestive, asemenea.

Lucia Cosmescu

Perioada interbelică este marcată în spațiul artistic
din Moldova de prima conflagrație mondială, cu
repercusiuni severe în desfășurarea actului de creație. În
1911, de pildă, eminentul pictor, comentator de artă și
pedagog, Gheorghe Popovici preia conducerea Școlii de
Belle Arte și pe cea a Pinacotecii ieșene. Sediul școlii era
în vechea Academie Mihăileană, o construcție
memorabilă arhitectural și prin legendele ce o
înconjurau. A fost demolată de autoritățile comuniste în
anii ’50. S-a produs, sub directoratul lui Gheorghe
Popovici, o sesizabilă desprindere de academism în
beneficiul unui dialog mai de substanță cu provocările
realului, transfigurate în expresie plastică debarasată de
canoane. În acești ani, s-au organizat aproape 50 de
expoziții, culminând cu Expoziția Marelui Cartier
General de la Iași cu lucrări elaborate în urma
experiențelor directe de pe front, expoziție deschisă în
patru săli ale Școlii de Belle Arte  din Iași. Aici au fost
incluși toți artiștii mobilizați pe front. În anul 1926,
Gheorghe Popovici se pensionează, dar rămâne la
conducerea Școlii până în anul 1929, când va fi înlocuit
prin numirea ca director a lui Ștefan Dimitrescu. Din
1931, la insistențele acestuia, Școala trece la nivelul
superior de Academia de Belle Arte, cu secții de grafică,
pictură, sculptură. El însuși este numit de minister ca
Rector al Academiei. După decesul prematur al lui
Ștefan Dimitrescu, între anii 1933 și 1937, postul de rector
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îi revine lui A.D. Atanasiu, acesta înființând pe lângă
Pinacotecă o secție de etnografie. Eficace și
întreprinzător, rectorul Academiei se preocupă cu
aplicație de reorganizarea învățământului artistic și a
artelor aplicate,  de înființarea secțiunii etnografice,
mărirea spațiului Pinacotecii, tipărirea unui catalog cu
patrimoniul Pinacotecii ieșene, accentul susținut fiind pe
implementarea la Iași a artelor decorative. A creat, din
venituri proprii, o bursă pentru cel mai merituos student.
Pentru profesori, a amenajat Salonul Maeștrilor.

Jean Cosmovici

În deplin sincronism cu interesul artiștilor de a se
asocia în structuri profesionale, instituirea Societății Arta
Română, la Iași, Tinerimea Artistică, instituția Saloanelor
Oficiale, Grupul Nostru, Contimporanul, Integral, Arta
Nouă, Grupul de Artă Modernă ș.a. acestea au condus la
organizarea breslei și configurarea statutului lor de
profesioniști. Un moment important în pictura
românească îl constituie apariția pe scena artei naționale
a unor grupări al căror impact a avut ca efect imediat
dinamizarea energiilor artistice ale Grupului celor patru,
format din N.N. Tonitza, Ștefan Dimitrescu, Francisc
Șirato, Oscar Han ale cărui prezențe din anii1926 – 1935
au generat un așteptat interes. După moartea lui Ștefan
Dimitrescu din anul 1933, grupul a mai existat doar

pentru trei ani, respectiv, 1933, 1934 și 1935, când ceilalți
au expus la Sala Fundației Dalles din București.

După pensionarea eficientului rector A.D. Atanasiu,
a fost desemnat N.N. Tonitza. În această perioadă,
pictorul a constituit o echipă voluntară de lucru și,
estival, a pictat schitul de la Durău, alături de Nicolae
Popa, Călin Alupi, Corneliu Baba, Mihai Cămăruț, Al.
Clavel ș.a. Bolnav, în anul 1939, Tonitza se retrage de la
conducerea Academiei de Arte din Iași. Va fi urmat,
interimar, de profesorul de perspectivă Roman
Simionescu, după care va urma Jean L. Cosmovici, Otto
Briese sau Iorgu Iordan. Corneliu Baba va fi numit
director al Pinacotecii până în anii ‘50, când o parte a
Academiei din Iași se mută la Cluj, iar o alta la București.
Sculptorul Ion Irimescu ajunge la Cluj, Corneliu Baba la
București. Academia se va reînființa, peste zece ani, în
anul 1960, ca Facultate de Arte Plastice în cadrul
Institutului Pedagogic Iași.

Gheorghe Bulgaru

În timpul celui de al doilea război mondial,
activitatea didactică a continuat, chiar dacă în 1940
clădirea academiei a fost avariată. Pinacoteca și
Academia au fost, ulterior, evacuate. Academia ieșeană a
funcționat în refugiu la Făget, iar Pinacoteca a cunoscut
serioase dificultăți, fără a înregistra pierderi majore. La
Făget cursurile s-au desfășurat aproape normal și s-au
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pregătit asiduu expozițiile de fine de an și chiar o ediție a
Saloanelor Oficiale ale Moldovei, organizate de obicei la
Iași încă din anul 1939, la inițiativa lui Roman
Simionescu Cu aceste prilejuri s-au editat cataloage de
expoziție.

Stefan Hotnog

După anii 50, politizarea artei a adus în primplan
chipul omului nou, un concept discutabil desigur, dar
care a generat între artiști un fel de întrecere socialistă
pentru a imortaliza siderurgiști, mineri, oameni pe
șantiere sau copii sărutând diverșii conducători iubiți,
unii dintre lideri murind de moarte bună, alții în cazărmi
asistate de elicoptere. Crearea Uniunii Artiștilor Plastici,
după modelul țărilor surori din invincibilul lagăr
comunist, a asigurat artiștilor comenzi profitabile și mulți
s-au atașat sistemului cu voioșie. Alții înregimentați de
nevoie erau, desigur, mai puțin voioși. Marile combinate,
fie ele și plastice, au revigorat breasla și Saloanele Anuale
de la Sala Dalles, Bienalele, Trienalele  de tot felul,
simpozioanele asemenea au animat un timp al victoriilor
de tot felul. Premiile breslei, generoase în raport cu
participările la Saloane internaționale în țările frățești, se
dovedeau meschine față de cotele externe. Visul celor
mai mulți era de a ajunge și eventual, stabili, în
Occidentul atâtor tentații. Dregătorii zilei au reușit totuși
să țină în frâu o bună bucată de vreme dorințele breslei.
După 1989, totul s-a liberalizat, totul s-a privatizat și

fiecare luptă pentru supraviețuire s-a dat pe cont propriu
și cu sprijinul grupului din care făceau parte.

După anii 50, politizarea artei a adus în primplan
chipul omului nou, un concept discutabil desigur, dar
care a generat între artiști un fel de întrecere socialistă
pentru a imortaliza siderurgiști, mineri, oameni pe
șantiere sau copii sărutând diverșii conducători iubiți,
unii dintre lideri murind de moarte bună, alții în cazărmi
asistate de elicoptere. Crearea Uniunii Artiștilor Plastici,
după modelul țărilor surori din invincibilul lagăr
comunist, a asigurat artiștilor comenzi profitabile și mulți
s-au atașat sistemului cu voioșie. Alții înregimentați de
nevoie erau, desigur, mai puțin voioși. Marile combinate,
fie ele și plastice, au revigorat breasla și Saloanele Anuale
de la Sala Dalles, Bienalele, Trienalele  de tot felul,
simpozioanele asemenea au animat un timp al victoriilor
de tot felul. Premiile breslei, generoase în raport cu
participările la Saloane internaționale în țările frățești, se
dovedeau meschine față de cotele externe. Visul celor
mai mulți era de a ajunge și eventual, stabili, în
Occidentul atâtor tentații. Dregătorii zilei au reușit totuși
să țină în frâu o bună bucată de vreme dorințele breslei.
După 1989, totul s-a liberalizat, totul s-a privatizat și
fiecare luptă pentru supraviețuire s-a dat pe cont propriu
și cu sprijinul grupului din care făceau parte.

Dan Hatmanu
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Cu toate acestea, substanțialele selecții naționale au
supraviețuit, Saloanele județene de asemenea. La fel,
Bienalele Lascăr Vorel de la Piatra Neamț sau Ion
Adreescu de la Buzău, Tabăra, cândva celebră, de la
Măgura sau Arcuș. La Galați, viziunile în metal ale
artiștilor ambientează vizual o cetate a metalului...
indian, și au marcat câteva notorii ediții. De mare impact
sunt evenimentele generate de Centrul Internațional
George Apostu, de la Bacău, Taberele de Sculptură,
Simpozionul Național de Estetică al Academiei Române
care indică o reală fervoare în dinamica și expunerea
bunurilor artistice.

Ilie Boca

Această perspectivă plonjantă asupra artelor din
Moldova, amintind de secularele Vieți ale arhitecților,
pictorilor, sculptorilor evocate de Giorgio Vasari,
definește spațiul Moldovei ca privilegiat prin virtuți
creatoare. Observația, poate subiectivă, nu face altceva
decât să reitereze ideea că Moldova se dezvăluie în
profunzime prin accesul la sacralitate. Conștienți de
asemenea patrimoniu artistic și afectiv, memoria a fost,
totuși, deseori, rezervată în stabilirea unor evidente
priorități în ordinea valorii. În general, în arealul artei
românești, instrumentele de lucru pentru posibile și

complete istorii ale artei, nu lipsesc cu desăvârșire, dar
nici nu abundă. Literații, de pildă, se întrec în a edita
Istorii, mai mult sau mai puțin subiective, dar ele există.
Ce putem pune alături, dinspre breasla noastră,
monumentalei opere a lui George Călinescu?...
Realizările de până acum, ale lui George Oprescu, ale
unora dintre contemporani, îndeosebi cea recentă
realizată de Vasile Florea, publicată la Chișinău, ca și cele
colective editate cândva la Editura Meridiane de Vasile
Drăguț, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Vasile Florea
au, indiscutabil, o valoare reală. Nu ne-am prea interesat
însă de cercetarea fenomenului artistic din perspectiva
instrumentelor de lucru, îndeosebi, de elaborarea
dicționarelor de artă românească.

Am avut doar ocazional interesul necesar spre a
întocmi dicționare, monografii exhaustive sau studii
despre grupări artistice importante. Noroc că cei care
practică cu folos cultural și financiar Licitațiile de artă
editează veritabile albume ce devin o sursă de informații
și de evaluări pertinente. Alți europeni, ceva mai
pragmatici și cu viziune, au făcut-o cu secole în urmă și
ce folos aduc ele cercetării evoluției stilurilor, a
individualităților, așa cum se întâmplă în Europa
civilizată din care ar trebui să facem cu adevărat parte.
Apreciez cu respect eforturile mai vechi ale lui Petru
Comarnescu, Radu Bogdan, Mihai Ispir, Petre Oprea,
Octavian Barbosa, cele ale lui Mircea Deac, Vasile Florea,
ale lui Constantin Prut, Corneliu Stoica, Adrian Silvan
Ionescu, Răzvan Theodorescu, Ion Frunzetti, Dan
Hăulică, Andrei Cornea, Negoiță Lăptoiu și Mircea Țoca
de la Cluj. Volumele privind seria Un secol de arte
frumoase la Iași, Bucovina, Moldova sunt doar începutul
unui efort de cercetări riguroase și ample asupra
domeniului. Cred că realizarea unui astfel de proiect
trebuie pus, firește, sub egida Institutului Național de
Istoria și Teoria Artei, care să ne unească într-un efort
solidar.

Nu este nevoie să o luăm chiar cu începutul pentru a
cunoaște cu adevărat valorile din spațiul românesc. Ar
trebui doar recuperate valorile ignorate sau necunoscute,
risipite în lumea largă. Acestea din urmă fiind expresia
unor mesaje lansate în numele idealurilor umaniste
perene Reintegrați în cultura română ei sunt în prezent și
peste timp veritabili ambasadori, credibili și notorii, ai
funciarei noastre inteligențe creative. Dacă acum am
inclus în acest dicționar aproape o mie de autori. de la
anul 1800 până în prezent, nu am intenționat nicidecum
realizarea unor vanitoase clasamente pe provincii, ci
doar redeșteptarea interesului pentru dialogul cu noi
înșine și cu ceilalți, reconfirmând unele priorități
evidente ale Moldovei artistice. Conaționalii noștri de
alte etnii au fost, la rându-le, ambasadorii autentici ai
spiritului românesc, deschizând noi orizonturi în arta
lumii.
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Constantin COROIU

La curţile
Singurătăţii

50 de ani de la moartea lui
Hemingway

ăsând în urmă suburbiile Havanei – “un oraş în
care nu ai cum să întârzii”, cum constată un
erou dintr-un roman al lui Graham Greene -, şi
rulând cu mare viteză spre San Francisco de

Paula, localitate situată la circa 15 km de capitala Cubei,
încercam să-mi aduc aminte ce făcea adolescentul care eram
în acea vară fierbinte a anului 1961, când Hemingway îşi
zbura literalmente creierii? Eram elev şi auzisem fără
îndoială de marele scriitor, laureat al Premiului Nobel. Nu-
mi aminteam să fi citit până la acea vârstă ceva din opera
lui, dar sigur văzusem un film: “Bătrânul şi marea”, turnat,
iată, chiar aici, acasă la Hemingway, în universul paradisiac
caraibian? E vorba, fireşte, de antologica ecranizare cu
Spencer Tracy în rolul principal. Mai târziu, mult mai
târziu, aveam s-o vizionez pe cea în care rolul bătrânului
pescar, unul dintre cele mai memorabile personaje ale
literaturii universale, este interpretat de Anthony Quinn, şi
aceasta o capodoperă…E o poveste care l-a preocupat mulţi
ani pe Hemingway. Totul pornise de la o întâmplare pe
care i-o relatase tovarăşul şi consilierul său în ale navigaţiei
Carlos Gutierres, materializată mai întâi într-o schiţă
intitulată “Pe apa albastră”(On the Blue Water), pe care a
publicat-o în 1936. O reproduc din monografia Fernandei
Pivano – “Hemingway” – apărută la Milano în 1985 şi, în
româneşte, la Editura Univers, în 1988: “Odată un bătrân,
care pescuia singur în bărcuţa lui în apele Cubei, a prins în
undiţă un marlin uriaş care, răsucind sfoara, a tras după el
barca în larg. După două zile bătrânul a fost cules de
pescari la 60 de mile mai spre Est, având legat de barca lui
capul şi partea din faţă a marlinului. Ceea ce rămânea din
peşte, mai puţin de jumătate, cântărea ceva mai mult de trei
chintale. Bătrânul rămăsese cu el două zile şi două nopţi, în
timp ce peştele înota spre adânc şi târa barca cu el. Când se
ridicase apoi la suprafaţă, bătrânul se repezise cu harponul
la el. După aceea marlinul, legat de barcă, fusese atacat de
rechini şi bătrânul se bătuse cu ei, singur, în Curentul

Golfului, ciomăgindu-i, înţepându-i, încercând să-i
pocnească cu vâsla, până când a fost prea obosit ca să-i
împiedice pe rechini să mănânce tot ce puteau. Când l-au
găsit pescarii, plângea, aproape înnebunit de pierderea
suferită, iar rechinii încă se mai roteau prin jurul bărcii.”

O tulburătoare povestire a unui fapt real convertită de
Hemingway într-o capodoperă răsplătită cu Premiul Nobel.
Într-o zi din acea vară din urmă cu o jumătate de secol, pe
aceeaşi şosea pe care mă deplasam acum şi eu împreună cu
prietenul Lasaro, de la Uniunea Scriitorilor şi Ziariştilor din
Cuba, alerga tot în mare viteză pentru a ajunge primul la
ferma VIGIA de la San Francisco de Paula – cumpărată de
Hemingway de la o familie de francezi, în 1939, cu 18 mii
de dolari spre a-i fi reşedinţă timp de 22 de ani, donată apoi
statului cubanez – tânărul ziarist Norberto Fuentes de la
Agenţia Prensa Latina, trimis de şeful redacţiei sale să scrie
un reportaj despre omul cu aură de legendă care-şi trăsese
două gloanţe în frunte. Ceea ce la acel moment nu se
cunoştea. Abia peste 5 ani Mary Hemingway, soţia
scriitorului, avea să dezvăluie că a fost un suicid şi nu un
accident, aşa cum susţinuse până atunci.

Norberto nu ştia aproape nimic privind biografia
marelui prozator. Îşi aducea aminte că tatăl său îi povestise
ceva, după ce, într-o după-amiază, îl întâlnise pe
Hemingway într-un lift. Îl văzuse şi el o singură dată, când
avea doar vreo 10 ani, pe bancheta din spate a unui
Plymouth lung şi negru. Avusese impresia, din cauza
aspectului de car funebru al acelui automobil, că
Hemingway era dus la groapă. Pentru Norberto Fuentes,
trimis să scrie un simplu reportaj de actualitate, avea să
înceapă însă, în acea zi, o muncă de cercetare pasionantă,
meticuloasă, care a durat 20 de ani. Două decenii –
povesteşte Marquez – de “întrevederi anevoioase şi
reconstituiri care păreau imposibile, pentru a-l răscumpăra
din memoria cubanezilor anonimi care, de fapt, împărţiseră

L
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cu el neliniştea de toate zilele: medicul lui personal, cei
care-i mânuiseră ambarcaţiunile de pescuit, în portul
Cojimar, fârtaţii de la luptele de cocoşi, bucătarii şi
personalul de prin cârciumi sau băutorii de rom, care-l
însoţeau în nopţile de chef de la San Francisco de Paula”.
Dar şi de la faimoasa cafenea Bodeguita del Medio, pe unde
a trecut o mare parte din elita literară, artistică, sportivă şi
jurnalistică a lumii, şi unde petrecea adeseori cu prietenii la
un pahar de mojito, licoarea sa preferată.

Jurnalistul a răscolit tot şi a valorificat mai ales
scrisorile pe care Hemingway nu le-a mai trimis niciodată,
precum şi ciornele, însemnările sale pe diverse teme din
diferite momente ale vieţii, excepţionalul jurnal de
navigaţie, alte mărturii. Ele atestau că “Hemingway trăise
în inima Cubei mult mai mult decât o presupuneau
cubanezii acelor timpuri, şi că foarte puţini scriitori au lăsat
atâtea amprente care să le trădeze pasul în cele mai
nebănuite locuri de pe insulă”. A rezultat o carte-document
de peste 700 de pagini, apărută după mai bine de douăzeci
de ani de la moartea scriitorului şi în care cititorul
întâlneşte – remarcă acelaşi autor al Veacului de singurătate –
“Un Hemingway al nostru: un om speriat de incertitudine
şi de scurtimea vieţii, care n-a avut niciodată mai mult de
un invitat la masă şi care a reuşit să descifreze, cum puţini
au făcut-o în istoria omenirii, tainele practice ale profesiunii
celei mai solitare din lume”. Profesiunea de scriitor. Cea
mai  solitară, dar şi cea mai solidară, cum ar fi spus Octavian
Paler.

Există două mari Singurătăţi, aproape perfecte, în
această lume: Singurătatea puterii şi Singurătatea scrisului.
M-am înfiorat când, după ce am urcat pe o alee străjuită de
arbori tropicali pe colina unde se află vila lui Hemingway,
am avut senzaţia că am ajuns chiar la curţile Singurătăţii.
Pinii şi bambuşii, plantele aduse din cele mai îndepărtate
colţuri ale planetei şi orânduite aici de proprietar ca într-o
adevărată Grădină botanică (peste 650 de soiuri),
misteriosul Turn, în care scriitorul nu a urcat niciodată,
piscina goală, scaunele de pe marginea ei, ruginite şi
înţepenite în uitare, Cimitirul câinilor - Blak, Negrita, Linda
şi Neron – toate alcătuiau Singurătatea pe care respiraţia
Oceanului în şapte culori, nesfârşit şi nepăsător, o adâncea,
o amplifica.

În casa în care a locuit şi şi-a scris multe dintre marile
sale cărţi Hemingway – “Pentru cine bat clopotele”, “Parisul, o
sărbătoare de neuitat”, “A avea şi a nu avea”, “Insule în golf” şi
altele - nimeni nu are acces, în afara personalului de
îngrijire care e destul de numeros. Fotografiatul este interzis
şi totul, până la cel mai mic detaliu, poate fi privit numai
din afară, prin ferestrele larg deschise: Însoţiţi de custode,
vizitatorii înconjoară clădirea ca într-un ritual păgân. Totul
aici a îngheţat în 1961, în acea zi de vară tropicală, odată cu
detunătura ultimelor două gloanţe trase de experimentatul
şi temerarul vânător, totul e ca şi cum stăpânul ei ar fi
plecat numai cu o jumătate de oră în urmă şi trebuie să se
întoarcă dintr-o clipă în alta. De la fotoliul preferat în
spatele căruia se află un bar mobil pe care stau orânduite o
mulţime de sticle cu etichete ce etalează o mare varietate de

băuturi, până la dezordinea în care au rămas răspândite pe
patul din dormitor – ziare, reviste, cărţi, între care
“Autobiografia lui Nehru”. În sufragerie, masa cu
obişnuitele trei scaune, două laterale, ocupate întodeauna
de Ernest şi Mary Hemingway, şi unul în capăt, rezervat
oricărui musafir, de obicei neanunţat. În dormitor, pe o
etajeră, intrată şi ea în veşnicul repaus, faimoasa maşină de
scris la care Hemingway îşi bătea direct textele, de obicei
dimineaţa, stând în picioare, ceea ce îmi aminteşte de
Gogol, care, şi el, îşi plăsmuia terifianta şi nemuritoarea
lume scriind tot în picioare, dar cu pana. (Mă gândesc că
arta, creaţia literară, implică neapărat verticalitatea…)
Dormitorul rezervat oaspeţilor, simplu, elegant, de o
distinsă intimitate, aşteaptă parcă să fie ocupat. Aici au
dormit personalităţi ilustre ale veacului – de la oameni
politici şi de stat, scriitori, artişti, ziarişti, stele ale
Hollywoodului până la sportivi legendari. Pe pereţi atârnă
trofee de vânătoare dobândite de împătimitul vânător şi
pescar, colecţionate îndeosebi din America şi Africa. Printre
ele, cel solicitat de Mussolini, pe care dictatorul megaloman
i-a oferit lui Hemingway o sumă exorbitantă, dar scriitorul,
indignat, a respins-o ferm. Atrag atenţia şi afişele ce anunţă
lupte cu tauri sau picturi şi lucrări de grafică, între care
tablouri semnate de pictorul spaniol Roberto Domingo,
artist pentru care coridele au constituit o temă predilectă.
Nu lipseşte celebra fotografie a lui Hemingway, cea
reprodusă pe coperţile cărţilor sale ori în monografii,
dicţionare şi istorii literare, în care vânătorul este surprins
alături de un marlin impozant. Mi-a plăcut întotdeauna nu
atât pentru izbânda cinegetică pe care o imortalizează, ci
pentru că desluşesc în acea imagine şi un sens polemic. Un
mare scriitor se înfăţişează lumii nu într-o atitudine mai
mult sau mai puţin gravă, meditativă, nu la masa de lucru
(de altfel, nici n-am văzut în casa lui Hemingway ceea ce se
numeşte masă de scris), ci într-o postură mai frivolă, mai
insolită. Maşina de scris nu mă impresionează în mod
deosebit. Am considerat întotdeauna obiectul cu pricina –
ca, de altfel, şi computerul – un instrument alienant. Prefer
condeiul – bunul conducător de căldură şi de vibraţie a
sufletului. Dar nu pot să ignor faptul că la această maşină a
căpătat, aşa-zicând, trup, o mare operă. Maşina de scris a
lui Hemingway, martor tăcut, şi-a depăşit demult condiţia
banal-utilitară şi a devenit un monument evocator.

Mii de volume – multe ediţii rare, cărţi purtând
autografele atâtor celebrităţi literare ale secolului XX: Dos
Passos, Faulkner, Joyce, Ezra Pound, Scott Fitzgerald etc.,
răspândite practic în toate încăperile, compun o
inestimabilă bibliotecă. Din cotoarele lor atârnă şuviţe de
hârtie, semne ale numeroaselor popasuri de lectură, de
reveniri, de meditaţie mult mai definitorii poate decât orice
aventură cinegetică, gazetărească sau erotică a scriitorului
şi omului Hemingway, care a trăit într-o viaţă – altminteri
scurtă, doar 62 de ani – cât alţii în zece…
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Theodor DAMIAN

Semnele timpului:
cu sau fără
postmodernism?

This essay starts from Charles Taylor's idea about the world's self possession and analyzes childhood and
maturity as two distinct phases in the history of our civilization, in order to propose then the periodization of
this history not in three sections, pre-modernism, modernism, and post-modernism, but only in two, pre-
modernism and modernism. The argument is biblical. The essay takes as point of departure the Pauline
expression "the fufillment of time" (Gal. 4,4) and the parable of the prodigal son.

omentând noua carte a
lui Charles Taylor, A
Secular Age, Wilfred M.

McClay vorbeşte despre nevoia unei
omeniri mature care să ajungă în
faza de auto-posesiune
(„Uncomfortable Unbelief”, în First
Things, Nr.183, May 2008, p.35).

Cu alte cuvinte, starea de auto-
posesiune ar indica maturitatea
omenirii.

Dietrich Bonhoeffer decreta deja
în timpul său că omenirea a devenit
majoră. Dacă prin majorat înţelegem
intrarea în maturitate, atunci
holocaustul hitlerist şi cel comunist
ar avea o oarecare explicaţie. Când
ai devenit major, într-un fel, abia ai
ieşit din faza teribilismului care
precede majoratul dar ale cărui
reminiscenţe se mai găsesc încă în
noua vârstă.

Pe de altă parte, majorat nu
înseamnă sută la sută maturitate. În

acest caz, se naşte următoarea
întrebare: Dacă omenirii i-au trebuit
atâtea milenii ca să ajungă la
majorat, câte milenii va dura
majoratul însuşi, şi apoi după
maturizare, câte milenii ar dura faza
senectuţii? Evident, şi cealaltă
întrebare, mai ascunsă îşi face loc
aici. În câte milenii am muri şi cum
s-ar putea imagina o moarte care ar
dura milenii?

Dacă înţelegem expresia lui
Bonhoeffer în sensul maturităţii,
atunci întrebarea despre cele două
holocausturi şi celelalte catastrofe
ale secolului trecut se pune cu şi mai
multă stringenţă.

Ar fi interesantă o dezbatere a
acestei probleme în contextul
definirii noţiunilor de modernism şi
post-modernism şi al periodizării
istoriei recente în acest sens.

Nu subscriu la distingerea
artificială dintre modern-

modernism pe de o parte, şi post-
modern, post-modernism pe de altă
parte, dar dacă post-modernismul,
epocă în care aparent ne aflăm,
înseamnă o recuperare a valorilor
pre-moderne şi o nouă înţelegere,
interpretare şi aplicare a lor, cum ar
susţine Constantin V.Negoiţă, de
exemplu, atunci înseamnă că
omenirea este deja de mult ajunsă la
maturitate şi că modernismul a
reprezentat doar o „ieşire din fire”,
post-modernismul constituind deci
revenirea în fire. Mergând pe linia
lui A.Malraux, Negoiţă are dreptate
când consideră recuperarea
valorilor religioase ca fiind semnul
cel mai important al revenirii la pre-
modern, evident, într-un context
diferit din mai multe şi esenţiale
puncte de vedere: cunoaştere,
experienţă, interpretare etc.

Acest cadru de discuţie mi se
pare potrivit pentru a propune o
teorie cu totul nouă şi o serioasă

C
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temă de reflecţie a propos de
periodizări şi definiţii. Ea porneşte
de la două elemente cheie, ambele
biblice şi care, combinate, pun într-o
nouă lumină istoria omenirii în
epocile ei premodernă şi modernă.
Aceste elemente sunt expresia
paulină „plinirea vremii” şi
parabola fiului risipitor, mult dragă
lui Noica.

Expresiei „plinirea vremii”
(Galateni 4.4) i s-au dat multe şi
felurile interpretări.

O interpretare poate fi şi
aceasta: Iisus Hristos a venit în lume
la plinirea vremii, adică atunci când
omenirea nu mai era în faza
copilăriei, nici a adolescenţei, ci în
cea a majoratului cel puţin, sau, mai
bine, a maturităţii, fază în care era
capabilă să înţeleagă învăţătura
divină descoperită de El. Părinţii
Bisericii, Irineu de Lyon între ei,

considerau că în faza căderii
primordiale omul a fost în starea
prunciei sau copilăriei, tocmai de
aceea ascultarea reprezenta o

problemă absolut vitală. În acest caz
toată perioada de până la venirea lui
Iisus în lume, a fost perioadă de
copilărie, de tinereţe, de creştere, de
pregătire pentru marele eveniment
ce urma să se întâmple: întruparea
Logosului divin în istorie.

Aşa cum în unele tradiţii
majoratul se marchează printr-un
sau printr-o serie de ritualuri de
trecere, pentru care se face
îndelungată pregătire, şi care sunt
aşteptate cu nerăbdare şi de cel care
trece dintr-o fază în alta, şi de cei
din jur, la fel, plinirea vremii era
momentul când, după aşteptarea şi
pregătirea ce au avut loc înainte, se
întâmplă ceva nou. Şi se întâmplă
tocmai pentru că momentul era
oportun (kairos). În felul acesta
întruparea Logosului divin în istorie
reprezintă şi ritualul de trecere a
omenirii dintr-o fază în alta.

Şi logic vorbind, dacă omenirea
nu ar fi ajuns la stadiul necesar
înţelegerii revelaţiei culminante a
lui Dumnezeu în Hristos, această
venire a Sa s-ar fi petrecut mai
târziu.

Ewert Cousins numeşte această
perioadă a venirii lui Iisus,
incluzând şi cele cinci secole care au
precedat-o (ceea ce eu am numit
ritualul de trecere al omenirii), a
doua mare perioadă axială a
civilizaţiei umane.

Aşadar, nu când Bonhoeffer
zice, ci atunci, la plinirea vremii,
cum Pavel scrie, omenirea a devenit
majoră sau matură. Această epocă
ce-şi are începutul la plinirea vremii
deci ar fi, după unele periodizări,
pre-modernismul. Ca orice altă
perioadă istorică, de altfel ca orice
viaţă de om, şi aceasta are propriile
ei incrementa atque decrementa.

Şi acum intervine al doilea
element cheie al noii teorii: parabola
fiului risipitor. Din capul locului
trebuie precizat că în sensul biblic,
fiul risipitor nu înseamnă numai o
persoană, ci şi lumea întreagă, deci
că tipul de raporturi şi evoluţia lor

Mircea Eugen, Turnul umbrelor
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din parabolă se referă nu numai la
relaţia personală a omului cu
Dumnezeu ci şi la relaţia lumii cu
Dumnezeu.

Problema fiului risipitor este că
el a avut o fază de rătăcire. Cu el
totul a fost bine şi înainte şi după.
Faza de rătăcire însă a fost deci o
ieşire din acest bine, din normal, din
firesc, din firea lucrurilor. De aceea,
fiind în adâncul ultim al suferinţei
rătăcirii lui, ni se spune că „şi-a
venit în fire”.

Acestei faze de rătăcire
îi corespunde ceea ce se
numeşte îndeobşte
perioada modernă, cea care
începe odată cu revoluţia
franceză şi se întinde până
la căderea regimurilor
comuniste din estul
Europei. Aşa cum fiul
risipitor dintr-o dată a
abandonat valorile
tradiţionale ale familiei
sale, ale istoriei sale, tot aşa
iluminismul, darwinismul,
marxismul şi celelalte
curente, filosofii şi
mentalităţi din aceeaşi
categorie au încercat din
răsputeri să lichideze
valorile tradiţionale ale
propriei lor istorii,
începând cu cea mai
importantă dintre toate,
religia, pe care au avut-o ca
ţintă pe tot acest parcurs.

Intensul proces de
secularizare de care vorbim
însă, este mic în raport cu
epoca ce l-a precedat, aşa
cum în cazul fiului risipitor anii de
rătăcire au fost mai puţini decât cei
petrecuţi „în fire”, în casa tatălui
său.

Este important de remarcat
faptul că ceea ce l-a adus „în fire” pe
fiu a fost suferinţa de pe ultima
treaptă a mizeriei umane în care s-a
aflat, consecinţă directă a
abandonării casei tatălui, deci a
ruperii lui de propria sa istorie. La
fel, istoria modernă secularizată este

aceea care, prin cele două
holocausturi, cunoaşte cea mai
adâncă treaptă a degradării umane,
aducând societatea umană în ultima
suferinţă posibil de imaginat.
Totuşi, această suferinţă este
resortul care provoacă „venirea în
fire” a fiului, ca şi cum din iad
revine printre oameni, ca şi cum
experienţa morţii îl aduce spre
înviere. Şi în cazul modernismului,
cele două mari suferinţe au devenit,
ele însele, resortul unui tip nou de

conştientizare care a dus la „venirea
în fire”, sau la venirea în sine, în
sinele autentic care fusese dezertat,
şi deci la înviere.

Şi-atunci, în urma acestui întreg
paralelism, se pune întrebarea: dacă
post-modernismul este o întoarcere
la pre-modernism, deci o reluare a
vechiului fir existenţial peste
prăpastia accidentală a clipelor de
rătăcire, trebuie neapărat să mai
împărţim istoria în trei perioade sau

e suficient să o împărţim în două:
pre-modernă, până la a doua mare
perioadă axială ce culminează cu
Iisus Hristos, şi modernă, după
Hristos şi până azi? Dacă ţinem cont
de faptul că Iisus a venit la plinirea
vremii, când omenirea a intrat în
faza ei de maturitate, şi dacă încă n-
am intrat în faza de moarte, ci
suntem încă în aceea de maturitate,
care, ţinând cont de modelul uman,
este cea mai lungă, atunci ar fi
justificat să ne considerăm în

perioada istoriei
moderne, în această nouă
înţelegere a ei.

Dar unii filosofi
vorbesc de epoca
prezentă ca fiind post-
umană. Dacă acceptăm
ideea, atunci probabil că
ne aflăm în faza finală a
istoriei civilizaţiei umane
şi în acest caz suntem
într-adevăr, într-o a treia
perioadă. Dar ce
înseamnă „post-uman”?
Dacă sintagma se referă
la abolirea umanului şi
înlocuirea lui cu maşina,
aşa cum observă Berdiaev
şi Cioran, atunci avem
de-a face cu o stare de
lucruri. Dar întrebarea
încă se pune: Care este
punctul maxim al acestei
aboliţii, în ce exact ar
consta ea, şi cum ştim că
suntem acolo? Dacă
sintagma se referă însă la
„uman” doar în sensul a
ceea ce se petrece strict în
relaţia inter-personală

umană, atunci avem de-a face cu o
altă stare de lucruri. Maşina poate fi
imaginată ca înlocuind omul, fără ca
prin aceasta omul să fie bestie
pentru semenii săi (homo homini
lupus). Ideal ar fi ca omul să fie homo
homini deus, sau cel puţin homo
homini homo pentru cei din jurul său.
Filosoful american Abraham
Heschel spunea că ceea ce face fiinţa
umană să fie ceea ce este nu e
fiinţarea în sine, ci omenia (It is

Eugen Mircea, Profiluri apuse
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being human, that makes a human
being). Cam aşa ceva spune şi
proverbul românesc: A fi (mare) nu-
i mirare; a fi om e lucru mare.

Aşadar, dacă suntem în a treia
fază, cea finală, a morţii, a istoriei
omenirii încă nu e clar. Ne trebuie
criterii mai clare pentru a putea citi
„semnele timpului”. Dacă ne
gândim la profeţia lui A. Malraux cu
privire la starea religioasă a omului
secolului XXI, ("Secolul XXI va fi
religios sau nu va fi deloc"), dacă
observăm că nici religia nu a
dispărut, nici lumea nu s-a distrus,
ba dimpotrivă, dacă suntem corecţi
în a constata un reviriment şi o
recuperare, deja vizibilă, a valorilor
religioase, chiar de la acest început
de secol 21, ar fi motive să credem şi
să sperăm că omenirea nu se află
(încă) pe patul morţii.

x

x x

Revenind la expresia lui Wilfred
M. McClay care vorbeşte de o
omenire matură care să se posede
pe ea însăşi ca despre un lucru
pozitiv, un mare semn de întrebare
se ridică: ce ar însemna mai exact o
omenire în stare de auto-posesiune?
Bineînţeles că una din conotaţiile
expresiei este independenţa
caracteristică maturităţii. Cât eşti
copil eşti dependent. Nu tu te
posezi, altul te posedă. Dar şi când
eşti bătrân, e la fel. Zice Scriptura:
„Când vei îmbătrâni, altul te va
încinge şi te va duce unde nu
voieşti” (Ioan 21, 18).

Aşadar, maturitatea, prin
independenţa-i caracteristică, duce
la auto-posesiune. Tu dispui de tine
însuţi, de propriul tău destin.

Dacă însă plasăm această idee în
context teologic şi deci în cel al
valorilor religioase de care am
vorbit până cum, expresia capătă o
conotaţie negativă. Când spunem
„independenţă”, independenţă de
cine? A omului de om? Nu e posibil.
Omul este „condamnat” la
comuniune, la inter-dependenţă. No

man is an island zice proverbul
englez. Omul este creat după chipul
lui Dumnezeu cel Unul în Treime,
zice teologia creştină.

Independenţa omului de om ar
duce la drama fiului risipitor care
considerând că a devenit major,
matur şi are dreptul să-şi ceară
partea de avere, şi-o cere şi o
primeşte pentru că devenise
probabil major. Ce s-a întâmplat
după aceea se ştie.

Independenţa omului de om
duce însă şi la drama
individualismului generat de
filosofiile iluministe, individualism
care, după constatarea lui Robert
Bellah şi a colegilor lui de anchetă
filosofico-socială de anvergură în
societatea americană (vezi volumul
best-seller Habits of the Heart), este
vinovat de toate marile crize ale
societăţii sec.XX.

Dacă trecem de la ideea
independenţei omului de om la cea
a independenţei omului de
Dumnezeu, consecinţa nu este întru
nimic mai bună decât în cazurile de
mai sus. Tot cei doi termeni de
comparaţie ne vor convinge.

Dacă tatăl fiului din parabolă
este Dumnezeu, şi acesta este sensul
în care parabola a fost spusă, iar fiul
risipitor e lumea, atunci depărtarea
lumii de Dumnezeu, independenţa
ei la acest nivel, duce implicit la
drama fiului risipitor. Dacă ne
referim la epoca modernă cu
iluminismul şi celelalte curente
secularizante care au caracterizat-o,
dacă avem în vedere
individualismul şi celelalte
consecinţe ale filosofiilor
antropocentrice care l-au eliminat
pe Dumnezeu din viaţa omului,
drama este aceeaşi ca în cazul
independenţei omului de om, dacă
nu cumva chiar mai rea, ea
devenind tragedie catastrofală ca în
cazul celor două holocausturi
menţionate. În ambele cazuri
Dumnezeu a fost împins afară din
istorie, omul substituindu-I-se Lui.
În termeni nietzscheeni, Dumnezeu

a murit, fiind omorât de om; omul
acest uzurpator incorigibil,
distrugător auto-proclamat, cum îl
numeşte Cioran, îi ia locul, însă
curând, în acel loc care nu-i al său se
găseşte inadecvat, şi de aici începe
suferinţa care sfârşeşte în
sinucidere.

Deci revenim la întrebarea
anterioară: independenţă, de cine?
Şi de ce? Nu cumva acest tip de
independenţă este tocmai semn de
imaturitate? Nu cumva ideea de
libertate umană conjugată cu
interdependenţa umană şi
dependenţa de Dumnezeu
promovate de teologia creştină sunt
adevărata soluţie la acest impas?

Dar mai este şi ideea de auto-
posesiune. Este bine ca omul să se
auto-posede? După cum notează
Erich Fromm, ceea ce omul posedă,
distruge. Şi reiterând, Cioran îl
numeşte pe om distrugător auto-
proclamat.

Ideea că omul distruge ceea ce
posedă e prezentă şi în parabola
fiului risipitor: „Tată, dă-mi partea
de avere”! Voia să fie sigur că e
singur posesor al ei. Şi a distrus-o
distrugându-se şi pe el. Acelaşi
lucru, în altă formă se întâmplă şi în
hitlerism şi marxism: omul
crezându-se posesor al celuilalt, îl
calcă în picioare, îi distruge
demnitatea umană, însăşi condiţia
de om.

x

x    x

Dacă secolul XXI va fi religios
atunci maturitatea omenirii nu va
consta în auto-posesiune, ci în
urmarea modelului existenţei
Treimice, cât este cu putinţă la
nivelul omului, ca şi a modelului
existenţei slujitoare oferit de Fiul lui
Dumnezeu întrupat în istorie.
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Ivan  HERRERA

Despre literatură
şi masonerie în
Hispanoamerica

Autorul acestui articol este la ora actuală Preşedintele Federaţiei Americane a Supremelor Consilii,
Cancelarul Federaţiei Columbiene a Lojiilor Masonice, colaboratorul revistei „Cultura masonica” ce se
editează în Spania. Este membru de onoare a mai multor loji, Mari Loji şi Supreme Consilii ale Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat. A fost Vice-preşedinte CLIPSAS pentru America  Latină în perioada 2007-2010.

naintea sosirii lui Columb pe ţărmurile
Americii latine existau mai multe culturi. Poate
cele mai cunoscute limbi erau Maiaşa (America

Centrală) , Nathuatl (a Aztecilor) şi Quechua (Perú). Este
păcat că puţină literatură a mai putut supravieţui în fața
barbariei conchistei şi colonizării.

Abia în anul 1609 un metis, fiul unui nobil extremen
(Extremadura, Spania) şi a unei prinţese incaşe, născut la
Cuzco, în Perú, botezat ca Gómez Suárez de Figueroa și
mai bine cunoscut ca Incaşul Garcilaso de la Vega,
„Prinţul scriitorilor din lumea cea nouă”, va publica la
Lisabona o operă cu titlulul Comentarii regale a incaşilor;
aceasta este cartea de început a ceea ce astăzi numim
Literatură latinoamericană. Conţinutul cărţii era unul ce
revendica civilizaţia incaşă şi începea cu mitul originar
incaş sfîrşind cu conchista spaniolilor la Tahuantisuyo.

De la aceasta, şi pe parcursul  a două secole
literatura noastră a oscilat intre exaltarea caracterului
cavaleresc ale conchistei, impetuositatea filosofică a ceea
ce este indigen şi a proclamaţiei revoluționare. O dată ce
au ajuns romantismul şi masoneria dinspre Europa la
finele secolului al XVIII-lea, încep să apară și masonii în
literatura latinoamericană.

În ţară mea, de pildă, primul roman columbian a fost
editat de către Juan José Nieto Gil (francmason din
Cartagena) în anul 1844, sub titlulul Ingermina sau fiica

calmarului, în care pe fondul unei crunte rezistenţe a
băştinăşilor Calmari împotriva colonizării spaniole, se
povesteşte istoria iubirii dintre un frate al
conchistadorului spaniol Pedro de Heredia și prinţesa
Ingermina, acțiunea situându-se între cavalerescul şi
poeticul dintre conchistă şi lumea băstinaşă. Al doilea
roman scris în ţară mea aparţine aceluiaşi autor, un an
mai târziu, şi are  titlul Maurii (Los Moriscos). Conflictul
este ceva mai îndepărtat de lumea noastră fiindcă
povesteşte întâmplările unei familii maure alungată din
Spania în urma decretului din 1609. Cele două povestiri
au un caracter istoric şi s-ar parea ca sunt inspirate din
scriierile lui Walter Scott.

Totodată Jorge Isaac (mason din Columbia), care era
înainte de toate poet, a editat în anul 1867 romanul
Maria, care a avut un mare succes în întreaga America
latină. În aceasta se povesteşte istoria tragică a dragostei
dintre Maria și vărul ei, Efrain. Intriga este simplă: Efrain
pleacă în capitală pentru a-şi continua studiile lăsându-o
pe verişoară lui, de la care se îndrăgostise, singură. Şase
ani mai târziu se întoarce şi trăiesc o idilă extraordinară
ce durează trei luni, înainte de a  pleca din nou, de data
aceasta la Londra. Doi ani mai târziu când se întoarce
află că Maria murise. Îndurerat, pleacă acum pentru
totdeauna fără nicio țintă. Este o povestire peisagistă
care se aseamănă cu cele ale lui Edgar Allan Poe.

Î
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America Latină nu a fost aşa de prolifică ca Europa
în scriitori şi poeţi ce au trecut prin inițierea masonică.
Preocuparea noastră a fost în principal, de-a lungul  a
mai mult de două secole, luptele pentru cucerirea
independenţei, discursul iacobin ce a urmat acţiunilor de
eliberare şi ca urmare formarea unei lumi  partinice.

Totuşi, putem să ne mândrim în coloanele lojilor
noastre cu premii Nobel pentru  Literatură obținuite de
membri precum Gabriela Mistral (Chile) şi Ruben Darío
(Nicaragua), şi de asemeni cu mari oameni de cultură
precum Andrés Bello, Leopoldo Lugones, José Martí,
Jorge Isaac și mulți alții.

Monumentul lui Jorge Isaac

Acest lucru nu înseamnă să nu găsim sau să nu
ascultăm cu plecăciune, ici-colo, poeţi spontani, cu mai
multe emoţii lirice decât tehnică literară, ce ne declamă
textele proprii sau străine cu multă simţire, despre
simbolurile sau despre apartenența la Ordinul Nostru.
Aceşti poeţi şi poesiile lor obişnuiesc să  împodobească
agapele sau alte evenimente masonice de mare
anvergură. Şi am putea spune că se află mai mult sub
influența „Lojii mele mamă” a lui Rudyard Kipling decât
a celei din „Maestrului ce pleacă” a lui Antonio
Machado.

Ruben Darío

Gabriela Mistral
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O caracteristică a scriitorilor noştri cei mai de seamă
din America latină este că, rar pomenesc, fie în proza sau
în vers, de masonerie şi/sau despre doctrina sa în mod
vădit, direct, cum ne-am aștepta, deşi în multe din
operele lor transpare clar mesajul lor central, coerent și
conform cu istoricul Ordinului Nostru în regiune. Acolo
ne recunoaştem în ei. Dar niciodată nu vom întâlni acea
manieră explicită ce o înconjoară pe Pierre Bezujov,
personajul din Razboi şi Pace a lui Lev Tolstoi, în care fără
mari menajamente scriitorul face referiri la raportul său
cu Loja sa masonică. Ei descriu luptele conduse de
masonerie pentru a înainta reformele sociale, pentru a
elibera pe sclavi şi pământul celor ce muncesc, pentru a
construi şcoli şi spitale, într-o aspiraţie permanentă de
progres.

În aceste preocupări masonii latinoamericani
seamană mai mult cu masoneria rusă a secolului al XIX-
lea, decât cu masoneria pe care o descrie Dan Brown în
cartea sa Simbolul pierdut, ce propulsează idea prea puţin
serioasă precum că masonii ar proteja o puternică taină,
care dacă s-ar cunoaşte ar putea să schimbe cursul lumii.

Astăzi, literatura a cedat mult orelor mass-mediei ce
copleșesc timpul liber. Televiziunea, radio-ul, video
jocurile, ziarele şi revistele, fie tipărite sau virtuale, au
deplasat-o pe un plan secundar. Masoneria de asemenea
nu a avut o atitudine de avangardă  în faţă noilor forme
de socializare ce atrag barbaţii şi femeile, liberi şi de
bune maniere, pentru a beneficia de o mai înaltă
perfecţionare, cu libertate de conştiinţă absolută, fără a
exclude şi fără a avea un ritual deosebit, care ar implica
conştiinţa şi identitatea socială.

Mario Vargas Llosa, într-o conferinţă de presă din
anul 2001, amintea că pe Jorge Luis Borges îl enerva
foarte tare când era întrebat „La ce serveşte literatura?”.
Noi, masonii, am auzit aceaşi întrebare de mai multe ori

în raport cu masoneria, provenită din
contexte ce obişnuiesc să măsoare
lucrurilor prin utilitatea lor practică şi
care nu iau în seamă făurirea fiinţei
umane şi a ceea ce o înconjoară,
sfidând socialul sub ideiile libertăţii ca
nimic mai mult decât prin măsura
pragmatismului.

Totuşi, este un fapt de necontestat
că librăriile sunt şi acum pline de
cititori, şi masoneria pe fiece zi iniţiază
şi mai multi barbăţi şi femei interesaţi
de imaginarul tradiției sale, în trăirile şi
metodele ei de construcţie interioară.

Şi aşa cum se întimplă cu cărţiile,
fiecare Lojă are o persoană predispusă
pentru cuadratura templului. Când
greşim ne dăm la o parte pentru a ne
corecta și atâta tot. Iar când ne simţim
fascinaţi de reuşite, le luam ca
aparţinând vieţii  noastre cotidiene.

Traducere şi adaptare Mario Castro Navarrete
______________________________________________________________
Articolul apărut în spaniolă: Revista de Francmasoneria Cultura
Masonica, anul 1, nr. 4, iulie 2010, España. Pag. 91-94

Drago ; P[tra ;cu
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E. A. POE
(1809-1849)

Corbul
Cândva, într-un adânc de noapte, stând peste înnegrite şoapte
Din prăfuite cărţi străvechi, cu înţeles tulburător,
Cum somnu-mi pătrundea în gând, deodat’-am auzit bătând,
Abia de-am auzit bătând la uşa-nchisă din pridvor.
Mi-am zis: „E, poate,-un călător la uşa-nchisă din pridvor.
Desigur, doar un călător.“

Nu! n-am să uit acel târziu! Era-n decembrie, pustiu,
Iar jarul din cămin scădea scăzând lucirile-n covor.
Tânjeam spre zori, spre-al zilei drum, supus tristeţii ca şi-acum
Citind în cărţile de fum şi retrăind-o pe Lenore,
Minunea fără-asemănare, ce îngerii îi spun Lenore
În cer răpita mea Lenore.

Perdelele-n mătase grea – iar purpuriul lor foşnea –
Mă-nfiorau ca-ntr-un mister de suflet ameninţător
Şi, inima a-mi domoli, îmi tot spuneam că: „Poate fi
Vrun călător ce ar dori să-i fiu cumva găzduitor;
Da, rătăcit în miez de noapte, dorind a-i fi găzduitor
E doar atât: un călător“.

O clipă n-am mai aşteptat şi-n mare zor am cutezat: „Hei,
domnule, ori doamnă, – am zis –, iertaţi-mă topi de dor
Gândeam la ea ca un proscris şi, picotind, nu v-am deschis,
Dar aţi bătut uşor, ca-n vis, la uşa-nchisă din pridvor.“
Şi-am tras zăvorul ruginit, scrutând adâncul din pridvor:
Beznă! dar nici un călător.
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În prag, o vreme, am rămas, fără vedere, fără glas,
Sperând, visări am înălţat cum n-a-ndrăznit vrun muritor;
Ca un mormânt tăcerea sta şi-ntreg pământul tot aşa,
Ci, numai un cuvânt vibra gândit: cuvântul sfânt, Lenore,
Ce-l murmurai, şi-ntr-un ecou se-ntoarse şoapta mea:
Lenore!
Fu, doar, ecoul călător?!

Când înlăuntru-am revenit, de dor şi temeri mistuit,
Din nou am auzit bătând! acum bătând cutezător:
„Ceva se-ntâmplă – mi-am zis – poate e vrun canat ce lemnu-şi bate!?
Ah, toate astea sunt ciudate şi-mi sapă-n sânge-adânc fior,
Vreau taina asta s-o dezleg, să scap de-acest nebun fior,
Poate-i doar vântul călător!“

Fereastra, larg, o am deschis! şi, ca într-un fantastic vis,
Pătrunse-un corb bătrân, venind din vremi adânci, în straniu zbor
Şi, ca un rege sau regină, purtându-şi neagra lui lumină,
Sus, lângă uşă, sub lumină, se aşază cutezător
Pe bustul zeei Pallas şi mă sfredelea cutezător,
El, tenebrosul călător.

Priveam la el: era urât şi grav, şi mă simţii că râd:
Sta plin de ifos, nemişcat, voindu-se dominator.
I-am zis: „Deşi ţi-e creasta cheală, totuşi pătruns-ai cu-ndrăzneală,
Corb insolent, trufie goală, trimis al Nopţii sfidător.
Ci, care-i princiarul nume ce-ţi dete Iadul sfidător?!
Răspunse Corbul: „Nevermore“.

Mult mă uimi rostirea clară la acea pasăre barbară,
Chiar dacă nu părea decât un geamăt ameninţător;
Fiindcă, s-ar putea susţine că s-a văzut – de către cine?
O pasăre-fantasmă, cine, ca piază-rea lângă uşcior,
Pe al zeiţei bust, acolo, Corb hâd pe bust lângă uşcior,
Spunându-şi, singur, „Nevermore“?

Da, singur şi fără de gând, în cioc o vorbă doar având,
Iar altceva ne-mai-simţind în cugetu-i croncănitor;
Tăceam, tăcea precum o stană, fără-a mişca măcar o pană,
Şi-atunci mi-am zis în şoaptă vană: „Alţi prieteni, ieri, plecară-n zbor,
În zori şi el se va cam duce precum speranţele, în zbor“.
Dar Corbul zise: „Nevermore“.

Rămas-am, sincer, interzis de un răspuns aşa precis,
Şi m-am gândit: ”Acest cuvânt e moştenirea-i, aspru dor
De la vrun peregrin bătrân supus destinului hapsân,
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Care l-a biciuit păgân cu-acest refren sfâşietor,
Speranţelor un bocet, doar, acest refren sfâşietor,
Nefericitul „Nevermore“.

Dar, fiindcă fiara-păsărească îmi făcea ochiul să zâmbească,
Mi-am tras fotoliu’-n faţa uşii, spre chipu-i ameninţător
Şi, sprijinit în catifele, legam simţirile-ntre ele,
Imaginându-mi şi-alte rele, pe care Corbul cobitor,
Această pasăre fatală, mi le va spune cobitor
Cu vorba-soartă „Nevermore“.

Voiam asemeni desluşiri fără să-i fac destăinuiri
Acestui, fără suflet, Corb, care, cu ochiul scrutător,
Mă răscolea profund şi, încă, privirea-mi – de dureri adâncă –
Mi-o înclina, ca-ntr-o poruncă, pe catifeaua pernelor
Ce nu vor mai fi mângâiate – alintul dulce-al pernelor! –
De cea plecată-n veci: Lenore.

Atunci mi se păru, pe clipă, o-ntămâiere în risipă
Din tainice căţui purtate de blânzi Serafi în pas sonor;
„Netrebnice – mi-am zis – de sus, chiar Dumnezeu, Prea bun, ţi-a pus
Balsam în suflet, leac adus spre-a ta uitare de Lenore:
Bea plinul cupei de licoare şi uit-o, uit-o pe Lenore!“
Dar Corbul zise: „Nevermore“.

„Profet pocit, duh necurat, oracol, vraci încrâncenat,
Chiar că Satana, ori Furtuna, pe ţărmu-acest’neprimitor
Te-a lepădat prea-urgisit pustiului de-aici vrăjit,
Şi casei mele te-a ivit, ci, spune-mi, fii alinător,
Dacă în Galaad găsi-voi acel balsam alinător?“
Răspunse Corbul: „Nevermore!“

„Să-ţi fie-acest blestem, plecarea, pasăre-drac, iar depărtarea
Să te cuprindă-n noaptea nopţii şi-n a’lui Pluto pentru nor!,
Iar pana neagră a minciunii – te du cu ea! – dă-o furtunii
Şi lasă-mă-n lumina lunii, pieri de pe bust, cenuşă-n zbor,
Ah, smulge-ţi pliscu-amar din mine! te du şi spulberă-te-n zbor!“
Răspunse Corbul: „Nevermore“.

Şi de-atunci tot stă aşa!, nicicum dorinţa-i de-a zbura
De pe-al Palladei bust zeiesc; stă nemişcat şi pânditor
Şi-n ochii-i care scânteiază zăreşti un demon ce visează,
Iar lampa, sumbru, proiectează nestinsa-i umbră pe covor
Şi sufletu-mi n-o să se smulgă din umbra-vrajă din covor
Spre-a se-nălţare: „Nevermore!“...
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Annabel Lee

Demult, într-o ţară, lângă o mare
– De-atunci ani mulţi or fi –
Trăia o fată – vă amintiţi? –
Şi se numea ANNABEL LEE,
Iar fata aceasta trăia visând
Să o iubesc, să mă poată iubi.

Eram un copil, doar, şi ea o copilă
În ţara de lângă marea cea gri;
Ci dragostea noastră era peste dragoste:
Eu şi minunea ANNABEL LEE!
Şi-atunci, serafimii de sus începură
Iubirea a ne-o pizmui.

Şi pentru aceasta (e vreme de-atunci!)
În ţara mării se năpusti
Un vânt năpraznic şi o îngheţă
Pe iubita mea ANNABEL LEE;
Iar bogatele-i rude îndat’ o purtară
De la mine în altă zare,
Şi un mormânt îi durară
În ţara aceea de lângă mare.

Da, gloata îngerilor invidioasă
La fericirea noastră râvni –
Cu siguranţă, aceasta fu cauza
Ştiu toţii altceva nu putea fi
Că vântul pornit din norul de noapte
O îngheţă şi-o ucise pe ANNABEL LEE.

Dar dragostea noastră a fost mai
puternică

Decât a celor mai bătrâni decât noi,
Decât a celor mai înţelepţi decât noi,
Şi nici îngerii din cerul de slavă,
Nici demonii din marea de lavă
N-au reuşit sufletul a-mi despărţi
De cel al frumoasei ANNABELL LEE.

Şi azi, aurie, luna mi-aduce
Visări cu minunata ANNABEL LEE
Şi-n stelele scânteind revăd ochii
Mereu prea-frumoasei ANNABEL LEE,
Şi astfel, în mareea nopţii înaltă, mă culc

lângă ea
Draga mea taină, mireasa mea,
În cavoul acela din ţara mării,
Ţara cu mormântul în care stă ea.

Traducere de Radu Cârneci

Dragoș Pătrașcuoș Pătrașcu
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Romeo Daniel BOTEZATU

Shekinah şi
Rosslyn

rimul grad al francmaso-
neriei moderne (cel de
ucenic) datează aproape
sigur de pe vremea

Vechiului Testament, iar al treilea
grad are o vechime de mai multe
mii de ani, în timp ce elementele-
cheie privitoare la reînvierea
planetei Venus au cu siguranță
origini pre-cananeene.

Printre noile grade care au fost
create s-a numărat și foarte impor-
tantul grad al Arcului Regal (cel de
maestru). Acest grad privește recon-
struirea Templului Sfânt, și descrie
modul în care săpăturile la locul
Templului ruinat au condus la
descoperirea documentelor ce
cuprindeau o știință secretă impor-
tantă. Gradul face referire la “chei”
figurative, care anunță începutul
procesului necesar înțelegerii secre-
telor. De asemenea, vorbește despre
modul în care Templul lui Solomon
a fost construit în așa fel încât să
permită luminii “stelei” Shekinah să
pătrundă în interior – secrete care
au fost descoperite și în
manuscrisele eseniene:

Bezaleel a fost constructorul inspi-
rat al Sfantului Tabernacol, pe care l-a
construit pentru a adaposti Sfânta
Sfintelor și pentru a permite luminii
Sfintei Shekinah să srălucească asupra
lui. Arhitectura lui a devenit un model
pentru Templul regelui Solomon și se
conformează unui model indicat lui
Moise de către Dumnezeu, pe Muntele

Horeb, celui ce avea sa devină
Marele Maestru al Lojii lui
Israel. Aceasta favoare i-a fost
inspi-rată fratelui de apariția la
est a divinei Shekinah, ce reprezintă
gloria lui Dumnezeu, aparută pe
Muntele Sinai la momentul înmânării
Legii Sfinte.

În cadrul aceluiași ritual se
menționează faptul că apariția
“stelei” Shekinah nu este neapărat
un eveniment obișnuit și predictibil.
Ritualul avertizează ca Dumnezeu
poate să aleagă să ne lipsească de
semnul bunavoinței Lui:

La sfințirea sfântului Tabernacol,
iar mai apoi la închinarea Templului lui
Dumnezeu de către regele Solomon,
divina Shekinah a coborât în așa fel
încât lumina ei a strălucit asupra
locului Chivotului Milei, aflat în Sfânta
Sfintelor, acoperit de aripile heruvi-
milor, unde a apărut mai multe
generații la rând, până când evreii s-au
dovedit necredincioși în privința
Divinității. La fel, și lumina masoneriei
ar putea fi luată celor ce se dovedesc
necredincioși față de Dumnezeu.

Drept mijloc suplimentar de
protecție, cei inițiați în frăția contelui
Sinclair erau obligați să facă
juraminte de legământ. Până recent,
francmasonii au continuat să repete
un fel de jurământ creat la Rosslyn –
care amenința cu pedepse teribile,
inclusiv secționarea sau tăierea unor
părți ale corpului, în cazul în care
secretele un erau păstrate. Desigur,

francmasonii moderni înțeleg că e
vorba doar de un ritual – o
amenințare simbolică – dar în Scoția
secolului al XV-lea lucrurile erau
diferite. Erau vremuri violente, iar
oamenii puternici, precum contele
Sinclair, nu reprezentau legea pe
domeniile lor, ci erau însăși legea.

Probabil că ritualurile, practicile
și iconografía utilizate de frăția de la
Rosslyn nu diferă prea mult de
formele cele mai vechi cunoscute în
cadrul francmasoneriei. Urmând
practicile obișnuite ale breslelor,
inițiații – care în acest caz erau toți
cei implicați în ridicarea capelei
Rosslyn – erau numiti ucenici, apoi
se ridicau la gradul de calfe și în
final la cel de maeștri masoni.

E logic ca oricare persoană
implicată în proiect trebuie să fi fost
numită pentru rolul pe care îl juca,
deoarece câteva dintre secretele cele
mai păzite, de exemplu locația
criptei subterane secrete, au fost
probabil cunoscute până și de cei
mai simpli și mai pțtin educați
dintre muncitori. Prin urmare,
scopul contelui era să creeze un
“club” privat, în care toti cei
implicați erau membri ai unui nivel
sau al altuia.

Din multe puncte de vedere,
Rosslyn poate fi considerată prima
lojă francmasonă, deoarece trebuie

P
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să fi inclus “neoperativi” în cadrul
ritualului – membri care, asemeni
celor mai mulți dintre masonii
moderni, nu erau propriu-zis
maeștri în prelucrarea pietrei.
Printre acești oameni se numărau
contele William Sinclair și Sir
Gilbert Haye.

În momentul în care capela
Rossyln a fost definitivată, iar
manuscrisele readuse în noul
“Templu al Ierusalimului”, a doua și
a treia generație de muncitori au
fost nevoiți să-și găsească un loc de
muncă în altă parte. Însă au dus cu
ei mai departe ritualurile.

Asemenea francmasonilor mo-
derni, ei s-au bazat probabil pe
semne și simboluri - moduri
specifice de a-și da mâna, expresii
sau gesturi speciale – așa încât
membrii se puteau recunoaște între
ei imediat.

Statutul de membru al acestei
prime loji atrăgea după sine
avantaje considerabile. În cazul în
care oricare dintre frați se accidenta
sau se îmbolnăvea, familia acestuia
primea sprijin, iar copiii săi erau
educați și instruiți în meseria
construcțiilor din piatră. Chiar și
doar aceste elemente ar fi putut
reprezenta stimulente, într-o
perioadă în care siguranța de orice
fel lipsea în mod evident.
Membrilor li se asigurau condiții

bune de locuit, și toți deveneau
parte a unei comunități strânse –
ceea ce a contribuit la păstrarea
secretelor din jurul misterioasei
constructii de la Rossyln. În felul
acesta tradiția s-a extins și a fost
menținută de-a lungul întregii
perioade în care a fost ridicată
construcția.

Este foarte posibil ca aceasta să
fi fost singura intenție  pe care
francmasonería a avut-o de la
început, respectiv un mijloc de
asigurare a confidențialității prin
crearea unei frății oarecum secrete,
bazate pe întrajutorare, sprijinită de
unul dintre cei mai bogați oameni
din Scoția. Doar cu trecerea vremii și
cu modificarea circumstanțelor s-a
ajuns la schimbarea situației. Fami-
liile Stelei aveau să fie confruntate
curând cu o nouă amenințare, atrasă
în mod paradoxal chiar de ele
însele. La scurtă vreme după
terminarea capelei Rosslyn,
evenimentele din cadrul lumii
creștine au luat o întorsatură
neașteptată. Ceea ce s-a întâmplat a
shimbat totul – și a dat naștere
francmasoneriei propriu–zise.

Între timp însă, în anul 1482
contele Sinclair a decedat, fiind
succedat în funcția de lord de
Rosslyn de către Olivier, fiul său din
cea de-a doua căsătorie. Cel de-al
doilea titlu major pe care l-a deținut
contele, cel de conte de Caithness, i-
a revenit lui William, un alt fiu al

său. La moartea bătrânului conte,
capela Rosslyn un era complet
definitivată.

Anumite documente din
vremea respectivă indică faptul că
în decursul primei părti a secolului
al XV-lea Rosslyn a fost utilizată
drept capelă de către familia Sinclair
și de catre locuitorii din satul
Rosslyn. Se pare că familia Sinclair
participa la slujbe oficiate în criptă,
nu în capelă. Acolo se ajungea
printr-un șir de scări ce porneau din
partea dreaptă (sudică) a Coloanei
Ucenicului. În criptă se afla un altar,
și nu putem decât să bănuim ce fel
de slujbe s-au oficiat acolo în
deceniile ce au urmat definitivării
acestui nou Templu din Ierusalim.

fotografiile realizate de Liviu Pendefunda la capela
Rosslyn, Scoția
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Alexandru Mihai LUCA

Stare superioară
oricărei stări

tare superioară
oricărei stări, armonie,
lumină continuă şi lipsa

necesităţii exprimării prin cuvinte –
toate acestea, în mod sigur şi mai
multe, au fost uitate în timp ce mâna
stătea întinsă pentru a cuprinde
necesarul apariţiei noastre. Cea mai
imorală dorinţă a omului,  asemenea
unei plăntuţe ce străpunge solul
pentru a observa lumea, mică şi
delicată, germinează. Îi va face în
viitor pe unii să descopere noi
continente, pe alţii să se transforme
în ochii şi urechile clădirilor.
Curiozitatea a fost cea care a încălcat
opreliştea.

Căderea inevitabilă apare, iar
întemeietorii omenirii simt pentru
prima oară frica, frigul, foamea, şi
posibilitatea dispariţiei din eterni-
tate. Lupta devine o parte integrată
în supravieţuire iar chinul o
necesitate a zămislirii. Materia se
dovedeşte a fi greu de controlat şi,
odată modificată, ea trebuie păstrată
pentru momentele de trebuinţă.
Aspră pedeapsă pentru lipsa de
încredere în sine, pentru pornirea
aprinsă către acel obiect al dorinţei,
rezultatul cunoaşterii care nu poate
sau nu ar trebui să fie obţinut.

Pentru a deveni artist, oricare ţi-
ar fi arta, trebuie să o iubeşti şi să i

te dărui cu devotament.
Trebuie să ajungi să o
stăpâneşti pe deplin. Te
detaşezi de majoritate. Eşti
îndemnat să-ţi însuşeşti prin
eforturi susţinute ce ţi se impune să
ştii, ce este necesar pentru a-ţi
respecta obligaţia morală şi să
cugeţi înainte de a trece la fapte.

Te trezeşti plimbându-te pe
partea exterioară a corpurilor, în
acea grădină amenajată cu alei,
bănci, lacuri, flori vii bogate în
nuanţe, care pentru ignorant are rol
de agrement sau pur şi simplu doar
un rol decorativ, în căutarea
propriului tău pom al cunoaşterii.
Iar când îl vei găsi te vei hrăni
neîncetat. Pătrunzi în esenţa lucru-
rilor. Care îţi va fi suferinţa?

Va trebui să plăteşti preţul fruc-
telor pentru a fi iertat, va trebui să te
eliberezi. Şi nu vei fi răscumpărat
decât prin muncă. Nu va fi destul să
cucereşti victoria unei pâini chiar
frământată cu sudoarea frunţii tale
şi coaptă în mâinile tale de piatră.
Nu doar Crucea sau moartea Domnului
pe cruce au desființat păcatul în
umanitatea lui Cristos, ci fiecare
moment al vieții Sale. Pentru că ai fost
primit, pentru că ai fost iniţiat,
pentru că ai căpătat cunoştinţele
necesare într-o artă va trebui să iei

asupra ta o lucrare care este mai
presus de firea omenească.

Va fi o operă în afara primor-
diului şi lipsită de epuizare. Va fi
concesia pe care moartea o face
vieţii, şi nu va fi învăluită nici o
clipă de odihnă, pentru că
perfecţiunea nu poate fi atinsă fără o
suferinţă îndelungată. Vei strânge în
snopi zilnic întâia taină a creaţiei –
ivirea luminii – şi ultimul mister al
creaţiei – nectarul iubirii. Vei fi
osândit să îţi măsori inteligenţa şi
din strămoşul gând să acţionezi fără
întrerupere, şi nu te vei opri nici
chiar atunci când hrana va înceta să-
ţi întreţină trupul consumat.

Asemenea lucrare totuşi nu este
indispensabilă. Orice fiinţă superi-
oară, care gândeşte  posedă libertate
absolută de a acţiona şi de a lua
hotărâri conform propriei voinţe.
Dar ce s-ar întâmpla dacă evităm
îndeplinirea acestei obligaţii? Ne
putem opri din existenţă? Nu ar
trebui să ne stăpânească această
tendinţă. Nimic nu este în repaus
total.

S
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Liviu PENDEFUNDA

Taita şi Saint
Germain

La sfârşitul fiecărui cuvânt
începe marea trecere,

turnul timpului se înclină,
inima lucrurilor nu se mai aude1

n lucrarea sa dedicată lui Mozart, Marele
Magician, Christian Jacq descrie inițierea
muzicianului nu numai în misterele masonice

sau rosicruciene ale timpului său ci și în cele ale lui Isisși Osiris; şi atunci mă întorc la minunatul mag Taita din
romanul lui Wilbur Smith. Mozart transmite prin muzică
mesajul antic al illuminării. După sfârșitul celei de-a
treizecea dinastii egiptene au urmat asupra templelor
asuprirea persană, macedoneană, romană, bizantină
creștină și arabă musulmană, ceea ce a determinat
inițiații să restrângă activitatea confreriilor la sanctuarele
secrete. Sub influențele lui Thot, hermetismul a construit
catedrale și apoi gândirea ce conținea Cuvântul zeilor s-a
reflectat în activitatea alchimiștilor, continuând mitul lui
Osiris, Hiram în cele trei grade inițiatice primare.
Elementele Genezei împosobeau prima treaptă, a doua
era subjugată geometriei sacre și a treia alegoriei vieții și
morții. Trecând peste secole, dacă nu chiar milenii,
magul Taita străbate în încarnări succesive tradiția
inițiatică pentru a clădi între foc și apă, bine și rău o
lume care nu va pieri niciodată. El reprezintă purtătorul
luminii.

Oricare ar fi descrierea istorică a Contelui de Saint
Germain, unele detaliate şi frivole, încât nu ştiu câtă
lumină pot arunca asupra obiceiurilor epocii sau
opiniilor subiective ale autorilor, se poate extrage totuşi
o aură misterioasă a acestuia. Nu abordez aici mitul ci

1 Vasile Nicolescu

realitatea obiectivă descrisă prin fapte şi nu ficţiunea.
Este exact ceea ce am încercat să fac în toate prelegerile
mele, chiar dacă uneori am fost acuzat de exagerări. De
fapt există scrieri pe care le putem considera mai
apropiate de adevărul cunoscut în lumea ocultă.2

Cameristă a Doamnei de Pompadour, amanta oficială a
regelui Ludovic al XV-lea. Madame de Hausett a avut
privilegiul să observe din interior Curtea Franţei şi s’o
descrie cu ştiinţa şi asentimentul marchizei: L’am întâlnit
de repetate ori; părea ca fiind un bărbat de patruzeci de ani;
avea o faţă rafinată şi plină de umor; era îmbrăcat simplu dar
elegant; pe degete purta diamante, ce decorau şi tabachera sau
ceasul:  la galele organizate la Curte cataramele pantofilor şi
jartierele sale aveau superbe diamante care erau atât de
frumoase încât marchiza comenta faptul că nici regele nu avea
ceva similar. Când le scotea în atecameră şi puteau fi studiate,
Domnul de Gontau3t afirma că asemenea pietre făceau pe
puţin două sute de mii de franci. Purta zilnic o tabacheră de o
valoare uriaşă şi manşetă cu dantelă şi rubine. Nu se cunoştea
provenienţa unei atare bogăţii şi regelui nu’i prea priau
comparaţiile cu el. Pare-se că regale cunoştea cine era
această enigmatică persoană, dar păstra secretul său. De
fapt exista o relaţie foarte apropiată între ei. Alte remarci
observăm la Contesa de Genlis,4 guvernanta copiilor lui
Philippe Egalité, duce de Orleans. El era de înălţime
mijlocie, bine făcut şi foarte activ; avea părul negru şi tenul
măsliniu, faţa exprima inteligenţ având trpsături obişnuite.
Vorbea franceza cu eleganţă şi fără niciun accent, la fel şi
engleza, italiana, spaniola sau portugheza. În primele patru

2 Mémoires de Madame du Hausset, Collection des mémoires relatifs à la
révolution française (Paris 1824)
3 Ducele de Gontaut, cumnat al Ducelui de Choiseul şi prieten al
contelui
4 Mémoires inédits de Madame la Comtesse de Genlis, depuis 1756 jusqu’a
nos jours, vol.1 (Paris 1825)

Î
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luni de cunoştinţ, Domnul de Saint Germain nu numai că nu
l-am auzit vorbind extravagant dar nici nu a rostit o singură
frază ne-la-locul ei. Avea ceva grav şi distins în purtarea şi
prezenţa lui încât mama mea nu a îndrăznit niciodată să se
aventureze în întrebări referitoare la particularităţile persoanei
lui. Într'o seară acompaniindu-mă în câteva arii italiene, mi-a
spus că în patru cinci ani voi avea o voce minunată, dar
imediat după aceasta a schimbat discuţia. Aceste câteva
cuvinte a încurajat-o pe mama să'l întrebe dacă Germania ar fi
ţara lui de origine. El şi-a scuturat capul cu un aer misteriosşi
cu un suspin adânc a zis: Tot ce ţi-aş putea spune despre
naşterea mea este că la şapte ani rătăceam prin păduri şi că o
recompensă era pusă pe capul meu. Aceste cuvinte m'au
infioratşi niciodată nu m'am îndoit de sinceritatea acestei
importante destăinuiri... Seara de dinainte de a-mi lua zborul,
a continuat el, mamade care nu fusesem despărţit niciodată
mi-a pus în mână portretul ei. Oh, cerule, am strigat. Auzind
acxeastă exclamaţie, Domnul de Saint Germain m'a privit şi l-
am simţit mişcat de ochii mei plini de lacrimi. Am să ţi'l arăt.
Şi rostind aceste cuvinte şi-a descoperit mâna arătându'mi o
brăţară admirabil pictată în smalţ ce reprezenta o femeie
frumoasă. Plină de emoţii am contemplat portretul. El nu a
mai scos niciun cuvânt şi a luat altă discuţie. Când a plecat,
am fost întristată auzind-o pe mama ridiculizând destăinuirea
sa privind recompensa pusă pe capul lui la şapte ani şi zborul
său prin păduri alături de guvernanta sa, dar toţi am tras
concluzia că provenea dintr'o famile detronată şi mama fusese
o suverană rămasă fără tron. Am crezut şi vreau să cred
această extraordinară poveste, încât comentariile mamei pe
acest subiect m'au şocat destul de mult. După acest dialog el
nu a mai vorbit decât despre muzică, arte şi lucruri
interesante observate în călătoriile sale. Azi se acceptă ideea
că el ar fi fost descendentul celebrei Case Rάkóczi. Ultim
prinţ domnitor fusese Ferenc Rάkóczi al II-lea care a
avut trei fii, Leopold George, Joseph şi George. Primul
era născut pe 28 mai 1696 şi declarat mort în 1700.
Ceilalţi au fost separaţi de părinţi la vremea când prinţul
a fost arestat de Împăratul Austriei în 1701 şi au primit
titlurile de San-Marco şi Della-Santa-Elisabetta. Au fost
nevoiţi să abandoneze orice urmă din vechea lor Casă şi
chiar numele său. Prinţul Karl de Hessen-Kassel relata că
Saint Germain a comentat acest lucru prin cuvinte
asemănătoare cu: foarte bine, şi eu mă voi numi Sanctus
Germanus, fratele sfânt. Acceptând o astfel de teorie multe
s'ar putea esplica cu excepţia puterilor sale
supranaturale. Averea Casei estimată la peste zece mii
de florini în acea vreme era uriaşă. Şi totuşi, în
testamenrul bătrânului Rάkóczi se menţionează trei fii,
al treilea de sânge regal având tutori pe Ducele de
Bourbon, Ducele de Maine şi Contele de Toulouse, de
care Sant Germain a fost foarte legat, al treilea fiu
necunoscut, Leopold George fiind cel mai în vârstă.
Chiar dacă împăratul a fost alertat de faptul că nu ar fi
murit, vâzând în acesta un potenţial duşman, probabil că
a pus un preţ pe capul lui. Un personaj cu o atât de mare
avere aflată sub protecţia unor nobili atât de distinşi l-a
făcut pe Ludovic al XV-lea să aibă o deosebită

consideraţie şi să păstreze secretul cu toate onorurile ce i
se cuveneau Contelui aflat la Curtea sa.Neiniţiaţii Curţii
nu aveau cum înţelege cum de regele i-a acordat acestuia
un apartament somptuos în Castelul Chambord, unul
dintre cele mai minunate de pe valea Loirei. Acolo îşi
dezvoltase un laborator alchimic în care petreceau
împreună, regele şi contele. Ce experimente au făcut
nimeni nu poate relata, deşi multe istorioare, unele
fantastice, s'au iscat în jurul acelor timpuri.5

Dacă însă considerăm o stratagemă declararea morţii
acelui fiu de către Rάkóczi, ceea ce era o cutumă a acelor
vremi în faţa dinastiei Habsburgice să ne amintim una
asemînătoare cu a lui Sir Francis Bacon în 1626. De altfel
la întâlnirea Contelui cu Margrave de Brandenburg-
Ansbach în 1774 la Schwabach el foloseşte numele de
Tsarogy, o anagramă a numelui pronunţată în germană
– Ragotzy. Ei, bine, să nu uit o afirmaţie care ne
îndreaptă spre Transilvania: Vin dintr'o ţară care nu a avut
vreun străin ca domnitor.6

Realizările sale artistice au fost foarte mult apreciate
de contemporani, mai ales cele muzicale, dar şi pentru că
cele de pictură nu s'au păstrat, fiind distruse în timpul
revoluţiei franceze (se pare că reprezentau cu fast
numeroase personalităţi aristocratice în toată măreţia şi
bogăţia lor). Nu este imposibil ca ele să fie în vreo
mansardă nescoase la lumină, mai ales dacă nu au fost
semnate de conte. Contesa de Genlis spunea că: Saint
Germain era familiarizat cu fizica şi era un mare chimist.
Picta în culori de ulei, nu aşa cum era moda, în linii perfecte,
dar foarte bine; descoperise un secret al culorilor care erau
foarte frumoase şi care dădeau un efect extraordinar picturilor;
picta subiecte istorice în stil mare şi niciodată nu uita să
decoreze veşmintele femeilor cu pietre preţioase; culorile
sprijineau din plin aceste ornamente şi smaraldele, safirele,
rubinele etc. Erau pline de străluvirea adevărată a pietrelor pe
care le reprezentau. Latour, Vanloo7 şi alţi pictori mergeau să
vadă aceste lucrări şi admirau fără rezerve efectul surprinzător
al culorilor utilizate, dar care aveau la rândul lor un efect
dezagreabil prin umbrirea feţelor şi distrugerea oricărei iluzii
de pictură în ceea ce priveşte veridicitatea lor. De fapt,
îmbogăţind stilul ornamenta, culorile îşi aveau rolul perfect
ales, iar Saint Germain n'a consimţit niciodată să'şi dezvăluie
secretul. Domeniul literar atribuie contelui un poem
mistic, scris în franceză, un sonet cu caracter oriental.
Ideea Nirvanei joacă un rol primordial şi poemul ar fi
putut fi scris în perioada călătoriilor sale în Orient. Am
descoperit înţelesul pietrelor preţioase în cea de-a doua
călătorie în India pe care am făcut-o în 1755 cu Robert (sub
comanda Vice Amiralului Watson. În prima călătorie am
obţinut doar slabe cunoştinţe din această minunată taină.
Toate lecturile mele din Viena, Paris sau Londra mi-au servit

5 Paul Chacornac, Le Comte de Sain Germain, Paris 1947
6 Transilvania până în 1571 nu avusese astfel de suverani.
7 Maurice Quentin de la Tour (1704-1783), faimos pentru portretele
regelui Ludovic al XV-lea şi ale familiei sale şi probabil Carle Vanloo
(1705-1765)
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doar experimental. Ca să găsesc Piatra Filosofală am fost un
privilegiat în perioada amintită.8

Văd strania poveste a Naturii
pe care o ştiu de la'nceputul
şi sfârşitul întregului Tot.
Am văzut în toată puterea
aurul din adâncimea minei.
Ci i-am surprins substanţa
şi înţeles dospirea în lucrarea sa.
Prin care artă se cuibăreşte sufletul
în matricea mamei pot explica
şi cum de el se îngrijeşte.
Chiar cum un bob de grâu şi-un sâmbure
de strugure'mpreună aşezaţi devin
sub colbul umezit un lan, o vie
şi-apoi îi pot vedea.ca pâine şi vin.
Din nimic...  după voinţa lui Dumnezeu
şi-orice ajunge nimic.
Dar mă'ndoiesc şi caut
suportul acestui univers;
nimic echilibrul nu'i ţine
şi nimic nu'l susţine.
Cu măsura laudei şi a reproşului, în sfârşit
am măsurat eternitatea.
El sufletul mi l-a cerut,
şi de am murit, m'am închinat
şi am ştiut nimic mai mult, nimic.9

Cea Mai Sacră Întreită Înţelepciune, aşa se intitulează
cel mai preţios document esoteric atribuit contelui, scris
şi păstrat cu sfinţenie de-a lungul existenţei sale de
iniţiat. Manuscrisul aşezat azi în Librairie de Troyes din
Franţa este doar o copie realizată pe când el trăia şi
decorată în cea mai pură manieră a artei egiptene.
Originalul a fost distrus într'una dintre călătoriile
contelui, dar copia păstrează cunoştinţele filosofiei
hermetice, ale Kabbalei şi alchimiei, cele care constituie
Întreita Înţelepciune. Dacă ar fi să comparăm opera sa cu
cea a lui Kelpius sau Dimitrie Cantemir aş putea afirma
fără tăgadă faptul că de la acesta şi din secretele
învăţăturilor vremii ceilalţi au gândit aplicabilitatea
doctrinară în dezvoltarea civilizaţiei umane. Este
depăşirea perioadelor în care bezna  dogmei era
necesară pentru marea masă a omenirii (nu greşesc) –
creştine, pentru că astfel a fost necesară Reforma,
Renaşterea – ca un răspuns la întreita înţelepciune pe
care o descoperiseră şi îi dădea adevărata valoare de
aproape un mileniu lumea musulmană. Orientul
păstrase în modestie aceleaşi precepte ancestrale fără să
deranjeze pe nimeni şi creându'şi perpetuarea credinţei
şi rigurozitatea legilor vieţii din timpurile continentului
Mu.

8 J M Comte de Lamberg, Le memorial d’un mondain.
9 Comte de Saint Germain, Sonnet philosophique, Poemes
philosophiques sur l’homme, 1795 (traducere de Liviu Pendefunda)

Magia sacră, dezvăluită lui Moise şi redescoperită într'un
monument egiptean şi păstrată în Asia sub desenul unui
dragon înnaripat, este titlul unui alt manuscris încifrat şi
care reprezintă ritualul unui ceremonial magic cu
indicaţii precise pentru obţinerea a trei miracole pierdute
în apele mării la vremea răsturnării globului. Acesta,
împreună cu descoperirea minelor de diamante, aur şi
argint din inima pământului şi prelungirea vieţii cu cel
puţin un secol prin putere şi sănătate, consistuie
elementele de bază ale cercetărilor lui Saint Germain.
Cheile prea sfintei Trinosofii sunt cabbalismul esenian,
alchimia şi hermetismul alexandrin, misticismul din
urmă al egiptenilor. Manuscrisele oculte ale contelui
sunt comparabile ca alegorie cu nunţile alchimice.
Citeam recent o proză în care texte întregi din adepţi ai
noului val ilustrativ shamballic, încerca un dialog
iniţiatic în sensul academic platonian. Pentru un profan
totul părea copleşitor, mai ales ca se facea uz de
preceptele filosofiei thulice, în domeniul adoptat de
nazism în prima parte a secolului trecut. Pentru un
iniţiat se puteau lesne desprinde sursele iar aprecierea
jalnicei încercări de a numi acest demers literatură se
estompa într'o impresie de oripilare. Exact acesta este
reversul lipsei de cultură şi mai ales de educaţie în
hermeneutica civilizaţiei. Sărmanul om, tânăr sau
bătrân, ce să înţeleagă din amestecul de pietre preţioase
amestecate cu necunoaşterea ? Din păcate, tot mai mulţi
tineri sunt induşi în eroare semantică şi sistematică.
Zborul lor devine înnot în ape tulburi, şi când cred că au
ajuns la suprema cunoaştere în muzica sferelor, de fapt,
sunt traşi în afundul mâlului de sub ape. Poate de aceea
marile înţelepciuni nu au fost dezvăluite oricui şi
oricând.

Niciun dicţionar de muzică nu aminteşte de creaţiile
lui St Germain10. Dosarul complet realizat din ordinul
Împăratului Napoleon al III-lea privind documentaţia
privind viaţa şi opera contelui a ars împreună cu
întreaga clădire care o adăpostea. Delicată, graţioasă şi
fermecătoare, aşa era definită muzica compusă de St
Germain.11. Şi într’adevăr ea nu atinge înălţimile
olimpice ale lui Bach, frumuseţea nostalgică a lui
Mozart, dar se poate compara cu Telemann, Quantz,
Carl Philip Emanuel Bach şi alţi contemporani lui. Nimic
nu poate eclipsa frumuseţea muzicii ascunse în
bibliotecile lumii şi care aşteaptă să fie descoperită şi
redată vieţii, precum multe alte capodopere ale artei de
care nu ne mai putem bucura în prezent.


10 Se pare că lui Saint Germain îi plăcea să’şi scrie numele cu abrevierea
de St.
11 În dicţionarul muzicii şi muzicienilor Grove prezintă sub diverse alte
nume ca autori lucrarea Şase sonate pentru două viori şi un violoncel
create de un Giovannini sau Walsh, la Londra, Viena sau Berlin sau
chiar atribuite lui Bach. Argumentele cercetătorilor conduc spre aceeaşi
concluzie, aparţin lui Saint Germain.
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Poezie franceză
în traducerea lui Aurel RĂU

Emmanuel SIGNORET
(1872-1900)

Vasul
Vasu-n parfum de roze, coroane, o pădure,
Al cărui şold de cedru lucind în soare-l vezi,
Pe val a lunecat lăsând plajele mahnure;
Şi soarele pe ţărm şi prin larg e la nămiezi.

Pe culmi de ulmi şi drepte nisipuri opaline,
E-amiaz! vasul trozneşte şi tremură în vânt,
Şi în spre ceruri omul braţele şi le ţine
Şi e pământul viu şi vii cerurile sânt!

S-a-ntins, de aur, vela; umbra ei, de văpaie;
Treptat stejarii negri şi verzi măslini păreri
Devin pe ţărm ; şi valul, tunând, în zarva-i taie
Un cântec, dintr-odată, al bravilor năieri:

«Adio lacuri albe, stejari, stânci, văi, torente,
« Grote cu bolţi şi râuri şi nopţi de nepătruns!
«Noi ne suim pe mări învelite-n ceţuri lente,
«Căci pe pământ nu-s poame, căci zeii s-au

ascuns.

«Tu pleci din Orient, oh, lumină! vârsta-ţi
mare,

«Oceane-atâtea bei, şi atâţi munţi ai suit,
«Lumină! a slăbit faţa ta strălucitoare;
«Noi nu te mai vedem şi noi te iubim cumplit.

«În ancore am încovoiat fierul de pluguri,
«Bătrânul vânt din brazde în vele a suflat,
«Noi am adus izvoarele în adânci burdufuri
«Cu grâu din nouă seceri ni-i vasu-mpovărat.

«Acolo cel'lalt soare ia formă-n ceruri joase,
«Cu mâini nervoase îl vom întoarce înapoi,
«Vom semăna-n ostroave oraşe cu mari case,
«În tunete de goarne şi de-alăute-un roi!».

Masiv de roze-i puntea; matrozii strânşi la
pupă

Ce-n inimă purtau şi-au să poarte un destin
Cinară; soarele s-a culcat în a lor cupă,
Somnul îi împietreşte sculptaţi pe-acest festin.
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Cârmaciul stă de veghe şi Diana-ntr-o
splendoare

Ce cu-al ei car de-argint sparge-n vânt nocturn
cărări

Conduce, torţa-ntinsă avînd-o, protectoare,
În vise echipajul şi-n mari plutiri pe mări

(Din volumul La Souffrance des Eaux, 1899)

Gustave KAHN
(1859-1936)

Aplecându-se
către dalii…
Aplecându-se către dalii,
Păuni cabrau rozete lunare,
Lenea tijelor venerează
Obrazul  palid cu stinse dalii.

Ea ascultă depărtate muzici
Noapte clară cu rămuriri de acorduri,
Moleşeala i-a legănat trupul
În ritmul parfumat al purelor muzici.

Păunii au  ridicat rampa cu ochi
Pentru coborârea ochilor ei spre covorul

De lucruri şi de sens
Care merge spre orizont, şerpuitoare podoabă

A trupului moleşit.
În suflet se tupilează

Vaporoasa dorinţă muiată de poveşti şi tămâie.

(Din Les  Palais nomades, 1887)

Timp cenuşiu
O dantelă de stropi perpetui
ca o plasă de sfărşeală universală
oprimă oraşul din nori pe străzi.
Faclele albe ale luminii
mai slabe se şterg în opalul orei;
casele grele pălesc mohorâte
precum fruntea unei femei îmbătrânite sub

voal;
torcătoare melancolice urzesc o pânză

pe fluturi în zbor de teamă.

Ploaia cade tristă şi lumina tremură.

Pavajul străzilor prinde-o culoare
de obraji obosiţi, cu false glorii de fard
prea albi, prea tasaţi de-o lucire pală,
cum o faţă umană îmbătrânită de dureri
cu pielea întunecată în jurul privirii lente
marcată de-atâţia ani de regrete autumnale
ar transpărea livid pe alei.

Ploaia cade tristă şi lumina tremură.

Ploaia cade tristă, lentă ca timpul;
ceas după ceas viaţa se scurge într-un canal
unde singure lunecă bărcile grele de provizii;
se simte prea mult că aceşti oameni ştiu doar

s-alerge după resurse,
şi sursa visului a secat.
O manta de plictis cade pe umerii Parisului.

Ploaia cade tristă şi lumina tremură.

(Din volumul Le Livre d'Images, 1897)
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Jean LORRAIN
(1856-1906)

La fel c-un
eleşteu ...
La fel c-un eleşteu ce-i scăldat în clar de lună,
Trecutul îmi apare-n uitare scufundat.
Sufletul meu, cadavru-ntre trestii îngropat,
Încet se descompune sub apa verde-brună.

Credinţele de ieri nu mai au nimic să-şi spună,
Pe când din zări în cearcăn, şi vagi, de

demonstrat,
Chemări de corn, un murmur stingându-se

treptat
Fac să vibreze liniştea-n somn intrând pe dună.

Înşelătoare apă, în pace dormi, uşoară;
În van legănătoare, plângi goarnă legendară!
Ecou, o, al trecutelor veri de pe pământ!

Speranţele, şăgalnice zâne, frunţi rănite,
Cu palizi crini şi stinşi trandafiri împodobite,
La glas de corn vrăjit nu se mai trezesc

nicicând.

(Din volumul Ames d'automne)

Laurent TAILHADE
(1854-1919)

Tristeţe-n
grădină

Visul plăcut, ce tu înclini
Să-l negi, eu l-am regăsit
Printre petunii şi printre crini,
Flori de toamna, nesfârşit.

Visul meu, pe alei,
Culege flori de azalei.

Via roşcată, cu grei ciorchini,
Tiveşte zidul micii grădini
Unde sunt păsări, un feamăt viu
Sub frunzişul brun-stacojiu.

Visul meu, pe alei,
Culege flori de azalei.

În bazinul ce-l înverzeşte
Din plâns apa nu se opreşte
Şi repetă, prin dulci amiezi,
Vorbele tale-n care nu crezi.

Visul meu, pe alei,
Culege flori de azalei.



Vara 2011 | Contact international 579

Toamnă, timpuriu, blând
Doliu! sub ceruri pale,
Plângăreţii trandafiri rînd
Au parfumul buzelor tale.

Iată, întins  pe alei,
Mor albele azalei.

(Din volumul Vitraux, 1891)

Tristan CORBIERE
(1845 – 1875)

Paris nocturn
-Este marea – cât vezi – şi mareea, în glas
Cu un lung mormăit, sub zări, s-a retras.
Valul însă va reveni, un rotitor zvon.
-Ascultaţi cum zgârie-n noapte crabi, monoton
…

-Este Syxul secat: Peticarul Diogene,
Cu lanterna în mână, rătăceşte alene.
Iar poeţii pescuiesc în râul negru de jos,
Cutie pentru râme li-i craniul găunos.

-Este câmpul: S-adune impure scame, în zbor,
Hidoase harpii colindă ameţitor;

Câte-un motan fugăreşte şoareci, cu ochi
vicleni.

Ăşti băieţi din Bondy, nocturni podgoreni.

-Este moartea: Vardiştii zac. –Şi amoru-ndârjit
Se odihneşe, sugând vre un braţ moleşit
Pe care sărutul şi-apasă ventuza, roşie pată…
-Ascultaţi… Nici un vis nu se-arată.

-Este viaţa: Ascultaţi: izvoru-i viu cântă
Eternul  său cânt  peste un zeu ce-şi zvântă
Membrele goale şi verzi, solie marină,
Pe patul morgii, uitat... Şi cu ochii-n lumină!

(Din volumul Les Amours jaunes, 1873)

Doru Maximovici

 Localitate din departamentul Senei, cu o pădure cândva un  cuib  de
tâlhari
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Ion GĂNGUŢ

Michelangelo
Poezia forţei şi a gingăşiei

nteresul constant şi
frenetic pentru viaţa şi
opera titanului Renaşterii,

declanşat încă din timpul vieţii sale
şi continuat până în zilele noastre a
devenit un adevăr evident şi
firesc.Iată că, relativ recent, doi
cercetători americani, Benjamin
Blech şi Roy Doliner, au publicat o
carte care deschide noi orizonturi în
interpretarea frescelor de pe bolta
Capelei Sixtine, intitulată Codul lui
Michelangelo, tradusă în româneşte
la Editura Orizonturi, 2009.

Nu ne propunem o prezentare a
acesteia, ci o discuţie mai aplicată
privind poetica şi concepţia estetică
a acestui uomo universale,numit încă
în contemporaneitatea sa il Divino.

Pentru ca geniul său să se
manifeste deplin, nu putea găsi
condiţii mai prielnice decât în epoca
Renaşterii,turbulentă din punct de
vedere politic, dar atât de stimulati-
vă pentru înflorirea artelor şi a
ştiinţelor. Este epoca marilor desco-
periri geografice,a cultului pentru
reînvierea antichităţii căreia îi
adaugă o valoare în plus, a cultului
pentru măreţia omului, pentru
descătuşarea energiilor sale crea-
toare în direcţia originalităţii şi a
individualităţii.

Anii adolescenţei şi ai  tinereţii
lui Michelangelo stau sub semnul
Academiei Platonice formate, încu-
rajate şi susţinute prin mecenatul
ilustrului Lorenzo il Magnifico în
Florenţa, adevărata capitală cultura-

lă a Italiei renascentiste. În
grădinile familiei de
Medici, marile spirite ale
vremii, gli avventurieri del
la penna (aventurierii
condeiului) au găsit spaţiul prielnic
şi atmosfera de emulaţie artistică şi
ştiinţifică ce nu s-a mai repetat,
poate, cu atâta intensitate. Îi amin-
tim doar pe Leon Battista Alberti,
Marsilio Ficino, Giovanni Pico della
Mirandola, Angelo Poliziano,
Giorgio Vasari, fiecare în felul său
punându-şi amprenta asupra perso-
nalităţii tânărului Buonarroti.

Ne îndeamnă la acest demers
faptul că este cunoscut îndeobşte ca
sculptor, pictor şi arhitect şi mai
puţin ca poet, ca să nu mai spunem
că a fost inginer în fortificaţii şi
strateg în războaiele republicii flo-
rentine. În plus, poeziile sale, din-
colo de faptul că au o valoare
incontestabilă pe tărâmul artei
cuvântului,trimit raze de lumină de
multe ori hotărâtoare pentru înţele-
gerea capodoperelor sale din artele
plastice.Pe de altă parte, viziunea sa
estetică particulară, unică şi irepeta-
bilă şi-a pus pecetea pe toată opera
sa, indiferent de arta îmbrăţişată.

Producţia sa poetică se compu-
ne din peste 300 de sonete, madri-
galuri, catrene şi terţine, însemnate
pe schiţe, desene, cartoane, deoarece
nu şi-a propus niciodată să le
publice, considerând că poezia non
era il mio mestiere(nu era meseria mea).
De-abia după 1860 au apărut prime-

le ediţii serioase aparţinând unor
filologi de meserie care au refăcut
opera sa poetică din documente
autentice furnizate de Arhivele
Vaticanului şi de Casa Buonarroti di
Firenze,dintre care semnalăm Le
Rime di Michelangelo Buonarroti a
cura di Cesare Guasti, Le Monnier,
Firenze, 1863 şi Rime di Michelangiolo
Buonarroti a cura di E.N.Girardi,
Bari, Laterza, 1960, ultima fiind
folosită de noi pentru textele origi-
nale, alături de cel mai bun traducă-
tor în româneşte, C.D.Zeletin, apre-
ciat ca atare de un Tudor Vianu sau
de Perpessicius.

Într-o primă etapă, ne vom refe-
ri la sonetul 151, pe care considerăm
că ar fi greşit să-l numim doar o ars
poetica şi mai potrivit o ars artis,
întrucât dezvăluie in nuce viziunea
sa asupra artelor,  în general,  şi asu-
pra sculpturii, în special. Într-o
conferinţă pe tema creativităţii, se-
mioticianul şi romancierul Umberto
Eco sintetiza lapidar două sensuri
majore ale acesteia : Uno e quello
biblico, per cui Dio crea l’ universo dal
nulla. La seconda e derivata per
analogia dalla prima e riconosce
all’artista, che effetivamente pone in
essere qualcosa che non esisteva prima,
poteri quasi divini. ( Combinatoria della
creatività,Firenze, il 15 sett.2004,p.2) .
Adică : Unul este cel biblic, potrivit

I
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căruia Dumnezeu creă universul din
nimic. Al doilea e derivat prin analogie
din primul şi recunoaşte artistului, care
dă fiinţă a ceva ce nu exista înainte,

puteri aproape divine (traducerea
noastră, I.G).

Imediat după această afirmaţie,
el citează primul catren din sonetul

151 pe care ne permitem să-l redăm
integral pentru frumuseţea şi
măreţia sa,  alături de varianta
românească.

SONETTO 151

Non ha l’ottimo artista alcun concetto
c’un marmo solo in sé non circonscriva
col suo superchio,e solo a questo arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.

Il mal ch’io fuggo,il ben ch’io mi prometto
in té, donna leggiadra, altera e diva,
tal si nasconde e perch’io più non viva,
contraria ho l’arte al disiato effetto.

Amor dunque non ha,né tua beltate
o durezza o fortuna o gran disdegno,
del mio mal colpa, o mio destino o sorte

se dentro del tuo cor morte e pietate
porti in un tempo e che’l mio basso ingegno
non sappia,ardendo,trarne altro che morte.

( E.N.Girardi, op.cit.,p.161)

Artistul vrednic nici un gând nu are
Ca marmora în ea să nu-l încapă
Cu prisosinţă! Drum spre ea îşi sapă
Doar mâna ce dă minţii ascultare...

În tine, Doamna harurilor rare,
Râvnitul bine, răul ce mă-ngroapă
Se-ascund! Dar arta, ca să mor, adapă
Speranţa mea doar cu urmări contrare.

N-au vină frumuseţea sau iubirea,
Dispreţ, cruzime, tot ce-mi este parte,
Că zbucium mi-i sortit, că laolaltă,

Tu porţi în piept  şi viaţa şi pieirea
Şi că bicisnicul meu geniu arde
Ieşindu-i moarte numai de sub daltă.

( C.D.Zeletin,Sonetul italian în evul mediu şi Renaştere,
Minerva,Buc., 1970,p.22)

Comentatorii operei poetice
michelangioleşti au identificat o
serie de idei din care s-ar fi putut
inspira maestrul, înclinând balanţa
când spre Platon şi Aristotel, când
spre Dante, Petrarca sau şcoala
neoplatonică. Părerea noastră este
că Michelangelo n-a copiat nicio
idee preexistentă, ci le-a prelucrat,
combinat, în propriul atelier de
creaţie, ajungând la o concepţie
artistică fermă,, absolut originală, cu
multe elemente de modernitate.

Potrivit acesteia,artistul cu har
poate întrupa orice idee în blocul de
marmură, cu mâna care este dirijată
de inteligenţa sa, înlăturând surplu-
sul de material. În catrenul al doilea,
afirmă că în femeia desăvârşită, cu
haruri rare, se-ascund şi binele, şi
răul. În cele două terţine, nu
învinuieşte de zbuciumul său
iubirea, frumuseţea şi nici măcar
dispreţul sau cruzimea. Dacă în
fiinţa iubită se găsesc laolaltă viaţa
şi moartea, este numai vina
artistului nepriceput că nu este în
stare să scoată la lumină cu dalta sa
decât o operă fără viaţă. Acest
rezumat prozaic şi simplu, făcut
după o lectură de suprafaţă,nu este
decât vălul sub care se ascund
măreţia şi bogăţia de sensuri ale

sonetului.Este impresionant cât de
mult s-a scris pe marginea acestui
sonet, fiind obiect de studiu literar,
estetic, de istoria artei, psihanalitic,
semiotic etc.

Sonetul poate fi considerat o
sinteză a operei poetice michelan-
gioleşti, el conţinând majoritatea
temelor şi motivelor literare speci-
fice, acele cuvinte-cheie, mari
simboluri pe care noi le considerăm
adevărate nuclee ale poeticii şi artei
lui Michelangelo, din care iradiază
întregul discurs poetic: artistul,
blocul de marmură, intelectul,
mâna, iubirea, Donna, moartea,
divinitatea, talentul.Într-o scrisoare
datată 1547 către prietenul şi
comentatorul său Benedetto Varchi,
artistul conciliază sculptura,pe care
mereu a considerat-o întâia dintre
arte, cu pictura, explicând şi
dinamica procesului creator: Io
intendo scultura quella che si fa per
forza di levare; quella che si fa per via di
porre e simile alla pittura. Basta che,
venendo l’una e l’altra da una
medesima intelligenzia,cioè scultura e
pittura, si puo far loro una buona pace
insieme e lasciar tante dispute, adică:
Eu înţeleg sculptura ca ceea ce se face
prin forţa ridicării (înlăturării); ceea ce
se face pe calea adăugării este

asemănătoare picturii.Destul că venind
una şi cealaltă din aceeaşi inteligenţă,
adică sculptura şi pictura, se poate face
o bună pace între ele şi să lăsăm atâtea
dispute(traducerea noastră, I.G.).

Pentru el, arta este una cosa
mentale (o treabă a minţii).Evită
deliberat noţiunea de idee, prea
banalizată,în favoarea lui concetto
prin care înţelege o reprezentare
creatoare liberă plăsmuită în mintea
creatorului di alto ingegno (cu har),
care o transpune într-o operă de artă
cu ajutorul mâinii care dă ascultare
intelectului, eliberând statuia din
blocul de marmură prin înlăturarea
materialului de prisos (soverchio).
Deşi viziunea îi este înnăscută
artistului,puţini o au,iar întruparea
ei în opera de artă necesită un efort
uriaş. Michelangelo scria că numai spre
sfârşitul vieţii, după mulţi ani de
căutare şi strădanie, artistul e capabil
să-şi întrupeze gândul în piatră dură
(W.Tatarkiewicz, Istoria esteticii, vol.
III, Meridiane, Buc. p.225). Acelaşi
estetician demonstra că locul
principiilor universale în artă a fost
luat, prin Michelangelo, de principii
individuale, de judecata ochiului
(giudizio dell’occhio). Ochiul nu este
doar un organ senzorial, ci un
instrument al cunoaşterii, cum
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poetul afirma: Când Dumnezeu ne-a
rupt din El, pe mine/ Ochi m-a
făcut...Dacă Leonardo da Vinci
apropie arta de ştiinţă, Michelan-
gelo o trimite spre filozofie, spre
gândirea liberă Astfel, idealul unei
teorii matematice despre artă care
dominase veacul al XV-lea a încetat să
mai fie un ideal pentru Michelangelo, în
locul lui a venit giudizio dell’occhio.
Aceasta a fost cea mai fundamentală
schimbare care s-a produs în teoria
renascentistă despre artă (ibidem,
p.227). Forţa lui Michelangelo şi
modernitatea sa se evidenţiază,
printre altele, în stabilirea statutului
artistului şi descrierea actului crea-
tor cu mijloacele poeziei, cu o preci-
zie şi o  limpezime impresionante,
realizând o teorie estetică.

Revenind la sonetul nostru,
artistul florentin translatează pro-
blema creatorului şi a actului
creator spre frumos şi iubire. El se
consideră un mijlocitor între natură
şi divinitate. Numai Doamna haruri-
lor rare îl poate ajuta  să se ridice
prin actul său de creaţie spre
divinitate,limitând ceea ce este
material în el şi lăsând să se înalţe
substanţa ideală, căreia iubita i-a
adăugat doppio valor (o valoare în
plus). Astfel, relaţia dintre cei doi nu
este doar tranzitivă, ci şi reflexivă,
poetul transformându-se din punct
de vedere spiritual şi moral. Iubita,
simbol al frumosului terestru, creat
de Dumnezeu, poartă în sine toate
trăirile cu care a înzestrat-o Creato-
rul şi nu se face vinovată dacă artis-
tul cu talentu-i sărac nu poate găsi
în ea decât lucruri pieritoare,dacă
nu-i sare în ajutor inspiraţia
divină,cum mărturiseşte în alt sonet
...Dacă bunul/ Atelier divin nu mă
ajută,/ Rămân neisprăvit-o piatră dură.

Poeziile lămuresc şi concepţia sa
despre frumos.Există mai întâi de
toate un frumos natural, terestru,
cunoscut de noi pe căi senzoriale.
Superior acestuia îi este frumosul
artistic, izvorât din mintea artistu-
lui: Învinge arta tot ce e natură/ Am
proba cea mai bună în sculptură/ Ea-i
peste moarte, peste timp stăpână.În
sfârşit, a treia categorie de frumos

este frumosul divin, suprem, izvo-
rât din mâinile lui Dumnezeu, pe
care Michelangelo nu şi-l putea ima-
gina decât sculptor sau arhitect, cu
al său Martello Divino (ciocan divin).

Cât priveşte problema iubirii,
mulţi comentatori,de multe ori
exagerat şi fără argumente, au insis-
tat pe latura ei lumească, trupească,
pe care însuşi artistul o dispreţuia,
numind-o voglia sfrenata: Trupescul
dor ce sufletul zdrobeşte/ Iubire nu-i, a
noastră-i armonie/ Aici,şi-n cer prin
moarte-i mai perfectă sau Iubirea-mi
stă-n izvoarele divine. Când o cunoaş-
te pe Vittoria Colonna, căreia îi
dedică sonetul 151, avea 70 de ani.
Mărturisirile sale şi cele ale biogra-
filor (Giorgio Vasari, Le Vite dei più
eccellenti architetti, pittori e scultori
italiani, Firenze, 1550 şi Ascanio
Condivi, Vita di Michelangelo Buo-
narroti, Roma, 1553) sunt concluden-
te, ultimul referindu-se la Marche-
sana di Pescara, del cui divino spirito
era inamorato...d’honesto e dolcissimo
amore (p.47), adică marchiza de
Pescara de al cărei spirit divin era
îndrăgostit... cu o preadulce şi neprihă-
nită iubire (traducerea noastră,I.G).

Sonetul, dincolo de aspectul său
conceptual şi, în consecinţă, ab-
stract, scoate la lumină o viaţă
sufletească bogată, însă plină de
tensiuni dramatice, sugerate de
coexistenţa unor termeni antino-
mici: viaţă-moarte, speranţă-dispe-
rare, bine-rău, la fel cum în alt sonet
se descria într-un autoportret ca
omul trăirilor extreme: Deci, în
dureri, o viaţă/ nu m-a-ntrecut vreun
om;/ chin, spaimă, plâns molcom/ prind,
pe măsura cauzei, tărie./ La fel şi-n
bucurie,/ nu-i om şi nu va fi asemeni
mie sau:O, inimă  ce milei stai
departe,/La coajă dulce şi în miez
amară... Michelangelo stă sub sem-
nul pământului şi al focului.Dacă
pe primul l-a învins prin creaţia sa,
de al doilea s-a simţit atras
irezistibil: Colpa e chi m’a destinato al
foco, adică De vină-i cel ce-a scris în
soartă-mi: focul.Personalitate tragică,
natură răzvrătită, era capabil de
arderi interioare mistuitoare în
efortul specific geniului de a se

autodepăşi, de a se ridica la nivelul
frumosului divin. Tragismul său
izvorăşte din conştiinţa propriilor
limite, pe care o resimte atât de acut
şi dureros în efortul de a crea
l’immagin viva in pietra alpestra e dura
(imaginea însufleţită în piatră alpestră
şi dură).Condivi, după ce l-a numit o
fiinţă vrednică de orice idee divină care
a făcut lucruri desăvârşite, mărturi-
seşte: Puterea închipuirii lui e atât de
mare, încât nu e prea mulţumit de
lucrările sale, pe care le-a criticat
întotdeauna, părându-i că mâna lui nu
ajunge niciodată să redea ideea ce i se
iscă întâi în minte (Ascanio Condivi,
Scrisori urmate de viaţa lui Michelan-
gelo, vol.II, Ed.Meridiane, Buc.,1979,
p.84).

Trecut cu vederea de istorici ai
literaturii italiene de talia lui
Francesco de Sanctis sau Benedetto
Croce, lucrând pentru familia de
Medici la Florenţa, pentru cinci
papi la Roma, pentru regele Franţei,
solicitat fiind chiar de Sultan,cu
două biografii celebre scrise chiar în
timpul vieţii sale, Michelangelo
Buonarroti, cel care a pus în centrul
artei sale măreţia omului, reprezin-
tă o victorie a speţei umane în lupta
cu timpul şi uitarea. Iată de ce poeţi
contemporani celebri precum Gius-
seppe Ungaretti, Eugenio Montale
sau scriitori precum Giovanni
Papini s-au cutremurat în faţa forţei
şi gingăşiei artei sale, din cel din
urmă permiţându-ne să oferim un
ultim citat: Il più grande artista della
Rinascità è anche uno dei più grandi
cristiani di quell’età.Il suo poeta era
Dante, i suoi compagni i giganti, la sua
stanza la cupola di San Pietro
(Giovanni Papini, Vita di Michelan-
gelo nella vita del suo tempo, Garzanti,
Milano, 1952, p.595), adică: Cel mai
mare artist al Renaşterii este de
asemenea şi unul dintre cei mai mari
creştini ai acelei vremi. Poetul său era
Dante, tovarăşii săi giganţii, odaia sa
cupola San Pietro (trad.noastră, I.G).
Forţa pe care o emană opera sa este
însoţită în permanenţă de o gingăşie
şi o sensibilitate care îi conferă o
aură eternă.





Vara 2011 | Contact international 583

Constantin DRAM

Balzac şi
triumful unui
gen

discuţie despre roman şi despre
începuturile a ceea ce am putea numi
modernitatea unui gen ar trebui, desigur, să
includă mult mai multe nume decât

puţinele la care ne referim în continuare. Ar trebui să
includem o întreagă pledoarie doar pentru ceea ce se va
numi bildungsroman, roman al formării, aşa cum va fi el
impus de literatura germană, în care model absolut
rămâne textul lui Goethe, Wilhelm Meister. Aici ar fi
necesară şi o discuţie despre eseurile asupra literaturii
semnate de Doamna de Staël, cea care a propus o
clasificare a ficţiunilor şi a relevat, încă o dată,
superioritatea romanelor lui Fielding, deoarece
transgresează tema obişnuită a iubirii stereotipe,
aducând în prim plan analiza individului şi viaţa
particulară a acestuia, modernizând tot ce se ştia până
atunci despre roman.

Drumul spre ceea ce noi azi numim şi înţelegem prin
modern, e legat de configurarea ideii de „roman total” ,
proiect legat  hotărâtor de contribuţia lui Walter Scott.
Acesta va lua locul lui Richardson la nivelul unui public
încă dependent de ceea ce se chema romance (direcţia pe
care o parte a romanului va rămâne înscris în timp),
public ce căuta aventura sentimentului pe canavaua
verosimilităţii; Scott însă, conştientizând re-formularea
romanului, va impune romanul dramatic, bazat pe scene
şi tablouri vii, surprinzând viaţa îndeaproape, chiar dacă
materia era la nivelul imaginarului medieval. Cavalerii
şi domniţele lui Scott erau foarte verosimili şi ideea de
roman total însemna să găseşti, în acelaşi text, ceea ce
majoritatea romancierilor din secolele anterioare

oferiseră în romane monocorde : dragoste, învăţături
pedagogice, călătorii, aventuri istorice, descrieri de
ţinuturi exotice etc. Cu toate acestea, modelul lui Scott
va fi urmat. în sensul propriu , creând romane
dramatice, doar de puţine nume mari, cum ar fi Hugo
sau, parţial, de Manzoni. În schimb, mulţi dintre
scriitorii secolului XIX  se vor arăta seduşi, la începutul
carierei lor de romancieri, de linia deschisă de acest
scriitor englez, urmând apoi a-şi căuta propriul traseu.

Indubitabil, un nume care nu poate fi eludat este cel
al lui,  care va şi redacta  romanul său de început (Şuanii)
în linia consacrată de Scott;  la fel de adevărat este însă
faptul că el va intui atât calităţile cât şi slăbiciunile
acestei noi estetici romaneşti şi îşi va impune propria
viziune asupra romanului, urmând două trasee. unul
textual / metatextual (în romanele sale se comentează,
adesea, romanul şi problemele acestuia), altul
paratextual, Balzac fiind celebru şi prin prefeţele sale,
text referenţial  fiind acel Avant-Propos care însoţeşte
Comedia umană. Dacă ar fi să ne referim la romanele în
sine, discuţiile despre arta romanului sunt frecvente şi
total edificatoare. Astfel, un personaj al său, scriitorul
Daniel D`Arthez din romanul Iluzii pierdute, comentând
un manuscris al altui personaj, Lucien de Rubempré, îi
dă acestuia următoarele sfaturi, punctând, de fapt,
punctul de vedere absolut modern al autorului :

„Dacă nu vrei să fii maimuţa lui Walter Scott, se
cuvine să-ţi creezi un stil aparte. Dumneata l-ai imitat.
Începi ca şi el, cu convorbiri lungi, ca să-ţi prezinţi
personajele; şi abia după ce şi-au vorbit, aduci descrierea
şi acţiunea. Antagonismul acesta, necesar operelor
dramatice, lasă-l mai la urmă. Răstoarnă termenii

O
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problemei. Înlocuieşte vorbăria, minunată la Scott, dar
fără culoare la dumneata, cu descrieri care se potrivesc
atât de lesne limbii noastre. (…) Intră de la început în
acţiune. Apucă subiectul când de-a curmezişul, când de
la coadă. Într-un cuvânt, schimbă planurile, ca să nu fii
mereu acelaşi.”

Secolul XIX avea să fie „secolul de aur al romanului”
: triumful unui gen tot mai cuprinzător şi dominator-
expansionist urma să fie evident, mai cu seamă după
impunerea manifestelor şcolii realiste, oficial relaţionate
cu marea expoziţie a pictorului Courbet, intitulată chiar
Realismul. Dar, ca „pictură adevărată a obiectelor”,
realismul venea din alte experienţe literare, anterioare,
după cum se ştie, dintre care. fundamentală, avea însă să
fie cea balzaciană, legată, înainte de conceptualizarea
unui curent, de chiar ideea de reformarea a romanului şi
transformarea sa într-un „gen” distinct în largul concert
al literaturii.

Balzac a pornit uriaşul său proiect literar, în ideea
realizării unei replici insolite faţă de marea Comedie
dantescă, precum şi faţă de capodopera literaturii arabe,
1001 de nopţi, cu intenţia de a surprinde astfel noua lume
a Occidentului, cea post-napoleoniană. Atent la relaţia
dintre viaţa reală şi personaje, Balzac poate fi integrat
formulei lui Pierre Abraham, potrivit căreia personajele
sunt „fantomele din oglindă”. Astfel, personajele
balzaciene, mai puţin cele din Şuanii, tributare, după
cum spuneam, esteticii romanului lui Scott, configurează
fizionomia unui secol; nu este de fel lipsit de importanţă
că Balzac îmbina frustrări şi determinări ale propriei
existenţe (copilăria, adolescenţa, proiecte măreţe, eşecuri
financiare) cu proiecţii ale epocii post napoleoniene pe
care impusese un întreg imaginar social : Gloria, Reuşita,
Dragostea. De altfel, romancierul se va identifica atât de
mult cu lumea personajelor sale, încât se spune că
înaintea morţii iminente, l-ar fi evocat pe medicul
Bianchon, unul dintre personajele sale favorite, singurul
capabil să-l mai poată salva!

Sistemul artistic previzionat de Balzac era acela al
oglinzii ce reflecta realitatea. Romanul trebuia să reflecte
realitatea fidel, să fie cronică a unor secvenţe existenţiale;
altfel spus, universul era surprins ca de o oglindă
concentrică. Însă, transfigurarea era de natură artistică,
după cum spunea acelaşi Daniel D`Arthez, adresându-i-
se novicelui Lucien de Rubempré: „Ce este Arta,
domnule? Este natura concentrată.” Prin Balzac, ca şi
prin Stendhal, de altfel, erau deturnate conceptele
clasice: viaţa reală impunea ideea de totalitate şi îşi
depăşea condiţia de umilitate, căpătând conotaţii tragice
sau dacă nu, serioase, grave. Gravitatea şi seriozitatea
vieţii de zi cu zi devin note ale autenticităţii, mai mult
decât sublimul şi grotescul, cum avea să remarce
Auerbach. Adevărul absolut în artă însemna drama
aplicată celor mai simple lucruri din viaţa cotidiană.

„Marea carte a lumii” era o expresie favorită a lui Balzac,
pe care o vom întâlni şi în prefaţa ce o face el romanului
contemporanului său Flaubert, Eugénie Grandet.
Sesizând, în accepţia lui Scott, caracterul de dramă
(„…suită de acţiuni, discursuri, mişcări care se precipită
către o catastrofă”), după cum spune un alt personaj
balzacian – Diane de Maufrigneuse, adresându-i-se lui
D`Arthez), autorul este atras de imaginea omului, ins
echivalat cu o verigă într-un lanţ de cauzalităţi; iată
pentru ce romanul tinde spre o imagine a totalităţii,
reunind elemente din toate celelalte genuri, deoarece,
chiar dacă este surprins insul, acesta este văzut într-un
proces istoric de ansamblu, a cărui descriere cere
mijloacele cele mai diverse şi aplicate. De aici şi faimoasa
structurare a romanului balzacian, aşa cum o descrie
Picon în Balzac par lui-même : pregătire, progresie şi
culminare dramatică, adică acel model formal care
organizează substanţa romanescă după o sintaxă
funcţională specifică.

Ion Petrovici

Prin urmare, rolul esenţial al lui Balzac a fost de a
crea romanul modern, un adevărat ansamblu de
funcţiuni, după cum îl va defini Todorov, roman
destinat cuceririi adevărului absolut în artă; drama
aplicată lucrurilor celor mai simple din viaţa omenească,
după cum avea să comenteze critica literară de mai
târziu. Ceea ce avea să se numească într-un singur
cuvânt, balzacianism, avea să vină din puternica
fascinaţie a scriitorului pentru dimensiunea socială, fiind
cunoscută ambiţia sa de a fi un adevărat „secretar” al
istoriei, el însuşi comparându-şi efortul scriitoricesc cu
urieşenia proiectului napoleonian. E un aspect pe care îl
sesizează Michel Zéraffa în Roman et société : „Balzac
reduce la social toate speranţele sau iluziile omeneşti
care vin să se integreze în mitul societăţii. La Balzac nu
oricine doreşte este balzacian. Cel mai adesea scriitorul
conferă statutul de tip unor fiinţe puternic
individualizate şi care chiar prin aceasta exprimă natura
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socială a fiinţei omeneşti – condiţia sa fundamental
biologică.”

La fel de semnificativ este faptul că de la Balzac
romanul începe să devină document iar interesul
publicului (alimentat şi de experienţa foiletonistică a
romanului) devine unul tot mai amplificat. Balzac
impune mitul romancierului, personalitate complexă,
care înţelege, reconstituie, interpretează realitatea asupra
căreia s-a informat temeinic, fiind sedus de Absolut, de
totalitatea vieţii redate de ficţiunea romanescă, ce se
transformă în epopee totală a vieţii, cu multiplele ei
forme, greu de comensurat prin alte mijloace. O spune
romancierul în acea invocată şi faimoasă precuvântare
(Avant-Propos) la Condiţia umană : „Scriitorul ar putea fi
– povestitorul dramelor vieţii intime, arheologul
mobilierului social, nomenclatorul profesiunilor,
înregistratorul binelui şi răului.” Şi toate acestea, cum
am mai spus, într-o singură carte, nu în tipuri diferite de
roman, scris parcă de romancieri cu intenţii diferite: de
aici, o uriaşă iluzie a puterii, senzaţia că ţii în mână
destine, mecanisme ale puterii sociale şi psihologice, cu
angrenajele lor istorice.

Astfel, într-o epocă a afirmării sociale dar şi a
societăţilor secrete, epocă a progresului general dar şi a
cultivării misterelor de orice fel, romanul devine un
adevărat edificiu , surprinzând ceea ce era între ştiinţă şi
mister plasat: labirintul existenţei omeneşti. În acest
sens, Albérés, în Istoria romanului modern, spunea că

realismul, sau ceea ce înţelegem prin realism, se derula
ca un vis, prin care cititorul avea impresia că urmăreşte
mecanismele secrete ale istoriei.

Balzac nu se va mulţumi însă doar cu această
cultivare a unei puteri „demiurgice”, care îi va înşela pe
mulţi romancieri, de mai mică importanţă.
Comparându-se singur cu Napoleon sau Cuvier, el va
trece la făurirea de adevărate „studii” prin intermediul
romanelor sale, spunând la un moment dat, plin de
orgoliu: „Eu voi fi cel care a purtat o întreagă societate în
cap.” Practic, prin opera lui Balzac se impune un nou
mit, comparabil, prin forţă expresivă şi simbolică, cu cel
faustian, anume mitul social. Eroul balzacian,
întruchipând cel mai adesea ideea căutării, a devenirii
sociale, e comparabil cu marile figuri tragice ale
mitologiei universale, în filiaţie prometeeană; tragismul
personajului socializat modern vine din situarea sa în
faţa unei dileme : să aleagă viaţa lungă, mediocră dar
calmă sau viaţa scurtă, plină de pasiune, de acţiune, de
nelinişte? Iar romanul care descrie aventura insului şi a
societăţii, a societăţii şi a insului, devine, de la Balzac, un
roman evenimenţial, dublat de descriere, o descriere ce
se depărtează însă de caracterul ornamental, specific
romanului clasic; descrierea, în accepţia lui Genette,
capătă de la Balzac valoare diegetică, îmbinându-se cu
expunerea de evenimente în sine şi colaborând pentru
„hrănirea” acelui „demon explicativ” ce pune în mişcare,
de fapt, textele balzaciene. Drept care, într-o formulă
simplificatoare, spunem că romanul balzacian,  pornind
de la necesitatea reconstituirii unui trecut ce justifică
acumulări, surprinde efortul căutării insului modern,
acesta fiind văzut doar în şi prin societate; de multe ori,
finalul romanului nu înseamnă obligatoriu şi sentinţa
previzibilă: cititorului începe să i se lase o cotă de
participare (care va creşte, odată cu ascensiunea
romanului modern), acesta putând deja colabora ,
minimal ce-i drept, încă.
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Nail CHIODO

Sisif al Mitului
Durerea: ce este oare, de mă schimbă într'atât?
Mă șicanează doar cât zâmbetul s'apară
și mie doar mi-e destinată ca să știu doar cât
e partea inocentă salvând o viață-amară.
Pe  munte-alături de Sisif urcând
e parc'o joacă prin prundiș, şi port discuţii:
el simte corăbii grele peste-un istm trăgând…
Și tot vorbesc, găsesc soluții, el trage doar un gând.
Ce-o fi crezut el despre mine
chiar dacă s'ar ascunde la răscruci de minte;
și ochii lui aruncă nedumerirea'n sine
cand îi zâmbesc la lucruri care par nu doar cuvinte.
Secretele durerii, rămân astfel ascunse într'un mit
şi'n studiile de la Corint nimic nu poate fi dezvăluit.

Leac dificil
Și, oare, care e motivul de'n jur e-atât de multă
suferinţă?
Că minţile ne sunt tot în mişcare?
Dificultăţi găsim mereu în comunicare?
Nu, pentru toate acestea ventilăm
incinta aceasta înnebunitoare,
şi 'n izolare căutăm
o vobă de profet:
la fiecare capcană plină de chin,
simțim
durere în calmul perfect.

Pentru J.M.
Recunoştință dincolo de imaginație
ca o panteră imaculată ascunde
lângă copacii pe jumătate uitați,
mârâitul din intervalul dintre'mpuşcături,
mârâitul pentru ultima ta respiraţie,
aşteaptă să sară şi să devore.

Traducere de Liviu PENDEFUNDA
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

O zi din viaţa
unui erou
hollywoodian

roul despre care vom vorbi este preferatul
multor generaţii de cinefili, prin urmare un
model către care mamele îşi proiectează

educaţia copiilor iar fetele de toate vârstele visele. Însă
el, deşi are, obligatoriu, un metru nouăzeci, o tonă şi
ceva  de muşchi, jeans impecabili şi o figură foarte
macho, este un familist înrăit, dependent de soţia sa
blondă, frumoasă şi casnică dar şi de cei doi copilaşi, ce
spun eu copilaşi, adevăraţi îngeraşi, dintre care băieţelul
are astăzi serbare la grădiniţă, joacă rolul unui pitic de
grădină, ceva extraordinar de complex şi are nevoie de
sprijinul emoţional al întregii familii. El, eroul deci, se
numeşte, obligatoriu Bob Tren. Păi, hai, să fim sinceri,
cum ar putea să fie un erau cu numele Franklin Delano
Roosevelt Jr. de plidă? Jenant! Un erou trebuie să aibă un
nume care, atunci când îl rosteşti, să dea senzaţia că
mesteci pietriş…

Ziua de muncă a eroului începe, în mijlocul întregii
familii, copiii leorpăind fericiţi cu lingura nelipsitele
siriăls aruncate într-o strachină cu o zeamă albicioasă, el
înfulecând o gogoaşă iar superba lui soţie lincăind
visătoare o ceaşcă cu ceva tulbure. Visarea ei, aflăm din
sărutul pasional pe care-l primeşte de la eroul cu gura
plină, se datorează unei nopţii de amor nebun abia
încheiată în zori când îngeraşii, inocenţi ca toate fiinţele
semidivine, năvăliseră în dormitor să se joace cu: „mom
and dead”. Ei zâmbind cam ruşinaţi se jucaseră totuşi,
preţ de câteva cadre, cu micii terorişti. Din cauza asta el
a întârziat puţin iar acum fuge la serviciu cu gogoaşa în
gât. Este desigur poliţist şi când deschide uşa secţiei
şeful îl cheamă urgent la el şi îl suspendă pentru că, în
seara precedentă, împuşcase fără aprobare vreo cinci

bande de hoţi, drogaţi, asasini, killer-i şi, din greşeală, un
câine maidanez iar nesuferiţii ăia de la Asociaţia pentru
Protecţia Animalelor deschiseseră acţiune în tribunal pe
chestia asta. Omenos din cale afară şeful, un vechi
prieten de Vietnam, îi dă de la el un pistol ceva mai
vechi plus o maşină supărată rău şi îl asigură că va
închide ochii dacă astăzi îi lichidează şi pe nemernicii
care îl sechestraseră pe preşedinte statului şi voiau, cu
orice preţ, să arunce o bombă nucleară într-o grădiniţă.

Eroul simte cum îi vine sângele la cap, sare în
maşină şi, ca măsură de siguranţă, o ia ostatecă pe
amanta boss-ului, altă blondă, însă foarte tâmpită care
dă pe trompă totul despre bandiţi şi, ca să arate cât de
mult îl apreciază ea pe erou, de care era îndrăgostită încă
din liceu dar el n-o băga în seamă, începe, cu graţie,
pricepere şi multă tandreţe să-i tragă un scurt. Eroul, în
acest timp, goneşte cu o sută de mile pe oră fiind urmărit
de nişte paranoici care trag cu mitraliera şi dă un sms
soţiei ca să-i spună că, probabil va întârzia la serbarea
micului Thiboldt, scumpul lor băieţel. Mă-sa se cam
şucăreşte şi-i face puţin tapaj că să-i fie ruşine că nici
data trecută nu a venit şi ăla micu’ era tot numai lacrimi
şi muci de supărare. Eroul este nevoit să închidă
deoarece tocmai a încasat un glonţ în telefon. De ciudă,
face o fentă cu maşina iar nemernicii de bandiţi se
prăbuşesc într-o prăpastie apărută pe neaşteptate în
dreapta autostrăzii. Eroul opreşte regulamentar vede cu
destulă durere că gagica fusese şi ea făcută ferfeniţă cu o
rafală de tun antiaerian şi se bucură că dintr-un elicopter
coboară bunul său coleg de serviciu un afroamerican
cam la fel de solid şi pus, nevoie mare, pe făcut dreptate.
Cei doi schimbă unele glume cu specific poliţist şi pleacă

E
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în trombă să-i pedepsească pe bandiţi întrucât ăia
anunţaseră la televizor că-l înjosesc pe preşedinte cu
vorba şi cu fapta dacă nu primesc un tren de bani.
Preşedintele apare şi el pe ecran, puţin vânăt la un ochi
şi le ordonă tuturor să nu-şi rişte vieţile că se descurcă el
singur, aşa cum a făcut-o şi în alegeri. Naţiunea face o
mică explozie de lacrimi şi bucurie, apoi îşi vede de ale
ei. Eroul însă ştie ce are de făcut! Se furişează pe lângă
şopronul unde era statul major al infractorilor cu
preşedintele ostatic. Primeşte un telefon de la
vicepreşedinte care-l asigură că îşi va primi insigna
înapoi dacă reuşeşte. Dacă nu, nu! Scârbit, eroul aruncă
şi acest telefon. Se prinde însă la timp că gagica-l trăsese
în piept şi îl vânduse fiindcă aici este aşteptat cu mii de
guri de foc de toate calibrele căci pe şeful bandei nu-l
interesa neapărat preşedintele sau trenul de bani ci, în
primul rând, să-i ia eroului gâţii deoarece, în urmă cu un
an, îl arestase pe fratele lui, un tip ceva mai idiot care
călca oameni cu maşina dar la care el, deşi mare canalie,
ţinea totuşi enorm.

Mihai Cîmărut

Hopaaa! Intriga ia o notă personală ceea ce nu este
admis din punct de vedere deontologic. Partenerul,
Heatcliff pe numele lui mic, căruia i se văd mai mult
dinţii deoarece perimetrul acţiunii este luminat
intermitent cu tot felul de flash-uri colorate, îl sfătuieşte
s-o lasă baltă şi să nu se implice emoţional. Eroul însă
este din beton armat şi, la această observaţie, zâmbeşte
sexi dă o replică spirituală, apoi îl doboară dintr-un foc
tras la plezneală, pe unul care stătea căţărat pe un
acoperiş cu o puşcă cu lunetă, probabil special pentru a
fi împuşcat. Abia acum începe, cu adevărat, măcelul.
Bandiţii trag în disperare întrucât regia a asigurat
muniţie suficientă şi pentru un mic război de rutină.
Adăpostiţi după un gard de sârmă, eroul şi partenerul
trag agale foc cu foc pentru economie de muniţie (seara
vor face un raport în care vor specifica fiecare glonţ tras
şi cu ce efecte) dar şi pentru că fiind ei bine antrenaţi, la
fiecare foc doboară minimum doi bandiţi. Apare însă un

elicopter care pune proiectorul pe ei, se făcuse deja
seară, şi un dement din uşă începe să-i mitralieze. E cam
jale fiindcă acţiunea elicopterului este susţinută şi de un
submarin, apărut dracu’ mai ştie de unde, din care se
revarsă salve de tun cam cât pentru o debarcare. Situaţia
se agravează eroul fiind rănit uşor în picior şi puţin în
inimă. Heatcliff însă este făcut treci. Exact din această
cauză, eroul, furios, smulge un par dintr-un gard şi-l
zvârle în palele elicei care-i zbârnâia deasupra capului
împiedicându-l să se concentreze. Elicopterul se
prăbuşeşte peste submarin şi, ambele, se duc la fund nu
înainte de a exploda extrem de spectaculos că altfel nu te
crede publicul.  Acum eroul se poate ocupa în linişte de
bunul său camarad şi prieten. Pentru început îl întreabă:

- You are all right?

- Yes, I ‘am fine! Răspunde calm Heatcliff că să nu-i
distragă atenţia de la acţiune. Nici nu era cazul deoarece
acum nu mai trage nimeni, ba chiar, pe fundal se aude o
viară care cântă duios ceva foarte trist. Ce-i drept
Heatcliff chiar moare, deşi nu-şi prea dă seama de la ce i
se trage. Bineînţeles, nu înainte de a schimba câteva
glume cu specific soldăţesc de pe vremea când erau ei
puşcaşi marini. Apoi, cu câteva clipa înainte de a închide
definitiv ochii, îi mai spune să nu cumva să uite de
preşedinte dar nici de serbarea copilului iubit. Eroul îl
dă la o parte pe vioristul care începuse să se bage în
cadru şi-i lua faţa, apoi pleacă scrâşnind din dinţi. Simţi
cum îi clocoteşte adrenalina în vene. Împuşcă încă vreo
zece nemernici care-l pândeau pe la colţuri şi, în sfârşit,
ajunge la o uşă blindată pe care o zboară cu o lovitură de
picior. Apoi mai deschide alte uşi cu cifru…

Numai că, nici preşedintele nu stătuse de lemn
Tănase chiar dacă era legat cu nişte funii deasupra unui
cazan cu crocodili. Bun sportiv, făcuse parte, în tinereţe,
din vestitele Berete Verzi, distrage atenţia nemernicului
de boss cu nişte paragrafe din constituţie, profită de
deruta ăluia,  se răsuceşte pe funii şi face un salt drept în
faţa lui. Prilej cu care îi arde vreo două lovituri speciale
cu muchia palmei şi-l dă cu capul de pereţi. Apoi îşi
scoate cătuşele şi i le pune imbecilului spunându-i calm
că va putrezi în închisoare dacă nu-i destăinuie, în
amănunt, cum stă treaba cu bomba de la grădiniţă.
Monstrul, fraier, rânjeşte batjocoritor. Aici este
momentul în care sare din ţâţâni uşa încăperii cu
crocodili şi intră eroul. Primul lucru pe care-l vede este
că o jivină se apropie de gamba preşedintelui. O
anihilează cu o lovitură de pumn în moaca nesuferită a
banditului. Nu voia să mai aibă probleme cu
descreieraţii de la protecţia animalelor. Crocodilul preia
semnalul din subliminal şi se duce mârâind la groapa
lui. Ce le spune celorlalţi nu mai ştim, cert este că toţi se
dau la fund. Boss-ul înspăimântat de forţa psihică a
eroului mărturiseşte, spăsit şi plin de regrete, toată
mişculaţia. Preşedintele formează un număr de telefon
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strict secret şi forţele speciale intră în acţiune la
grădiniţă. Se rulează câteva cadre cu nişte copilaşi fericiţi
care habar nu au prin ce-au trecut.

Preşedintele îl bate pe umăr pe erou şi-i strânge
mâna. Eroul are pregătite câteva fraze protocolare
despre aptitudinile de bătăuş ale preşedintelui. Acesta,
modest din fire, rosteşte fraza devenită celebră:

- Eii, nu am fost toată viaţa mea preşedinte…

Ies împreună exact când sosesc şi câteva zeci de
maşini ale poliţiei cu girofarurile în funcţiune şi cu
sirenele la maximum. Plus o divizie de elicoptere ale
armatei pline ochi cu soldaţi vopsiţi pe faţă. Cam o mie
de  reflectoare luminează scena cu cei doi păşind calmi
spre camerele de luat vederi. Reapare vioristul tot cu
ceva melancolic şi trist. Preşedintele îi dă un flit scurt!
Vine în fugă şi cu ochii umezi de emoţie însuşi
vicepreşedintele. Îşi şterge câteva lacrimi bărbăteşti, îl
îmbrăţişează pe prietenul lui de o viaţă,  Tom
(preşedintele!) şi îi spune şefului poliţiei să pregătească
ceremonia. Şeful pricepe imediat, nu pune întrebări
prosteşti cum suntem noi învăţaţi şi, întreg alaiul se
pune în mişcare. Pe undeva prin planul secund se vede,
preţ de câteva clipe, figura ofticată a banditului şef.

În cadrul unei ceremonii extrem de bine definită în
plan emoţional este îngropat, cu salvele şi drapelul de
rigoare, viteazul Heatcliff iar eroul primeşte, în altă
ceremonie, la fel de fastuoasă, Medalia de Onoare a
Congresului, apoi i se returnează insigna şi pistolul din

dotare. Neatent şeful îl bate pe umăr, în semn de
prietenie adâncă, însă eroul se strâmbă puţin. Să nu
uităm că avea două gloanţe în el. Cei doi râd amuzaţi de
întâmplare iar seara îl vedem pe erou intrând în sala de
spectacol, în uniformă, cu medalia la gât şi alături de el
preşedintele cu care se pare că a devenit bun prieten şi
au convenit să vadă împreună piesa în care juca micuţul
Thiboldt iar după asta să bea o bere la birtul din colţ.
Sala ovaţionează, Thiboldt se cam încurcă, de emoţie,
mămica îi dă un sărut eroului şi face o glumă epocală:

- Acum că ştiu cu cine eşti când lipseşti de acasă
te iert… Dar îi voi telefona Primei Doamne să ştie şi ea
cu cine pierde vremea distinsul ei soţ. Se râde pe rupte şi
filmul se termină tot cu o piesă de vioară.  Este un viorist
foarte insistent care-i seacă pe producători la pungă.

END!

*****

- Uaaoo, mamăăă, ce miştouuu, spuse tânărul domn
Lamborghinel Cărămidaru, zis Titi Duru’ şi închise
sistemul home-cinema, fiindcă era aproape de miezul
nopţii şi trebuia să se ducă la o cursă ilegală de maşini la
care se pariau sume imense.  Mă rog, imense pentru
amărăştenii care merg la slujbă zi de zi, cel puţin opt ore,
însă nu pentru „băieţii de băieţi” din zona
infracţionalităţii. Totuşi, pentru a nu se plictisi pe drum,
îi dădu un telefon lui Jegu, proxenetul cartierului să i-o
trimită pe Mimi Jarteaua. Peste cinci minute Mimi era la
uşă radiind de energie şi elan profesional, fiind ea puţin
cu praful în nas. Imediat ce au urcat fata a început să
facă manevrele de rigoare însă Titi a rugat-o, mă rog,
este un fel de a spune, să mai aştepte până ies la stradă
ca să poată accelera. Mimi chicoti deşi nu era sigură că a
înţeles. Abia când maşina a prins o sută de kilometri pe
oră Titi a invita-o (un alt eufemism) pe Mimi să intre în
acţiune ceea ce fata, sârguincioasă şi făcu, demonstrând
priceperea căpătată, desigur, printr-un antrenament
îndelungat şi bine susţinut de exerciţii zilnice.  Aici Titi
avu ideea cea mare! Să-i dea un sms, ca-n film,
prietenului Ghiulu’ ca să aranjeze ceva, ştia el ce, la
maşina concurentului…

A apucat să scrie o singură literă… În faţă era un
stâlp de beton.

END!
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Virgil ENĂTESCU

Vechea
civilizaţie, un
miracol?

na dintre problemele,
mai neplăcute, de care
este acuzat poporul

nostru este cea a înapoierii culturale,
a practicilor mistice şi a
comportamentului superstiţios. Nu
am găsit, în literatură, studii care să fi
încercat să explice aceste practici şi,
mai ales, să afle rădăcinile lor.
Ultimele lecturi, privind nivelul de
civilizaţie a strămoşilor noştri, m-au
impresionat foarte puternic. De ce,
atâtea decenii, nu am găsit nimic şi
nu s-a scris nimic despre această
civilizaţie? De ce nu a ajuns, la
nivelul populaţional, o astfel de
informaţie? De ce nu a pătruns în
şcoli? Credeam că romanii ne-au
civilizat, dar nu-i adevărat.

Exista o cultură a fierului, foarte
bine pusă la punct, în Dacia. Existau
reţele de aprovizionare cu apă, prin
apeducte, a localităţilor dace,
apeducte ce demonstrează o
inginerie extraordinară. Existau
sisteme de evacuare a apelor uzate şi
a murdăriei. E drept, că în limitele
cunoştinţelor de la acel moment
istoric. Se poate vorbi de o canalizare
de suprafaţă. Încălzirea vilelor se
făcea, după cele mai moderne tehnici
ale timpului, prin încălzirea

podelelor cu
abur. Deci, o încălzire centrală,
extrem de confortabilă, pe care şi cei
de astăzi, o pot invidia.

Mai mult decât atât, istoricii greci
consemnează că, cei ce trăiau în
spaţiul carpato-danubian, cunoşteau
două sute de plante medicinale, ce
puteau fi folosite la tratarea a cel
puţin două sute de suferinţe. Cred, că
nici grecii antici, nici romanii nu
cunoşteau mai multe remedii decât
dacii. Ori, aceasta este o surpriză care
culminează cu una din marile
descoperiri făcute de prof. V. Bologa.
El a descoperit documente, care
relatează faptul că dacii ştiau să
imunizeze copiii împotriva variolei.
Metoda pare foarte simplă. Atunci,
când apăreau pustulele unei boli
comune, pe ugerele vacilor, numită
vaccina, atunci, laptele era muls.
Spărgându-se aceste pustule, se
amesteca conţinutul de vaccină cu
laptele. Acest lapte se încălzea, iar
după aceea copiii, până la trei ani,
erau scăldaţi în el, fiind frecaţi cu
bureţi făcuţi din mijlocul dovleacului
(tiugă). Pe zgârieturile făcute, pe
pielea copilului, prin această
manoperă, creşteau nişte bubiţe.
Bubiţe de vaccină. Astfel, se obţinea
imunitatea împotriva microbului de

variolă, mult mult mai periculos,
care, în antichitate şi evul mediu, a
omorât populaţii întregi.

Dacă stai şi te uiţi, treptat, rămâi
uimit de faptul că, o mulţime dintre
remediile populare, au rădăcina
arhaică într-o adevărată civilizaţie
precreştină şi prelatină.

În Oltenia, în momentul, în care
ţi-e greaţă, se face un masaj deasupra
încheieturii mâinii, în lateral. În
majoritatea cazurilor, greaţa dispare,
iar tehnica poate fi regăsită în
tehnicile de presopunctură ale
popoarelor asiatice (chinezi).

Punerea, la loc, a fracturilor, a
luxaţiilor, a entorselor, chiar şi a unor
hernii de disc demonstrează o foarte
bună cunoaştere a unor tehnici
ortopedice arhaice. Şi aceste
cunoştinţe s-au transmis printr-o
cultură orală. Nu numai atât. Mereu,
sub ameninţarea fie a vindecătorilor
oficiali fie a noii religii creştine,
păstrarea acestor cunoştinţe a
cunoscut mari dificultăţi. Este
normal, ca aceste cunoştinţe să fi
trecut într-un model de tehnici
secrete, de tehnici ce nu se aplicau
decât persoanelor de încredere din
mediul rural şi mediile izolate.

U
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Fapte deosebite, ne mai sunt
descrise, în Cronica venirii
şvabilor în Banat. Aici, se spune
că localnicii, numiţi „hoţii din
mlaştini”, supravieţuiau oricărei
epidemii, în timp ce coloniştii
spanioli, italieni sau de alte
naţionalităţi, aduşi să-i disloce,
să-i înlocuiască pe aceştia, să
apere graniţele, mureau în tot
felul de epidemii. Aşa, s-au
depopulat, de câteva ori,
colonizările făcute de împăraţii
austrieci, în zona Banatului.

Mai mult, cronicarul descrie
un obicei ciudat, pe care ei nu l-
au putut înţelege. Când apărea o
boală, ce se răspândea în mase şi
devenea epidemie, apăreau tineri
călăreţi, cu tot felul de zdrenţe
sau cârpe, în vârful suliţelor.
Cronicarul nu înţelegea de ce
alergau galop dinspre zonele cu
epidemii spre zonele cu oameni
sănătoşi. Se pare că, pe acele
cârpe, erau germenii epidemiei,
iar călăreţii se grăbeau pentru a
nu se distruge înainte de a fi
folosiţi în tehnici arhaice de
imunizare.

Ar fi fost foarte interesant
dacă în bisericile, pe care le-am
avut după creştinare, s-ar fi
păstrat scrieri din perioada
respectivă. Este imposibil ca timp
de peste o mie de ani de
creştinism, perioadă în care a
existat o organizare a bisericii
autohtone cu ierarhii şi chiar
dispute teologice să nu existe nici
un document scris cu litere latine
sau în limba latină. Bizanţul, de
care aparţineam noi, era latin.
Teroarea clerului grec împotriva
oricărei urme de legătură cu
latinitatea a apărut după căderea
Constantinopolului, ce a dus la
dispariţia Bizanţului. Dar, de ce
totul a trebuit să fie scris cu litere
chirilice şi, chiar în biserica
românească, să se folosească slavona
veche, sunt doar câteva argumente
despre presiunea la care a fost
supusă cultura şi populaţia acestei
ţări. S-a mers cu exagerarea până

acolo, încât preoţii, care îndrăzneau
să facă rugăciunile în limba română,
erau ameninţaţi cu tăierea limbii.

Dar, nu numai slavona şi greaca
ne-au invadat biserica. Austriecii,
popor civilizat, având pe generalul
Bukow ca executant, ne-au distrus şi

au şters de pe faţa pământului,
cu tunurile, o sută cincizeci de
mănăstiri ardeleneşti, împreună
cu bibliotecile şi şcolile lor
confesionale.

Ce pericol reprezentau
aceste focare de cultură pentru
un imperiu atât de puternic? De
unde ştia Horia că el provine din
regii Daciei Felix? De unde ştia
Horia să vorbească, în latină, cu
împăratul Austriei la audienţă?
Este adevărat că amândoi făceau
parte din aceeaşi lojă masonică?
Cum se poate ca un ţăran din
vârful Apusenilor să ajungă
alături de capete încoronate, în
aceeaşi organizaţie? Multe
întrebări ar trebui puse, dar
istoria, pe care am învăţat-o noi,
se referă doar la revolte, răscoale
şi revoluţii, doar la cei ce nu
ştiau să scrie şi să citească, iar
valorile culturale, diplomatice,
politice, istorice erau şterse cu
buretele. Mai rău, aceste valori
erau considerate duşmănoase şi
distrugătoare pentru poporul pe
care l-au condus printre imperii,
războaie, invazii, stând la
graniţa Europei civilizate cu
năvălirile asiatice.

Acte nobilare, însă, ne stau
mărturie, din secolele al XV-lea
şi al XVI-lea şi demonstrează că
au existat foarte mulţi nobili
români, care, nu ştiu cum,
deodată, au dispărut.
Istoriografia comunistă a
încercat să şteargă urmele
nobilimii şi ale intelectualităţii şi,
deodată, ne-am trezit, doar cu o
istorie a clasei muncitoare, fără
nobilime, fără biserici, fără
intelectuali, fără trecut. Ar fi
timpul, ca adevăraţii istorici să
se ocupe de recuperările
necesare pentru a se cunoaşte

istoria reală a acestui popor. Atunci,
vom înţelege evoluţia civilizaţiei
noastre, avatariile prin care am
trecut, rezistenţa noastră culturală şi
nu va mai fi, ciudată sau
miraculoasă, existenţa românilor în
civilizaţia europeană.

Debut
întârziat

Trăim într-o lume în care valoarea nu este
recunoscută ci blamată - o sursă de oprobiu.
Un cercetător, medic, profesor universitar cu
multiple doctorate și brevete de invenții,
academicianul Virgil Enătescu îndrăznește să
extragă din sertare experiențe literare de o
adâncă înțelepciune și, culmea, scrise ca într-
un exercițiu de psihanaliză mascată al unui
scriitor cu talent literar remarcabil. Desigur,
nu se poate concepe o apropiere de Cehov, dar
finul observator retras în spatele personajelor
sale adresează lecții de morală prozatorului iar
acesta își datorează intuiția de a interpreta
sufletul omenesc în relație cu natura încon-
jurătoare și societatea viziunilor medicului.
Poate că libertatea interioară a omului legat și
încorsetat de timpuri reușește abia acum, în
cele patru cărți realizate la editura Dacia, să
exprime trăirile anilor acumulați în false
entuziasme.

Între realitate și dorințe reprezintă momen-
tul evadării din cotidianul științific spre cușca
leilor din circul literar. În Dialog cu Ovidiu,
Virgiliu (Enătescu) se întrece în analiza comu-
nicării extraverbale, domeniu atât de drag
autorului pentru a putea accede în tainele
antropologiei culturale. Și iată, Debut întârziat
adună în paginile sale proze scurte de un
rafinament filigranat, haiku-uri ale prozei ce
pot constitui un adevărat vernisaj al
portretelor și peisajelor unei menajerii umane
(strânse de-a lungul anilor de medicul
psihiatru !).

Ultima carte, Oglindiri subiective merită o
atenție deosebită: nu este un jurnal, nu e o
epopee, nu este un bildungsroman, nu sunt
eseuri ci câte ceva din acestea toate la un loc
într-un melanj minunat închegat și plăcut la
lectură. E proză autentică scrisă nu de medic ci
de un scriitor remarcabil. Sunt pagini din
biblioteca lui care îl recomandă celor avizați.

Carmen PALLADA
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Stolul de ursitoare
ncetul cu încetul, ziua se
apropia de sfârşit. Soarele
coborâse spre apus, iar

agitaţia zilei, treptat, dispărea ca şi
cum o oboseală se aşternea peste tot,
o oboseală tăcută, o linişte plăcută şi
binemeritată. Lumea s-a întors de la
câmp, s-a strâns pe la case. La
Dispensar, a fost o zi agitată, cu
multă muncă. Treptat, toţi s-au
retras. Doar la Casa de naşteri,
personalul şi vizitatorii mai tulburau
liniştea serii ce făcea eforturi să se
instaleze. Ca la un semnal nevăzut
parcă, deodată, toţi părăsiră Casa de
naşteri.

Era ora serii, la care începea
misterul unor tradiţii. Şi, pentru ca
misterul să aibă efect, era necesară
doar prezenţa iniţiaţilor. Orice privi-
re străină, orice privire indiscretă şi
neîncrezătoare putea periclita vraja
momentului, succesul ritualului,
vechi de mii de ani, ce se mai păstra
în foarte puţine locuri. Mamele cu

copii nou născuţi aşteptau, cu emoţie,
venirea ursitoarelor. Noi, cei care,
peste zi şi peste noapte, asiguram
bunul mers al naşterilor şi îngrijeam,
în primele zile, mamele cu nou
născuţii lor, ne retrăgeam, lăsând loc
unor tradiţii, la fel de vechi ca şi
cultura greacă, să se desfăşoare
nestingherit. Era o dovadă a
continuităţii noastre europene, o
dovadă a apartenenţei noastre la o
cultură comună cu grecii. Şi acest
lucru impunea un respect, chiar un
gest de solidaritate, de protecţie a
unor valori, la fel de neînţelese, de
neglijate şi chiar privite cu
superioritate şi dispreţ ca ruinele din
multe situri arheologice.

Când liniştea s-a aşternut peste
Dispensar şi Casa de naşteri, ziua se
îngâna cu noaptea, mult după cre-
puscul. Un şir de femei, îmbrobodite
în negru, s-au desprins din negura
străzii, apropiindu-se de dispensar.
Păreau siluetele negre ale unor eroi
de legendă desprinşi din istoria
veche. Aduceau cu ele un mister
păstrat, cu străşnicie, de mii de ani,
un mister la care întreaga omenire
visa mereu: ghicirea sorţii, ghicirea
viitorului, ba, chiar mai mult, ursirea
viitorului. Acesta era şirul ursitoare-
lor. Numai ele ştiau rugăciunile şi
descântecele, ce trebuiau rostite sau
cântate, pentru a deschide porţile
cunoaşterii viitorului. Numai ele
ştiau ritualul şi incantaţiile, ce
duceau la stabilirea destinului.
Numai ele au învăţat, de la mame şi
bunici, secretul acestor tradiţii. Şi, nu
ştiu câte şiruri de bunici şi-au învăţat
nepoatele. Dar, şirul este lung, iar
timpul sau anii pot fi număraţi în
milenii.

Se adunau la capul noului
născut, se rugau pentru el şi începeau
ursitul. O serie întreagă de obiecte,
puse în jurul nou născutului, trebuia

să atragă atenţia acestuia. Obiectul,
pe care îl privea copilul sau spre care
întindea mâna, era considerat
obiectul, obiceiul sau ocupaţia spre
care el va face pasiune. În popor,
chiar circula o legendă, în care se
spunea, că Moise avea dificultăţi de
vorbire pentru că, atunci, când a fost
prezentat faraonului ca şi copil găsit
în coşul, ce plutea pe Nil, a întins
mâinile spre coroana acestuia.
Curtenii hapsâni şi rău voitori i-au
spus faraonului că acest sugar îi
râvneşte coroana şi tronul.

– Să-l omoare!

Un bătrân sfetnic, un înţelept al
vremii i-a sărit, copilului Moise, în
apărare.

– O! Doamne! Copilul întinde
mâna spre tot ce străluceşte. Şi totul
îl duce la gură.

Sfetnicii răi au adus, atunci, jar
pe o tăviţă. Şi jarul lumina strălu-
citor. Legenda spune că Moise,
copilul, a luat o bucată de jar pe care

Î
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ducând-o la gură şi-a ars limba, iar,
de atunci, a avut dificultăţi de
vorbire. Faraonul, numai astfel, a
reuşit să înţeleagă că Moise nu-i
râvnea coroana. Deci, credinţele sunt
vechi, chiar dinainte ca Moise să
apară pe pământ.

Obiectele tentante, puse în jurul
copilului, cuprindeau: banii pentru
cei ce se vor îmbogăţi şi vor iubi
banii; cuţitul pentru cei ce vor deveni
luptători, bătăioşi sau certăreţi; o
carte de joc sau zarurile pentru cei ce
vor iubi jocurile de noroc şi riscul; o
sticlă pentru cei ce vor iubi băutura;
unelte cu specific bărbătesc sau
femeiesc pentru cei ce vor iubi
munca; cartea pentru cei ce vor iubi
învăţătura etc.

În partea a doua, fiecare dintre
ursitoare îi făcea, o urare, noului
născut. La greci, aceste urări,
împletite împreună, constituiau
destinul ce se desfăşura, fără
greşeală, ca şi jaloanele unei vieţi. Şi,
atunci, pentru prima dată, m-am
gândit la cât de supuşi suntem
destinului. Românul din vechime,
prin glasul cronicarului, ne spune că:
„Nu omul este deasupra vremurilor
ci vremurile sunt deasupra omului”.

Mahomedanii cred că, absolut
totul, este prestabilit şi hotărât de
forţa supremă a lui Alah. Bătrânii
noştri spun că „Soarta ne este scrisă
pe frunte”. Şi, totuşi, dincolo de
destin, mai există ceva. Dumnezeu
nu l-a lăsat pe om, în totalitate, la
voia destinului.

M-am aşezat, în fotoliu, lângă
bibliotecă, de unde am scos o carte cu
miturile Greciei antice. Am început
să o răsfoiesc. Ajunsesem la oracolul
din Delfi, cel ce ghicea viitorul.
Acolo, preoteasa Pitia, cea mai
renumită dintre preotese, se apleca
deasupra unui izvor. Acest izvor
puternic, cu apă cristalină, odată cu
izbucnirea lui din pământ, aducea şi
gaze minerale ce ameţeau omul. În
starea de ameţeală şi transă, Pitia
bolborosea răspunsuri din frânturi de
fraze. Aceste sintagme puse cap la
cap, constituiau răspunsul oracolului
din Delfi la întrebările regilor, ale
eroilor, ale nobililor vremii. Totul se
petrecea pe un munte abrupt, cu
acces dificil, dar cu multe clădiri şi
temple, cu multe tezaure ale unor
popoare antice, păstrate cu străşnicie,
un fel de Elveţie a băncilor antice, dar
şi un centru religios important.
Ciudată, pentru vizitatori, era ampla-
sarea stadionului de concursuri şi
lupte, sus de tot, chiar în vârful
muntelui, mult mai sus decât
localitatea ca şi cum sportivii ar fi
vrut să se apropie de zei atunci când
primeau cununile de laur.

Virgil Enătescu în liniștea biroului, atelierul său de creație,
care i-a adăpostit gândurile cele mai tainice

Treptat, parcă, m-a cuprins o
amorţeală şi, în faţă, s-au conturat

nişte stoluri de păsări mari ce au
coborât, undeva, către capătul uliţei.
Se făcea că mergeau spre dispensar.
Deodată, un grup de ursitoare,
venind din locul unde au coborât
păsările au trecut, pe lângă mine,
spre Casa de naşteri. Era ciudat, că
sub broboanele mari, negre, de data
aceasta, nu erau femei ci erau bărbaţi.
Tot felul de figuri care îmi păreau
cunoscute şi, totuşi, nu ştiam de
unde. Doar doi, care s-au desprins
din grup, mai slabi, mai înalţi şi
îmbrăcaţi în haine negre de piele, mi
s-au adresat direct, vorbind răstit:

– Unde e taică-tău, bre? Am venit
să vă ursim şi ţie şi lui.

Ah, i-am recunoscut! Erau cele
două persoane, care-l arestaseră pe
tata, când eu eram copil. Un zgomot
neobişnuit m-a trezit. Îmi căzuse
cartea din mână. Acest mic coşmar,
ce a durat doar câteva minute, îmi
amintea de unul real ce trebuia să
dureze o viaţă. Noroc, că şi dincolo
de ursitoare sau ursitori, dincolo de
soartă sau dosare, Dumnezeu i-a dat
omului tăria să-şi învingă destinul.
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Dan HUDESCU

Revelaţie
Am descoperit consternat
că ce ştiam ieri
azi nu mai sunt sigur
că ştiam cu adevărat?
Doar intrebări chinuitoare
Răpăiau cu cruzime
şi-mi sigilau sufletul
ca să nu dea pe dinafară
Deşi mă chinuiau amarnic
Siguranţa că sunt protejat
Îmi nebunea libertatea
Şi mă plăceam narcisist
Fără să simt dorul
ce mă ocolea scârbit
că Eu devenisem Ne-Eu!

Eu
Printre clipe de viaţă
Aştern gânduri fugare
Vor fi eternizate
De timpul crud şi dur?!
Mă simt în nemişcare
Deşi gândul mă doare
Şi-mi ameţesc dorinţa
Vrând totul sau nimic
Şi de aceea sufăr
În adâncimi de suflet
Şi mă înspăimânt în mine
Când ştiu ce n-am ştiut.

Testament
Nu vreau laurii voştri
Nici faima ce-o aveţi
Ci doar în ceas de tihnă
Aleanul să-mi îngheţ
Mă bizui pe iubire
Fiorii să-i desprind.
Nemărginiri interne
Beţive mă cuprind.
Şi de mă las ca timpul
Să-ngroape încet şi tainic
Fâşii dezagregate din sufletul meu tâmp
Nu ştiu de mai există
In vălmaşeala sacră
Vreo clipă dăruită
Cu forţa să  mă-întrup.
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Espero
Speranţa...!
ceva spre care tânjim cu ardoare.
Limita imposibilă...
Imposibil de imposibilă!...
Perfecţiunea relativă
Ca infinitul... nelămurit...!
Cateodată primim făgăduinţi
care ne bucură
căci e ceva din orizont
mai aproape de noi
mai departe de margini
În suflet se zbat nelinişti!...
............................................
Contururi nedefinite
Încearcă să ameţească
Amăgirea!!
Amar e destinul proorocit
Să ne definească!
căci între "a fi şi a nu fi''
E un timp teribil de scurt.

Nu ştiu de ce
sunt poetul?!

Eu sunt cel ce aşterne timid şi înverşunat
Cuvinte amestecate între idei nebune
Beţie înmugurită pe unde de lumină
Sau doar delirul sumbru al spaţiului ascuns

De-ncerc să-mi schimb destinul
din scurgerea de timp.
Inconştient dau totul pe-o clipă de nimic
Şi strig din neabisuri vremelnic conştiente
Chemări înnebunite de profeţii bizare
Idile nesperate din iureşul sălbatic
Ce vor să se unească cu al meu timp singular.

Dedicaţie....
lui Liviu Pendefunda

Penumbră încremenită
Efluvii  înfierbântate
Nimic nu te opreşte
Din zborul avântat.
Eterna ta chemare
Fierbea  până-n  înalturi
Uitată fuse clipa
Nuntiţilor iubiţi
Din unda de oracol
Ai decretat iubire.
Lasând în neuitare
Inertele dorinţi
Vizând poarta stelară
Inaripat ştii zborul
Urcând în univers.

Indefinire
În întuneric,

ascunsă-n nevăzut
mă pândeai cu prădălnicie...

Eram următoarea victimă?!
Sau împlinita-ntregire

sorocită până la sfârşit?!
Chip de aveai

nu l-am desluşit imediat...
... chiar, niciodată!...

Aveai mai multe infăţişări
Şi nu ştiam care dintre ele

mă împlineau  cu iubire
Dezorientat,

priveam luciul din înalturi
Nimic nu mi se arăta

în desluşirile destinului.
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Dar iubeam o fantomă,
tulburată-n nelinişti

Şi mă zăpăceam indecis
De doream sau nu

să te-ntrupezi!

In sera vita
Când pârgui amurgul

printre dealuri oneste
Un roi de gânduri dure

minte-am hăitui
Simţeam că-n vremuri  stinse

de demult uitate
Mai existasem

într-un suflet viu
Şi acum fiinţa-mi vie

ce se vrea lucidă
Simţise-o zguduire

de ecou târziu
învălmăşind prezentul

în oscilări perfide
bulversând cu teamă

incertele-ntrebări!
Nu mai ştiam ce vârstă

mi se adunase-n spirit
căci timpul îngropase-n firide de neant
orice temeiuri certe
orice totemuri sacre
a ceea ce fusese

plăpânde plăsmuiri

Relativ
Mi-am umplut ochii

cu luciri de stele
când taine nedezlegate
se ascundeau după ele

Sufletul l-am pus la hodină
pân' ce razele lunii
năvăliră în el...

Atunci... liniştea deveni ardere
Nemişcarea- învălmăşeală
şi ecouri din adâcimi fără fund
multiplicau universul,

ca să-l facă mai de temut ...
Cu visul meu

am imbrăcat noaptea
dând sens neştiut
vrăjmaşului timp

şi nu-mi regăseam
în lumina adâncă
contur definit
ca să fiu perceput
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Incertitudine
Ameţesc,

balansând cumpăana timpului
între ceea ce sunt,

Aici
Acum ,

şi ceea ce nu ştiu că voi fi
Acolo,
Atunci!..
...............................................
Acolo,
Atunci
umbra nu va fi a mea
nici măcar
vagă amintire,
iar nici măacar
semn dăltuit pe scoarţa pământului
nici măcar
suflu al sufletului
care am fost
EU, cel limitat în destin.

Acolo
Acolo,

în taina nopţii
când ceasurile se dezleagă
pentru a fugări categoric
îndoieli nenăscute,

Acolo,
o genune de timp
măsura nonşalant
cât mai avem
din sorocul hărăzit...

Acolo,
şi numai acolo
indefinită-o speranţă
se pitulase disperată
într-un colţ universal
declarându-se emfatic

Destin...
... deşi nici pe departe

nu se definise încă...
Acolo,

unde toate se adună
pentru a se recompune bizar
într-o supă primordială,
îşi găsise popas
tremurând toată de frică
o biată trăire timidă
strivită nevolnic
între cele existente,
măsura de timp, cu :
A fost,

Este,
şi Va fi...
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Claudia MATEI

Poezia lui Tudose Roman

oet şi publicist, al cărui
destin dramatic a fost
influenţat de condiţiile

vitrege ale vremii şi de greutăţile ce
au confruntat familia în care s-a
născut, Tudose Roman s-a afirmat,
asemeni lui Alexie Mateevici, ca un
un Homo christianus, neliniştit,
preocupat de  problemele semenilor
săi şi  un poet social care s-a realizat
„în icoana duioasă a greutăţilor de la
ţară” (Vasile Luţcan).

Născut la 5 ianuarie 1887 în satul
Chipercenii de Sus din  judeţul
Orhei, într-o familie de ţărani săraci,
poetul a făcut doar două clase în
limba rusă la şcoala din sat. „Părinţii
mei, - mărturisea el în autobiografia
sa inedită, ce se afla în colecţia lui
Ştefan Ciobanu, - mazâli, plugari
sărmani, văzând cât e de greu să trăieşti,
fără ca să ştii carte, când eram de şapte
ani, m-au dat la şcoala din sat, unde în
curgere de opt ani de zile am învăţat cu
greu două clase, în limba rusească.”
Ştefan Ciobanu preciza, în
comentariile sale, că şcolile cu două
clase din perioada ţaristă aveau de
fapt şase clase. După terminarea
şcolii rămâne pe lângă părinţi,
ajutându-i la mica lor gospodărie,
dar „prinde gustul cititului”, împru-
mutând literatură religioasă de la
părintele Ioachim Laşcu, parohul
satului, apoi şi „scrieri româneşti,
printre care Dacia literară a lui
Kogălniceanu” (V. Luţcan). Dificultă-
ţile materiale îi fac pe părinţi să se
mute în satul Step-Soci, mai aproape
de târgul Orheiului, în speranţa
depăşirii stării de sărăcie. „În anul

1905, - nota Tudose Roman în aceeaşi
autobiografie - citind cel dintâi număr
al gazetei moldoveneşti „Basarabia” nu-
mi credeam ochilor, că citesc în limba
mea” şi tânărul plugar pleacă la
Chişinău, la redacţia ziarului unde
rămase mai mult timp, acolo aflând
„de unde se trage neamul nostru” şi
unde a „deprins a citi româneşte”. În
anul următor, 1906, debutează cu
povestea Păcală şi Tândală – o
prelucrare după o versiune populară
şi cu versuri în paginile aceluiaşi ziar,
prima publicaţie de limba română
din Basarabia începutului de veac
XX. Mai târziu, colaborează cu
publicistică (tema predilectă fiind
soarta ţărănimii: „Gospodăria
plugarilor noştri” ş.a.) şi versuri  la
revista Cuvânt moldovenesc. Din cauza
tifosului exantematic, în 1915, îşi
pierde vederea, dar cu toate acestea
participă la toate manifestările cu
caracter naţional, fiind însoţit de fiul
său mai mare, care-l plimba pe
străzile Chişinăului. Versurile, „con-
cepute în gând” de acest „Homer al
Basarabiei” (V.Luşcan) le dicta

seminaristului de atunci Antonie
Luţcan, viitorul poet şi preot, cu care
se întreţinea ore în şir la redacţia
ziarului Cuvânt Moldovenesc, unde se
simţea printre ai săi, urzind planuri
de viitor pentru Basarabia.

Până în prezent rămâne incertă
data debutului său editorial - 1916,
cu placheta de versuri Poezii moldove-
neşti ( Iu. Colesnic plasând apariţia
acesteia în 1912!), sau 1919 cu
volumul Cântecul plugarului (Ch.,
Editura Societăţii de gospodării moderne
şi cultură naţională „Propăşirea”),
însumând 30 de poezii, singurul
volum al poetului (Mihai Cimpoi).
Cert e că titlul volumului din 1919,
aşa cum menţiona Ştefan Ciobanu,
corespundea „ admirabil conţinutului
acestui volumaş” şi caracteriza „foarte
bine talentul nefericitului poet”. (Volu-
mul a fost reeditat, cu eliminarea de
către cenzură a unor catrene, în
1956). E o „cărticică, - aşa cum se
menţionează în prefaţă – scrisă într-o
limbă înţeleasă pentru toţi, ...potrivită
pentru Românii din Basarabia”, fiindcă

P
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„în aceste poezii sau cântece se
oglindeşte tot trecutul, viaţa, suferinţele
Românilor din Basarabia şi zilele ei cele
de pe urmă.”

Tudose Roman a fost deputat în
Sfatul Ţării din partea ţărănimii,
votând Actul Unirii din 27 martie
1918. Poetul s-a stins din viaţă în
1921, la doar 34 de ani, în satul Step-
Soci din judeţul Orhei, între ţăranii „a
căror viaţă a cântat-o în poeziile sale”
(Gh. Cardaş), lăsând o familie nume-
roasă pradă sărăciei. Mormântul său
a fost refăcut de consăteni, cu
sprijinul unor intelectuali, în anul
2001, cand poetul a fost comemorat
în prezenţa fiicei sale. Tânărul său
prieten, poetul Antonie Luţcan, îi
dedica în numărul 3 din 1933 al
revistei Luminătorul un emoţionant
poem în care regreta dispariţia
acestuia: „Te-ai stins, poete orb, / Şi
lira-ţi e orfană.../ Iar dacă ai plecat, / La
suflet şi la corp / Straiu tu ne-ai lăsat, /
Mai negru decât pana / Cernită a unui
corb . /Tu, orb fiind te-ai dus... / Dar -
plângem moartea ta; /De ce cât pot vedea,
/ Ca sufletul tău nu-s?” (Lui Tudose
Roman).

E dificil să examinezi poezia
lui Tudose Roman aplicând doar
criteriile estetice, fapt remarcat încă
în perioada interbelică de Ştefan
Ciobanu şi de Vasile Luţcan, deşi
exagerările în aplicarea acestor
criterii duc, adeseori, la separarea
operei literare de contextul istoric şi
social în care a fost creată. Tudose
Roman a fost o individualitate în
sensul dat acestui termen de Titu
Maiorescu când definea noţiunea de
poet, urmată de inseparabila preci-
zare: „De la aceleaşi obiective chiar,
despre care noi avem o simţire obişnuită,
el primeşte o simţire aşa deosebit de
puternică şi aşa de personală în gradul şi
în felul ei, încât în el nu numai că se
acumulează simţirea până a sparge
limitele unei simple impresii şi a se
revărsa în forma estetică a manifestării,
dar însăşi această manifestare reproduce
caracterul personal, fără de care nu poate
exista un adevărat poet”. (Poeţi şi critici,
1886). Versurile acestui „poet-ţăran

mesianic în linia lui Octavian Goga”
(M. Cimpoi), denotă, aşa cum
remarca Ion Pillat, o atitudine socială
pronunţată, reflectând drama ţăra-
nilor oropsiţi, uitaţi de Dumnezeu, cu
trăsături aspre - ca formele pietrelor
trecute prin furtuni şi ape
învolburate - îndărătul cărora se
ascund sufletele sensibile, în care îşi
află ecou durerile şi bucuriile
pământului: ”Măi plugare de la ţară, /
Cât trăieşti munceşti din greu, / Eşti în
lume de osândă / Şi uitat de Dumnezeu.
// Nu ştii tu de zile bune / În amarnicul
tău trai / Şi ca robul din vechime / Nici o
mângâiere n-ai.” şi unde domină „o
stare de nelinişte şi resemnare în faţa
asprimilor” (V. Luţcan), cauzată de
aparenta absenţă a unor soluţii
izbăvitoare: „Casa ta-i descoperită, / N-

ai măcar un dobitoc. / N-ai un pom
frumos de roadă, / N-ai la trunchi un
lemn de foc. // ... Şi nici cerul n-are milă
/ Pentru tine, cerşetor, / Şi te lasă-n
sărăcie / Şi-n necazuri ca să mori.”,
stare disperată, ce poate fi depăşită
doar prin  ştiinţa de carte: „Măi
plugare, frăţioare, / Ian începe a-nvăţa /
Că din chinurile grele / Numai cartea te-
a scăpa. // Ea-ţi va da ţie putinţa / Unui
trai mai priitor / Şi te-a face domn pe
ţară / Şi stăpân pe viitor.”  (Cântecul
Plugarului). Poetul e conştient de
cauzele ce au generat starea grea a
populaţiei Basarabiei: „Sub a ţarului
domnie / Am trăit ca vai de noi, / În
nespusă sărăcie, / Asupriţi, flămânzi şi
goi. // C-au domnit la noi în ţară /
Venetici-călăi tirani / Şi-n robie sub

povară / Ne-au ţinut atâţea ani...”(Sub a
ţarului domnie); „Fost-am daţi noi la
pieire / Şi uitaţi de Dumnezeu,/ Nu ştim
carte, n-avem parte/ Şi trăim amar şi
greu...”, dar şi de faptul că aspiraţiile
la libertate şi emancipare socială şi
naţională vor putea fi realizate tot
prin ştiinţă de carte:”Daţi lumină şi
ştiinţă / să-nvăţăm şi noi ceva, / Că din
chinurile grele / Numai cartea ne-a
scăpa” (Daţi lumină!) şi prin
desăvârşirea unităţii naţionale: „Voi
ţărani copii ai ţării / Milioane de bărbaţi,
/ Din Hotin la malul mării / Glasul
vostru ridicaţi!....//Şi pământ, şi
libertate,/ Voi, Români, veţi căpăta/ Dacă
toţi pentru dreptate/ În unire veţi
lupta!” (Spre dreptate); „Deci să dăm
mână cu mână / Să scăpăm azi de streini,
/ La unirea cea deplină / Să păşim noi,

fraţi Români!” (Sub a ţarului domnie);
„Fraţi ostaşi, cu arma-n mână / Apăraţi
ţara Română, / De duşmanii din afară /
Şi de cei ce sânt în ţară.//...Astăzi daţi
mână cu mână / La unirea cea deplină...”
(Către ostaşi).

Poezia sa, ca şi cea a lui Alexie
Mateevici, Pan Halippa şi Ion Buzdu-
gan, ilustrează, precum remarca Ion
Pillat „caracterul ţărănesc şi patriarhal”
al poeziei basarabene de la începutul
veacului XX,  aspectul ei rustic, dar şi
„influenţa misticismului slav şi a ma-
rilor prefaceri revoluţionare ale revoluţiei
ruseşti”. Această „religiozitate mistică
şi caracterul ţărănesc social” (ultimul
aspect mult mai pronunţat tocmai la
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Tudose Roman, considerat de Vasile
Luţcan ca fiind poetul care a pus
„bazele poeziei sociale basarabene”),  îi
conferă poeziei basarabene „un aspect
propriu” care o „diferenţiază” de poe-
zia românească din alte regiuni ale
ţării.

Frumuseţile peisajului orheian
generează în lirica acestui „Kolţov al
Basarabiei” (Ştefan Ciobanu) o stare
de beatitudine: „În mai ca-n rai e prin
livezi / Şi cât te uiţi şi câte vezi / Sunt
toate-n vârsta tinereţii / Şi poartă haina
frumuseţii. // Copacii mândri şi rotaţi /
De floare albă-s încărcaţi / Împrăştiind
în valea toată / Mireasmă dulce ce te-
mbată.” (În luna lui mai). „Aer dulce cu
miresme/ De pe câmpul înflorit / Mi-a
fost drag să mă dezmierde/ Când mă aflu
obosit.” (Drag mi-a fost), redeşteptând
umbrele trecutului voievodal („Vezi
colo departe cea movilă mare / E-ngropat,
se zice, un crai Dac călare, / Mai în orice
seară când răsare luna / Iesă din
mormântu-i şi se primblă-ntruna....//
Craiul Dac răsare şi încet zâmbeşte, / Iar
când doina tace, împrejur priveşte...”
(Craiul dac) şi îndemnând, totodată,
la reflecţii asupra „tainelor de necucerit
ale universului” (Mihai Cimpoi):
„Haosul din lumea largă /E prea greu de
înţeles...// Toate tainele naturii / Cum
se fac, de unde vin, / Cum de sânt atâtea
corpuri / În al ceriului senin.// ...Tot
aşa şi mintea noastră / Se frământă
uneori, / Vrând să afle taina lumii / Ea se
urcă printre nori.” (În zadar);  „Şi ori ce

e-n lume, ce mişcă sub soare / O clipă
trăieşte, se naşte şi moare / Şi iarăşi învie
în ora schimbată / Căci legea naturii aşa-
i aşezată.” (Viaţa).

Versul său e muzical, poemele
curg firesc, tonalităţile de doină şi
baladă sunt cele mai frecvente. Tot

„în cheie folclorică” (M.Cimpoi), sunt
scrise şi majoritatea versurilor sale de
dragoste: „De-aş putea măcar vre-o dată
/ Eu puicuţa să mi-o văd, / Şi cu dânsa
biata fată / Iar la vorbă să mai şed. // Să-i
văd faţa rumeoară, / Ochii ei fermecători,
Veselă şi sprinteoară / Ca un fluturaş
din flori.” (De-aş putea...), tonalităţile
altora amintesc de Costache Conachi:
„Ca-n vremea cea sfântă, ca-n vremea
trecută / Drăguţă, mi-e dor să te văd, să
te strâng, / Căci unde m-aş  duce şi orice
aş face / De tine, puicută, mi-i jale şi
plâng...” (Aduceri aminte), iar poeziile
religioase vădesc similitudini cu
poezia  cristică a lui Alexie Mateevici:
„Să vie un Mântuitor / La cei ce sunt
nedreptăţiţi / S-aducă pace pe pământ /
La cei sărmani şi obidiţi.” (Venirea lui
Iisus Hristos); „Glasul ager de aramă /
Spune tare ne-ncetat / La săteni, la
lumea toată / Că Hristos a înviat.” (În
noaptea Învierii). La fel ca şi Alexie
Mateevici, Tudose Roman concepe
lumea prin Iisus, în spiritul Sfintei
Scripturi, Mântuitorul fiind singurul
care o întruchipează plenar şi care
nu-i poate lăsa pradă uitării pe fiii săi
nedreptăţiţi şi înrobiţi: „De sfânta Lui
învăţătură / Robia grea s-a terminat / Şi

chinul iadului de-atunci / În fericire s-a
schimbat...” (Venirea lui Iisus Hristos).

Simplitatea operei sale poetice,
„modestă ca volum şi forţă artistică”,
„...fără multă artă şi fără influenţe din
afară” (Şt.Ciobanu), i-a făcut pe unii

critici să-l aşeze pe acest poet „cu
satu-n glas” în cohorta unor mari
poeţi ai literaturii universale:
Robert Barns, Şevcenco, Coşbuc,
Esenin, Kolţov, Pleşceev...(Ştefan
Ciobanu) şi Octavian Goga (Mihai
Cimpoi). Încheiem aceste note,
accentuând încă o dată importanţa
istorico-literară a operei poetice a
lui Tudose Roman, versurile
căruia, aşa cum menţiona Ştefan
Ciobanu, „vor rămâne ca mărturii
adevărate ale sentimentelor şi gândirii
ţăranului basarabean în timpul
revoluţiei şi înainte de ea”.

_________________________
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Petre ŞIŢĂ

Letopisețul prezentului
continuu
Cernăuți, Herța,
Ipotești,
Botoșani

-au întâmplat atât
de multe într-o
perioadă scurtă de
timp, vizite la Casa

lui Aron Pumnul , la statuia lui
Mihai Eminescu din Cernăuți, la
Liceul Gheorghe Asaki din Herța, la
Centrul Memorial din Ipotești și la
manifestările prilejuite de a XX-a
ediţie a Premiului Naţional de
Poezie “Mihai Eminescu la
Botoșani, încât chiar și o cronică
detaliată nu poate dezvălui
simțămintele participanților.
Emoţia nu înseamnă doar
multiplele revărsări de gânduri
amestecate cu o trăire specifică ci
lumină presărând vibrație în
adâncurile necunoscute a le ființei
și de aceea starea pe care o resimți
în fața steagului românesc, a
simbolurilor sacre precum este
Eminescu sau a pietrelor ce
păstrează istoria reprezintă
tocmai acest inexprimabil lucru.

Nu faptul că am revăzut
locurile prin care au umblat
Ciprian Porumbescu, Paul Celan
sau Bejamin Fundoianu, nu
revederea Codrilor Cosminului
au desăvârșit pelerinajul literar și
istoric cât clipele petrecute
împreună de delegația Uniunii

Dorin Tudoran, Marius Chelaru, Ana Blandiana, Gellu Dorian, Aurel Rău, Ion Pop, George Vulturescu, Elena Spiridon, Liviu
Pendefunda la Herța, la un spectacol ce omagiază limba română

Aurel Rău, Liviu Pendefunda, Daniel Corbu, Vasile Spiridon, Ana Blandiana, Ion Pop, George Vulturescu, Mariu Chelaru dintre
numeroșii participanți la depunerea de coroane la Casa Aron Pumnul din Cernăuți

S
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Statuia lui Mihai Eminescu, Cernăuți

Scriitorilor din România cu elrevii
și profesorii din Herța, oraș
românesc ce avea douăsprezece
mii de locuitori înainte de
includerea în statul sovietic și
faptul că azi are doar două mii.
Poeții au recitat din operele lor,
iar Liviu Pendefunda a transmis
un mesaj de perpetuare a limbii
române lirice pentru secolul 21
prin intermediul noii generații de
poeți români, recitând din
poemele publicate în Contact
international de Elleny
Pendefunda. Era Anul Nou
ortodox pe stil vechi.

√

Dorin Tudoran, Aurel Rău, Mircea Martin și Liviu Pendefunda la depunerea doroanelor de flori în piața centrală din Cernăuți
unde tricolorul românesc se îmbină cu măreția statuii lui Mihai Eminescu

Liviu Pendefunda lanmsează la Ipotești, sub semnul prozei fantastice a lui Mihai Eminescu volumul său farmacii astrale 2 ce
cuprinde Chintesențe dintr'un Aludel – proză scurtă și romanul Robia Timpului, prezentate de editorul său, poetul Daniel Corbu
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Dinu FLĂMÂND

Umbre

cum cele sapte culori în lumina ascunse
în întunericul meu palpitati
umbre
cu fetele voastre interioare

si precum
frunza
moarta
îsi
devine
elicea
caderii
în
mine cadeti – morti ai mei –

când planati
în afara timpului
desi oasele voastre orfice
înca
mai rascolesc pamântul

iar eu încep sa miros
a piatra plânsa si ma zbat
cu mâinile legate pe dinlauntru

vibrând
când traversati prin mine spre un
niciunde
abia de voi zarit

si ma aflu deja plecat
în timp ce înca ramân viata voastra
din culorile invizibilului

iar de îndata ce intru în somn
cu narile dilatate de întuneric
voi siroiti din pliurile memoriei
pe linia
unde pamântul si norii fac schimb
de miraje

oare cu ce necunoscute voua ofrande
sa va mai pot chema
în tinuturile de-odinioara?
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devine o joaca
a apei cu focul
aceasta opinteala a
incomunicabilului

elan al stingerii

iar eternitatea ni se arata
ca o bogata
diversitate a imposibilului

lenti si vinovati de vinovatie
continuam sa se ne înfatisam zorilor
când evaporarea luminii
mângâie coaja pietrelor

si precum surzii pot sa auda muzica
prin oasele lor
cu întunericul nostru simtim si noi
umbrele

devenite frig al trecutului

tacerea latoasa – batrânetea
acestei singuratati fumegând
ca lâna pe oaia ramasa-n ploaie

tine de cald sufletului
umeda la atingere

iar de crescut din trup îti mai creste
doar umbra
întinsa lung pe faleza

semn ca soarele îti apune

iar de crescut din suflet îti mai creste
doar spaima

frica vitala

piciorul tau în somn cauta
o treapta de vid
fluieraturile tale alegeau mieii din
turma
împrastiata

paseai spre mine cu nerabdarea
tânarului imberb când simte
viata umflându-se brusc în el

timpul se îndesa în tine

dar mâna întinsa
cândva sa întoarca
acea clepsidra

(în care deasupra te aflai si tu
bob marunt)

a fost data ciungului

Câştigătorul celei de-a XX-a ediţii a Premiului
Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” pentru Opera
Omnia a fost desemnat anul acesta poetul, eseistul şi
jurnalistul francez originar din România Dinu Flămând,
distincţia fiind acordată de Consiliul local al
municipiului Botoşani. “În acest premiu răsună numele
lui Eminescu, şi asta îmi face mare cinste. (...) Nu numai
acest titlu, această distincţie se ancorează în cel mai
prestigios nume al literelor româneşti, ci, în acelaşi timp,
şi poezia intră în centrul actualităţii, şi o face cu o forţă
pe care uneori o ignorăm, dincolo de faptul că eu iau
premiul sau au luat alţi prieteni şi colegi de-ai mei în
ediţiile precedente”, a declarat poetul stabilit la Paris.

Născut la 24 iunie 1947 în Susenii Bârgăului, judeţul
Bistriţa-Năsăud, Dinu Flămând a publicat volume
precum “Apeiron”, “Poezii”, “Altoiuri”, “Stare de
asediu”, “Viaţă de probă”, “Dincolo/De l’autre côté” –
ediţie bilingvă româno-franceză, “Tags”, colecţia “Poeţii
Echinoxului”, “Frigul intermediar” etc. Cu prilejul
înmânării premiului, minunatul om care este primarul
Botașanilor, Cătălin Mugurel Flutur, a remarcat
valorosul buchet de scriitori ce au participat la ediția
jubiliară din acest an, cât și permanetizarea unui înalt
plan al spiritualității pe care magicienii cuvântului sunt
gata să-l dăruiască oamenilor.
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Emanuela ILIE

Doru
Maximovici:
poezia şi culoarea suferinţei

a fel ca şi alţi pictori-
poeţi din Iaşii de azi
(Maria Mănucă,

Vasilian Doboş, Liviu Pendefunda),
Doru Maximovici are un statut mai
degrabă ingrat, determinat de
prejudecăţile (cum ştim, nu tocmai
puţine în mediul nostru cultural!)
unor spirite obtuze, pentru care
complementaritatea artistică este cel
mult o utopie, de nu cumva o simplă
etichetă automistificatoare. Fără să
dea însă prea multe semne că
marginalizarea la care, volens nolens,
e supus (considerat, altfel spus, de
marea majoritate a pictorilor drept
poet şi de marea majoritate a poeţilor
drept pictor), el îşi continuă cu
obstinaţie evoluţia creatoare cu totul
particulară, uşor de delimitat prin
luarea în calcul a unor trăsături
precum: emergenţă cu totul
neprevăzută, prolificitate aproape
impardonabilă şi în special încredere
oarbă în acea posibilitate de
dezvoltare multilaterală, principial
liberă de orice canoane şi armonioasă
ca finalităţi, pe care umanismul
renascentist o proclama, cîndva, ca

obligativitate ontologică. În paralel,
dar mai ales după încheierea
socotelilor profesionale, magistratul
Doru Maximovici a pictat sute de
tablouri şi a scris şi editat, în doar
cîţiva ani, zece volume de poezii:
Doamne, desenează-mi un om! (Edit.
Junimea, Iaşi, 2003), Veşnica
împotrivire (Edit. Junimea, Iaşi,
2004), Poema mîinilor înroşite de
hohot (Edit. Junimea, Iaşi, 2005),
Galeriile amare (Edit. Fundaţiei
Culturale Poezia, Iaşi, 2006),
Clepsidra cu pulbere de vise (Edit.
Junimea, Iaşi, 2007), Dealurile cu
îngeri plîngeau (Edit. Junimea, Iaşi,
2008), Omul cu un singur înger (Edit.
Junimea, Iaşi, 2009), Dublu portret
(Edit. Junimea, Iaşi, 2009), Pasărea
amintirilor (Edit. Junimea, Iaşi, 2010)
şi Mărul muşcat (Edit. Junimea, Iaşi,
2010). Toate, în felul lor, sînt nişte
„cărţi-spectacol”, sau cel puţin aşa îi
apar ele criticului de artă Valentin
Ciucă, ale cărui prefeţe calde, uşor
reverenţioase, punctează, aproape de
fiecare dată, faptul că pentru autor
„poezia şi pictura nu sînt altceva
decît feţele distincte ale unei monede,
care poate fi privită, metaforic
desigur, ca talantul care i-a fost
dăruit la naştere pentru neîncetată
înmulţire…”.

Privite strict din perspectiva
criticului de poezie, aceste cărţi apar
însă ca o dare de seamă, concepută
cu amară luciditate, a unei
interiorităţi vulnerate atît de
propriile angoase, cît şi de excesul de
violenţă pe care îl constată într-un
univers aproape dezaxat. Poetul
Doru Maximovici se aşează, deloc
întîmplător, într-un punct de hotar,
între bine şi rău, între teluric şi celest,
„între cinstita moarte/ şi visata
nemurire”, pentru a-şi putea
exploata cu atît mai pregnant
conştiinţa (limitei) umanului
încarcerat „la apusul pragului/
dintre fiinţe/ acolo unde coroana de
spini te face nemuritor”, acolo unde
„IUBIREA Şi MOARTEA s-au
cuibărit/ în trupul meu vremelnic/
acolo/ la răsăritul pragului/ dintre
sufletele noastre” (Acolo, din Omul cu
un singur înger). Dar are, în acelaşi
timp, capacitatea de a-şi conştientiza
destinul cu totul aparte: cel de a
putea converti, poematic, zgura
existenţială în imagine a binelui
absolut: „o pasăre în rugăciune/
cobora/ sub copacul cu fructe
interzise/ chipuri de femei/ îşi
scuturau aripile/ peste suflul
bărbaţilor/ din mine/ magistratul/
în roba lui neagră/ purtătorul de

L
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bască/ deasupra paletei de nori/ şi
pasărea/ cu pene de scris/ peste
papirusul unei slăbiciuni hărăzite/ o
pasăre în rugăciune/ cobora/ peste
DARUL LUI DUMNEZEU” (Darul
lui Dumnezeu, din acelaşi op). În
Omul cu un singur înger, sursa
durerii mai frecvent mărturisite de
Doru Maximovici nu va fi, prin
urmare, atît răul sublimat, cum am
văzut, în act poetic, cît răul să îi
spunem poietic. Altfel spus, suferinţa
cuvintelor, chiar şi a celor în stare
embrionară, abrutizate, torturate de
utilizatorii incapabili a le percepe
esenţa sacră şi de a le metamorfoza în
poezie: „carele cerului/ scîrţîie/ sub
povara cuvintelor/ cu mîinile legate/
cuvintelor/ trăgînd la galere/
cuvintelor/ nerostite încă de
oameni/ purtate pe braţe/ de
necunoscutele puteri/ ale îngerilor”
(Invazia lăcustelor).

Nici agonia regnurilor din lumea
naturală (Taina prefacerii în amintire),
nici „golul dintre mine şi tine”, inutil
umplut cu figuri duplicate ale femeii
unice, iubite de altfel cu ardoare (În
golul dintre tine şi mine), în fine, nici
măcar întîlnirea bizară cu propria
moarte (Poate sîntem de plîns), nu vor
putea fi percepute la fel de dramatic
precum zbaterea cumplită a
cuvintelor în căutarea actului poetic
revelator de frumuseţi ocultate în
subteranele lumii vizibilului. Dar şi
de sacru, căci logosul este una dintre
formele prin care umanul îşi poate
recupera synderesis-ul altfel neştiut.
Examenul autoscopic anterior
păruse, ce-i drept, a dezvălui alte
cauze ale suferinţei auctoriale: riscul
inerent al dispersiei identitare, al
pierderii sau al rătăcirii de sine („mă
rătăcesc prin mine/ uneori/ cum se
mai rătăcesc copii/ prin mahalale” –
Timp din Doamne, desenează-mi un
om!); spectacolul agonic al unui
univers pe cale de mortificare
(„degeaba decojeşti/ culoarea
ochilor/ copilului tău/ cît sîntem în
mişcare/ morţii/ sînt spectatorii
noştri/ care ştiu/ că sîntem de plîns”
– Spectatorii noştri din Veşnica
împotrivire) sau pe punctul de a se

autodistruge („au pornit războaiele/
pe sub masca cerului/ sub aripa
zeului/ mîini de lacrimi/ se închină/
capul sîngerează albastru/ vechiul
trup/ şi noul trup/ sîngerează iar
albastru” – Cel ce vine şi se duce din
Clepsidra cu pulbere de vise);
sentimentul acut al marginalizării
(„am văzut/ primii cîini/ în această
zi/ refuzînd sacrificiul/ florii
oferite/ le voi da la ospăţ/ trupul
meu primitiv/ alungat de oriunde/
şi prezent peste tot” – Marele ospăţ
din Poema mîinilor înroşite de
hohot) ori a exilului interior
(„pasărea din mine/ a plecat în exil”
– Cu mare pompă din Galeriile
amare); senzaţia copleşitoare a
reiterării destinului christic („trupul/
altar de jertfă/ poruncă divină/ pe
umeri/ ca o cruce/ dezgroapă
străine/ cuiele/ am început să le
simt” – Sfîrşitul mai glorios decît
începutul din Galeriile amare) etc. etc.
Din perspectiva confesiunilor din
ultimele cărţi, însă, aceste
antecedente ale suferinţei de sine nu
făceau însă altceva decît să prefaţeze
drama majoră a poetului, resuscitată
de o sensibilitate creatoare racordată
la memoria generică a modernis-
mului: sfîşierea poiesis-ului, zbaterile
lui chinuite, aproape agonice.
Suferinţa cuvintelor incapabile a
corporaliza altceva decît căderea şi
înfrîngerea era anunţată încă din
volumul Pasărea amintirilor:
„capul/ se loveşte/ de pereţii
disperării (…)/ cînd scrierile/ despre
nemurire/ încep să semene/ cu o
scriere despre înfrîngere/ hai hai/
puneţi odată mîna/ pe pana de
scris/ şi scrieţi-vă numele/ la
răscruce/ pentru recunoaştere/ în
grădinile din piatră/ ale neuitării”
(Favorul unui răsărit…). Dar va căpăta
un contur mai pregnant în Mărul
muşcat, unde va fi asociată dramei
cunoaşterii, la fel de ineficientă şi în
consecinţă la fel de efemeră
(„frunzele misterioasei amante/ din
pădurile virgine ale cunoaşterii/ se-
ngălbenesc/ şi cad sub formă de
cuvinte” – Parfumul căderii…).

Cealaltă formă de care Doru
Maximovici uzitează, desigur cu
aceeaşi finalitate circumscrisă
necesităţii evidente de a trasa
complexa dramă a artistului
contemporan, este culoarea. Fără
excepţie, volumele sale de poeme sînt
însoţite de ilustraţiile pictorului,
preocupat să ilustreze, şi prin
intermediul formelor picturale,
aceleaşi tensiuni imuabile între
material şi imaterial, între mundan şi
supramundan, pe care pictorul-poet
le poate converti în impuls creator de
cea mai bună calitate. În special
culoarea – centrată pe dominante
puternice, fauve, sau pe contraste
bine ştiute, acordurile mai calde şi
tonice, sau, dimpotrivă, pastele
groase de culoare întunecat
expresionistă funcţionează, şi în
cazul de faţă, ca mijloace auxiliare
celor lingvistice, urmărind,
împreună, să ofere imaginea unei
interiorităţi egal întoarse spre sine şi
spre o exterioritate ce abrutizează
mai mult ca oricînd. A se urmări,
spre exemplu, complicatele raporturi
dintre artist şi universul obiectual şi
uman care îl înconjoară, aşa cum
apar ele în pînzele reproduse în
Veşnica împotrivire, Poema mîinilor
înroşite de hohot sau Galeriile
amare, titluri atît de edificatoare, din
această perspectivă. S-ar părea că, în
aceste cazuri, formele (tratate adesea
în cheie suprarealistă) accentuează
angoasele celui ce (supra)vieţuieşte
într-un labirint schizoid, în care
minotaurul pîndeşte nu numai în
centru, ci la fiecare încrucişare de căi,
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la fiecare întîlnire cu un sine la fel de
culpabil ca ceilalţi. Siluete
fantomatice, figuri abrutizate de
dorinţe obscure sau de regrete
insolvabile, avataruri ale marii
întîlniri, cea thanatică, redate într-o
manieră ce aminteşte, pe undeva, de
Oscar Kokoschka, sînt exploatate
deseori în picturile lui Doru
Maximovici.  La fel de emblematică
mi se pare absolutizarea unor
simboluri încărcate de sugestii
metafizice, vizibilă în majoritatea
ilustraţiilor ce însoţesc Dealurile cu
îngeri plîngeau, Omul cu un singur

înger sau Mărul muşcat. Pe de o
parte, ferestrele, păsările, arborii,
merele, aşadar o serie de metafore –
simbol ale deschiderii spre spiritual,
ale nevoii de cunoaştere absolută; pe
de altă parte, zidurile întunecate,
porţile ferecate, dalele în formă de
tablă de şah, fluturii, aşadar
simboluri ale închiderii, ale
hazardului funest şi ale agoniei, la
care Doru Maximovici apelează cu
aceeaşi frecvenţă. Forme şi maniere
în fond indistincte de tratare
simbolică, prin care se materializează
grafic tema de adîncime a creaţii sale:

obsesia destinului torturat al
artistului, convins de faptul că
propria creaţie este adjuvantul
esenţial, dacă nu cumva chiar
singurul echilibru ce îi rămîne
accesibil într-o lume a încălcării
oricăror rigori, într-o lume a
agresiunii generalizate. Ori, dacă
vreţi, singura parte de îngerire care îi
este accesibilă Omului cu un singur
înger…



George BĂDĂRĂU

Emilian Marcu
Cartea celor optzeci şi
opt de taine

oezia din acest volum1 este una a misterului,
cantabilă, în viziune neomodernistă, cu
izvoare cărturăreşti diverse, mitologie

românească, Biblie, mitologie asiatică ( lotusul ),
mitologie poetică personală ( Grădinarul , Ostrovul ) cu
simboluri abstracte, de mare generalitate. Armonia,
cadenţa, cromatica vin dinspre romantism şi simbolism,
în texte reflexive, cu rimă sau fără rimă, într-o curgere
firească, în care metaforele se înlănţuie discret. Rătăcind
într-un univers al semnelor magice, poetul găseşte
asocieri surprinzătoare între obiecte şi idei, ritualuri şi
iconografie, secvenţe biblice şi mistica lucrurilor
mărunte, fragmentele autobiografice şi iniţierea în

1 Emilian Marcu, Cartea celor optzeci şi opt de taine, Editura Emolis, Iaşi,
2008

metafizică. El este atras, pe de o parte de un topos cu o
semantică lesne de desluşit, iar pe de altă parte, de un
joc uşor ermetic, al imaginilor poetice, când se adresează
artistului sau divinităţii, când contemplă pastelul teluric
sau pastelul cosmic.

În unele poeme  apare motivul poetic al cenuşii, care
trimite la mistuire dar şi la renaştere, la oscilarea între
efemeritate şi veşnicie, la dezlănţuirea stihială, dar şi la
retragerea în intimitatea căminului, spre reculegere. Din
folclorul românesc, Emilian Marcu a preluat tema Nopţii
de sânziene, când se deschid cerurile, numai iniţiaţilor.
Într-o astfel de noapte, Grădinarul  ( o altă înfăţişare a
poetului ) primeşte taina, stropul de genialitate şi toate
acordurile sale lirice stau sub semnul marilor taine.
Metafizica şi simbolurile poetice sunt împrumutate de la
Blaga, cu care se întâlneşte şi la nivel de sintaxă poetică.
Primind taina, poetul trece în lumea de dincolo, printr-o
moarte violentă, amintind de orgiile medievale : ’’

P
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Albinele-n ceară-l îmbracă. Ce rug / Pe trupul lui,
sfielnic, se-aprinde-n amurg! ’’( Taina întâia sau despre
noaptea de sânziene ).

În câteva poeme întâlnim frunze de lotus, arhetip în
gândirea asiatică, mângâiate de ploi, de înţelesurile
misterioase, când Grădinarul  primeşte lumina pură
dintr-un obiect  profan :’’Grădinarul primeşte ca-ntr-o
naştere tainică / Lumina cea pură din lama unui cuţit’’

( Taina a patra sau despre mistere printre frunze de
lotus ). Motivul poetic al umbrei divinităţii este surprins
în vitralii, cu îngeri, vânt, într-o întrupare melancolică, în
timpul unei clipe de reculegere. Mai întâi o contemplare
graduală ( privirile mele ), care capătă treptat o anume
corporalitate, în cadre religioase: ’’În amiaza de iarnă /
Prin ogivele vechiului schit / Se întrupă, o, cum se
întrupă! ’’( Taina a treisprezecea sau despre sfielnică
umbra ta ).

Într-un univers al semnelor magice este invocat
aerul, element care stă la baza lumii, în vechea filosofie.
Este înfăţişată o cromatică matinală ( zorii ), cu
semnificaţii secrete, într-o duminică încărcată de
sacralitate ( Duminica Orbului ), în timpul unei chemări
repetate, care aminteşte de ritual:’’ E aerul ca o umbră de
înger / în culorile magice. / Eu, prin o mie de semne te
chem / Eu, prin o mie de semne, în Duminica Orbului’’(
Taina a patrusprezecea sau despre o umbră de înger ). În
alte taine, sunt transfigurate semnele mistice, lişiţa-n
trestii, lumile inefabile în amurg, plânsul licornei,
muzica astrelor, florile incendiare, iubita învelită în
giulgiu etc. Motivul poetic al oglinzii, înţeles ca dramă de
conştiinţă, este valorificat  într-o frază lirică interogativă,
la intersecţia sacru- profan

( îngerii- umbra mea), unde poetul , încă pelerin,
continuă să rătăcească, în regim nocturn, selenar :’’ Cum
voi şti, oare cum voi şti/ Unde îngerii dorm cu umbra
mea-n decantare?/ Într-o oglindă a unui  suflet rătăcitor
/ Încă peregrin pe marea cea moartă/ Când zalele nopţii
acoperă luna?’’ ( Taina a douăzeci şi şaptea sau despre
zalele nopţii).

Altădată, poetul face apel la numerologie, la cifrele
mistice ( şapte ), în scrierea unui ’’poem  astral ’’, în
conturarea unui portret feminin, gingaş, în uleiuri şi
farduri, pe papirusuri magice : ’’ Şapte parfumuri din
şapte magice flori/ s-au jertfit în cerneala cea mistică. //
Tu în uleiuri şi negrele farduri/ în amurg sângeriu
sedusă te laşi petală căzândă.// Pe papirusuri magice
cerneala cea mistică/ cu trupul tău se îngemănează întru
desăvârşire’’ ( Taina a treizecea sau despre papirusuri
magice ). Un poem aminteşte prin viziune  şi structura
metaforică de poezia de început a lui Emilian Marcu, în
linie tradiţionalistă, unde predomină vizualul,
comparaţiile cu asocieri previzibile, anatomicul
personificat, dinamismul micilor vietăţi :’’ Iarna se zbate
ca o rochie de mireasă/ în Grădina Botanică în amiaza
târzie. / Pe o bancă memoria noastră duce greieri în
braţe, / urmăreşte tacticos, asemenea unui războinic
înveterat,/ furnicile mişunând sub frunzare’’ ( Taina a
treizeci şi şasea sau despre iarna ca o rochie de mireasă ).

Motivul poetic al mesteacănului ( frecvent în
literatura rusă ), are valoare decorativă, picturală (
fluturi desenaţi ), contemplativă ( imaginare zboruri) ,
existenţială ( sensurile lumii), arhetipală ( palmele
Grădinarului ), toate puse în mişcare de imaginaţia
creatoare:’’ Pe trunchiuri de mesteacăn, pe carnea albă a
lemnului/ Fluturii desenaţi cu atâta migală / Descriu în
imaginarele zboruri sensurile reale ale lumii,/ Descriu
truda în atlasul palmelor Grădinarului’’ ( Taina a
cincizeci şi doua sau despre însemnări fantastice).

În unele texte, atmosfera este simbolistă, cu tristeţi,
sânge, amurg, târziu, orizont infinit, iluzia ierbii uscate
sau un univers ireal, în care călătoria spre apus este una
a iniţierii în moarte,  şi luna fascinează prin lumină şi
taină: ’’ Ca într-un ireal univers, ca în antică lume/
Călătorim înspre soare-apune,/ Despre această iniţiere-
mi vorbeşti : Luna picură taină şi lumină-n fereşti’’
(Taina a optzeci şi opta sau despre strigătul în pustiu).
Orientarea lui Emilian Marcu spre sonet nu este
întâmplătoare.

Un nour de
aur din
marea de
amar

rozator, publicist,
traducător,
Grigore Crigan

însuflețește publicistica din
Bucovina de Nord și nu
numai studiind fenomenele

ce mențin spiritul limbii
române în arealele sortite
pierii de diriguitorii lumii.
Și totuși înconjurat de
Eminescu, de scriitorii
României, ai Basarabiei el
deschide zilnic Biblia
strămoșilor și scrie, scrie în
"Zorile Bucovinei",
parcurgând fluviul izvorât
din fântâna spiritualității
noastre. Parcurgând
materialele ce alcătuiesc
această carte ce slăvește cea
mai curată lacrimă a
românismului, citind

intervențiile unor marcanți
și iluștri invitați ( Mihai
Cimpoi, Arcadie
Suceveanu, Ion Caramitru,
Mircea A. Diaconu, Adrian
Dinu Rachieru, Valeriu
Stancu ș. a.) înțelegem rolul
lui Mihai Eminescu în
formarea  conștiinței
artistice și civice a
românilor de pretutindeni.

Octavian
LAURENŢIU

P
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Elleny PENDEFUNDA

Marcel Cahniţă
şi arta
fotografică

idic telefonul, urmăresc iepuraşul primit de
ziua mea. Ştiu că dacă nu stă în loc iese
mişcată poza şi degeaba. Nimic nu-mi iese

cum vreau. Până la urmă pe telefon rămâne o pată albă,
frumoasă... E opera mea. Dar n-am curaj s-o arăt la toată
lumea. Cum oare să am şi eu fotografii minunate ?

De la şcoală mă opresc la Galeriile de Artă unde se
vernisează expoziţia de fotografii a colegului nostru,
Marcel Cahniţă.

Lumea priveşte şi încearcă să descopere minunata
lume văzută altfel de ochiul artistului. Trec printre rame
şi sticlă.

Urmăresc fiecare fotografie. Cu aparatul de fotogra-
fiat, şi nu cu telefonul, aş putea şi eu poza tot ce e frumos
iar apoi aş schimba totul în calculator. Nu demult l-am
fotografiat pe tata primind o carte interesantă de la
Marcel Cahniţă, o carte pe care tata a citit-o în aceeaşi
seară. Se chema Fantomele din Socola iar pentru cei care
cunosc istoria spitalului era doar retrăire.

Niciodată nu strică să înveți ceva nou: acum prima lecție profesională de fotografie cu un
maestru.

R
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Uneori, pe simeze, erau scrise numele
personajelor ale căror portrete artistul fotograf le
realizase și fiecare se recunoștea, dar existau și
portrete intitulate metaforic. Eu le-am descoperit
identitatea, e adevărat că și cu un mic ajutor, dar
ilustrațiile din revistă, intenționat, le-am lăsat
fără nicio explicație.

Pe simezele galeriilor de artă din Iași ar
putea fi și mai multe fotografii realizate cu
dragoste de frumos de un maestru al acestei
părți a artei regale.
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Ipostazele
poemului ironic

fi umorist în dulcele
târg al Ieşilor, cum este
„dezmierdat” în mai

toate scrierile oraşul Iaşi, nu-i ceva
nici uşor şi nici fără răspundere
deoarece ai de dat seama unei istorii
literare din care nu au lipsit
umoriştii. Şi nu ar fi vorba de
exemple aflate în dicţionare la „şi
alţii” ci de adevăraţi maeştri ai
genului precum Al. O. Teodoreanu
cunoscut mai bine sub numele de
Păstorel, George Topârceanu, Mihai
Codreanu, George Lesnea şi mulţi
alţii care, deşi trecuţi de mai multă
vreme în lumea aceea despre care se
spune că este mai bună, ne-au lăsat
o moştenire cu care ne mândrim dar
pe care trebuie s-o şi onorăm. Şi,
pentru ca lucrurile să nu meargă
fără un rost anume, în luna februarie
a anului 1973, pe lângă redacţia
ziarului Flacăra Iaşului, a luat fiinţă
un cenaclu de epigramă. Gen foarte
răspândit ca formă de umor, ironie
şi satiră, oarecum ignorat de criticii
literari dar cu mare priză în
rândurile consumatorilor de umor
cult. Primul preşedinte al cenaclului
a fost poetul Nicolae Ţaţomir, jurist
de profesie, însă adevăratul
organizator şi sufletul întregii
mişcări a fost atunci, aşa cum este şi
acum,  epigramistul George Petrone,
al doilea preşedinte al cenaclului şi
actualul preşedinte de onoare.  El
este şi cel care, în anul 1990 a propus
schimbarea denumirii cenaclului în:
Academia Liberă „Păstorel” Iaşi,
cinstind astfel memoria fostei
Academii Libere înfiinţată, în
perioada interbelică, de cei patru
mai sus amintiţi. Din anul 2006,
după retragerea din funcţia de
preşedinte a lui George Petrone, la

conducerea cenaclului este
ales semnatarul acestor
rânduri iar instituţia îşi
lărgeşte aria de activitate
intitulându-se cenaclu
literar-umoristic şi intră
sub patronajul Uniunii
Scriitorilor din România-
filiala Iaşi. Deşi
funcţionează la Iaşi
cenaclul are membri în
toată ţara dar şi în
străinătate. În mod absolut
firesc, printre membri,
găsim scriitori din Israel,
excelenţi vorbitori de limbă română
şi umorişti a căror şcoală are
rădăcini adânci în cultura literară
autohtonă. Îl amintim pe doctorul
Dorel Schor, publicist, scriitor şi
critic de artă, câştigător a două
premii întâi acordate la concursul
ALO… Păstorel, dar şi pe neobositul
Petre Cioclu, cel care şi-a adus o
remarcabilă contribuţie la
cunoaşterea epigramei româneşti în
Israel, şi el laureat al concursului în
anul 2009. De curând, au intrat în
rândurile „academicienilor” ieşeni şi
mari nume ale epigramei
contemporane precum Elis Râpeanu,
Efim Tarlapan, Ion Diviza sau
Gheorghe Bâlici.

În cei treizeci şi cinci de ani de
existenţă, un record de longevitate
totuşi, membrii cenaclului au
obţinut peste 500 de premii
naţionale şi internaţionale, au
publicat peste 60 de volume
personale şi colective de epigramă,
poezie şi proză având apariţii
periodice sau permanente în reviste
din ţară şi din străinătate (Israel,
Canada, Anglia, Rep. Moldova,
Germania, etc…). Se editează din
2007 revista cenaclului: „Booklook”,
bine primită de publicul cititor din

ţară, beneficiară a unei prezentări
elogioase în presa din Israel (Roni
Căciularu, Marta Eşanu „Viaţa
Noastră”), dar şi revista de autor:
„Codul lui Eugen”, al cărei redactor-
şef, sponsor şi realizator (nu şi unic
cititor) este colegul Eugen Deutsch
de profesie inginer.

Dar, pentru că trecerea timpului,
mai ales atunci când ea nu este în
deşert, trebuie marcată, exact în
spiritul cenaclului, la a XXXV-a
aniversare a fost editat volumul
omagial: „35 de ani sub semnul
maestrului” lucrare menită să
adune între coperţi strădania celor
care, de-a lungul anilor, ne-au
descreţit frunţile şi ne-au delectat cu
spiritul lor fin şi caustic. Mde,
umorişti, n-ai ce să le faci!

Citez din volum doar moto-ul:
„Dacă părintele nostru celest a
inventat omul este pentru că
maimuţa l-a dezamăgit foarte tare”
Scris în urmă cu mai bine de 100 de
ani de Mark Twain (Samuel L.
Clemens), dar, aşa cum se întâmplă
totdeauna cu vorbele de spirit,
valabil şi în prezent. Parcă mai mult
decât oricând!

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

A
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Academia Liberã „Pãstorel” Iaşi

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Toamnă cu
crizanteme

E toată toamna-n crizanteme
Privind spre gingaş spre-albastru cer

Şi-o clipă n-avem a ne teme
De zile ce-or veni cu ger

Clădim iluzii pentr-o vreme
Care apoi ca fumul pier

E toată toamna-n crizanteme
Privind gingaş spre-albastrul cer

Nevoi ce te-ncolţesc, supreme,
Alungă gândul spre-un prier

În care frigul nu mai geme
Iar eu, poate, n-o să mai zbier

Că toată toamna-i criza-n teme…

Rondelul
trecerii
timpului

Iubito, ce de nebunii,
Am mai făcut şi noi prin timp

Când alergam peste câmpii
Mai goi ca zeii din Olimp.

Şi sărutări ne dam, cu mii
Iar patul mai rupeam răstimp
Când n-alergam peste câmpii

Mai goi ca zeii din Olimp.

Dar azi văzut-am doi copii
Ce-am vrut cu vorba să-i înghimp

Căci se pupau, aşa să ştii,
Deşi-i priveam şi eu estimp.

Iubito, ce de nebunii…

Vasile VAJOGA

Remember ’ 35
se dedică aniversării Cenaclului

Ehei, ce bine mai era atunci
În vremea ceea cruntă-a dictaturii,

Când toamna înotam prin glod la munci
Şi alergam nebun dup’ ale gurii!...

Ce minunat era în anii grei,
Când toţi simţeam cum strâns ne-nchingă

hamul,
Şi ne striveam la zahăr şi ulei

Sau aşteptam la cozi, în frig, salamul!...

Ce amintiri plăcute-mi vin în gând,
Când mă trezeam la ceasul trei din noapte,

Să mă aşez cu sticlele la rând
Ca să apuc măcar un kil de lapte...

Iar de gândiţi că-i mintea-mi dusă-n lunci,
Voi fi tranşant, stimaţi contemporani:

- Ehei ,ce bine mai era atunci,
Fiindcă-aveam ... doar două-ş-doi de ani!
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Sonetul
letopiseţului

„uneori ,la ospeţe ,omorâea fără giudeţu” -Gr.Ureche

Grăiescu hronici că-n veleatu-n care
La Nistru pre tătari  i-au  fost snopit,

În cramă la Cotnari au poposit
Cu cei boieri veliţi, Ştefan cel Mare!

Şi-aici Măria Sa a poruncit
Să i se scoată galbenă licoare

Din beci, şi-nfulecînd,golind ulcioare,
Măritul domn s-au bine cherchrelit!...

Grăit-au deci: „- Hatmane, au se cade
În faţa-mi să te ncingi cu doauă spade
Şi-n dinţi să measteci  ambele liulele?

Ia’n fă-te-ncoa , paharnice, să numeri,
Că-l văz cu doauă capete pre umeri.
Gealat, scurtează-i unul dintre ele!

George PETRONE

Sonetul vieţii
de dincolo de
moarte

In viaţă, ce-am făcut mi-a mers pe dos...
Sortit să trag din greu şi să transpir

Nu m-am ales cu nici un chilipir
De parcă l-am ucis eu pe Christos

Falit, făr-o leţcaie la chimir,
Din ce-am durat n-am tras nici un folos,

Am fost cotat molâu şi janchinos
Şi m-au luat destui la „hai sictir”

De-aceea,Doamne, zic: de mi-ai sortit
O altă viaţă dincolo de moarte,

Aşa cum este scris la Sfânta Carte,

Ori ai ceva mai fain de oferit,
Ori de-i la fel cu viaţa actuală

Zău ca-i păcat de-atâta osteneală!

Inscripţie pe
frontispiciul
toamnei

Nimic nu s-a schimbat,că şi acum
Ivirea ei pe culme coincide

Cu ploi intermitente şi placide,
Cu nopţi de pâclă, dimineţi de fum,

Cu struguri daţi la teasc, magiun în blide
Şi castraveţi muraţi pentru consum,

Cu crizele astmatice, precum
Şi inflamarea glandei tiroide,

Încât vă-ntreb, aezi, de unde oare?
Această năzuinţă spre visare
Ce se revarsă-n tandre elegii

Când, evident, vremelnicia-i sacră
Se naşte-n stuful unei mustării

Şi piere-ntr-un butoi de varză acră!
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Vasile LARCO

Greierul şi
boul

fabulă

Luându-şi greierul chitara
Când se-arăta spre culme seara

Porni în grabă la cântat
Pe-o uliţă din vechiul sat.
Se-oprise lângă o portiţă,

Având drept scut o moviliţă,
Prin sunete făcea furori
Şi-i încânta pe trecători.
Oprindu-se o păsărea

Pe-un ram, îl asculta şi ea,
De undeva din depărtare
Veni şi o privighetoare.

Dar s-a-ntrerupt a sa cântare
Din o totală nepăsare:

Trecând pe-acolo un plăvan
Călcă direct pe bolovan,
Pe moviliţa cu pricina

Şi s-a ales din greier, tina.

MORALA
De un timp, ce tura-vura,

Peste tot, din nepăsare,
Sunt călcate în picioare
Muzica dar şi cultura.

Viaţa ca o
loterie

Din al norocului izvor
În viaţă-şi ia oricare partea,

Dar lozul cel câştigător
Îl are-ntotdeauna moartea!

Prietenul meu
Îmi toarnă-adesea vin în cană,

Mă laudă, ca pe o divă
Şi-mi zice că sunt o bomboană…

Vrea să mă pună pe colivă!

Eugen DEUTSCH

De vină-i...
Comedia

terţine... “Danteşti” !

Râvnesc mereu DIVINA POEZIE
Dar nu-s copilul răsfăţat de muze

Şi verva mea se-adună-n COMEDIE.

Ce scriu deci aş dori doar să amuze:
Îmi pigmentez cu fantezie stanţa

Ca nimeni să nu poată să m-acuze...

Dar vai, citesc: Lasciate-ogni speranzza,
Qui non si puo entrare... col umore (!)

Spre PARADIS e-nţepenită clanţa...

Iar visul meu, ce-i tipărit pe-un nor, e
Rostogolit rapid spre PURGATORIU,

Unde-l găsesc, stanţând, chiar pe Tagore.

Astfel dedic: am şi ajuns notoriu
Şi mulţumit că n-am atins INFERNUL

Mă lepăd brav de turnul de ivoriu

Dar tot mă plâng căci...  mă cam doare sternul !
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Mihai HAIVAS

Rondelul
profesorului de
matamatică

Cu mult aplomb el demonstrează
Formule, teoreme, leme,

Aplică fel de fel de scheme
Prin noţiunile de bază.

Se încadrează în bareme,
Ţinând întreaga clasă trează:

Cu mult aplomb el demonstrează
Formule, teoreme, leme.
Fiind şi scriitor de vază,

Compune cronici şi poeme,
Dar are de un timp probleme
Că muza nu-l mai vizitează…

Cu mult aplomb el demonstrează.

Rondelul unui
scriitor

În biroul lui, mereu,
Oboseala e stăpână,

Muza nu vrea să rămână,
Iar el scrie tot mai greu.
Zilnic opera-şi amână,
Dând rateu după rateu

În biroul lui, mereu,
Oboseala e stăpână.

Dar visând la o cadână
Dobândi mai mult tupeu
Printr-un inspirat puseu
Scrie, şi-a intrat în mână,

În biroul lui, mereu.
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Petre MANOLACHE

Mândria ţărmului
Ea e o rugăciune nerostită
locuind un paradis inocent
aş asemăna-o cu spaima
vălului ce nu cunoaşte

mândria ţărmului, dacă s-ar
sparge în ţăndări aş
renaşte-o de tot atâtea
ori de câte vieţi o aşteaptă

trupul ei e muzica în
care poţi întâlni oricând
viorile visului, nimic

nu este amăgitor, îi putem
spune clipei să ne îngăduie
să nu murim atât de curând.

Taj Mahal
La capătul fiecărei iluzii
neprevăzutul ne-aşteaptă
până ce coborâm treaptă cu treaptă
panta spre prăpăstioase confuzii

goarnele dau alarmă
printre crengi culorile flutură
iat visul pleacă după ce-şi scutură
din remuşcare reculul de armă

primim scrisori compuse cândva
sunt ca frunze purtate de val
fiecare are în cuvinte ceva

de mister, de frig astral
ori din parfumul care plutea
prin palatele din Taj Mahal.

Cu beregata
tăiată

De-o vreme a ieşit din modă
catrenul, bătrâna epavă,
suavul epitet, sfânta metaforă,
poemul de-un vers, ca anafură

armonii din Caraibe, note din Antile,
strivesc de ţărm melodii versatile
ori compoziţii strivite de soare
sunt aruncate-n corăbii eşuate, pe mare

oasele piraţilor atârnând de o rimă
armele obosite, părtaşe la crimă
parâme de-a lungu-n poem legănate

cabestane ruginii şi sărate
cambudze goale, sticla de whisky vărsată
lângă draga terţină, cu beregata tăiată.
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Grădina ca o
provocare

hiar dacă nimeni nu ne
poate crede că putem trăi
două vieți, nimeni nu are
puterea să citească de mai
multe ori În căutarea tim-

pului pierdut, eu am simțit nevoia să
mă apropii cât mai mult de romanul
lui Adi Cristi, Provocarea, volumul
unu și doi, 1155 de pagini, în opt
părți (Editura Timpul, 2009), recitin-
du-l în întregime și apoi fragmentar
pe pagini însemnate în timpul lectu-
rii. Scriitorul uită că este un remarca-
bil jurnalist, că profunzimea poeme-
lor sale nu și-au găsit încă identitatea
în absurdul lumii contemporane. Și
scrie un roman fluviu, fantastic și
plin de spiritualitate caracteristică
numai celor aleși. Energia debordan-
tă a scriitorului se revarsă din fiecare
gest, fiecare acțiune sau cuvânt rostit
de membri familiei al cărui destin
este urmărit de finul observator.

La început, numele personajelor
și desfășurarea acțiunii m-au atras ca
spre un roman de Viorel Cacoveanu,
apoi discursul epic mă atrăgea spre
perpețiile de tip Jerome K. Jerome.
Nimic din toate acestea nu s-au
adeverit până când am înțeles că de
fapt autorul este un descendent al
ritualului străvechi și metafora sa
ascunde cuvintele ale căror consoane
lasă liberă imaginația și erudiția citi-
torului privind utilizarea vocalelor.
Doar așa pe urme hermeneutice am
înțeles mesajul pe care chiar Mircea
Eliade îl ascunsese undeva, pe strada
Mântuleasa, într-o grădină furată din
lumea lui Carroll Lewis.

"Grădina era, la urma urmei, un
loc miraculos pentru toți cunoscătorii
zonei. Puțini dintre localnici au ajuns
să fie invitați la o ceașcă de cafea
fantastică sau la un suc de soc,
produs după o rețetă proprie a
ciobanului ale căror efecte concurau
cu orice elixir existent la acea oră pe

piață. … Doar bârfa colțului de
stradă era singura sursă de infor-
mare, singura fereastră deschisă
spre tainele unui spațiu în care
vorbele spun că se petreceau cele
mai incredibile întâmplări. … Aleea
pe care mergeau era străjuită de
arbori ornamentali, anume tunși să
formeze două rânduri de soldați,
aliniați de o parte și de alta a
drumului pe care iarba era atent
observată să nu care cumva să
crească mai mult de un centime-
tru… Aleea se termina într-o
poieniță, un fel de living room în aer
liber, în care mobilierul era înlocuit
de tot felul de forme de relief artifi-
ciale, completate cu o vegetație atent
supravegheată, după o scenografie
surprinzătoare. Ruperi de regimuri
de înălțime, stânci ieșite parcă din
pământ, cascade terminate în limpe-
zimea unor ochiuri de apă, pe întin-
derea cărora o vegetație scpecifică
deltelor punea stăpânire pe ochiul
vizitatorului, invitându-l la contem-
plație. Lumini ascunse punctau at-
mosfera cu jocuri de umbre ispititoa-
re… Măsuțele propriu-zise erau con-
struite în imediata apropiere a aces-
tor tronuri impunătoare, astfel încât
masa tăcerii devenea un altar de nea-
tins, centrul de nepătruns al acestui
spațiu folosit la cele mai sugestive
clipe de meditație, dar și de dialog
înălțător, atâta timp cât specialiștii au
realizat un spațiu destinat cuvântu-
lui, un spațiu în care șoapta atingea
volumul vorbirii firești…"

Lumea noastră este transformată
în alegoria arealelor în care persona-
jele își duc viața, Orașul, Muntele și
Spitalul de Nebuni. Fantasmagoria
aceasta absurdă, derizorie, grotescă
este o continuă matamorfoză aleră și
stranie prin care putem avea o rusă
de smuls fluturi, un dispozitiv de
dresat rândunele și, de fapt, totul este
o fugă în imaginație, un timp în care

nimic nu mai respectă nimic. Perso-
najele au nume alese cu îndrăzneală,
de fapt porecle: Picioare-n Cur, Bucă
de Buci, Crăpătură Stufoasă, Unghie
Falsă, Buric Găurit, Geană Arsă, Ochi
Belit, Labă Tristă, Ouă de Doi Lei,
Mădular Țeapăn, Nară Fremătândă,
Burtă Verde, Fata de 20 de ani ș.a.,
toate acordând o identitate bine
cobturată. Adi Cristi devine astfel un
scriitor care își menește prin nume
personajele și le plasează într-un de-
mers social al descoperirii lumii de
dincolo într-un raport antitetic cu
lumea de dincoace. Întâlnirile cu
fantomele, cu personajele mitologice
și pătrunderea în taina unui mister cu
tente onirice definesc caracteristicile
unei civilizații care nu își găsește
locul, identitatea în realitatea minciu-
nii. Ei bine, lumile acestea respectă
până la urmă peregrinările dantești
dinspre iad către paradis, din oraș
spre munte, dar perioada de tranziție
românească este surprinsă în contex-
tul spitalului de nebuni, adică al pur-
gatoriului care ne influențează viața.
Finalul romanului reprezintă trecerea
personajelor în lumină, prin purifi-
carea focului, acesta fiind un ochi
deschis în noaptea ce stipulează cea
mai perfidă provocare între lumini și
umbre.

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

C
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Miscelaneu de platină pentru
Constantin Călin

ă așez comod să citesc
două volume pe care
le-am primi în dar.
Știu că-mi va trebui
timp să mă aplec

asupra acestora. Le simt, așa cum îl
știu pe autor, gândite mult și răsucite
după criterii de estetică și evaluare
pe care doar cei mai elevaţi
publicişti știu să le cumpănească.
Constantin Călin ne desfată în
ultimele sale volume cu morală,
integritate şi autenticitate. De fapt cu
fiecare carte a sa, de istorie literară,
memorialistică sau publicistică, au-
torul băcăuan descoperă privirilor
noastre omul, profesorul, maestrul
cu neliniştile şi îndoielile sale de care
orice ucenic s-ar putea bucura.

Gustul vieții. Varietăți critice (
Editura Agora, Bacău, 2007) este o
culegere de articole pe care autorul
le-a publicat în Ateneu, Monitorul de
Bacău, Ziarul de Bacău și Sinteze,
majoritatea după 2001. Toate genuri-
le ce l-au format și consacrat (profe-
sor, critic și gazetar) au aici repre-

zentare în diferite aspecte surprinse
din viața acestor ani de transformări
cu aspect de relevare a experienței
sale socială, religioasă, politică, mo-
rală și culturală. Surprindem că într-
adevăr cum spune autorul în mai
puţine şi substanţiale cuvinte:
"biblioteca se deschide spre viaţă şi
viaţa caută o verificare în bibliotecă".
Deoarece unele subiecte l-au preocu-
pat și dincolo de momentul publi-
cistic, dimensiunile abordării lor s-au
modificat dându-le altă greutate sau
rezonanță.

Într-o vreme "de extremă confu-
zie a valorilor, de pragmatism vul-
gar, de manifestări anarhice", erudit
și moralist Constantin Călin se
apropie cu sfială de trecut unde
găsește imagini fixate încă din
copilărie. Uneori evocarea unui
Mihail Kogălniceanu sau Nicolae
Iorga tinde să ofere repere morale,
aplecându-se și asupra prezentului
dominat de autoritatea reală a
părintelui Dumitru Stăniloaie, de
prestaţia fascinantă a lui Octavian
Paler, de fibra morală a lui Paul
Goma sau de nobleţea sufletească a
lui Constantin Ciopraga. Nu numai
în acest volum ci și în cel de-al doilea,
Stăpânirea de sine. Miscelaneu
(Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2010)
repet preocuparea sa, ca și a multor
altora, de a găsi remedii, de a stopa
acest prezent descurajant în care
domină scăderea interesului pentru
carte, mitocănia generalizată, atrofi-
erea simţului civic. În aceast al
doilea volum care cuprinde distinct
patru secțiuni tematice, ideea de
zigzaguri domină prin varietate și
treceri rapide de la un subiect la
altul. Textele acestea sunt de
asemeni selectate din publicații
precum Acolada, Baadul literar,
Ateneu, Revista nouă. E o viață de om
în aceste frânturi de gând

bonhomme, voință servită de tole-
ranță și vetustitate, asiduitate și cură-
țenie sufletească. Am însă răbdarea
și citesc. Nu cred însă că o astfel de
lectură mai poate fi, la rândul ei,
povestită. "Să scrii despre orice e atât
o pedeapsă, cât și o voluptate".
Erudiţia şi vârsta, dubla experienţă a
vieţii şi a bibliotecii numită vizuină de
hârtie asigură lejeritate de mișcare a
ideilor în pagini. Chiar dacă
discursul pleacă cel mai frecvent de
la bibliotecă spre viaţă, știe să se
întărească în confruntările sale cu
semenii săi, prea îngropaţi în
imediat şi prea departe de aerul
rarefiat al ideilor.

Gustul amar lăsat de un
învăţământ grav afectat de
superficialitate şi amoralitate, o
presă avidă de senzaţional, mai
degrabă nocivă, o îngrijorătoare
creştere şi generalizare a violenţei, în
toate formele sale de manifestare,
estomparea sentimentelor patriotice
până la anihilarea lor totală sau
folosirea chiciului manelist cu rol
patriotard, decăderea bunicilor din

M
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autoritatea lor patriarhală, absenţa
reperelor morale autentice, ne con-
duce spre un prezent fără leacuri. Cu
dezamăgiri din epoca de aur a simu-
lanților, membri ai parvenitismului
acultural, aceste două volume de
inteligență revărsată spre cei aleși,
puțini, din în ce mai puțini, sunt
închinate lui Eusebiu Camilar,

mentorul său din tinerețe.
Constantin Călin și-a ales foto-

liul din provincie, de observator și
nu de actor: el dăruie întreaga sa
căldură sufletească lumii al cărei
handicap e că nici nu știe de acest
dar. Fire independentă, fiinţa sa
morală se clădește pe o autocenzură
severă, stăpânire de sine iubitoare

de adevăr şi frumuseţe, echilibru şi
responsabilitate, naturaleţe şi com-
prehensiune conducându-l spre
descoperirea adevăratului gust al
vieții.

Octavian LAURENŢIU


Maica
Eufrosina Jescu
– Mărturii
despre Zoe
Dumitrescu-
Buşulenga

ergeam cu publicistul  Constantin Secu,
pe urmele lui Eminescu, la Mănăstirea
Văratec2. Era o după-amiază de vară
plăcută, cu mulţi turişti, obiecte de
artizanat, borcane cu dulceaţă, fructe de

pădure, suc natural oferit de o măicuţă la poarta
mănăstirii, icoane dar şi fete atrăgătoare care, probabil, au
fost modele pentru Mircea Dinescu, în scrierea versului ’’
icoană cu picioare lungi ’’. Nu departe de lăcaşul sfânt , se
află o poiană cu o casă dărăpănată, în care stătea, din când
în când, M. Eminescu, venit aici să se reculeagă. Am intrat
prin spate, printre mormanele de cărămizi, am străbătut
camerele în ruină şi am ieşit în pridvor, încercând să
cuceresc împrejurimile, cu privirea.

Ceva mai la vale, în faţa mănăstirii, era o grădină
încărcată cu flori, în locul unei case unde poposea

2
Mărturiile maicii Eufrosina Jescu despre doamna academician Zoe

Dumitrescu –Buşulenga – Monahia Benedicta-, Editura Arhiepiscopiei
Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 2009.

Veronica Micle. Am cumpărat zmeură de la o copilă, care
povestea cât de mult ’’ s-a înschinat ’’ ca să o culeagă. Aici
am cunoscut-o pe maica Eufrosina Jescu, o suceveancă
bine alcătuită, din satul Udeşti, unde dăinuie o biserică
făcută dintr-un singur stejar. La Văratec a găsit liniştea pe
care o căuta împreună cu maica ei duhovnicească,
Benedicta Braga, sociabilă, cu faţa albă şi luminoasă, cultă,
cu două licenţe, specialistă în muzica psaltică, ştia engleza
şi franceza, picta, şi avea misiunea să înfiinţeze în
America, o mănăstire, la cererea maicii Alexandra (
Prinţesa Ileana a României ). Urcasem în maşina
publicistului Constantin Secu şi ne îndreptam, pe un
drum de munte, spre casa maicii  când, pe neaşteptate, a
apărut în faţa maşinii o ucenică înseninată, care povestea
că se întorsese Bălanul ( câinele alb ), după două zile de
rătăciri.. Casa maicii Eufrosina se afla într-o grădină plină
de verdeaţă, pomi fructiferi, clădiri anexe şi o cuşcă în faţa
căreia, moţăia Bălan..

Aici au stat în gazdă Valeria Sadoveanu, cea de-a
doua soţie a marelui scriitor, Lili Teodoreanu,
academician Zoe Dumitrescu- Buşulenga, bună creştină,
care mergea des la biserică, aprindea lumânări, se ducea
în pădure să aducă cetină de brad, să pună pe foc, ,
vorbea elevilor despre istoria patriei, opera lui
Sadoveanu, dialoga cu seminariştii de la Mănăstirea
Neamţ.

Maica s-a oprit puţin din istorisire, ne-a servit cu
dulceaţă de afine, iar eu am profitat de ocazie să aduc din
nou vorba despre Eminescu. De- a lungul anilor au
circulat oral  diferite povestiri, de la măicuţă la măicuţă,
dar dintre ele doar una avea harul istorisirii. Aşa s-au
înecat în timp, o serie de întâmplări despre cei trei
prieteni, M. Eminescu, I. Creangă şi Veronica Micle, care
urcau spre ’’pădurea de argint  ( o pădure de

mesteceni )’’, iar mai sus, pe deal, mergeau la o
pădure de stejari falnici, care la vreme de toamnă
reprezentau eminescienii ’’ codrii de aramă ’’. I. Creangă
era volubil, povestea mereu întâmplări cu haz, Veronica
râdea, M. Eminescu rămânea cufundat în gânduri, aşa
cum şi i-a imaginat criticul literar G. Călinescu. Credeam
că dorinţa ultimă a marelui poet era să fie îngropat la
marginea mării, conform testamentului liric din ’’Mai am
un singur dor ’’. Zoe Dumitrescu- Buşulenga mă
contrazice autoritar: Eminescu ar fi vrut să fie îngropat la
o mănăstire de maici, unde  să i se cânte ’’ Lumină lină ’’.
Veneau să o asculte profesori, scriitori, academicieni,

M
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pictori, sculptori, preoţi ; făcea conexiuni între cultura
europeană şi Teologie, ţinea conferinţe studenţilor, se
bucura de întâlnirile  cu părintele Cleopa ’’de parcă L-am
văzut pe Dumnezeu  Tatăl ’’, îl aştepta cu emoţie pe
părintele Anania ’’nenea vulturul ’’, care vorbea despre
adâncimile Teologiei şi era un bun scriitor, Întâlnirile cu
ÎPS Pimen erau ’’ca o mărturisire ’’, fiind apreciat şi
pentru că făcea azile şi orfelinate.

Pe ÎPS Pimen l-am cunoscut la Mănăstirea  Putna, la
intrarea în muzeu, în timp ce medita aşezat pe un scaun
vechi. A apărut un grup de turişti francezi, călăuziţi de un
călugăraş vioi, inteligent, cu un dicţionar în mână, pe care
îl răsfoia când nu-şi amintea anumite cuvinte. Vorbea
destul de bine româneşte, a îngenuncheat şi a spus : ‘’
Binecuvântează părinte ! ’’. Părintele a făcut semnul
crucii, apoi l-a îmbrăţişat frăţeşte şi i-a atins cu buzele,
obrazul încă tânăr. După evenimentele din ‘ 89, l-am
revăzut pe ÎPS Pimen, la Mitropolia din Iaşi, i-am luat un
interviu, făcând cea mai mare gafă din viaţa mea de
scriitor. M-am adresat cu ’’Domnule Pimen ’’ în loc de
Înalt PreaSfinţite…

Într-o bună zi, Zoe Dumitrescu- Buşulenga s-a
călugărit cu numele de călugărie Benedicta, în mare taină,
departe de ochii presei şi televiziunii. Iubea haina

călugărească, pe care o purta în casă, îi  plăcea să viziteze
Mănăstirea Dragomirna, stătea departe de computer,
considerând că :’’ ceea ce nu-i natural, nu-i de la
Dumnezeu ’’ şi era încântată de vizita unor poeţi,  între
care, Grigore Vieru.  Simţind că i se apropie sfârşitul, a
cerut să fie îngropată la Mănăstirea Putna.

Din nou s-a făcut tăcere, maica Eufrosina mi-a întins o
broşură despre academicianul Zoe Dumitrescu-
Buşulenga şi eu am revenit cu o întrebare despre Veronica
Micle. Cum a reactionat aceasta auzind despre moartea
lui Eminescu?  Veronica s-a întristat şi s-a retras în Poiana
Ţigăncii, să sufere în tăcere, a răspuns cu sfială gazda,
amintindu-şi de o versiune orală. E un subiect pe care
maica Benedicta îl ocolea de fiecare dată, din motive doar
de ea ştiute.

I-am făcut un semn discret publicistului Constantin
Secu şi ne-am retras privind, poate, pentru ultima oară pe
Bălan, grădina plină  de verdeaţă, casa în care poposiră
atâţia oameni de cultură.

George BĂDĂRĂU


Un Manuscris Uitat ?!
n bibliotecile lumii mai pot fi
numeroase manuscrise precum
albumul Liber Amicorum

(Vasiliana '98, 2011), care a aparținut în
jurul anului 1600 lui Martin Weigmann și
reproduce blazoanele în negru și culori
având dragon, vultur, leu, un cap de bour
între un soare și o lună. Cătălin
Bordeianu realizează o ediție deosebită a
prezentării acestui unicat bibliofil.

Heraldica este interesantă mai ales
pentru timpul în care Transilvania,
Austro-Ungaria, Uniunea Polono-Litua-
niană și Baden-Wurttenberg reprezentau

câmpul pentru experimente reformatoare,
iar Transilvania era unită cu celelalte
principate de Mihai Viteazul.

Petre ȘIȚĂÎ
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Biblioteca Contact international

Grigore Vieru
Biobibliografie
Bastina-Radog SRL, 2011

O foarte utilă bibliografie a
apărut la Chișinău.Volumul va
consistui un important instrument
de lucru pentru contemporani și
genrerațiile viitoare... Din păcate
remarcăm absenţe notabile, inerente
unui asemenea demers. Astfel cele
două eseuri semnate de academici-
anul Liviu Pendefunda în revista
Contact international din 1992 nu
sunt amintite, nici chiar cand acestea
sunt reluate editorial în teya de
doctorat în esoterism a aceluiaşi
autor apărută la Editura Junimea din
2007 cu titlul: Dogmă sau libertatea
gândirii. La acea vreme legăturile
dintre Contact international şi Litera-
tura şi Arta erau deja cunoscute,
mulţi autori fiind prezenţi în
reciprocitate între paginile celor
două reviste.

Romeo Daniel BOTEZATU

Harry Ross
Doi amorezi și un
strop de fericire
Editura Zedax, 2010

„Specie al genului epic, de
proporţii mari, cu conţinut complex,
care cuprinde o acţiune desfăşurată
de-a lungul unei anumite perioade şi
angajează mai mult personaje, cu un
anumit grad de profunzime al
observaţiei sociale şi a analizei
psihologice… Cam aceasta ar fi
definiţia romanului (cf. Dicţionarului
Enciclopedic, Cartier, 2003, pg.811).

Desigur clasificarea şi rânduirea
scrierilor, după încadrarea lor în
definiţii, aparţine cu precădere zonei
didactice iar pentru noi cititorii are
un impact neglijabil. Asta fiindcă
cititorul consideră o lectură bună sau
nu, indiferent de cum este ea
clasificată de filologi. Numai că, am
făcut această acoladă deoarece, acum
câteva zile, am primit şi am citit
cartea domnului Harry Ross: „Doi
amorezi şi un strop de fericire” (ed.
Harris-Or, 2010). Considerată de
autor, roman. Deşi are numai 138 de
pagini iar personajele, cam câte
evoluează şi într-o piesă de teatru, îşi
consumă povestea într-un timp
apreciat ca fiind, aproximativ, un an.
Da, dar din punct de vedere al
profunzimii observaţiei sociale şi al
analizei psihologice, cartea, chiar aşa
firavă cum pare, depăşeşte multe
scrieri cu solide pretenţii de roman.
Prin urmare, chiar dacă vor fi
cârcotaşi (o categorie aflată totdeau-
na în exces numeric) putem lăsa, fără
nici o grijă, răspunderea clasificării şi
să trecem la povestea în sine
deoarece, în ultimă instanţă, numai
aceasta este cu adevărat importantă.

Şi ea, povestea deci, este foarte
simplă! Doi tineri se iubesc, au toate
motivele să o facă, şi, în final,
hotărăsc să se căsătorească. Deci:
iubire cu happy end. Aparent banal!
Mai ales pentru noi care, din cauza

prea multor producţii hollywood-
ene cu aceeaşi temă, nu putem să
mai credem că o asemenea poveste
este posibilă fără minimum o crimă,
câţiva bandiţi care o răpesc pe fată,
ceva încăierări, incertitudini erotice,
ca să nu spunem mai mult sau măcar
o sinucidere. Mde, precum vedem,
filmul bate viaţa! Însă tinerii din
povestea lui Harry Ross sunt nu
numai frumoşi dar şi foarte atenţi cu
ceea ce am putea numi destinul lor.
Nu îl expun capriciilor inerente vieţii
şi asta pentru că, un anumit tip de

educaţie îi fereşte de astfel de
tentaţii, în ultimă instanţă ucigătoare
pentru sentimentul atât de frumos al
iubirii. Desigur sunt şi personajele
necesare intrigii, un conflict între
generaţii datorat unui tată prea sever
sau a unuia prea boem, prieteni, mai
multe ispite, precum şi o uriaşă
tensiune a devenirii profesionale.
Asta deoarece autorul îşi plasează
eroii nu numai la vârsta în care
iubirea, erosul, îşi are drepturile sale,
ci şi devenirea socio-profesională
este un imperativ deloc de neglijat.
Şi, aici, Harry Ross, cu o tehnică a
naraţiunii plină de forţă (normal la
un scriitor cu 14 volume publicate!)
dar şi cu o fascinantă subtilitate, nu
ne prezintă doi tineri hai, să spunem,
avocaţi de succes, doctori, bancheri
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sau moştenitori fără grija zilei de
mâine. Ar fi fost simplu, mult prea
simplu! Ambii tineri doresc a fi
artişti, unul pictor, celălalt actor,
adică au ales calea grea a
comunicării cu ceilalţi prin mijloace
supuse subiectivului, influenţate de
capriciile unei mode sau ale unor
păreri considerate, într-un oarecare
interval de timp, autorizate.
Profesiuni în care distanţa dintre
succes şi eşec este greu de apreciat,
ba, mai mult, aproape imposibil de
cuantificat în prezentul tău ca artist.
Iar tensiunea amplă a acestei situaţii
se simte pe tot parcursul naraţiunii şi
personajele o trăiesc acut şi foarte
veridic.

Este unul din exemplele de
măiestrie narativă a autorului dar nu
singurul. H.R. face un minunat
exerciţiu stilistic şi atunci când îşi
descrie personajele lăsându-le într-
un dialog de autoevaluare. Subtil şi
cu o fineţe deosebită a jocului
amoros cei doi se descoperă reciproc
şi se lasă descoperiţi într-o elegantă
şi rafinată conversaţie dusă pe
timpul savurării unei cafele. Scena se
transformă astfel dintr-un banal gest
de curtoazie domestică într-o
complexă şi captivantă analiză
psihologică. Las însă cititorilor
plăcerea descoperirii acestor delicii
intelectuale şi revin la întrebarea din
titlu. Oare de ce ne spune Harry
Ross o poveste frumoasă destul de
greu de crezut, mai ales de noi cei
care nu mai credem în asemenea
poveşti încă de când am închis carte
cu basme. Sau, cel puţin, aşa ne place
să ne lăudăm. Eu unul consider însă
că autorul ne spune o poveste, repet,
frumoasă, fără a aluneca nici o
secundă în patetic sau penibil,
fiindcă avem mare nevoie de aşa
ceva. Parcă ne atrage atenţia asupra
faptul că abia atunci când nu vom
mai putea gândi sau visa frumos
vom deveni atât de vulnerabili încât
sfârşitul nu va fi prea departe.
Iar acesta este un îndemn sincer de a
citi cartea lui Harry Ross.

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Victor Neumann,
Armin Heinen
Istoria României
prin concepte
Polirom, 2010

Perspectivele alternative asupra
limbajelor social-politice realizate de
autorii vizionari prin excelență
provoacă la o adevărată lectură des-
pre refefinirea tulburătoarei realități
cotidiene. În urma unei colaborări
fericite dintre Victor Neumann și
Armin Heinen, volumul are preţioa-
sa însuşire de a ne face să înţelegem
că acest dialog istoriografic este unul
ce decurge firesc, topind barierele
geografiei și ale timpului generaţi-
ilor, centrat fiind pe evoluţia concep-
telor, nevoie resimţită deopotrivă în
România și înafara ei. Cartea Istoria
României prin concepte este o
realizare de excepție sub egida Școlii
Doctorale de Istorie Conceptuală de
la Universitatea de Vest din
Timișoara și reprezintă un obiectiv
temerar și o aspirație ce trebuie
urmărită în deceniile următoare.

Petre ŞIŢĂ

Tudor Sălăgean,
Marius Eppel
Masoneria în
Transilvania
Dacia, 2010

Oameni mai dedicaţi, oameni
mai puţin dedicaţi au intrat care din
curiozitate, care din ordin al
superiorilor în masoneria din nou
înființată în România. Masoneria nu
este o societate diferită de restul
lumii şi, ca peste tot, există şi
uscături. Cartea se apleacă și asupra
dificultății cu care este înţeles
fenomenul în România. „Masoneria
nu îţi dă niciun privilegiu, singurul
privilegiu pe care ţi-l deschide este
auto cunoaşterea şi culoarul de
deschidere spre evoluţie individuală.
Îţi oferă nişte borne, unele încriptate
în simboluri care până la urmă
necesită o anumită cultură ca să
ajungi la înţelesul lor.”, explică
Marius Eppel, coautor alături de
Tudor Sălăgean al volumului.
În societatea Occidentală s-a produs
următorul lucru: societatea civilă,
statul vine în întâmpinarea masone-
riei şi aduce expertiza pe care o au.
Oamenii din masonerie vin cu o
experienţă în plus pe care ceilalţi nu
o au. Prin urmare, societatea Occi-
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dentală conlucrează cu masoneria.
Din păcate la noi societatea este în
continuare una extrem de tradiţio-
nalistă, extrem de închisă. Oriunde
în lume există libertatea fiecărui
membru de a-şi face cunoscută
apartenenţa sau nu la masonerie.
Este o libertate personală şi este
respectată. De aceea concluzia după
secole de istorie și dezvoltare a
civilizației datorată masoneriei con-
cluzie autorilor este că românii sunt
prea profani pentru acest tip de
societate. În masonerie nu se înain-
tează pe relaţii sau pe cunoştinţe.
Fiecare mason are datoria ca odată
pe an să prezinte o lucrare în atelier.
Tema este de obicei un subiect pe
tema filozofie ocultă sau unul cu care
se confruntă societatea, pe de altă
parte este studiul şi exerciţiul pe
fiecare trebuie să îl facă pe plan
intelectual şi pe plan social. Scara lui
Iacob , în care îngerii coborau şi
urcau, seamănă cu masoneria:
masonul are datoria să fie smerit
după ce urcă în grade şi să se
întoarcă între semeni, între profani şi
să împartă lumina pentru că altfel
masoneria ar fi o societate sterilă,
închisă. Ori nu este, ci lucrează cu
persoanele care sunt capabile să
lucreze pentru binele comun.
„Niciodată nu vor rezista în
masonerie persoanele egoiste şi
narcisiste”, conchid autorii.

Alexandru Mihai LUCA

Aurora Stef
Elegii safice
Candele în timp
Editura StudIS, 2010 & 2011

Impresiile făcute de lectura unor
pagini pline de versuri nu e
întotdeauna la îndemâna celui care o
parcurge. Citind acest volum,
Candele în timp al Aurorei Stef , îmi
vin în minte numeroase asocieri de
nume și retrăiesc istorii. Dacă e să ne
referim la Elegiile safice, volumul

care precede pe cel ce'l lansăm azi,
atunci de la faptul că o clipă se dilată/
și nu mai încape'n clepsidră și până la
faptul că săracă-i galaxia/ din care
pleac-o stea, /Poetul înțelege, dar știe-a o
vedea, nu-i o cale-atât de lungă,
Aurora Stef păstrându-și registrul și
apropierea de temele cu care ne-a
obișnuit, multe legate de Cronos,
Prometeu, Timp, Clepsidră, Istorie...
Până și în oglindă poeta se confruntă
tot cu reflectarea timpului, a unui
timp plin de iluzii, a unei realități
prinse între cotidian și umbrele
gândurilor tainelor ce o frământă.

Departe de literatura feminină,
la Aurora Stef  remarcăm  acea
funcţie de scufundare, de îngropare
a discursului într-un loc în care el se
suprimă în analiză. Poesia ei este de
fapt o analiză a orelor care
contorizează lumea până când spusu-
i de nespus,/ când e cuvântul ațipit. //
Ora exactă e-un consemn/ între lumină
și obscur. Poate că tocmai ceea ce noi
am pierdut din vedere este această
minunată transformare în literatură
a sensului feminin al grațiilor și
muzelor cuprinse și surprinse doar
de Eros spre o analiză concretă a
spațiului pe care deja ele, au început
să-l transforme, deci în spirit.

Poeta se identifică cu acea
candelă care în timp ne luminează
veșnicia, iar cei ce o cunosc se pot
bucura de o nouă incursiune la
altarul stelar de rugăciune așezat de
Nike în fața înțelepciunii noastre cu
scopul de a răspunde eternei
întrebări: ce este timpul ? O poesie
care aruncă sămânța cunoașterii se
încadrează în grădina poesiei
autentice.

Carmen PALLADA

Leonard Gavriliu
Scrisori de la Vasile
Pavelcu
Editura Antet XX, 2011

O corespondență inedită a
autorului cu academicianul Vasile
Pavelcu dezvăluie o lume de demult,
preocupările unor profesioniști
interesați de drama psihologiei
pedagogice în România. Broșura îmbie
la lectură și este plină de învățăminte.

Octavian LAURENȚIU
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Camelia Nistor
Calvarul Măicuței

Maria
Ororile Trecutului
Fluturele de noapte
Vieți zbuciumate
Editura Timpul, 2007, 2008,
2009 & 2010

După ce am citit pe rând,
Calvarul Măicuței Maria, Ororile
trecutului și Fluturele de noapte, respir
cu deosebită încântare noul volum
Vieți zbuciumate semnat de Camelia
Nistor, o frescă bine realizată a
societății românești din anii care au
precedat instaurarea unui regim
dictatorial comunist și având în
centrul acțiunii o familie a unui
Colonel din armata ce luptase pentru
întregirea României și apoi pentru
păstrarea identității sale naționale.
Este greu să nu faci o raportare la
celelalte romane ale autoarei, mai
ales că, indiferent de perioada des-
crisă, perioade în care se desfășoară
acțiuni diferite, spiritul este pur
românesc, este al lumii pe care o
cunoaștem, pe care scriitoarea a trăit-
o și azi o dăruiește ca un fundal

semnificatv al cărților sale. Ultima,
chiar fără a cuprinde stările extra-
ordinare, psihologic realizate de alți
condeieri, este o sinteză ce pune în
valoare talentul Cameliei Nistor. E
un har, o calitate rară, să poţi să te
apropii atât de mult de Dumnezeu şi
să rămâi capabil să te întorci prin
paginile scrise la frământările umane
ale unei societăți ce a trecut printr-un
calvar ce pare că nu se mai termină.

În cuvântul scris înaintea primu-
lui capitol, Camelia Nistor face
referire la Dumnezeu și slujitorii lui.
O îmbinare a spiritului cu soarta
pare aici că nu-şi mai are vreo
raţiune. Dar, lectura destul de facilă,
surprinderea trăirilor interioare prin
intermediul dialogului, iată doar
câteva din carateristicile romanelor
sale care o recomandă tuturor cate-
goriilor de cititori. Fără a exagera, și
în ciuda prejudecăților unor critici
incapabili (probabil printr-o insufici-
entă cultură) să rețină valoarea aces-
tor romane, proza autoarei reprezin-
tă un omagiu adus Cuvântului,
capacității minții umane de a fi un
partener de nădejde dumnezeirii.
Condiția femeii, a Evei acuzată de
păcat, ca și cum singură l-ar fi efec-
tuat, este tema predilectă a fiecărei
cărți. Se deslușesc cazuri, vieți al
căror deznodământ este același, cel
nedorit, o minciună poleită cu aur.

De ce Creatorul i-a dat omului să
ducă adesea mai mult decât poate? Și
atunci viața lui este spulberată-n vânt,
furtună, neliniște și zbucium?, scrie
Camelia Nistor ridicând curajos
cortina de la teatrul vieții.

Aș remarca cultura deosebită a
Cameliei Nistor, o Cella Delavrancea
sau oricare altă scriitoare a lumii
putându-i sta alături. Viitorul, lipsit
de judecăți arbitrare ale valorii, îmi
va da dreptate.

Liviu PENDEFUNDA
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Tim R. Swartz
Jurnalele pierdute
ale lui Nikola Tesla
Editura Solaris Print, 2011

"Ne rotim într-un spațiu infinit,
cu o viteză imposibil de imaginat,
totul se rotește în jurul nostru, totul
se mișcă, peste tot există energie",
scrie Nikola Tesla, și literatura uni-
versului descris de unul dintre cei
mai mari savanți ai lumii s-a
volatilizat. La fel precum Cuvântul
lui Dumnezeu ce nu trebuie să fie
cunoscut decât de inițiați și filosofia,
teoriile, frământările lui au fost con-
siderate o taină. Aceeași explicație o
dăm și faptului că Sfântul Sfinților
Științei este ținut sub anonimat. El a
cunoscut probabil Lumina inițială pe
care mulți o caută în zadar. Dacă
aceasta s-a întâmplat printr-o legătu-
ră cu o altă civilizație sau cu mesajele
secrete ale lumii noastre ce cunoștea
dintotdeauna Cuvântul divin. Aflat
în mijlocul intereselor militare, servi-
ciilor și organizațiilor secrete sau
oculte, Tesla știa de ce putem dispu-
ne pentru binele omenirii și apărarea
împotriva altor lumi: "Simpla con-
templare a acestor minunate posibili-

tăți ne lărgește orizontul, ne întărește
speranța și ne umple sufletele de
încântarea supremă".

Romeo Daniel BOTEZATU

Bogdan
Petriceicu Hașdeu
Spiritismul
știința sufletului
viața. moartea. omul
Editura Princeps Edit, 2011

Cartea despre spiritism a lui
Bogdan Petriceicu Hașdeu, unul din-
tre marii noștri cărturari după Dimi-
trie Cantemir, este prima de acest fel
apărută în România. Ea sintetizează,
înaintea teoriilor freudiene, tot ce s-a
scris despre spiritism, despre știința
sufletului, despre somn, despre vis.
Sunt citate și demonstrații din
personalități ale "științei sufletului":
Héllenbach, Schopenhauer, Dr. Dés-
pine, Beaunis, Littré, Robin și mulți
alții.

Cititorul interesat va întâlni
aserțiuni, demonstrații prin exempli-
ficări edificatoare despre somn, des-
pre hipnoză, vis, despre visul neîn-

trerupt în timpul somnului, despre
iubirea sufletelor ca o cheie a spiritis-
mului, singura cheie a comunicației
între spirite.

Daniel CORBU

Novalis
Între veghe și vis
Editura Humanitas, 2008

Scriitor, savant și filosof, Novalis
nu este doar poetul florii albastre, ci
și autorul acestor fragmente
romantice prin care poate sta alături
de Fragmentele pistume ale lui
Nietzsche sau Reflecțiile lui Pascal.
Poet și gânditor, la întretăiere de
drumuri, el rămâne figura cea mai
eminentă pe care ne-a lăsat-o utopia
romantică a transmutației artistice a
realului. Citind această operă
teoretică îți este imposibil să rămâi la
suprafața vreunui fenomen, ca un
corp eteric, și împreună cu spiritul
autorului ai șansa de a pătrunde în
miezul lucrurilor.

Petre ŞIŢĂ
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Constantin
Coroiu
Lecturi Subiective
Edict, 2009

Un alt autor a cărui celebritate în
critica literară este de necontestat și-a
ales definitiv fotoliul comod al pro-
vinciei, deși într-una din capitalele
culturale ale Europei, și a comis în
timp cele mai pertinente judecăți de
valoare asupra istoriei literaturii
naționale sau universale. Cartea
Lecturi Subiective este suma unor ast-
fel de idei elaborate în urma parcur-
gerii cărților pe care le-a considerat
cele mai meritorii (desigur, subiec-
tiv). Nu numele acestora le voi
dezvălui în această prezentare ci o
idee remarcabilă, acceptată de foarte
mulți și pentru care nimeni nu se
încumetă să ia atitudine: "după
decembrie '89,... nu puțini critici au
găsit de cuviință că trebuie să adere
la...spiritul nou, revoluționar. Au
abandonat spiritul critic... și s-au
opintit în canon pentru a-l demola".
Constantin Coroiu afirmă că nu s-a
reușit. Eu spun că da. Reaua credin-
ță, prostia, reacțiile resentimentare
ale unor complexați de aici sau de
aiurea fac inutile și arta cititului și

talentul scrisului, pe care din ce în ce
mai puțini le au și nimeni nu-i să
schimbe ceva (în bine!). De altfel
rezultatul lecturilor autorului îl întâl-
nim în paginile a foarte multe reviste
literare, iar acest volum răsfață
pretențiile oricărui cititor avizat.

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Adrian Dinu
Rachieru
Eminescu după
Eminescu
Editura Augusta, 2009

Dintre numeroasele studii dedi-
cate poetului nostru național, cele
șapte plus unul de sinteză aflate în
cuprinsul volumului semnat de
Adrian Dinu Rachieru invită la apro-
fundarea temelor pe care eminesco-
logia le va aborda cu cea mai mare
atenție: răboiul imagologic al proble-
mei Eminescu, amprenta sa bucovi-

neană, reacționarismul caracteristic și
teza formelor goale, despre chestiu-
nea basarabeană, romanul epistolar
și canonul literar românesc. Toți ne
tragem din Eminescu. Au recunos-
cut-o și Blaga și Nichita Stănescu și
preluând din paginile cărții
"Eminescu lucrează în noi, e un mit
productiv, e chiar o fatalitate".
Adrian Dinu Rachieru recunoaște că
posteritatea lui Eminescu rămâne o
permanentă provocare pentru ro-
mâni, scriitori sau cititori. Cartea se
recomandă de la sine pentru cei ce
doresc a avea în lada lor încă un
instrument de lucru.

Octavian LAURENŢIU

Liviu
Pendefunda
Farmacii astrale 2
Chintesențe
dintr'un aludel.
Robia Timpului
Editura Princeps Edit 2010

Discret, retras într’o paloare care
îi amplifică forţele, poetul, prozato-
rul şi eseistul Liviu Pendefunda,
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medic neurolog în viaţa de fiecare zi,
îşi desăvârşeşte, sub semnul marilor
simboluri, opera literară. Ca orice
artă, literatura îşi are punctul de ple-
care în trăire şi în sentiment. Sigur că
reflecţia nu lipseşte niciodată. In fie-
care caz proporţiile dintre sentiment
şi calcul artistic sunt variabile.
Traiectoria pe care evoluează scriito-
rul nostru este una circulară: se
pleacă de la intuiţie, aceasta se
întrupează în lumea sensibilă, de
unde sunt extrase elementele de
construcţie ale imaginilor, iar de aici
se ajunge la sensuri simbolice, ascun-
se profanilor. Sunt traiectoriile din
volumul de faţă. Pe lângă proza
scurtă din Chintesențe dintr’un aludel,
o bună proză este și romanul Robia
timpului care este echivalentul, în
domeniul artei, al unei continue,
aprofundate iniţieri. Artistul creşte o
dată cu transformarea acestor iniţi-
eri, cu diversificarea lor. Avem aici
câteva trepte din constituirea operei
care îl reprezintă pe scriitor. Iar scrii-
torul îşi rafinează mijloacele, îşi am-
plifică puterea singulară de sugestie.
Mâna sa realizează uneori desene
complicate, înmulţind la infinit deta-
liile – alteori şterge şi simplifică,
menţine doar liniile principale. Totul
cu forţă, pe de o parte, cu o amplifi-
care a subtilităţii, pe de alta… Poezie
şi proză, raţiune şi intuiţie…

Constantin PRICOP

Constantin Arcu
Cocteil în cranii
mici
Faima de dincolo
Editura Paralela 45, 2011

Apariția simultană a romanelor
Cocteil în cranii mici și a ediției a II-a a
Faimei de dincolo de moarte ne conști-
entizează asupra prezenței incontes-
tabile a unui scriitor de valoare în
fruntea Bucovinei literare. Acolo, în
spațiul propice creației se nasc opere
literare și creatorii lor.

Interesant, atractiv, bine scris.
Patologia iubirii, meandrele societății
între cadrul juridic, poliție și sufletul
uman nărăvit spre interiorizare și
provocare. Actualitatea, viața unei
societăți în care își frământă persona-
jele, sunt cadre și teme prin Constan-
tin Arcu răstoarnă propriile vulnera-
bilități. Forță și satiră, acuză și com-
pasiune, existență și reflectare, iată
secretul reușitei acestor două roma-
ne.

Atât Faima de dincolo cât și ulti-
mul roman, Cocteil în cranii mici, sunt
atractive, denotă o măiestrie deose-
bită în arta narativă și invită la o
lectură antrenantă, ceea ce le reco-
mandă cititorilor iubitori de roman
românesc contemporan.

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Ștefana Revei
Bisericuța din
fereastră
Editura Princeps Edit, 2011

Ștefana Revei, o altă şcolăriţă
(după minunatele debuturi ale Cas-
sandrei Corbu și Elleny Pendefunda),
îşi deconspiră propriile rime dăruite
celor mai mici visători. Pline de puri-
tate și candoare ea vede în bisericuța
ce-i străjuiește viața de zi cu zi un
simbol. Numai că acesta îi dă putere:
"Cine oare știe/ căt de mult iubesc/
să scriu poezie/ să spun ce gândesc?",
și ni se confesează: "apoi din înțele-
suri/ pornesc expresii să se nască/ să
se adune-n versuri/ și să povesteas-
că." Ridicând zmee drept jertfă lui
Dumnezeu versurile Ștefanei Revei
promit participarea la ritualul așezării
cuvintelor ca ofrandă vieții literare.

Carmen PALLADA
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Elleny
Pendefunda
Îngerul meu
Editura Princeps Edit, 2011

Poeziile din acest volum amin-
tesc, dacă e careva care să fi uitat
acest aspect, că poezia a fost pentru
umanitate, în străfunduri ale istoriei,
supapa cea mai convingătoare şi mai
cuprinzătoare prin care lumea se
îndrepta spre rotunjirea spiritualită-
ţii sale; poezia e formă veche de
comunicare, cândva la îndemâna
iniţiaţilor şi a iluminaţilor, comuni-
care cu zeii şi cu natura, comunicare
ce fascina, impunea, motiva, re-
ordona lumea; poezia a fost cândva
totuna cu mitul şi cu proiecţiile
imaginare multiple ale unei lumi ce a
înţeles de la început universalitatea
acestui gen de limbaj, universalitate
regăsită în muzică şi în pictură.
Poate şi pentru acest motiv (încor-
porat genetic şi grav de tânăra Elleny
Pendefunda) multe dintre poemele
din volum surprind prin laconism,
prin formula maximului de semnifi-
caţie în cadre restrânse, prin provo-
carea imaginii dominante. Aşa că, în
fapt, putem vorbi de două categorii
în care s-ar împărţi textele din acest

volum: unele sunt în canonul vârstei
asumate, cu tonalităţi specifice copi-
lăriei elevului de zece ani. Celălalt
sector este compus din poezia ce
depăşeşte vârsta, uneori mirabil şi
convingător pentru adevărata poe-
zie, fără vârstă. În acest al doilea
volum al autoarei acesta predomină.

Constantin DRAM

Mihai Pânzaru
PIM
Poetry from
Bucovina
Editura Mușatinii, 2011

Acastă carte de poezie bucovi-
neană tradusă în limba engleză
reprezintă o piatră de temelie pentru
realizarea unui panteon pe care să-l
recunoască o lume întreagă, pentru
că Bucovina nu este numai o coroană
de diamante a bisericilor pictate sub
viteji domnitori ci și spirit muzical și
poetic. PIM realizează cu mână
sigură un filigran din ceea ce este
spiritul ținutului obcinelor.

Petre ŞIŢĂ

Tucu Moroșanu
Magie catapultantă
peste ape
Editura Criterion, 2010

Tucu Moroșanu coboară dintre
obcine, pe malul Moldovei, sub
pădurile ce străjuiesc un lung câmp.
"Mai stăruie prin cetini o liniște
opacă,/ prin codri-a se desface din
somnul vegetal/ începe greu reflu-
xul de ceață grea, buimacă,/ par fagii
reci coloane-ntr-un templu mineral".
Nu știu de ce îl vîd pe poet
închinându-se la un Demiurg numai
al lui sub Steaua ciobanului, urcând
pe un Drum al Robilor pe care, se
pare, doar el îl cunoaște și mulții
prieteni ai săi. E o lume a sa, creată
sau doar descoperită de el. Dar,
autorul se supune magiei prin care
trăiește încă din timpurile copilăriei,
o taină de străbatere a apelor, fie ele
telurice, fie celeste. Rătăcește. Își
cunoaște destinul. Românește totul
sună însă mai frumos: "/ Apoi într-
un amurg mițos de vară/un glas de
bucium bântuind sporea/ și tot
atunci pe urma lui amară/ s-a
pribegit copilăria mea"

Octavian LAURENŢIU
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Mihai Batog-
Bujeniță
Cântece de
Shomerie
Editura Ars Longa, 2011

Dacă e normal să apară cântece
de shomerie, în contrast cu cele de
cătănie, de haiducie sau de vitejie,
atunci numai Mihai Batog-Bujeniță
ar fi fost capabil să inițieze un astfel
de demers. Plecând de la sintagma:
"Eu n-am mai cumpărat un ac,/ nici
nu am pus în borș verdeață,/ și, iată,
deci cum pot să fac,/ economie, azi,
de piață!", autorul cu spiritul său
bine cunoscut, autopersiflant și
ironic ne prezintă calitățile operei
create sub spiritul lui Păstorel: "Am
făcut, mai pe tăcute,/ bune, rele...
Evident/ cele bune, prost făcute,/
cele rele, excelent."

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Emil Iordache
Prelegeri de
Iconologie
Editura Vasiliana, 2010

Într-un registru științific dar și
artistic, în sensul larg al termenului,
Emil Iordache se încumetă să aducă
în contemporaneitate tema reprezen-
tărilor mitologice, parcurgând Orien-
tul și Grecia antică, apoi creștinismul
incipient. Autorul își îndreaptă aten-
ția spre interpretarea relației dintre
limbajul verbal și cel plastic în viziu-
nea omului contemporan. Am re-
marcat minunatul moment eseistic
privind destinul, legătura sa cu hao-
sul și moirele, contopirea lui cu divi-
nul. Armonia și perfecțiunea, fiind
semne ale divinității și autarhiei,
sunt percepute ca splendoare a cor-
pului uman, fiind reprezentative
pentru Egipt și Grecia. Cu totul altă
interpretare filosofică percepem la
trecerea spre iconografia creștină.
"Omul antic vedea în moarte viața,
dar nu pe a sa, ci viața cosmică a
universului; pentru creștin așa ceva
este absolut inacceptabil, el cunoaște
moartea ca neființă și aspiră spre
viața  veșnică ce-l așteaptă dincolo de

această realitate temporară". Desti-
nul este de acum ursită, providență.
Referirile la icoana creștină din per-
spectivă dogmatică, la iconoclastie și
utilizarea textelor canonice întregesc
acest volum ce se adresează nu
numai cunoscătorilor ci și iubitorilor
de adevăr.

Romeo Daniel BOTEZATU

Valeriu Stancu
Cămașa lui Hristos
și Apocalipsa roșie
Editura Vasiliana 2010

"Nu m-am împiedicat niciodată
de românism în așa măsură, încât de
dragul lui să mă prefac a nu observa
ce se întâmplă de la o vreme încoace
în <eterna și fascinanta Românie>.
De altfel, îmi iubesc țara cu măsura și
detașarea ce-mi permit să-i văd mai
ales păcatele, durerile, sărăcia, nevol-
nicia, dar și pe cei care – din ticăloșie,
indolență, lăcomie, lichelism, prostie,
rea-credință, netrebnicie – o împing
inexorabil spre abis. Spre apocalipsă!
Sincer să fiu, în ultimii ani am avut
tot mai puține motive de a mă
mândri cu faptul că sunt român. Din
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tristețea și amărăciunea de a-mi ve-
dea țara scoasă la mezat, trasă la sorți
și împărțită așa cum a fost cămașa lui
Hristos pe dealul Golgotei, s-au năs-
cut textele incluse în acest volum."
Așa explică autorul în mesajul său
către cititori frământările care l-au
condus spre elaborarea ultimului său
volum (P.Ş.)

Liviu
Pendefunda
Poema Sufletelor și
a Pietrei
Editura Timpul, 2011

Poezia lui Liviu Pendefunda
creşte dintr-un fond arhetipal astfel
încât lectura acesteia e, la rându-i,
căutare, iniţiere, cercetare a esenţelor
pe care le dezvăluie scenariile mito-
logice şi constelaţiile simbolice de
acolo; fondul arhetipal nu are nimic
ilustrativ, poezia nu "povesteşte"
cine vor fi fost Brahma, Shakti,
Ganesh, Shiva, Parvati, Kundalini,
Agni din mitologia vedică, Enoh şi
Templul vechilor preoţi egipteni,
Eos, Eros, Hespera, Styxul grecilor,
Ilie, îngerii, heruvimii şi scara lui
Iacob din Vechiul Testament, arhi-
tectul, pătratul triunghiului aflat în
cerc, crucea şi roza universului ma-
sonic, argintul şi athanorul alchimiş-
tilor: poetul coboară în astral, în
mitologie, pentru că acolo sunt topite
viaţa şi înţelepciunea, sensul ascuns
şi lumina, Începutul şi Cuvântul său
care se regăsesc în fiecare dintre fi-

gurile sacre invocate. Poezia lui
Liviu Pendefunda din Poema sufle-
telor şi a pietrei, ca şi din cărţile
precedente, nu închipuie o istorie şi
nici biografia, fie şi din mit, a unei
figuri care tutelează religiile şi imagi-
narul popoarelor; ea nu caută epifa-
nia, ci ritualul şi nu zeii, ci sfera
semantică pe care o dezvoltă ceea ce
poetul numeşte un plan astral...
Aventura lui continuă pentru că în
focarul oglinzilor interioare se răstăl-
măceşte roua de lumină şi „întreaga
omenire'i doar un punct"; aici e
materia celestă care oferă substanţă
universului poetic foarte special al
lui Liviu Pendefunda... Cartea,
poartă de intrare în paradis, alteori,
plină de tenebre, aducând "bucurii în
suflet şi în spirit" şi simbolurile
provenind din fondul arhetipal
semnifică departele şi zarea lumii
increate unde se sfârşeşte şi unde
începe totul: mesagerul, maestrul
interior e poetul, cel care dă fiinţă
înscrisului genezei, hălăduind prin
Cuvânt sau în "tihna unui univers
astral", cum spune în Icoane în inimă:
plin de "virtute astrală", el are, sin-
gur, dreptul de a se îmbăia, precum
dragonii, în apa abisului din iezerul
Dianei: "În casa profunzimii, alune-
când prin lanuri de trandafiri,/ poe-
tul plin de virtute astrală/ îşi arogă
dreptul de a se îmbăia, precum dra-
gonii,/ în apa abisului din iezerul
Dianei./ Ci'n apele primordiale cu-
prinse de azoth/ înoată precum peş-
tii şi visează./ Iar visul îşi are geneza
în haos". Doar cel care se îmbăiază în
iezerul zeiţei selenare descoperă lu-
mina şi viaţa, luând distanţă faţă de
o realitate surpată în banal şi pusee
neurastenice; acolo, în apa zeiţei care
ocroteşte lumina şi vânătoarea (cău-
tarea, iniţierea) şi vegetaţia se petre-
ce imersiunea în astral a poemului.
Aventura lui continuă pentru că în
focarul oglinzilor interioare se răstăl-
măceşte roua de lumină şi „întreaga
omenire'i doar un punct"; aici e
materia celestă care oferă substanţă
universului poetic foarte special al
lui Liviu Pendefunda.

Ioan HOLBAN

Ștefania
Oproescu
Delir în curcubeu și
alte poezii
Editura Valman, 2009

"Cuvintele intră la timp cum
hainele intră la apă", scrie autoarea
trecând de trei ori prin toate culorile
curcubeului. Apoi dedică visele, sim-
țirile și frământările unei lumi pe
care o iubește necondiționat, fără
însă a se contopi cu acestea. Rolul
poetei este de a le surprinde, de a le
face să-i fie instrumente de viețuire.
Uneori rătăcește în labirintul somnu-
lui, alteori devine o umbră a sufle-
tului în mijlocul unui dans timid.
Ștefania Oproescu este o romantică
modernă cu iz intelectual. "Piatra nu
vorbește,/ lumina nu cântă,/ mai
scriu doar ca să țin aburindă/
secunda când voi sfârși/ în pagina
testamentului comun/ ca în arătura
de toamnă".

Liviu PENDEFUNDA
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Reviste în Contact

Începem cu o revistă a revistelor
cum nu am mai întâlnit în presa
românească și nu pentru că are
numai cuvinte măgulitoare la
adresa noastră ci pentru că în fond
un erudit precum este C. Stănescu
nu ar fi putut scrie altfel. Ceea ce
știu și mi se confirmă în revista
Cultura condusă de Augustin Buzura
este faptul că Frank Herbert avea
dreptate când afirma că măreția
unui munte nu poate fi remarcată
decât de pe un alt munte la fel de
măreț. Editorialul redactorului șef,
prezentarea scrierilor lui Mihai
Dinu Gheorghiu realizată de Al.
Cistelecan, controversata prezență
shakespeariană a lui Bulă scrisă de
Constantin Coroiu, studiul despre
demonologia lui Creangă semnată
de Eugen Simion, teatru, spectacol,
istoriografie, sport, toate crează de
fapt o împlinire a cititorului. Așadar
în această revistă el găsește, la
nivelul cel mai înalt, cultura.

Din New York ne vin mereu
număr după număr adevărate
volume ale spiritualităţii universale
în colecţia de gând a lui Theodor
Damian: Gracious Light (Lumină
Lină), fiecare realizare contribuind
la o adevărată împlinire a culturii
româneşti ca şi cum aceasta s’ar
petrece printre noi, aici în România
şi nu în îndepărtata Americă. În
ultimile numere observăm prezenţa
unor nume de rezonanţă în cultură
și a unor teme ce abordează istoria
literară, aparițiile editoriale, viața

culturală a românilor din diaspora,
proză, poesie, critică, recenzii,
remember. Iată ce putem întâlni din
belşug şi la cel mai înalt nivel în
paginile acestei minunate reviste de
spiritualitate şi cultură românească.
Reținem din cuprins poemul
Cezarinei Adamescu: "Îmi spun: din
nou mi s-a făcut de înger/ mi s-a
făcut de-un înger nepereche/ de-
aceea astăzi sânger, sânger, sânger,/
ca de o muzică măiastră, veche...",
paginile de istorie cu Diaconul
Coresi de M.N.Rusu, grupajul de
poeme semnat de Elleny Pendefunda
și memoriile lui Alex. Ștefănescu.

Din fericire pentru cititorii
iubitori de istorie literară şi
literatură românească contempo-
rană revista Convorbiri literare
apare întinerită în spirit, dar
păstrează elementele valorice ale
tradiţiei (nr. 4, 2011). În ultimul
număr remarcăm sub patronajul lui
Cassian Maria Spiridon prezenţa lui
Virgil Nemoianu, Ioan Holban,
Alexandru Zub, George Popa, Cristian
Livescu, Constantin Dram, Emanuela
Ilie, Constantin Coroiu, Gheorghe
Grigurcu, Ştefan Oprea, Gellu Dorian,
Liviu Papuc, Constantin Parasca, Călin
Ciobotari, Valentin Talpalaru, Anton
Adămuţ şi Liviu Pendefunda, unii
dintre ei colaboratori sau prieteni şi
ai revistei noastre. Ceea ce este o
floare rară pentru revistă, poesia are
aici strălucirea unicităţii prin versuri
semnate de Shaul Carmel, Daniel
Corbu şi Vasile Popa Homiceanu şi nu
putem să nu cităm din marea vie a
cuvintelor dăruite înainte de moarte
de scriitorul Shaul Carmel: „Poeme-
le pierdute/ tot cutreierând/ căile
poesiei/ cu buzunarele sufletului/
pline de poeme,/ nici n-am băgat de

seamă/ câte s-au pierdut./ Dacă
vreun împătimit/ de drumeţie/ le
va găsi/ rogu-l/ ajungându-mă din
urmă/ să mi le dea/ Dacă nu/ să le
ia/ şi să le rescrie/ cu puterile sale/
în limba sa” (Testamentare).

Revista de cultură Cronica ne
aduce printre multe altele semne de
atenţionare şi nu de întrebare în
arheologia spiritului. Se remarcă
breviarul filosofic francez semnat de
Bogdan Mihai Mandache în nr. 4
/2011. Texte de mare greutate pri-
vind istoria semnează Cătălin Tur-
liuc, patrimoniul național - Cătălin
Bordeianu, Liviu Suhar despre pictu-
ră, Cornelia Apostol despre muzică,
literatură cu Adi Cristi, Horia Zilieru,
Emanuela Ilie, Emilian Marcu, proză
cu Vasile Popa Homiceanu, poesie cu
Viorel Dinescu. Dar lumea întreagă
este prezentă prin traduceri, prezen-
tări, recenzii semnate de Marius
Chelaru, Alexandru Dan Ciochină, și
neobositul redactor șef, sufletul re-
vistei, Valeriu Stancu. Trebuie remar-
cată prezenţa în fiecare număr a
Sintezelor Europene sau Universale,
aducând interpretări pertinente des-
pre cultura veche şi contemporană.
Revista rămâne în specificul ei,
singura capabilă să oglindească
pulsul cultural pe care și l-a asumat
de zeci de ani.

Revista Steaua (numerele 1-2 şi
3 pe 2011) păstrează ţinuta
deosebită a acestei publicaţii
artistice şi culturale. Norman Manea
75 de ani, Mircea Ivănescu – 80, iată
repere pline de spiritualitate alături
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de texte de referinţă semnate de Ion
Pop, Aurel Rău, Adrian Popescu, Irina
Petraş, Mircea Muthu, Ion Cocora ş.a.
Traduceri, proză, cronică literară –
un complex ideatic ce conturează
izvorul de lumină pe care l-a
constituit întotdeauna Steaua.
Remarcăm prezentarea ultimului
volum de versuri al Anei Blandiana
de către Antonela Suciu şi „Ieşirea
din Tautologie” a lui Şerban Axinte:
„Procesul de evaluare a literaturii
trebuie să se revendice în perma-
nenţă de la componenta estetică.
Dar pentru că maşinăria revizionistă
să nu ruleze în gol e necesară o
rediscutare periodică a esteticului
însuşi.”

Cornel Ungureanu continuă seria
critică asupra corifeilor literaturii
contemporani, din unghiul său spe-
cific, din care ochiul inconfundabil
și atopătrunzător rivalizează divinu-
lui. Și aceasta în mod magistral dar
nu miracvulos se întâmplă în
Orizont. În numărul 4/2011 se
remarcă un text inedit al lui Emil
Cioran despre Mircea Eliade și con-
tribuțiile lui Livius Ciocârlie, Vladimir
Tismăneanu și Ciprian Valcan. Întâl-
nim de asemenea o interesantă
dezbatere despre premiile și topuri-
le literare la care participă nume
cunoscute și avizate ale culturii
românești. "Mulțimea funginoasă a
premiilor literare dovedește prin
sine că avem de-a face cu un
fenomen de gașcă, clică, specific
intelectualității noastre; și nu numai.
Aspectele dubioase sunt la fel de
numeroase precum premiile" scrie
Dan Negrescu și nu putem să nu fim
de acord cu această opinie pe care
distanța între Timișoara și Iași nu o
poate estompa.

Sunt multe publicaţiile ce do-
resc o reîntoarcere la timpurile de
odinioară. Cronica Veche aflată sub

direcţia lui Nicolae Turtureanu, Nico-
lae Panaite, Nichita Danilov, Ştefan
Oprea şi Mircea Radu Iacoban. Cu-
prinsul se aşează pe un făgaş
propriu: cronica oraşului, cronica
limbii, cronica literelor, cronica
artelor şi secţiunea intitulată cronice
şi anacronice. Din primele două
numere amintim texte semnate de
Liviu Antonesei, Călin Ciobotari, Florin
Cântec, Bianca Marcovici, Grigore
Ilisei, Claudia Partole, Valentin Ciucă,
Nicolae Busuioc, Cătălin Mihuleac şi
poesie de Cătălin Ciolca şi Mariana
Codruţ, pe lângă retrospective,
amintiri şi rememorări ale debutu-
rilor ori colaboratorilor permanenţi
ai revistei de odinioară şi bineînţeles
articole ale membrilor redacţiei
acestei noi reviste vechi.

Luceafărul de dimineaţă (nr.
999, 2011), săptămânal de literatură
(apărută sub patronajul regretatului
Laurenţiu Ulici, care n’a mai avut
când să trimită colaborarea la revis-
ta noastră, Ţara Făgăraşului fiindu-i
loc de trecere spre spiritualitatea
fără de sfârşit), beneficiază de
poemele Virginiei Moisescu şi Florin
Hălălău, proză de Esteban Padros de
Palacios, Mihail Vakulovski şi Gabriela
Adameşteanu. Citim pagini intere-
san-te de Paul Cernat şi Bogdan Ghiu,
comentariile repreintă o retrospec-
tivă a literaturii române şi a
jurnalisticii pe când existau ziarişti
şi ziarele erau semnate de adevăraţi
maeştri ai condeiului. Azi se pot
numi jurnalişti doar cei formaţi la
şcoala calităţii de atunci şi nu a
parvenitismului postdecembrist. La
final dar nu în cele din urmă suntem
încântaţi să semnalăm aparţia unui
studiu aprofundat asupra volumu-
lui de poesie „Poema sufletelor şi a
pietrei” de Liviu Pendefunda, sem-
nat de Ioan Holban cu titlul
„Imersiunera în astral”. Urăm ca
aniversarea numărului 1000 să
revină de cât mai multe ori crescând
cifra miilor.

E greu să poţi aprecia articolele
şi textele publicate în România lite-
rară. Versurile lui Emil Brumaru,
George Vulturescu, proza lui Alexan-
dru Ecovoiu, critica literarară a lui
Ioan Holban fac cinste unuia din
ultimele numere. Sub conducerea
lui Nicolae Manolescu remarcăm
prezenţa semnăturilor lui Constantin
Ţoiu, Gheorghe Grigurcu, Gellu Dorian
ş.a. într-un cerc în general închis,
permanent închis, din care multe
din marile talente neafiliate la
“club” sunt ignorate.

Rosicrucian Beacon (vol 19, nr.
6 /2011), conţine un sumar bogat,
cu referinţe asupra marilor culturi
ale lumii, ţcolile de mistere ale
Egiptului, Trandafirul Roşu al
Boemiei, Ritualul egiptean, articole
privind muzica şi civilizaţia, creati-
vitatea umană, alchimia sinelui,
geniul lui Leonardo da Vinci,
Lumea fluidă a gândirii, Limbajul
muzicii “In the beginning was the
Word, and , and the Word was with
God, and the Word was God”.

Remarcăm cu satisfacţie apariţia
în continuare a revistei esoterice
române Masonic Forum. Într’o
frumoasă prezentare grafică, demnă
de cei pe care-i reprezintă, ultimul
număr al Forumului Masonic include
texte ce completează formarea
spirituală a cititorului. Cităm dintre
titluri: Rolul elitelor intelectuale,
Consacrarea lojilor Quatuor Coronati
în România, Sabia masonică, A forrest
is not a wood alone.
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La sfârşitul anului 2007, de la
Madrid sosea o veste senzaţională:
revistei „Florile Dalbe” din Moldova
i se decerna Premiul Internaţional
Pentru Calitate şi Excelenţă, Steaua
Calităţii, Categoria Aur, premiul
prin care revista a fost recunoscută
unanim de către juriu drept cea mai
bună publicaţie periodică de cultură
generală pentru copii şi adolescenţi
de pe mapamond... În 2010, la
aniversarea a 70 de ani, revistei i s-a
decernat Premiul ONU în domeniul
Drepturilor Omului.

La Târgul internațional de Carte
pentru Copii și Tineret, Chișinău
2011 revista a venit cu un număr
special consacrat scriitorilor elevi.
Unul dintre aceşti mici autori, dar
devenit astfel mare este și redac-
torul nostru pentru promovarea
literaturii copiilor şi abolirea
discriminării de vârstă în aprecierea
valorii, Elleny Pendefunda primind
Premiul pentru cea mai bună carte a
unui scriitor elev.

Viaţa efervescentă culturală a
Galaţilor de astăzi este bine
surprinsă de revista Dunărea de Jos
(nr. 110, 2011). Aniversând cei 100
de ani pe care i-ar fi împlinit Emil
Cioran, istoria, artele se cuprind
într’un „joc al sacrului şi al
profanului” cum scrie Bogdan George
Silion în poesie şi proză semnate de
Constantin Gherghinoiu, Angela Baciu,
Victoria Milescu sau Constantin
Tănase şi Mihai Ganea. Anca Belu

descoperă o panoplie bogată de
titluri ale unor cărţi recent apărute
la editurile româneşti.

Nicolae Dabija se dovedeşte a fi
acelaşi minunat conducător de re-
vistă, Literatura şi Arta din
Chişinău datorându-i evoluţia con-
stantă la înaltele standarde pe care
şi le-a stabilit încă de la primele
apariţii. În ultimile numere proble-
matica diversă şi complexă a culturii
şi literaturii din Basarabia perma-
nent conectată la valorile istorice şi
contemporane a teritoriilor româ-
neşti este dezbătută şi recomandă
soluţii, uneori mult mai pertinente
decât cele din România. Texte
semnate de Mihai Cimpoi, Valeriu
Matei, Daniel Corbu, Iacob C. Istrate şi
mulţi alţii susţin acest demers.
Poesia lui Anatol Codru, Andrei
Strâmbeanu, Viorel Dinescu şi a
tinerei generaţii printre care Elleny
Pendefunda, prezenţi cu grupaje
reprezentative în paginile revistei,
demonstrează preocuparea pentru
susţinerea talentelor autentice ce
reprezintă viitorul literaturii române
şi implicit al limbii, suportul
supravieţuirii unei naţiuni.

Un dialog de înaltă ținută cu
Tudor Gheorghe şi unul pe teme de
istorie literară cu Constantin Cuble-
șan întâlnim în Vatra Veche, anul
III, nr. 5, 2011. O revistă cu care ne
simțim înfrățiți spiritual și ca
program editorial, aduce în ultimul
său număr un omagiu lui Miron
Costin la 320 de ani de la moartea
sa, continuarea interesantei biografii
a Hortensiei Papadat Bengescu și
Simonei de Beauvoir și eseul lui
George Popa din care cităm: "noi ne
aflăm la intersecția a două infini-
tudini lăuntrice: infinitul material...
și infinitul sufletesc despre care

nimeni nu poate spune până unde
se întinde." Citim foarte pertinente
recenzii despre cărți semnate de
Nora Iuga, Theodor Damian,
Constantin Călin. Semnături de
excepție: Mircea Dinutz, A.I.Brumaru,
Cleopatra Lorințiu, Nicolae Băciuț. Ne
rețin de asemenea atenția grupajele
de versuri ale lui Ion Cristofor,
Andrei Fischof și al Vioricăi Lazăr.

Oglinda literară, numărul din
aprilie are aceeași densitate precum
orice alt număr al revistei.
Sociologie, filosofie, proză, poesie,
esoterism, istorie, recenzii, memorii,
aniversări, comemorări, poate cea
mai plină revistă de cultură,
civilizație și atitudine din câte
putem întâlni pe plan mioritic.
Viorel Roman, Theodor Codreanu,
Mircea Radu Iacoban, Marius Chelaru,
Liviu Pendefunda, Ioan Țicalo, Dan
Puric, Constantin Miu, Bogdan Ulmu,
Adrian Dinu Rachieru, Leo Butnaru
semnează în paginile revistei alături
de foarte mulți alții. Aniversarea din
acest număr este dedicată versurilor
și poemelor semnate de Elleny
Pendefunda la împlinirea a 10 ani.
Gheorghe Andrei Neagu poate fi
mândru de revista pe care  o
păstorește !

Tot de la Focşani primim revista
de cultură, literatură şi artă
ProSaeculum (nr.7-8, 2010) aduce în
discuţie soarta publicaţiilor literare
de azi şi implicarea reţelelor de net
în distribuţia evenimentelor cultura-
le (Mircea Dinutz). Remarcăm
contribuţiile Magdei Ursache, a
Aurei Christi, Constantin Cubleşan,
Liviu Ioan Stoiciu, D.R.Popescu,
Mircea Radu Iacoban şi Constantin
Coroiu. Poezia semnată de Cate
Cody înnobilează revista.
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De remarcat că nici cu ultimile
numere revista Porto-Franco nu’şi
desminte ascendenţa valorică sub
bagheta neobosită a lui Sterian Vicol.
Interviuri, cronici, proză şi poesie,
paginile descriu un itinerar al unor
rubrici întotdeauna bine alese: salon
poetic, scrisori netrimise, pagini
dunărene, atitudini, fals tratat de
umor, Lyra, Taduceri, Albumul
Porto-Franco. Remarcăm restituirile
şi rememorările privind pe Horten-
sia Papadat-Bengescu, Nicolae
Labiş, Ion Covaci, George Ţărnea.
Ceea ce se profilează este însă
aplecarea spre tânăra generaţie de
scriitori cu şi fără patalama USR.
Bravo !

Revista Feed Back este mereu în
fruntea experimentelor literare din
România. Ultima apariţie (nr. 1-2-3,
2011) păstrează linia impusă de
Daniel Corbu fiecărei apariţii –
nume reprezentative: George Vultu-
rescu, Mihai Cmpoi, Horia Zilieru,
Cezar Ivănescu, Theodor Codreanu,
Cesare Pavese, Aurel Dumitraşcu,
Ştefan Roll, Arcadie Suceveanu, Yeats,
Sylvia Plath, Saint John-Perse, Ionel
Teodoreanu, Angela Baciu, Marin
Sorescu, Paul Gorban, Mihai Ursachi
ş.a., texte reprezentative despre mit,
simbol, istorie literară, poesia
luminii şi a vieţii, estetică literară
etc, o grafică şi o prezentare de
excepţie. Feed-Back răspunde întru
totul negativ îngrijorării pe care unii
editori de reviste din ţară o au cu
privire la numărul mare al
publicaţiilor de profil care va duce
la scăderea calităţii şi va disipa
valorile în masa non-valorii. Din

contra, libertatea de exprimare,
posibilităţile multiple de orientare şi
adresabilitate ce stau în faţa conde-
ierilor acestei ţări vor demonstra în
timp vitalitatea şi viabilitatea
culturii noastre. Numărul mic al
revistelor literare, publicarea pe
criterii de grup, afinităţi ce nu au
nimic în comun cu literatura în
cadrul revistelor conduse de
neaveniţi, proletcultişti contempo-
rani, ale căror scopuri oculte şi
mercantile depăşesc pe alocuri
imaginaţia creatorilor de artă,
barierele artificiale introduse sunt
reprobabile dialectic. Concurenţa,
chiar dacă sperie, duce întotdeauna
la evoluţie.

Revista Societăţii Scriitorilor
Bucovineni, Bucovina literară (nr. 3,
2011) , se ridică la nivelul revistelor
ce demonstrează probitate a calităţii
şi non-rabat al valorii. Numele
prezente în acest număr demon-
strează afirmaţiile noastre: Liviu Ioan
Stoiciu, Theodor Codreanu, Geo Vasile,
Gellu Dorian, Al. Cistelecan, Bedros
Horasangian, Mircea A. Diaconu, Liviu
Antonesei, Luca Piţu, Constantin
Dram, Leo Butnaru ş.a. Textele de
asemeni. Felicitări, Constantin Arcu !

Citim Contemporanul (nr. 3,
2011) și știm că există o balanță care,
din păcate pentru alții, aici se
apleacă prin greutatea aurului
extras din Cuvânt. Nicolae Breban,
Irina Petraș, Alex Ștefănescu, Aura
Christi încearcă, oare pentru a câta
oară să schimbe ceva în mentali-
tatea, nu a poporului, ci a intelec-
tualității acestui popor care, se pare,
începe să se confunde cu lipsa de
cultură și doar un pas o mai

desparte de analfabetism. Magda
Ursache, Adrian Dinu Rachieru, Liviu
Ioan Stoiciu, Alexandru Balotă, Ion
Ianoși, Ștefan Borbely, Petru Ursache
sunt doar câteva nume care
îndreptățesc afirmațiile noastre.
Remarcăm prezentarea grafică a
revistei care susține conținutul
ideatic, o idee europeană reală ce ne
îndreptățește să afirmăm că la 130
de ani de la prima apariție ea ocupă
un loc de prim rang în panoplia
revistelor de cultură, politică și
știință.

Dintre sute de catarge şi
Hyperion, (anul 29, numărul 1-2-3 /
2011), prezintă o secţiune importan-
tă laureaţilor Festivalului Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu” din
acest an şi apariţiei volumelor
acestora, eveniment editorial de
excepţie îngrijit de neobositul Gellu
Dorian. Sunt de asemenea prezente
şi prefeţele la aceste volume
consemnate cu multă rigoare de
Mircea Martin, Mircea A. Diaconu şi
Ion Pop. Cronica literară străluceşte
sub bagheta aceloraşi neobosiţi
condeieri Lucian Alecsa şi Emanuela
Ilie, precum şi eseurile semnate de
Al. Cistelecan, Antonio Patraş,
Constantin Coroiu, Magda Ursache.
Ne face plăcere să cităm din
poemele semnate în paginile revistei
de Nichita Danilov: „Nor alb,
subţire,/ apărut la orizont/ ca o
foiţă de ziar/ pe care Tu, Doamne,/
o frămânţi noaptea/ între palmele
tale uriaşe/ bătătorite de facerea
lumii -/ linia nesfârşită a vieţii/
şerpuieşte pe Calea Lactee -/
presărând peste litere scrise pe cer/
fire de nisip şi de mătase/ ca un
ţăran sculat în toiul nopţii/ care
szând ciucit pe prag/ contemplă
bolta cerească/ potopită de stele,/
după care luând un tăciune/ din
cuptorul pe jumătate stins/ îşi
aprinde o ţigară...” (Nor).
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Revista română, anul XVII, 1,
2011, apare cu aceeaşi deosebită
grijă pentru ţinuta vetustă a pre-
zentării istoriei literare şi elementele
de viaţă culturală contemporană
îmbinate armonios de diriguitorii
Despărţământului Astra „Mihail
Kogălniceanu” din Iaşi, paginile
dăruindu-se în mod frăţesc şi
basarabenilor ori bucovinenilor
împătimiţi de civilaziţie şi cultură.
Se remarcă o prezentare – eseu a
Aurorei Ştef a volumului lui George
Popa închinat treptelor spiritului
hyperionic din Luceafărul şi textele
semnate de Lucia Olaru Nenati,
George Bădărău, Valentin Talpalaru şi
Emanuela Ilie.

Revistă tematică de lirică
universală, Poezia (nr .1 (55)/ 2011)
dezleagă taina rostirii cu texte
inspirate semnate de Cassian Maria

Spiridon, George Popa, Liviu Pendefun-
da, Daniela Andronache şi Cristina
Rusu. Poezie românească şi tradu-
ceri ale poeţilor români în diverse
limbi ale lumii sau versuri ale unor
poeţi străini în limba română,
recenzii de excepţie semnate de
Emanuela Ilie şi Carmelia Leonte
împlinesc menirea acestei apariţii de
primăvară, la fel ca şi inspiratul
fragment despre geneza metaforei al
lui Lucian Blaga.

Din Satu Mare primim de la
George Vulturescu revista de poesie
Poesis (1-2-3, anul XXII/ 2011),
înfrăţită prin profil şi credem noi
prin calitate cu Contact internatio-
nal, Viorel Mureşan, Liviu Pendefun-
da, Vasile Spiridon, Theodor Codreanu,
Daniel Corbu semnând poeme şi
texte care-i îmbogăţesc valoarea.
Fototeca prezintă activitatea zilelor
petrecute la Botoşani, Cernăuţi şi
Herţa de membrii delegaţiei Uniunii
Scriitorilor din România cât şi ale

redacţiei în vizită la colegii lor din
Olanda. Redăm un fragment
remarcabil dintr-unul din poemele
grupajului de poesie semnate de
Gabrielle d’Annunzio în traducerea
lui Simion Dănilă: “Zis-a inimii
omului: când/ spumega-vei, inimă,
plină şi largă/ aidoma şuvoiului,
binefacere/ pentru ţărmi, dar cu
riscul să-i spargă/ atunci e
începutul virtuţii tale”.

În ceea ce priveşte ansamblul
publicisticii româneşti din ţară am
putea aprecia existenţa a două
tendinţe: a celor bogaţi care scriu în
reviste vandabile, ne-literare, acul-
turale (dar nu lipsite de o anume
cultură care nu ne aparţine şi de
care ne-am putea lipsi) şi visătorii
care speră în adevăr spiritual, în
“arta pentru artă” şi care o duc de
pe o zi pe alta, temele profunde, de
bază pentru progresul omenirii
îmbinându-se şi în unele şi în
celelalte cu cele ale subculturii
universale cu nuanţe autohtone.

Contact Int’l

Jorge Luis Borges
Aleph

În gematrie, Aleph reprezintă numărul 1, şi atunci când este utilizat la începutul anilor
ebraică, înseamnă o mie, urmată de celelalte cifre. În siriacă A. are valoarea de o mie, un million,
zece mii sau zece milioane, după așezare de puncte sau linii deasupra sau dedesubtul său.
Valoarea numerică a cuvântului sau frazei se poate astfel aplica într-un sistem complex al
providenței, adeseori asociat Kabbalei, dar nu-i era străin nici lui Platon în cartea sa Cratylus.

Filosofic în Sefer Yetzirah, scrie că Aleph domnește asupra respirației universului, a format
aerul și coordonează sufletul în piept. În mitologia evreiască Aleph a fost sculptată în capul
golemului dându-i astfel viaţă. Cele trei cuvinte care alcătuiesc numele mistic al lui Dumnezeu în
Exod încep de asemenea cu A., ceea ce întâlnit în numeroase amulete și formule mistice reprezintă
unicitatea lui Dumnezeu, revelația și prezența sa în lume. Aleph se referă deci la elementul de aer
(umed și cald) din alchimie, la Arcana Majoră cu numărul I - magicianul a cărților de tarot din
ocultism, mag al puterii, dominat astrologic de Mercur și relevând strălucirea, succesul, inițierea,
acțiunea, metamorfoza, creativitate, spiritul superior şi legătura a douăsprezecea din căile dintre
Kether şi Binah în arborele kabbalistic al celor zece sephiroth. În lingvistică expresia "de la Aleph
la Tav" are aceeași semnificație cu "de la început până la sfârşit"; de la A la Z, sau de la Alfa la
Omega. Întotdeauna o persoană care nu știa să înscria o A. era considerată analfabetă, iar cuvântul
Nu cu A. mare este un nu absolut. Aleph, este și o denumire prescurtată pentru Codex Sinaiticus,
un manuscris biblic din secolul al patrulea. Iar literatura contemporană, caracterizată de o imagine
a omului ca victimă a forţelor de alienare-singurătate, crize de identitate, angoasă, culminează cu
volumul Aleph şi alte povestiri scrisă de Borges - o lume de vis, cu versiuni paradoxale sau ironice
ale realului, stăpânite de un limbaj specific plin de simboluri. Așa cum Aleph este punctul care
cuprinde întregul univers și această carte cuprinde întregul univers borgesian. (L.P.)

.]
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Mihaela ALBU

Cultura română în
exil

personalităţi şi instituţii
ealitatea cultural-lite-
rară a exilului acoperă
o vastitate de preo-

cupări într-o neobosită activitate de
promovare a culturii române în ţara
de adopţie, ca şi o permanentă
încercare de menţinere a limbii
materne în paralel cu integrarea
cultural-lingvistică în noul spaţiu.
Intelectualii români care au reuşit să
emigreze în ţările libere de
comunism au fost şi cei care au
realizat o continuitate în plan
cultural autentic, reînnodând în alt
teritoriu firele înfloritoarei perioade
interbelice de acasă1.

Dispersarea geografică a fost, aşa
cum se cunoaşte, foarte vastă – de la
ţările occidentului european, până la
Statele Unite, America de Sud,
Canada şi chiar Australia. Desigur, şi
datorită apropierii, dar mai ales
datorită comodităţii lingvisitce, mulţi
dintre intelectualii exilului românesc
şi-au căutat (şi găsit) adăpost mai
ales în Europa - Franţa, Italia, Spania,
dar şi în alte ţări europene.

În noul context geopolitic (şi mai
ales cultural), emigranţii au urmărit
în primul rând căile de supravieţuire,
dar nu în ultimul rând şi-au reluat
activitatea, au continuat să scrie, să

1 „Exilul românesc este format mai ales din
intelectuali. La noi, mai ales intelectualii au fost
persecutaţi, au fost îngrădiţi în ţelurile lor şi atunci
exilul românesc numără mai mulţi intelectuali. Ori
aceşti intelectuali au punctat întreg globul, ei se
găsesc peste tot şi, mai mult decât atâta, sunt în
legătură. Aici, în Occident, s-au făcut mereu
congrese, reuniuni, întruniri, sunt publicaţii
româneşti, este Institutul din Freiburg, de pildă, care
şi-a propus să cumuleze o serie întreagă din aceste
publicaţii.” (Chihaia, 2007, vol. III: 209).

editeze reviste, să înfiinţeze
cenacluri, edituri sau chiar
asociaţii şi organizaţii (nu
numai cu scop politic, ci şi
pentru a promova valorile
culturii ţării din care au fost nevoiţi
să plece). Activitatea lor (în cea mai
mare parte în strânsă cooperare,
indiferent de locul de pe glob) avea
mai ales scopul de a demonstra lumii
întregi, aşa cum făcuse cunoscut unul
dintre cei mai de seamă reprezentanţi
(şi catalizatori ai energiilor exilului!),
Mircea Eliade, că „România există
(...) şi ca prezenţă spirituală.” (Eliade,
1990: 152). În plus, unii dintre
scriitorii români exilaţi au început să
scrie în limba ţării de adopţie şi, fie
că au făcut traduceri din literatura
română, fie că pur şi simplu şi-au
scris propriile opere în limba
respectivă, mulţi au devenit
adevăraţi mesageri ai culturii şi
spiritualităţii româneşti în Europa.

Aşadar, la o privire de ansamblu,
urmând apoi un fir diacronic, dar şi
unul sincronic, urmărind activitatea
exilului românesc din prima
perioadă (cea a anilor ’50), apoi din
următoarele, precum şi ţară
europeană după ţară2, cercetătorul va
descoperi – pe lângă activitatea
politică (cunoscută şi temută la
Bucureşti!) – o extrem de bogată şi
variată activitate culturală. Eva
Behring, în panorama sa asupra
exilului românesc, duce mai departe
consideraţiile asupra scopului acti-

2 Ne-am propus, aşa cum rezultă din titlu, să
analizăm numai spaţiul european.

vităţii culturale a „membrilor mar-
canţi şi a editorilor de publicaţii”, în
opinia cercetătoarei aceştia dorind
„să decidă şi ei asupra identităţii
culturale a românilor, să intermedi-
eze între cultura română şi cea a ţării-
gazdă, să fie pentru exilaţi foruri ale
întâlnirii şi schimbului de idei.”
(Behring, 2003: 45). Desigur, realita-
tea impunea cu totul alte stări de
fapt, cu totul altă viziune asupra
moştenirii culturale pe care aceştia se
simţeau datori să o pătreze şi să o
promoveze. Mai mult. Înfiinţarea de
instituţii, societăţi, biblioteci, edituri
şi servicii editoriale îi dau Evei
Behring imaginea cuprinderii „ţării”
din exil într-o „reţea”, de vreme ce
„aceleaşi nume" se întâlnesc peste tot
(în ţările europene, în SUA, în
Canada sau America de Sud), ele
impunând direcţia organizaţiilor,
programelor editoriale şi orientării
revistelor. „Reţeaua” pe care o
constata cercetătoarea germană îşi
avea formele de manifestare în cele
mai diverse acţiuni. Printre cele mai
importante se numără semnalarea şi
comentarea cărţilor unui scriitor de
către altul sau a unei reviste de către
alta, scriitorii, editorii, traducătorii,
conducătorii de cenacluri sau de
organizaţii culturale promovându-se
între ei, făcând cunoscută activitatea
celorlalţi cu o conştiinţă a aparte-

R
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nenţei la un grup etnic cu puternice
rădăcini culturale.3

Pentru o mai bună înţelegere a
acestei complexe activităţi, ca şi pen-
tru a sublinia diversitatea preocupă-
rilor, sintetizăm în cele ce urmează
principalele ei aspecte, după cum
urmează:
1. editare de publicaţii periodice
2. înfiinţare de edituri şi tipărire de

carte românească
3. înfiinţare de biblioteci
4. constituire de asociaţii şi societăţi

cu scop cultural-politic
5. traduceri

Pentru a nu ocupa un spaţiu prea
întins, ţinând cont însă şi de impor-
tanţa–în plan valoric, dar şi cantitativ
–, ne vom restrânge exemplificarea la
primele două tipuri de activităţi.

1. Editarea de publicaţii periodice

În număr destul de mare, aceste
publicaţii demonstrează din plin
misiunea pe care şi-o asumaseră de
bunăvoie exilaţii de după 1945, acel
rol (semnalat deja) de menţinere a
identităţii culturale, de promovare a
valorilor româneşti4, dar mai ales de
luptă anticomunistă, fără a exclude
însă nici acţiunea de integrare
culturală în ţara de adopţie.

Revistele editate în exil sunt,
aşadar, destul de numeroase, majori-
tatea fiind publicate (în spaţiul euro-
pean) în Franţa, Italia, Germania sau
Spania, în perioade diferite (înce-

3 Un exemplu îl aflăm în cazul Revistei Scriitorilor
Români, în care în numărul 3 citim comentarii
elogioase despre Fiinţa Românească, în numărul 5
despre Destin, iar în numărul 6 despre Almanahul
Pribegilor Români.
4 Semnificative sunt în acest sens mărturiile lui Virgil
Ierunca şi ale Monicăi Lovinescu, doi intelectuali
care, situându-se la început într-o direcţie
promotoare a estetismului în artă, aflaţi în exil,
cunoscând şi înţelegând tragedia prin care trecea ţara
şi, implicit, cultura română, şi-au asumat misiunea de
a trăi şi activa numai întru această cultură. Într-un
dialog cu Nicolae Florescu, Virgil Ierunca explică
această atitudine de conştientizare deplină a rolului
asumat, acela de luptă anticomunistă: „Marxismul m-
a făcut o fiinţă morală, ceea ce nu credeam că e
posibil … Marxismul ca pretext istoric, primejdiile şi
ravagiile lui. Iar când am rămas fără România nu m-a
mai interesat nimic din realităţile culturii ocidentale.
… Îmi spuneam că trebuie să fac ceva în fiecare zi pentru
România. (…) Presimţirea sistemului opresiv, totolitar
m-a cutremurat şi a reorientat altfel evoluţia mea
viitoare.” (N. Florescu, „Cu Monica Lovinescu şi
Virgil Ierunca recapitulând exilul”, în Jurnalul literar,
iulie 2000, p. 6, s.n.).

pând cu 1948), având un program
divers, plecând totuşi de la aceeaşi
idee majoră: continuitatea5 – în liber-
tate – a valorilor culturale româneşti.
Le vom grupa în continuare în
funcţie de cele două (sau trei6 mari
perioade ale exilului7), după care le
vom prezenta succint ideile majore
care se desprind din câteva dintre ele
(alese pe criteriul longevităţii, al
notorietăţii fondatorilor şi colabora-
torilor, al impactului etc.), prin
această prezentare urmărind să scoa-
tem în evidenţă principala orientare
rezultată din articolul program, cât şi
din tematica volumelor.

Astfel, în prima perioadă semna-
lăm ca mai iportante următoarele
publicaţii literar-culturale: B.I.R.E”
(Buletin de Informaţii al Românilor
din Exil), Paris, Franţa (1948-1990),
Luceafărul, Paris (1948, 1949),
Uniunea Română, Paris (1948-1950),
Caete de dor. Metafizică şi poezie,
Paris (1951-1960), Destin, Madrid,

5 Semnalând numărul pe octombrie-noiembrie 1950
al revistei Orizonturi, „organ al Centrului de Studii şi
Cercetări Ştiinţifice al Românilor din Germania”,
redacţia revistei Destin sublinia şi legătura stabilită de
exilul românesc cu valorile culturale de dinainte de
1944: „… această revistă a îndeplinit, în afară de rolul
unicităţii, acela preţios de a înmănunchia contribuţii
intelectuale demne de elogii şi capabile să
dovedească astăzi că între splendida eflorescenţă
culturală românească de dinainte de prăbuşire şi
generaţiile viitoare nu s-a produs un gol.” (Destin: 1/
1951: 106, s.n.). Acelaşi „pod” peste spaţiu şi timp
este accentuat şi de Horia Stamatu - membru
fondator al „Asociaţiei Culturale Române” – (1957),
acesta văzând scopul cultural al Asociaţiei ca fiind
păstrarea valorilor din perioada de dinainte de 1945.
6 Eva Behring, în studiul său asupra exilului cultural
românesc, îl împarte în trei mari „valuri”: Primul este
din anii ’40 - ’50 (ani în care au rămas în străinătate
mai ales diplomaţi, iar majoritatea şi-au găsit refugiu
în Spania); al doilea „val” (anii ’60 -’70), pe care
cercetătoarea îl pune sub semnul „speranţei” şi al
„deznădejdii”; al treilea „val” de exilaţi este
considerat cel din anii ’80 (Behring, op. cit.: 23 ş.u.).
7 Conform majorităţii cercetătorilor, aceste două
perioade sunt 1945-1949 şi 1972-1989. O altă
distribuire (mult mai detaliată) o întâlnim în vol. III
al Scrierilor lui Pavel Chihaia, acesta, preluând o
periodizare dintr-o comunicare prezentată de
Antonia Constantinescu la Institutul Român din
Freiburg, enumeră şase perioade ale exilului, după
cum urmează: „au fost mai întâi exilaţii anului 1940.
(…) Au fost apoi exilaţii anului 1944, ai perioadei de
după 23 august, adică imediat după război … Apoi a
fost valul de la 1948, când România a devenit
provincie sovietică şi când, după ce a fost depăşită
teama aceea, din primele luni ale lui 1948, mulţi au
încercat, şi unii au reuşit chiar, să fugă. (…) Au urmat
nişte etape morcelate, de-a lungul timpului: în timpul
dezgheţului din anul 1964, în jurul anului 1971, şi pe
urmă după Revoluţie, ultimul val cu problemele lui.”
(Chihaia: 2007:199-200).

Spania (1951–1972), Gânduri libere,
Paris (1951-1952), Vatra, Roma (1951-
1994), Almanahul Pribegilor Ro-
mâni, Paris (1952-1966), Revues des
Etudes Roumaines, Paris (1953-
1975), România, Roma (1954-1957),
Anotimpuri, Paris (1955), Acta Phi-
lologica, Roma (1958-1976), Fapta,
Madrid (1956-1958, 1963-1964), Sem-
ne, Paris (1960-1963), Cuvântul în
exil, München (1962-1967), Revista
Scriitorilor Români, München (1962-
1990), Fiinţa Românească, Paris
(1963-1968, 7 volume), Limite, Paris
(1969-1986).

În a doua perioadă, amintim,
printre altele: Apoziţia, München
(1973-1988), Ethos, Paris (1973-1984),
International Journal of Romanian
Studies, Amsterdam (1976-1989),
Dialog, Köln, Frankfurt pe Main şi
Dietzenbach (1977-1987), Curentul,
München (1978-1980), Lupta, Paris
(1983-1997).

O observaţie care se desprinde
imediat este aceea că prima perioadă
este mult mai bogată în publicaţii, cei
plecaţi considerând ca pe o înaltă
datorie continuitatea şi legătura
sufletească cu tot ceea ce lăsaseră în
ţară. O menţiune expresă în acest
sens o întâlnim în articolul program
al primului număr al unei importante
reviste a exilului, Fiinţa Românească,
în care, fără o semnătură expresă,
redactorii arată că noua publicaţie
„pleacă din adâncul trăirilor noastre
într-o comuniune sufletească indes-
tructibilă cu fraţii de acasă”. (Fiinţa
Românească: 1/1963: 5).

Se observă de asemenea o frec-
venţă mai mare a apariţiei de publi-
caţii cultural-literare româneşti în
capitala Franţei, după care urmează
Roma, München şi Madrid. La o
simplă trecere în revistă a sumarelor,
întâlnim numeroase creaţii proprii
ale reprezentanţilor exilului, dar sunt
reproduse şi multe texte clasice sau
contemporane de valoare ale literatu-
rii române ori comentarii asupra
acestora.8 Un exemplu în acest sens

8 Să nu uităm că exilaţii nu-şi putuseră lua cu ei
biblioteca de acasă şi că dorul era materializat nu
numai în nostalgia după familie, prieteni sau locurile
natale, dar şi prin „foamea” de carte românească! Şi
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poate fi Caete de dor, în care sunt
publicate poeme de Arghezi, Blaga,
Bacovia, A. Maniu, Voiculescu ori frag-
mente din Mateiu Caragiale, V. Pârvan
ş.a. O altă publicaţie – Almanahul
Pribegilor Români, care, aşa cum
precizează cel care îl alcătuia,
Constantin Arsene, în vol.VI (Paris,
1963-1964), avea „intenţia” de a da
exilului „o culegere din ceea ce s-a
publicat în România liberă, pentru a
păstra intactă imaginea ţării pe care
literatura comuniştilor, în vederea
propagandei lor, vrea să o desfigu-
reze.” Apreciind rolul acestor publi-
caţii (şi a acestui almanah în parti-
cular), în rubrica de „recenzii” a
Revistei Scriitorilor Români, recen-
zentul Mircea Popescu subliniază că
„an de an, graţie acestor almanahuri
masive, ne reconstituim, fie chiar din
bucăţi sau piese inorganice, o biblio-
tecă românească sau completăm lip-
surile mai dureroase din rafturi.” Şi
apoi, ca o supremă apreciere şi
pentru a-şi convinge cititorii, în
recenzie se spune că „almanahul tras
la şapirograf al domnului Arsene e o
minieră cu multe lingouri de aur.”
(Revista Scriitorilor Români:3/'64: 191).

Dan Hatmanu

Conştientizând faptul că, o dată cu
strămutarea (constrânsă!) dincolo de
locurile natale, vor strămuta cu ei şi
„capsula culturală” asimilată în de-

chiar dacă au fost perioade în care au mai reuşit să îşi
aducă biblioteca în noua ţară, aceasta s-a făcut cu
mari greutăţi. Un episod în acest sens am întâlnit în
relatările unuia dintre exilaţi, Matei Cazacu, acesta
povestind într-un interviu publicat în Caietele INMER
(an V, nr. 12:16, 17) cu ce eforturi au reuşit părinţii să-
i trimită cărţile la Paris: „…cărţile astea au costat cam
de trei ori: o dată cumpăratul şi cam de două ori toate
formalităţile că plăteai la patrimoniu, plăteai la vamă,
plăteai la expediţie, plăteai la recomandată. Plus că
ticăloşii ăia de la Securitate le rupeau legăturile – le
verificau să nu bagi în legături mesaje…”

cursul timpului, intelectualii români
o vor replanta pe sol străin, constru-
indu-şi astfel un areal românesc în
alte frontiere. Un exemplu elocvent al
acestei conştiinţe continuatoare îl
constituie articolul program (Cuvânt
înainte) al uneia dintre cele mai
importante reviste din exil, revistă
care poartă un nume cu conotaţii
sugestive, Destin9.

Deoarece elitele „aruncate (…)
dincolo de Ţară10” erau receptate ca
adevărate „monade de viaţă şi cultu-
ră românească”, redactorii revistei
porneau demersul de editare de la
ideea că aceste elite puteau fi o
„prelungire rodnică, în neîncetată
poziţie de veghe a Patriei şi a pămân-
tului românesc” (v. „Cuvânt înainte”
în Destin, 1/ 1951: 3). Pe de altă par-
te, cu o atitudine echidistantă, iniţia-
torii publicaţiei (şi aici trebuie men-
ţionat în primul rând George Uscă-
tescu) nu izolau activitatea culturală a
românilor din exil de cea de acasă şi,
chiar dacă în ţară se instalase un
regim de ocupaţie, nu o considerau
un „hiatus” sau cu rădăcinile „în
aer”, ci ca o continuitate, fenomenul
cultural românesc fiind astfel privit
ca „un tot organic”11. Mai mult chiar:
continuând să scrie, dar în alt spaţiu
şi luând contact direct cu alte culturi,
intelectualii români din exil evidenţi-
ază şi mai pregnant valoarea culturii
în care s-au format, subliniind per-
manent că aceasta este „o cultură cu
posibilităţi universale, cu responsabi-
lităţi universale” (Destin, 1: 4).

Ca şi alte publicaţii literare din
exil, şi revista de la Madrid se dorea
intrată în alianţa celor ce manifestau
împotriva ocupantului, a „duşmanu-
lui implacabil” care se străduia prin
toate mijloacele „să desfiinţeze esen-
ţele sufletului românesc”, distrugând
acasă bibliotecile, arhivele, revistele,

9 În numărul dublu 24-25, făcând o retrospectivă la
20 de ani de la apariţie, „un record de longevitate!”,
Mihai Cismărescu considera titlul acesta „greu de
sens, fatidic, inexorabil.” (Destin: 24-25/ 1972: 214).
10 Cuvântul apare întotdeauna scris cu majusculă!
11 „Considerăm fenomenul cultural românesc un tot
organic ce se dezvoltă în termeni de autenticitate şi
de creaţie, în primul rând în contact direct, material
cu sufletul şi suferinţa Ţării şi, în al doilea rând,
pretutindeni unde acest contact nu şi-a pierdut
antenele lui sufleteşti.” (Destin, 1: 4).

teatrele etc. Şi astfel, de departe,
generaţia din exil era conştientă (şi
conştientizată prin această revistă, ca
şi prin celelalte) că „poartă obligaţia
istorică de a se fixa, dincolo de drama
ei contingentă, pe constantele perma-
nente ale viitorului românesc.” (Des-
tin, 1: 5). Aşadar, scriitorii din exil
încercau prin toate mijloacele (scrisu-
lui!) să contracareze „umbrele stali-
nismului cultural” instalat în ţară (v.
Destin, 24-25/ 1972: 215), ducând o a-
devărată politică culturală împotriva
„politizării literaturii”,împotriva „de-
gradării programatice” (Destin,1: 5).

Sunt multe şi variate articolele şi
revistele în care cei care scriau în
libertate arătau cu exemple concrete
politica din ţară, toate aceste luări de
atitudine demonstrând astăzi şi legă-
tura permanentă pe care scriitorii din
exil o păstrau cu cei de acasă. Vom
mai da un singur exemplu. În rubrica
„Negru pe alb” a Revistei Scriitorilor
Români, Monica Lovinescu12 dezvăluie
încă o dată „impostura iritantă, stă-
pânitoare” în ţara în care comuniştii
nu mai ard cărţile în pieţe publice, în
schimb operează cu perfidie cenzura,
iar „punctele de suspensie înlocuiesc
rugul şi-l ascund”. Mai mult chiar,
semnalează Monica Lovinescu în
articolul intitulat „Caragiale în RPR”,
se editase un masiv volum (522 de
pagini!) al Publicaţiilor interzise
„până la 1 mai 1948”, iar comentatoa-
rea arată în continuare că, în Româ-
nia ocupată, „toată literatura română
de dinainte de 1945 se împarte în
două categorii: irecuperabilii şi ane-
xaţii.” În aceste condiţii, se întreabă
retoric în articol, „care e soarta cea
mai jalnică. A scriitorilor cu opere
îngropate sau a celor care sunt puşi
să spună, cel mai deseori, contrariul a
ceea ce au spus cu adevărat?”
(Monica Lovinescu: Revista Scriitori-
lor Români: 1/1962:121).

În perioada a doua a exodului
intelectualilor români în ţările euro-
pene se pot observa mai multe aspec-

12 Alături de Virgil Ierunca, pe Monica Lovinescu o
întâlnim prezentă nu numai ca voce pe undele radio -
pentru cei din ţară, dar şi cu un condei neobosit în a
informa pertinent cititorul din exil despre tot ce se
întâmpla cultural în România.
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te, printre care remarcăm o degrada-
re a puterii de coeziune şi, deci, o mai
accentuată individualizare auctoria-
lă. Şi totuşi … vechea „unire” întru
promovarea limbii şi a culturii
româneşti în străinătate – chiar dacă
mai firav – a continuat. De aceea, în
numărul 1/ 1973 al revistei Ethos, în
„Cuvântul” de început, se justifică
(datorită condiţiilor politice din ţară!)
apariţia încă unei „reviste în exil”:
„Da. Pentru că acum începe, de fapt,
un nou exil.” Este vorba, aşa cum îl
numeau iniţiatorii noii publicaţii, „un
exil secund”. Întregul „Cuvânt” ar
trebui citat pentru o mai clară
înţelegere a misiunii şi a rolului pe
care şi le asumaseră de bunăvoie
aceşti intelectuali. Trecem însă acum
la un nou aspect:

2. Înfiinţarea de edituri şi tipărirea
de carte românească

Subcapitolul acesta ar putea avea
drept motto (ca şi întreaga lucrare de
altfel) o frază din rubrica „Bibliogra-
fie românească” a revistei Destin, în
care se afirmă că „ceea ce nu se poate
face astăzi în ţară trebuie făcut peste
graniţă”. La o analiză a activităţii lor
se poate spune că sub acest crez a
activat majoritatea intelectualilor care
au ajuns în lumea liberă.

Îndeosebi în primii ani ai exilului
când, aşa cum se arată în rubrica
semnalată mai sus, „tiparniţa româ-
nească a devenit roaba comunismu-
lui”, iar „litera ce vede lumina zilei
serveşte doar ca apologetică politică
şi ca unealtă de descompunere naţi-
onală” (Destin, 1: 104), editarea de
carte în limba română devenise o
prioritate pentru asigurarea continui-
tăţii culturale în valorile sale absolu-
te. Astfel, se înfiinţează în multe
locuri edituri şi se tipăresc ediţii com-
plete, fără distorisonările şi „selecţi-
ile” practicate în ţară13, dar tot în exil

13 „Indexul implacabil al Moscovei a atins cu
anatema pe cei mai de seamă scriitori, atât vii cât şi
morţi. Cartea românească este românească doar
fiindcă este scrisă cu alfabet latin. Pentru spiritul ce o
animă ar putea utiliza foarte bine pe cel chirilic.
Printr-o selecţie interesantă, se practică cea mai
teribibilă denaturare a operelor, ultragiantă pentru
memoria scriitorului şi criminală pentru efectul
educativ. Ediţiile actuale prezintă un Bălcescu, un

sunt făcute publice şi opere inedite.
O trecere în revistă – fie şi numai a
câtorva dintre aceste opere – poate
servi ca o pertinentă exempli-ficare a
acestei laturi a activităţii complexe a
elitei româneşti din exil. Un prim
exemplu: editarea volumului de poe-
zii eminesciene, sub tutela „Asocia-
ţiei Hispano-Române” din Salaman-
ca. După cum se cunoaşte şi cum am
specificat anterior, în ţară, noile ediţii
erau cenzurate, epurate de poemele
care nu „răspundeau” ideologiei pro-
movate de guvernul pro-sovietic.
Dimpotrivă, a prezenta „un Emines-
cu cât se poate mai adevărat” stătea
la baza acestei ediţii îngrijite şi
prefaţate de Aurel Răuţă, profesor la
Universitatea din Salamanca. Semna-
larea în revistă a editării acestui
volum al poetului nostru reprezenta-
tiv nu scoate însă în evidenţă numai
importanţa apariţiei pentru românii
din exil, ci şi promovarea numelui
său (şi, implicit, a valorii literaturii
române) în ţările în care a fost difu-
zată cartea. Şi aceasta se consemnea-
ză chiar explicit: „Dar semnificaţia
apariţiei acestui volum depăşeşte
cadrul naţional. Este prima oară când
Eminescu apare în limba lui în
vitrinele librăriilor din toată lumea.”
(Destin,1: 105). Pentru noi, astăzi,
această consemnare vine să între-
gească, desigur, panorama realităţii
în ceea ce priveşte activitatea cultura-
lă complexă exilului românesc.

Pe aceeaşi direcţie a promovării
culturii româneşti în lume se înscrie
şi tipărirea unui alt volum în Spania,
la Madrid, de data aceasta în limba
spaniolă, pentru a avea astfel un
impact mai puternic. Este vorba
despre Rumania, pueblo, cultura14,
semnat de George Uscătescu, volum
apărut sub egida Consiliului Suprem
de Cercetări Ştiinţifice, „una dintre
cele mai serioase instituţii de cultură
din Spania”, aşa cum se menţionează

Alecsandri, ori un Eminescu get, beget comunişti. Din lira
lor au amuţit coardele esenţiale, tonurile autentice. Au fost
depuraţi şi lansaţi în circulaţie publică cu ştampila secerii
şi ciocanului.” (Destin, 1: 104, s.n.).
14 George Uscătescu, Rumania, pueblo, cultura,
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
Departamento de Culturas Modernas, Madrid, 1951,
240 pag., 23 de ilustraţii.

în semnalul din revista citată mai sus,
în care se subliniază de asemenea
importanţa lucrării, „un adevărat
eveniment cultural în această tragică
peregrinare a intelectualilor noştri,
dincolo de Ţară.” (Destin, 1: 105).

Am dat mai sus numai două
exemple, pe lângă multe altele. Tutu-
ror acestor volume, ca şi publicaţiilor
(exclusiv literare ori cultural-politice)
li s-a înlesnit apariţia prin editurile
înfiinţate în exil. Câteva dintre cele
mai importante au fost: Editura „Ion
Dumitru”, Editura „Caietele Inoro-
gului”, Editura „Carpaţii”, Editura
„Coresi”, Editura „Limite”, Editura
„Victor Frunză” ş.a. Despre impor-
tanţa înfiinţării lor, dar mai ales des-
pre importanţa fiecăreia dau seamă
titlurile volumelor, numărul acestora,
dar nu în ultimul rând numele
autorilor publicaţi.

Astfel,la editura „Ion Dumitru”15

au apărut peste 80 de titluri – extrem
de variate ca tematică – (printre care
selectăm pentru a demonstra diversi-
tatea preocupărilor: Bucovina şi
Basarabia – articole din „Timpul” ale
lui Mihai Eminescu, Morior ergo sum
de George Ciorănescu, Tălmăciri din
lirica amerindiană, de Nicolae Novac,
cu o prefaţă de G. Ciorănescu, Şapte
cuvinte către tineri, autor Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, Amintiri politice,
de I.G. Duca, Insectele tovarăşului
Hitler, de Ion Caraion, Morminte fără
cruce, de Cicerone Ioniţoiu, Îndreptar
şi vocabular ortografic, de Sextil Puş-
cariu şi Teodor A. Naum, Dissidentul,
teatru, autor Dumitru Furdui şi multe
altele). Revistele editate în această
editură au fost, pe lângă Apoziţia,
amintită mai sus, Săptămâna mün-
cheneză, Curentul, Correspondances.

Importanţa deosebită a editurii o
vor sublinia, printre alţii, doi dintre
autorii publicaţi, Nicolae Novac şi
George Ciorănescu. Cităm spusele ce-
lui din urmă: „Atunci când se va
scrie istoria culturală a exilului româ-

15 Sediul editurii (care purta numele proprietarului)
era la München. “Îşi începe activitatea la mijlocul
anilor ’60, dar este înregistrată oficial ca firmă
tipografică în oct. 1976.” (Florin Manolescu:
2003:275). Primele volume tipărite au fost cele ale
revistei Apoziţia.
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nesc, Editura „Ion Dumitru” va figu-
ra, sunt sigur, la loc de cinste, alături
de Fundaţia Regală Universitară
Carol I, care a fost reînfiinţată la
Paris în anul 1951, şi Institutul
Român de Cercetări, cu Biblioteca
Română din Freiburg, întemeiată în
1941 (sic), nişte aşezăminte care au
state de serviciu unanim recunoscute
în slujba culturii noastre naţionale.”
(George Ciorănescu, apud Florin
Manolescu, 2003: 177).

Sunt multe aspectele sub care se
poate privi activitatea intelectualilor
români din exil. Exemplificând
numai cu primele două enunţate mai
sus şi privind pe ansamblu, putem
concluziona folosindu-ne tot de
„Cuvântul” de început din Ethos, din
care se desprinde importanţa acestor
„mesageri” ai luptei întru susţinerea
adevăratelor valori ale culturii
române şi a continuităţii lor într-un
spaţiu liber, de vreme ce în ţară – mai
mult la început şi mai atenuat apoi –
ele erau distorsionate sau eludate
total. „Nu suntem dintre aceia care
cred că «turcirea» este condiţia
iremediabilă a intelectualului român.
Curajul, libertatea şi omenia şi-au
găsit şi la noi destui apărători. Unii
le-au plătit cu existenţa. Datoria
noastră este de a înnoda – peste
istorie şi peste vremi – o legătură cu
aceşti înaintaşi de onoare.” (Ethos, 1/
1973: 5, s.n.).

O a doua concluzie o putem
desprinde citând din acelaşi
„Cuvânt”, dar şi din alte articole din
revistele apărute în spaţiul european.
Este vorba despre încercarea celor
din exil de a păstra „verbul româ-
nesc”, limba română16 ferită de limba
de lemn încărcată ideologic care era
utilizată pe toate căile şi prin toate
mijloacele în ţară.

Lupta împotriva distorsionării
limbii române, precum şi promova-

16 „Revista apare în română pentru a omeni şi în
felul acesta verbul nostru cel de toate zilele”, stă scris
la pagina 5 în numărul 1 al revistei Ethos, iar în
Revista Scriitorilor Români (nr. 1/ 1962: 113) se arată că
„revista aceasta, apărută nu numai cu colaborarea,
dar şi la preţiosul, responsabilul lor îndemn,
omagiază memoria unor buni români, care şi-au
închinat geniul patriei îndepărtate şi
«împărătescului» grai străvechi, cum unul dintre ei
definea limba română.”

rea  culturii române de valoare (prin
traduceri, editări, conferinţe) – aces-
tea ar fi cel puţin câteva dintre crezu-
rile care-i animaseră pe cei care îşi
asumaseră rolul major de a deveni
mesagerii culturii române în Europa,
de vreme ce, în România anilor 50,
aceasta devenise o anexă a ideologiei
şi a culturii sovietice. În plus, atât în
primul, cât şi în al doilea exil, un rol
important al intelectualilor români
din Europa a fost acela de a deveni o
adevărată „punte de legătură” cu cei
rămaşi în ţară. Mai mult chiar: trăind
acum într-un spaţiu al exprimării
libere, venind însă mulţi dintre ei din
închisorile propriu-zise (sau din
„închisoarea” cea mare cu graniţele
închise), aceştia şi-au pus pana în
slujba dezvăluirii adevărului – ca
martori ai istoriei. Ei nu „au ales
colaborarea cu inchizitorii culturii şi
spiritualităţii româneşti” şi nu „au
ales Academia” (când „mulţi dintre
colegii lor preferaseră Temniţa”), ci s-
au constituit în „martori” ai vremii şi,
neputând „să tacă”, aşa cum mărturi-
sea Virgil Ierunca, drept imbold al
propriei cărţi (Româneşte), prin tot
ceea ce au scris au realizat o
„mărturisire” pentru mai târziu,
pentru timpul în care „adevărul îşi
va găsi o rostire senină, (iar)
nedumeririle vor deveni întrebare.”
(Ierunca, 1991: 3).
___________________________________
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